ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Místní akční skupina Havlíčkův kraj ve spolupráci s Obcí Vatín

PROSINEC 2016

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

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

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)

Přání do nového roku
Inzerce, str. 5
Pozvánky na akce, str. 2, 10 Tříkrálová sbírka, str. 4
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál šťastné a radostné - projektová dokumentace na čistírnu odpadních vod
prožití vánočních svátků a mnoho pevného zdraví a kanalizaci
a úspěchů v nadcházejícím novém roce.
- projektová dokumentace k výstavbě rybníků v lokalitách
Jelikož se rychlým krokem opět přiblížil konec roku, Havlíčkova Borová a Peršíkov
připravil jsem pro Vás stručnou bilanci aktivit za rok 2016 - projektová dokumentace na výstavbu nové lokality pro
a výhled na rok další.
dalších deset rodinných domů
- dosadba zeleně.
Hlavní investiční akce:
- budování infrastruktury - celkem devět nových Hlavní neinvestiční akce:
stavebních parcel
-opravy obecních budov
- silnice u vodárny
- inovační projekt k práci průvodce v muzeu Karla Havlíčka
- mostek propojující komunikaci s novou lokalitou Borovského (nové verze mluveného slova, cizojazyčné
u vodárny
překlady v angličtině a němčině, audionahrávky)
- oprava mostku na křižovatce ulic Horní obec a Polní - úpravy veřejných prostranství
- oprava ulice Dolní a část silnice na Železné Horky
- péče o zeleň
- oprava cest v Mantě a na Podstráň
- opravy veřejného osvětlení.
- úpravy na náměstí a nové lavičky
Pokračování na straně 4...
- projektová dokumentace na sokolovnu

Pohodové prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
úspěchů v pracovním i osobním
životě a šťastné vykročení
do nového roku 2017
vám všem přeje
Městys
Havlíčkova Borová
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Místní akční skupina Havlíčkův kraj ve spolupráci s Obcí Vatín
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
Při zahájení výstavy vystoupí
kapela Šafářanka z Křižanova,
která si pro milovníky hudby
připravila koncert v sále
pohostinství cca do 18 hodin.
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

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)

I Vy můžete přispět do našich Borovských
listů. Je tu prostor pro Vaše články, názory,
nebo zajímavé fotografie. Neostýchejte se
podělit se se svými úspěchy, úspěchy blízkých,
se zážitky z cest, oslav a všeho,
co je pro Vás zajímavé!
Příspěvky můžete posílat na
urad@havlickovaborova.cz nebo přinést osobně.
Děkuji všem, kdo do Borovských listů
přispívají a budu se těšit na spolupráci také
v příštím roce.
Všem čtenářům přeji příjemné vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí, pohody a jen to
dobré do roku 2017.
Jana Stránská
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Mikuláš, anděl a čert opět v akci, více na str. 10. Foto: Jana Stránská
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 10. 11. 2016

2/11/2016 KONTROLA USNESENÍ: ZM na žádost pana a paní N. ruší usnesení č. 4/10/2016. Hlasování: 11-0-0.
5/11/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Pan Karel T. požádal o odkup pozemku za garážemi v ulici Polní. Majetková
komise doporučila prodej, finanční i majetková komise doporučila cenu 200,- Kč/m2. Do diskuze o ceně se zapojil
i přítomný Karel Tonar. Cena 200,- Kč/m2 se mu, s ohledem na dříve prodávané pozemky, zdála příliš vysoká. Za
cenu 200,- Kč/m2 odstupuje od záměru odkupu pozemku. Po diskuzi starosta navrhl nechat hlasovat o cenu 50,Kč/m2.
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 139/21, ostatní plocha, v k. ú. Havlíčkova Borová o výměře cca
180 m2 panu Karlu T., bytem Polní 337, Havlíčkova Borová za cenu 50,- Kč/m2. Hlasování: 6-5-0 (pro: Hájek O.,
Havlíčková E., Nevole J., Geist J., Žáková J., Janáčková B.; proti: Halama J., Uttendorfský A., Štěpán Z., Rieger D.,
Dejmal O.).
ZM bere na vědomí žádost pana Luboše C., bytem Kožlí 176, o směnu pozemků. Případná směna bude řešena po
zaměření pozemků.

6/11/2016 Městys obdržel žádost o odkup spoluvlastnického podílu od pana Jana A., spolumajitele pozemku
2995/1 v k. ú. Železné Horky. Majetková komise nedoporučuje prodej podílu na daném pozemku, jelikož se jedná
i o část komunikace.
ZM neschvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2995/1 v k. ú. Železné Horky panu Janu
A. Hlasování: 11-0-0.

7/11/2016 Pan Lukáš H. žádá o prodej pozemku p. č. 4183/5 a sepsání smlouvy, majetková komise doporučuje
pozemek prodat, neboť podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní splnil.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4183/5, trvalý travní porost, o výměře 1010 m2 v k. ú.
Havlíčkova Borová panu Lukáši H., trvale bytem Horní obec 304, 582 23 Havlíčkova Borová, za cenu 250,- Kč/m2
+ DPH. V případě kolaudace domu do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby
bude žadateli vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 11-0-0.
8/11/2016 KOUPĚ POZEMKŮ: Na jednání se dostavil Karel Šmíd.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Radoslavem T., bytem
Pivovarská 265, 582 23 Havlíčkova Borová, na koupi pozemku p. č. 4004, trvalý travní porost,
o výměře 2108 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová za cenu 200,- Kč/m2 za účelem výstavby mateřské školy.
Hlasování: 12-0-0.
9/11/2016 ROZPOČTOVÁ ZMĚNA: ZM schvaluje rozpočtovou změnu k 30. 10. 2016. Hlasování: 11-0-1
(zdržel se: Hájek O.).
10/11/2016 RŮZNÉ: Žádost o souhlas s čerpáním peněžních prostředků z rezervního fondu - ZŠ žádá
o souhlas s čerpáním peněžních prostředků z rezervního fondu. Peněžní prostředky budou použity na nákup
nových stavitelných lavic a dalších potřeb.
ZM schvaluje žádost Základní a mateřské školy o souhlas s čerpáním peněžních prostředků z rezervního fondu.
Hlasování: 12-0-0.
RŮZNÉ: Projekt Pošta Partner - Česká pošta nabídla pro naši obec převedení stávajících služeb do působení
městyse. Zástupkyně České pošty starostovi představily projekt Pošta Partner, předložily podmínky a své návrhy.
Pokud by obec toto nepřijala, nabídnou projekt dále. Po diskuzi zastuitelé přesunuli tento bod na příští jednání.
11/11/2016 RŮZNÉ: Dotace na hasičské vozidlo - Josef Nevole informoval o informační schůzce, kterou
absolvoval společně se starostou. Zastupitelům vysvětlil průběh schůzky v Praze, informoval je také o financování
vozidla.
ZM schvaluje dofinancování nákupu hasičského auta z vlastních zdrojů. Hlasování: 11-1-0 (proti: Hájek O.).

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 23. 11. 2016
15/11/2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017: Po diskuzi a úpravě se zastupitelé shodli na stávajícím
návrh rozpočtu obce na rok 2017.
ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017. Hlasování: 12-1-0 (proti: Hájek O.).
16/11/2016 PROJEKT POŠTA PARTNER: ZM schvaluje uzavření smlouvy pro Českou poštu s. p. Hlasování:
13-0-0.
RŮZNÉ: Žádost o opravu vozovky - ZM bere na vědomí žádost pana Boleslava K., Horní obec 167, Havlíčkova
Borová, o opravu vozovky.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční 9. 12. 2016 od 19 hod. v zasedací
místnosti v budově úřadu městyse.
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... pokračování ze str. 1

Co nás čeká v roce 2017
Prioritou roku 2017 bude realizace
dlouho očekávané akce „Základní
škola Havlíčkova Borová, č. p. 97
Komplexní návrh pro zateplení
budovy“. Jedná se o zateplení fasády
nové budovy, opravu fasády staré
budovy, výměnu oken a zbudování
vzduchotechniky v ZŠ Havlíčkova
Borová. Na tuto akci máme
přiznanou dotaci ze SFŽP ve výši
2.372.000,- Kč, celkové rozpočtové
náklady činí 7.424.000,- Kč.
Dále jsme se rozhodli pořídit nový
hasičský automobil CAS, kde máme
přiznanou dotaci od ministerstva
vnitra ve výši 2.500.000,- Kč,
o dalších 500.000,- Kč požádáme
v případě možnosti Kraj Vysočina,
který dosud každým rokem na
tyto akce přispíval, příspěvek
máme rovněž přislíbený od SDH
Havlíčkova Borová ve výši 200.000,Kč. Staré hasičské auto bude prodáno
a výtěžek bude rovněž použit na
nákup nového. V neposlední řadě
bude na nákup nové CAS použit i
výtěžek z masopustního průvodu,
který v příštím roce pořádá SDH
Havlíčkova Borová. Za Váš případný
příspěvek
předem
děkujeme.
Zbývající část do plné ceny, která
bude cca 6.000 000,- Kč, bude
hrazena z rozpočtu městyse.
Kanalizace a čistírna
odpadních vod
Havlíčkova Borová
Projektová
dokumentace
je
v současné době připravena
pro územní řízení. Do poloviny
roku 2017 by mělo být vydáno
stavební povolení pro tuto akci
a o prázdninách pak chceme
požádat o dotaci z ministerstva
zemědělství. Pokud vše půjde podle
plánu a s žádostí budeme úspěšní,
je předpoklad, že by byl začátek
realizace akce stanoven na jaro 2018.
Nová mateřská škola
Dne 31. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů
uveřejněna vyhláška č. 280/2016 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů a některé
další vyhlášky.
Jednou z podstatných změn je
povinnost přijímat k předškolnímu
vzdělávání děti od dvou let věku
a odložení účinnosti ustanovení
o snížení nejvyššího počtu dětí ve
třídě za každé zařazené dítě mladší
tří let do doby dovršení tří let věku
4

dítěte, ke dni 1. 9. 2020.
Začínají se řešit první studie,
pro kolik a jak by mohla vypadat
nová mateřská škola u sokolovny.
Začátkem příštího roku pak zadáme
projekt a začneme intenzivně
pracovat na přípravě této akce.
Dotace na vybudování by měly
být vypsány do půli příštího roku,
tudíž do této doby musíme mít
hotovou dokumentaci se stavebním
povolením + nutnou změnu
územního plánu. Termín je to
šibeniční, nicméně když vše půjde
hladce, mělo by se to stihnout.
Realizovat bychom pak mohli
rovněž začátkem roku 2018.

Sokolovna
Projekt je podán na vyjádření
příslušným institucím. V příštím
roce by mělo být vydáno
stavební povolení a může se začít
s rekonstrukcí, která rozpočtově
vychází na cca 31.000.000,- Kč.
Samozřejmě si nemůžeme dovolit
tento projekt realizovat vzhledem
k výše uvedeným akcím z vlastního
rozpočtu a budeme muset realizovat
dle dotačních a vlastních možností.
Tudíž půjde nejspíše o běh na
dlouhou trať, ale už máme představu,
jak by měl vypadat cíl.
Vedení nízkého napětí
v ulici Havlíčkova
Již v minulém roce jsem avizoval,
že ČEZ Distribuce a.s. bude
realizovat zemní vedení v ulici
Havlíčkova. V letošním roce
realizace neproběhla. Předpoklad
je, že by měla proběhnout v roce
následujícím, nicméně přesný
termín se mi zatím nepodařil zjistit.
Nová lokalita pro
výstavbu deseti
rodinných domů
V ulici Polní (mezi Sobotkovou
zahradou a garážemi) by měla
být v příštím roce zpracována
pro stavební povolení. Jelikož ale
nebudou nejspíše v následujících
letech finanční prostředky pro
realizaci celé nové lokality včetně
komunikací,
budeme
nejspíše
budovat
lokalitu
postupně
v návaznosti na zájem stavebníků.
Na třech stavebních parcelách se
nechá stavět hned a téměř bez
investic, stačí zbudovat přípojky.
Zatím máme ještě jednu volnou
parcelu v nové lokalitě u Vodárny.
Nové parcely začneme řešit, jakmile
ji prodáme.

PROSINEC 2016

Parkování
Vážení spoluobčané,
mnohokrát se na těchto stránkách
psalo o špatném parkování. Někteří
z Vás objevili za okny svého vozidla
zaparkovaného na silnici upozornění
na to, že špatně parkují. Ne všechny,
kteří stávají na silnici byť jen
částečně, se mi podařilo zastihnout
a upozornění neobdrželi. Jsem rád,
že spousta lidí si uvědomila, že takto
stát není v pořádku a svá vozidla
si zaparkovala jinam, za což jim
děkuji. Ale někteří na to doposud
nezareagovali, na silnici a chodníku
se stát nemá. Někteří z pohodlnosti
dokonce parkují auta na silnici proti
sobě a znemožňují tak projíždění
ostatním. V případě, že bude vaše
vozidlo překážet a nebude možné
projet s pluhem, zavolám policii
a nechám vaše vozidlo odtáhnout.
Policie může kromě toho udělit
i ostatním špatně parkujícím pokutu.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Tříkrálová sbírka 2017

Každý rok na začátku ledna můžete
v českých městech a vsích potkat
koledníky v kostýmech Tří králů.
V návaznosti na starou lidovou
tradici chodí od domu k domu nebo
koledují v ulicích.
I v Havlíčkově Borové budou opět
koledníčci chodit při Tříkrálové
sbírce, kterou již tradičně pořádá
Charita České republiky ve
spolupráci s farností Havlíčkova
Borová. Sbírka v naší obci
proběhne v sobotu 7. 1. 2017.
Z výtěžku sbírky poté Charita
ČR celoročně pomáhá především
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.
Marie Doležalová
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Důsledkem nedostatečné pohybové
N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
aktivity můžeme pozorovat, že
nejen pohybová neobratnost
Listopad je pro mnohé z nás smutný v jedné osobě. Navíc nám předvedl vzrůstá
dětí,
ale
i jejich zdravotní
měsíc, ale ve školce určitě smutno i své dva cvičené pejsky, ochočenou zatížení a stoupá
nadváha.
„Děti na startu“
nebylo. Děti se vrhaly do svých fretku a děti si mohly pohladit malou je celorepublikový projekt
všeobecné
činností s takovou vervou a energií, opičku. Za všechny výkony ho děti pohybové přípravy dětí od
4 do 9
že jim to můžeme jen závidět. odměňovaly bouřlivým potleskem.
let,
zaměřený
na
rozvoj
základní
Poznávaly náš městys, všímaly si
10. listopadu jsme s dětmi jeli
motoriky, koordinace,
charakteristického
podzimního do kina v Krucemburku na pásmo pohybové
obratnosti,
a síly. Jeho
počasí, učily se znát svoje tělo krátkých pohádek „Do pohádky za cílem je rychlosti
nabídnout
různorodé
a pečovat o své zdraví. Ke konci zvířátky“
měsíce jsme už naplno žili přípravou
11. listopadu
na předvánoční čas a těšením se na proběhlo
ve
příchod Barbory, Mikuláše a čertů.
školce
preventivní
screeningové vyšetření
NAŠE AKTIVITY
zraku dětí pomocí
1. listopadu si Kuřátka speciální diagnostické
s velkým zájmem prohlédla kamery. Toto vyšetření
borovský kostel sv. Víta. Zasvěcenou je rychlé, děti ho
průvodkyní jim při tom byla paní zvládají
naprosto
Jaroslava Hájková. Některé děti byly bez
problémů,
v kostele poprvé v životě, některé a
přitom
může
šly i s obavou a pevně se držely paní
učitelky za ruku. Hodně dětí však velmi časně odhalit
interiér kostela dobře zná ze svých dioptrické vady očí jako
pravidelných návštěv s rodiči nebo např.: dalekozrakost,
prarodiči. Každopádně z kostela k r á t k o z r a k o s t ,
Kuřátka poznávají svoje tělo a učí se pečovat o své zdraví.
všichni odcházeli s úsměvem na tváři t u p o z r a k o s t
a
astigmatismus.
a s ujištěním, že se jim prohlídka
aktivity dětem méně či
- další dvě setkání s našimi seniory pohybové
moc líbila.
více
šikovným
a vytvořit u nich
hned 2. listopadu Kuřátka v rámci projektu „Babičko, dědečku, vztah ke sportu na celý život.
navštívila rodný dům Karla Havlíčka čti nám a vyprávěj“ se konala 15. a 24. K pravidelnému cvičení se u nás
listopadu. Tentokrát si s dětmi před
Borovského.
odpoledním odpočinkem povídaly a ve školce přihlásilo 27 dětí ve věku
7. listopadu v podvečer krásnou pohádkou je uspávaly paní 3 a půl až 6 let. Cvičení vedou paní
proběhla v MŠ informační schůzka Zdenka Veselá, babička Barunky učitelky Janáčková a Šrámková,
pro rodiče k projektu „Děti na a Andulky Veselých, a paní Vlasta které absolvovaly specializovaný
startu“.
Nejedlá, babička Viktorky Nejedlé. kurz trenérů. Cvičí se každé úterý
od 16.00 – 17.00 hodin ve velké
8. listopadu přijel do naší Oběma moc děkujeme.
tělocvičně ZŠ a podle prvních ohlasů
školky Minicirkus. Cirkus byl
22. listopadu jsme ve školce jsou děti ze cvičení nadšené.
opravdu mini. Hodinu nás bavil
žonglér, balancér, kouzelník a klaun rozjeli projekt „Děti na startu“
Eva Šrámková
prvním společným cvičením dětí ve
velké tělocvičně ZŠ.
v podvečer první adventní
neděle 27. listopadu vystoupily děti
ze školky s krátkým programem při
Rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí našeho městyse. Potěšila
Pedikúra a manikúra
nás velká účast široké veřejnosti a
doufáme, že jsme alespoň trošičku
v prostředí Vašeho domova.
přispěli k veselému, svátečně
vánočnímu naladění.
Pedikúra – mokrá
30. listopadu se opět ošetření nehtů, zrohovatělé kůže
sešly děti ze třídy Soviček s žáky Svatební, plesové,
solný peeling, masáž nohou
4. třídy. Projekt „Děti čtou dětem“ lakování nehtů
společenské líčení
pokračoval již třetím setkáním
Manikúra – suchá (mokrá)
tentokrát u pohádky „O Šípkové
Řešení problematické,
ošetření nehtů, lakování
Růžence“.

Pedikúra

Kosmetické
poradenství

Placená inzerce

aknózní, citlivé, suché …
pleti
Individuální přístup.

Rezervace termínu a bližší informace:
777 164 122 Kárníková Božena

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHÁJILA
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
„DĚTI NA STARTU“
Vědecké výzkumy potvrzují, že
v dnešní době většině dětí stále více
chybí každodenní přirozený pohyb.

-

peeling, masáž rukou
P-Shine – japonská manikúra
parafínový zábal
Vše u vás doma.

Rezervace termínu a bližší informace:
777 164 122 Kárníková Božena
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Jarmark se vydařil,
strom svítí
O první adventní neděli, která
tentokráte připadla již na 27.
listopadu, se tradičně koná adventní
jarmark na faře a rozsvěcování
vánočního stromu na náměstí.
Ani letos tomu nebylo jinak, a tak
s úderem 14. hodiny ožil Vitus
na faře hemžením prodejců
a kupujících, kteří si přišli vychutnat
předvánoční atmosféru, posedět se
sousedy, ochutnat cukroví i svařák,
a ještě si nějakou drobnost stihli
koupit ať už sobě, nebo jako dáreček
pro někoho třeba právě k Vánocům.

Děkuji také všem, kteří se jakkoli
podíleli na přípravě jarmarku
i rozsvěcení stromu.
Na závěr mi nezbývá, než všem
popřát, aby předvánoční dobu
prožili ve zdraví, klidu a pohodě,
nezabíjeli čas ve frontách na
nákupech, ale raději ji trávili doma
mezi svými, neřešili úklid a pečení,
ale spíše odpočívali, setkávali se
s přáteli a známými, na které během
roku nezbývá čas. Krásné prožití
vánočních svátku a v novém roce
především zdraví přeje za JenTak
Hana Tonarová

Svatý Mikuláš, andělé a samozřejmě anděl Petronel, to bylo osazenstvo Jentakáckého nebe.
Foto: Klárka Nejedlá
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Pro děti byla připravena i dílnička,
kde si mohly vyrobit adventní řetěz.
V budově fary pro děti připravili
ochotníci z JenTaku luxusní peklo
v podzemí, kterému tentokrát
šéfoval Lucifer s Luciferovou, a vše
bylo tak věrohodné, že není divu,
že se několik dětí vůbec do pekla
neodvážilo... Kdo dostal v pekle
propustku, mohl předstoupit před
Mikuláše a jeho andělskou družinu
a po básničce, písničce či modlitbě
dostal balíček sladkostí. Letos jimi
Mikuláš podaroval přes sedmdesát
dětí.
V podvečer jsme ukončili jarmark
a po dvou písničkách se vydali
průvodem na náměstí, kde nás čekal
půvabný program dětí z mateřské
školky. Jejich úžasný projev tu
dojímal, tu vykouzlil úsměvy na
tvářích všech okolo stojících. Ani
zima, ani neposlušná technika
nemohla pokazit zážitek prostě
proto, že šlo o naše děti, naši radost,
naši budoucnost, a tak nezbývá, než
moc poděkovat paním učitelkám,
které program s dětmi nacvičily,
a symbolicky rozsvícením stromu
zahájily předvánoční dobu.

PROSINEC 2016

malinko dotvořili, a i když jsme
v době psaní tohoto příspěvku
neviděli konečný výsledek, tušíme,
že to bude stát za to.
VÝLOV RYBNÍKA
V KOPANINÁCH
První
sobotu
v
listopadu
se uskutečnil výlov rybníka
V Kopaninách, který byl skoro po
pěti letech velkým očekáváním
a bylo opravdu na co koukat: od
candátů, kaprů až ke dvacetikilovým
tolstolobikům, kteří brázdí vody
rybníka. Pak po chladné bahenní
lázni čekala horká gulášovka u nás
na pergole, kde jsme oslavili svátek
rybníkářského řemesla. Děkujeme
všem, kteří přišli jak pro rybu, tak i
na svařák a nebo na gulášovku. Teď
snad přát si jenom, aby co nejdříve
rybník dotekl a zamrzl a když dá, tak
na viděnou na dírkách.

Třetí ročník
Svatomartinského
průvodu se povedl!
Průvod se vydal v sobotu 12.
listopadu vpodvečer z námětí,
odtud pak směřoval ke kostelu
a končil tradičně na betonovém hřišti
u sokolovny. Zde na nás již čekalo
vystoupení taneční skupiny NOVUS
ORIGO
s
nezapomenutelnou
ohnivou show. Pro všechny jsme si
připravili svatomartinské rohíčky,
pro děti čaj a pro dospělé svařák.
Tímto bychom chtěli poděkovat
sv. Martinovi – Tomáši Strnadovi,
taneční skupině za krásné vystoupení
a Vám všem, kteří jste se průvodu
zúčastnili.
Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků a v novém roce
mnoho štěstí, zdraví, spokojených
a příjemných dnů strávených třeba
i s TrojHáčkem.

TrojHáček hlásí
KERAMIKA PRO SENIORY
Další ze série keramických dílen
pro seniory jsme si připravili na
poslední říjnovou neděli, vše jsme
ale dokončili až začátkem prosince.
Už podzimní datum dílen napoví, že
šlo tak trochu o předvánoční tvoření,
i když svítící koule, do kterých jsme
se pustili, budou nejspíš krášlit Vaše
domovy po celý rok.
Koule odlité ze sádrových forem
byly tentokrát trochu jiným
tvořením, než
na jaké jsme
byli v průběhu
n a š i c h
keramických
hrátek zvyklí.
S
pomocí
děrovačů, jehel
a vrtáků do
hlíny vznikaly
účastníkům
dílny
pod
r u k a m a
překrásné
výtvory.
Ty
jsme počátkem
prosince ještě Keramika pro seniory. Foto: Linda Burianová

Vaši TrojHáčci

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

Soutěžící Epigramu 2016
navštívili
borovskou školu
U příležitosti několika výročí Karla
Havlíčka Borovského proběhlo
vyhlášení výsledků literární soutěže
Epigram 2016.
Ve čtvrtek 27. 10. 2016 se
v Havlíčkově Brodě sešli příznivci
soutěže, kterou vyhlásil Syndikát
novinářů.
Před
slavnostním
zakončením soutěže Epigram 2016
uctili zástupci města Havlíčkův
Brod a zástupci našeho městyse v
parku Budoucnost památku Karla
Havlíčka položením květin ke
Kafkově soše, samotné slavnostní
zakončení literární soutěže se poté
uskutečnilo v sále Staré radnice
v Havlíčkově Brodě. Po dopoledním
programu následoval ještě program
odpolední – soutěžící, kteří zavítali
do Havlíčkova Brodu, měli na výběr
– buď zůstat v Brodě, 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.
Martina Brychtová

Burza středních škol
Tato akce proběhla jako tradičně
začátkem listopadu, konala se
v havlíčkobrodském kulturním domě
Ostrov a byla určena především
pro žáky 8. a 9. ročníku. V rušné,
ale tvořivé atmosféře jsme mohli
navštívit velké množství stánků,
v nichž se prezentovaly všechny školy
našeho okresu, většina zbývajících
škol Kraje Vysočina i několik škol ze
sousedních krajů. Dospělí zástupci
škol, a mnohde i studenti se zájemci
besedovali, informovali je a nabízeli
různé materiály. A jak byli naši

číslo 4

ročník
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žáci spokojeni? Tereza: Dozvěděla
jsem se víc informací o škole, na
kterou bych chtěla jít. Simona: Na
burze škol to pro nás bylo zajímavé
a prospěšné, protože jsme si ujasnili,
kam chceme jít. Eliška: Měli to
krásně zorganizované a každý
u stánku na nás byl velice milý,
poradil nám a zodpověděl všechny
naše dotazy. Ester: Měla jsem
možnost nahlédnout do nitra školy,
ověřit si některé informace a byla
jsem velice potěšena a překvapena.
Deváťáci

Příběhy bezpráví
„Objevujeme s žáky příběhy
z nedávné minulosti, které by
neměly být zapomenuty.“
O tom, jak se žilo za dob první
republiky, za války a po válce,
existuje spousta knih a dokumentů.
Není ovšem nad to, když si můžete
poslechnout autentická vyprávění
pamětníků, kteří v těchto dobách
žili. Bohužel je to dlouhá doba,
a tak pamětníků ubývá. Deváťáci ale
měli to štěstí, že v rámci projektu
Příběhy bezpráví k nám do školy
jezdí každý rok pánové Jaromír
Stojan z Havlíčkova Brodu a Jiří
Fanta z Golčova Jeníkova. I přes svůj
věk jsou plni energie a těší se, že
mohou diskutovat s mladými lidmi
a povyprávět jim o svých osudech.
Nestěžují si, nenadávají, pouze velice
zajímavě povídají o nástrahách
a složitostech, které jim život
připravil - život v komunistickém
lágru, bídu po zabrání statku se
všemi pozemky. A jak zní jejich rada
pro život plný elánu - práce a zase
jenom práce.
Děkujeme za poutavá vyprávění!
Martina Brychtová

školní rok

2016/2017

přihlášeno celkem 16 základních
škol, soutěžilo 107 družstev a celkově
se zapojilo 450 žáků devátých ročníků
z regionů Chotěbořska, Hlinecka
a Havlíčkobrodska. Velice nás
potěšilo, že naše škola, za kterou
soutěžila tři družstva, získala
1. místo mezi školami Chotěbořska.
I když došlo k menšímu nedopatření
a nejdříve nás vyhlásili na třetím
místě, s úsměvem jsme přijali
opravu organizátorů, protože přece
jenom - stáli jsme na bedně, a to
hned na jejím vrcholu! Deváťáci
přivezli do školy kromě několika
drobných cen i vrtačku pro školu.
BLAHOPŘEJEME!
Martina Brychtová

Florbalový turnaj
mladších žáků
v Chotěboři
Asociace školních sportovních
klubů pořádala ve středu 2. listopadu
okrskové kolo florbalového turnaje
mladších žáků na Gymnáziu
v Chotěboři. Naši hoši ze 6. a 7.
ročníku projevili zájem o účast,
a tak jsme se poprvé přihlásili.
Protože naše škole nemá dívčí tým,
mohla se zúčastnit i Lída. Kromě
nás přijely na turnaj ZŠ Buttulova
Chotěboř, ZŠ Krucemburk, ZŠ
Ždírec nad Doubravou, Gymnázium
Chotěboř a ZŠ Habry. Při nástupu
jsme si vylosovali první skupinu
společně se ZŠ Krucemburk
a Gymnáziem Chotěboř. Hrálo
se systémem 2 x 8 minut
s dvouminutovými přestávkami.
Ke hře jsme nastoupili nejprve
s Krucemburkem, první poločas
jsme udrželi, ale ve druhém jsme
prohráli 3:0. Také s chotěbořským
gymnáziem jsme první poločas
zvládli
bez
gólu,
nakonec

Minifestival
řemesel
V
rámci
Minifestivalu
řemesel
v
Chotěboři, který
pořádala
ve
čtvrtek 3. 11.
2016 VOŠ, OA
a SOUT Chotěboř,
p r o b ě h l o
v y h l á š e n í
výsledků
I.
ročníku soutěže
v
odborných
praktických
dovednostech
žáků 9. tříd. Do Tým mladších žáků na florbalovém turnaji v Chotěboři. Foto: ZŠ
soutěže
bylo
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jsmebohužel podlehli 6:0. Na závěr
jsme si zahráli se ZŠ Habry. Radim
jim dal krásný první gól a vedli
jsme! Bojovali jsme až do konce, síly
už ale nestačily, a tak zápas skončil
s výsledkem 1:4 pro Habry.
V našem prvním turnaji si všichni
hráči dobře zahráli a získali nové
zkušenosti, které zařadíme do
našich tréninků, neboť každé úterý
chodíme na florbalový kroužek.
Chtěla bych pochválit Lídu,
Lukáše, Davida, Radima, Pavla,
Dana K., Dana H. a Honzu za
perfektní sportovní chování, skvělé
výkony ve všech třech zápasech
a výbornou reprezentaci naší školy.
Blanka Zvolánková

Divadelní představení
Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
Žáci 1. stupně naší ZŠ navštívili
7. 11. 2016 divadelní představení
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě.
Pohádka byla o princi, který si
šel hledat do světa princeznu
z obrazu. Díky svým novým
přátelům ji dokázal vysvobodit
ze zakletí zlého černokněžníka.
Představení ztvárnili herci Hálkova
divadla z Nymburka. Hraná pohádka
doprovázená projekcí měla úspěch,
opravdu se bylo na co koukat a co
poslouchat! Chválím žáky naší školy
za pěkné chování během divadelního
představení. Je vždy radost jet s nimi
„do světa“. Další setkání s pohádkou
nás čeká 13. 2. 2017 - Tři přadleny.
Hana Sobotková

I. třída na návštěvě
u Broučků a v Muzeu
Prvňáčkové poprvé v tomto školním
roce navštívili Galerii výtvarného

První třída u Broučků. Foto: ZŠ
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umění v Havlíčkově Brodě. Čekal nás
interaktivní program Jan Karafiát
- Broučci. Naše průvodkyně paní
Tereza Machovcová všechny mile
uvítala a hned se dala do poutavého
povídání o broučcích. Děti příběh
„Broučků“ znaly z knih nebo
i z večerníčků, proto mohly odpovídat
na otázky, které se vztahovaly
k vystaveným ilustracím. Během
otázek a odpovědí jsme si důkladně
prohlédli celou výstavu, v 1. patře
na nás pak čekalo malé divadlo
a kostky s obrázky z ilustrací Broučků.
Dvojice dětí měly sehrát krátký
příběh z jejich života. Najednou
všichni zjistili, že vymyslet děj, hrát
s loutkami a přitom povídat není
vůbec, ale vůbec nic jednoduchého.
Pak malé, zpocené herce odvedla
p. Machovcová do dílničky, kde si
každý pod jejím vedením vyrobil
podle šablon svého vlastního
broučka. Všichni se opravdu snažili
a po počátečním „mně to nejde,“
papírové loutky zdárně dokončili. Po
dobře odvedené práci následovala
svačina od maminky, poděkování za
pěkný program, rozloučení a hurá
do muzejního podzemí. Tady na
nás čekala hrobka faraona, mumie,
velcí pavouci, tma, ticho, klikaté
bludiště chodeb, trocha strachu,
trocha odvahy a velká úleva, že jsme
se v podzemí neztratili a všichni se
v pořádku vrátili autobusem zpátky
do školy.
Vlasta Slámová

Malá školní fotosoutěž
V souvislosti s listopadovým
superúplňkem (14. 11.) jsme dostali
návrh od paní učitelky Žákové, že
bychom mohli uspořádat soutěž
o nejhezčí fotku s „megamoonem“.
Podmínkou účasti bylo to, že na
fotce musí být samozřejmě Měsíc,
ale také autor fotky. Soutěže se

zúčastnilo celkem
osm
zájemců,
jmenovitě:
Míša
Geistová z VIII. třídy, Kája
Hiblbauerová ze VI. třídy, Eliška
Hájková z devítky, Pavla Andresová,
Pavel Neubauer, oba ze šestky,
a Jitka Novosadová z osmičky, paní
ředitelka a paní učitelka Havlíková.
Všechny záběry se nám líbily
a všem děkujeme za účast v soutěži.
Výše uvedená jména jsou zároveň
pořadím úspěšných fotografů. První
tři byli odměněni drobným dárkem
a sladkostí.
Sedmáci

Okrskové kolo
florbalového turnaje
starších žáků
V pátek 18. listopadu se chlapci
z osmé a deváté třídy zúčastnili
okrskového
kola
florbalového
turnaje, který pořádala Asociace
školních sportovních klubů ve
sportovní hale TJ Jiskra v Havlíčkové
Brodě. Celkem 8 družstev starších
žáků bylo rozlosováno do dvou
základních
skupin.
Skupina
A: ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, ZŠ
V Sadech Havlíčkův Brod, ZŠ
Konečná Havlíčkův Brod a ZŠ Lípa,
skupina B: ZŠ Wolkerova Havlíčkův
Brod, ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod,
ZŠ Štoky a ZŠ Havlíčkova Borová.
Ve skupinách se hrálo systémem
každý s každým, 2 x 8 minut
s dvouminutovými přestávkami
s počtem hráčů 5 + 1. Do semifinále
postoupily týmy z 1. a 2. místa
ve skupině a do okresního kola
postoupili vítězové zápasů A1-B2
a A2-B1.
Borovská sestava ve složení: Jakub
Lacina, Tomáš Balek, Šimon Sedlák,
Václav Čejka, Vilém Klement,
Boleslav Kubát (z osmé třídy),
Martin Antl, Tomáš Blažek, Michal
Blažek, Pavel Kadlec, Václav Kubát,
Pavel Zvolánek a Filip Zvolánek
(z deváté třídy) odehrála celkem tři
utkání, ve kterých měla možnost
změřit si své síly s dalšími týmy ze
skupiny B. Všichni chlapci hráli
s velkým nadšením a snahou, co jim
síly stačily. Přestože jsme vycházeli
z celkem dobře zabezpečené obrany,
největší slabinou bylo zakončení
hry, proměňování jasných šancí
a individuální chyby. Největší
oporou týmu se stal náš brankář
Kuba Lacina, který tým podržel
a vychytal spoustu možných gólů.
První zápas se ZŠ Štoky jsme
prohráli 1:4, autorem jediného
gólu na turnaji se stal Tomáš Balek.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
číslo 4
Se ZŠ Wolkerova jsme prohráli 0:6 informacím a řešení problémů. Svou
roce se hra Konec
a ZŠ Štáflova nás porazila 10:0.
obtížností odpovídá předmětovým masopustu
nehrála
Sice jsme se neumístili, ale olympiádám. A jak letošní honitba na pardubických prknech
jeli jsme si především zahrát. na naší škole dopadla? Ze 70 rozhodně
poprvé,
úspěšnou
Nasbírané
zkušenosti
budou zúčastněných „bobříka“ ulovilo a premiéru zde měla už v roce 1963.
pro všechny zajisté užitečné úspěšným řešitelem národního kola Tehdy se v ní objevila herecká esa jako
se stalo 13 žáků:
v dalších florbalových turnajích.
Josef Somr nebo Pavel Landovský.
Poděkování patří všem chlapcům, - v kategorii Mini (4. a 5. ročník) Právě druhý jmenovaný herec na
kteří naši školu dobře reprezentovali Lucie Hájková, Aneta Jiráková, to vzpomínal: „Někdy uprostřed
a až na jeden faul hráli čistou hru, Jakub Hron, Lucie Holcmanová sezóny 63/64 mě vzali do divadla
bez zranění a chovali se vzorně a Jakub Žák,
do Pardubic, asi hlavně díky Josefu
sportovně. Ve škole obdrželi diplom - v kategorii Benjamin (6. a 7. ročník) Topolovi, mýmu kamarádovi ještě
a malou sladkost.
Štěpán Kubát, Denisa Bruknerová z hlubšího mládí, kterej už byl slavnej
dramatik a pro Konec masopustu
Blanka Zvolánková a Lukáš Balcar,
- v kategorii vyžadoval, že musím rozhodně hrát
Kadet (8. a v pardubický inscenaci jeho hry, pro
9. roč.) Jitka můj buranskej, venkovskej výraz.“
Martina Brychtová
Novosadová,
P a v e l
Děti čtou dětem
Zvolánek,
Pavel Kadlec, Třetí setkání s dětmi z mateřské
Václav Kubát školy se uskutečnilo 30. listopadu v
a
Tereza naší velké školní tělocvičně. Čtvrťáci
Hiblbauerová. přečetli pohádku O šípkové Růžence
N a k o n e c a četbu ještě doplnili obrázkovou
bych
ráda osnovou a pohádkovým hradem. Na
v y z d v i h l a oplátku nám předškoláci předvedli
výkon Jitky taneček o Růžence, do druhého
Novo s a d ové opakování se už zapojili téměř
z VIII. třídy, všichni čtvrťáci. Posledním úkolem
která získala bylo vykreslování obrázku ve školní
Dopravni výchova - 3. a 4. r. Foto: ZŠ
209 bodů z 240 možných, a družině. Všem se práce velmi
umístila se tak na krásném 537. povedly a na toto setkání budeme
Dopravní výchova
místě ze 14 076 soutěžících v dané určitě vzpomínat.
kategorii! Gratuluji nejen jí, ale
ve 3. a 4. ročníku  
Dana Neubauerová
Ve středu 23. 11. k nám letos poprvé i všem úspěšným lovcům.
přijela paní Mrštíková, která žáky
Dagmar Boumová
PERSONÁLNÍ ZMĚNY
3. a 4. ročníku připravuje   v oblasti
VE ŠKOLE
dopravní výchovy na závěrečné
Začala nám divadelní
Od
1.
prosince
nastoupil do
testy pro cyklisty. V tomto prvním
sezóna…
pracovního poměru v základní
pětihodinovém bloku si děti … v letošním roce sice až
škole pan Lubomír Havlíček.
zopakovaly
důležité
dopravní v listopadu, ale zato velkou klasikou
Po delší době, kdy nám pouze
značky, které musí znát nejen jako – divadelní hrou Josefa Topola
chodci, ale i jako cyklisté. Rovněž Konec masopustu. Drama pojednává vypomáhali pánové Milan Zvolánek
a Jiří Geist, jsem se rozhodla,
také probrala důležitá pravidla o jednom z nejpalčivějších problémů
že opět obnovíme pracovní pozici
pohybu po chodníku i po vozovce, v 50. letech minulého století –
školníka a topiče. Přeji mu, aby se
v neposlední řadě správné vybavení o násilné kolektivizaci zemědělství
mu v nové práci dařilo.
jízdního kola a vhodného oblečení na českém venkově, která se prolíná
cyklisty s nezbytnými ochrannými tak trochu s fantazijní rovinou
Martina Brychtová, ředitelka školy
pomůckami. Velmi těžkým úkolem masopustního
bylo řazení obrázkových karet reje a veselí.
dopravních situací ve správné B o h u ž e l
posloupnosti a jejich následná ani
jedno
slovní prezentace před ostatními n e d o p a d n e
spolužáky. Po velmi náročném d o b ř e ,
dopoledním programu se ale s o u k r o m ý
budeme těšit na druhé setkání, které v l a s t n í k
se uskuteční v únoru.
František
Dana Neubauerová Král
přijde
o svoje pole,
Bobřík informatiky
nešťastnou
Opět po roce jsme na naší škole náhodou však i
lovili Bobříka informatiky. Je to o
svého
mezinárodní soutěž zaměřená d o b r á c k é h o
na rozvoj digitální gramotnosti, syna.
algoritmizace,
porozumění
V letošním Děti čtou dětem, tentokrát pohádka O šípkové Růžence. Foto: ZŠ
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Činnost Jednotky sboru
dobrovolných hasičů
obce Havlíčkova Borová
v roce 2016
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Havlíčkova Borová je
jednotka požární ochrany (JPO),
která je zřizována obcí na základě
§29 a § 68 zákona 133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Jednotka má
územní působnost a je zařazena do
požárního poplachového plánu.
Územní působnost znamená, že
jednotka zasahuje i mimo katastr
obce. Naše jednotka má 15 členů.
Je tvořena velitelem, třemi veliteli
družstev, pěti strojníky a šesti
hasiči. V jednotce je jedenáct
nositelů dýchací techniky a tři pilaři.
Členové jednotky vykonávají službu
bezplatně.
Výjezdová jednotka zasahovala
k 26. 11. 2016 u 36 mimořádných
událostí. Pro srovnání: v minulém
roce se jednalo o 23 zásahů a rok
předtím pouze o 8 událostí. Největší
část, 29 výjezdů, tvořily technické
pomoci. Vyjížděli jsme na odstranění
padlých stromů z komunikace,
likvidaci nebezpečného hmyzu nebo
na tlakování ucpané kanalizace. K
požáru vyjížděla jednotka v letošním
roce pětkrát. Jednou se jednalo o
prověřovací cvičení v Dřevovýrobě
Hamerník v Jitkově. Čtyřikrát hořelo
opravdu. Škoda na majetku přesáhla
100tis. korun a uchráněno bylo za
5,2 mil. Kč. Při těchto požárech
nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.

Dvakrát vyjížděla jednotka na únik
nebezpečné látky. V obou případech
se jednalo o únik ropných látek.
Členové jednotky se také letos
zúčastnili potřebných odborných
školení a zdravotních prohlídek,
aby dál mohli vykonávat službu
ve výjezdové jednotce. Na podzim
se v Chotěboři konala soutěž
výjezdových
jednotek
okresu
Havlíčkův Brod. Naše jednotka se
umístila na pěkném 3. místě.
Závěrem zhodnocení letošního
roku děkuji členům výjezdové
jednotky za jejich práci v jednotce,
Městysu Havlíčkova Borová děkuji
za spolupráci a podporu a přeji nám
všem, aby mimořádných událostí
bylo v příštím roce co nejméně.
velitel JSDHO Havl. Borová Michal Fišer

Plánované akce
na rok 2017
7. 1.
Výroční valná hromada
SDH
4. 2.
Hasičský ples
10. 2. Výroční valná hromada
okrsku č. 6
25. 2. Masopustní průvod obcí
29. 4. Sběr železného šrotu
27. 5. Okrsková soutěž
2. 6.
Dětský den s hasiči
Z á ř í - Oslavy 130 let od založení
říjen SDH
21. 10. Sběr železného šrotu

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
18. 12. 2016
23. 12. 2016
31. 12. 2016
7. 1. 2017
14. 1. 2017

13:30
neděle
17:00
pátek
20:00
sobota
8:00
sobota

VÁNOČNÍ BESÍDKA, pořádá ZŠ, pozvánka na str. 2

20:00
sobota

MYSLIVECKÝ PLES, pořádá MS Havl. Borová,

ŽIVÝ BETLÉM, pořádá JenTak, pozvánka na str. 2
OBECNÍ PLES OUDOLEŇ, pozvánka na str. 2
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, pozvánka na str. 4
pozvánka na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK
INFORMUJE
S dětmi se scházíme každou sobotu,
a pokud počasí dovolí, vyrážíme
nejčastěji do přírody. Obcházíme
naše krmelečky, kde pravidelně
zakrmujeme, nosíme nasbírané
kaštany apod. Také jsme zatloukali
kolíky ke stromkům, které jsou
vysázeny na mezích za kostelem.
Budujeme také posezení u Lipky, kde
upravujeme terén a připravujeme ho
na usazení lavičky, kterou společně
vyrobíme, na jaře usadíme na své
místo a poté upravíme okolí. Bude
tam příjemné posezení s výhledem
do okolí. Na jedné ze schůzek jsme
si stihli opéct buřtíka, a i když nám
nakonec začalo pršet, vůbec nás to
neodradilo. Na poslední vycházce
jsme se vydali k Peršíkovské hájence.
Učíme se stále nové věci o přírodě,
zvěři i myslivosti, děti jsou moc
šikovné a spousty toho už umí,
hlavně to, jak se chovat v přírodě.
Tomáš Janáček

Svatý Mikuláš opět
vyrazil do ulic
Každý rok se nabízí otázka, zda
bude moci vyrazit pan Sobotka
do ulic jako svatý Mikuláš. I když
v letošním roce viselo ve vzduchu
ještě více otazníků, než je obvyklé,
nakonec tomu ani tentokrát nebylo
jinak. I počasí přálo, takže tradici
dodržel, i ve svém požehnaném věku
90. let. Svou návštěvou poctil hned
6 rodin, které už se nemohly dočkat.
Děti si připravily krásné básničky, za
které byly samozřejmě odměněny
sladkými balíčky. A čert, který
Mikuláše s andělem doprovázel,
si tak neodnesl do pekla ani jedno
z dětí. A pokud bude panu Sobotkovi
přát zdraví, můžeme se na něj těšit
i v příštím roce.
Klára Vencová

Věřím, že nejsem sama, kdo přeje
našemu Mikuláši - panu Sobotkovi
- především hodně moc zdraví. Je
úctyhodné, že tolik let vyjde do
ulic potěšit děti svojí mikulášskou
návštěvou. Pane Sobotka, těším se,
že příští rok zase vyrazíte, tentokráte
po dvaasedmdesáté!

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
17.- 18. prosince Dr. Maštálka Vojtěch, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel. 721 132 134
24.- 26. prosince Dr. Surzyk Valentyn, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel. 777 505 212
31. prosince – 1. ledna 2017 Dr. Ander Jozef, Nám. T. G. M. 323, Chotěboř, tel. 569 623 980

10

PROSINEC 2016

Jana Stránská

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Není divu, že několik dětí se do pekla pod farou ani neodvážilo sejít.
Foto Hana Tonarová

Desítka prodejců, především z řad místních, nabídla své rukodělné
výrobky. Foto Hana Tonarová

Opékání buřtíků na jedné ze schůzek. Foto: Tomáš Janáček

Myslivecký kroužek na obchůzce krmelečků. Foto: Tomáš Janáček

Svatý Martin v podání Tomáše Strnada. Foto: Linda Burianová

Ohnivá show na konci Svatomartinského průvodu. Foto: Linda Burianová

TrojHáčkovské keramické hrátky. Foto: Linda Burianová

Výlov rybníku V Kopaninách. Foto: Linda Burianová
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Žáci 6. ročníku si došli za borovskými pověstmi do knihovny. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Jeden týden vařily holky klukům, na záběru jsou však KLUCI V AKCI.Foto:ZŠ

Určování dopravních značek. Foto: ZŠ

Tým starších žáků na florbalovém turnaji v H. Brodě. Foto: ZŠ

Bobřík informatiky 2016. Foto: ZŠ

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Foto: MŠ

ČERTOVSKÁ VÝSTAVA V MŠ - výrobky šikovných rodičů dětí ze třídy
Kuřátek. Foto: MŠ

Pohoda ve třídě Kuřátek u první adventní svíčky a vlastnoručně
upečených perníčků. Foto: MŠ

