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SLOVO STAROSTY
Rozhodl jsem se zareagovat na článek
pana Davida Buriana, který byl publikován v minulých Borovských listech.
Jsem rád, že má pan Burian zájem
o dění v obci a velmi rád mu jeho
dotazy zodpovím. Plánované akce,
o kterých píši vždy na začátku roku,
mají označení plánované právě proto, že jsou pouze ve fázi plánování.
Jak všichni dobře víte, něco plánovat
a něco realizovat jsou dvě zcela odlišné věci, kdy realizace se málokdy
povede podle původního plánu. Samozřejmě nemám problém vysvětlit, proč některé akce byly posunuty
oproti původním termínům.
1. Stavební parcely: Na začátku roku
2015 jsem psal o nových připravovaných parcelách. Zmínil jsem, že s re-

Ohlédnutí za r. 2015
str. 4

Nábor malých fotbalistů

alizací počítáme cca v polovině roku.
Posunutí termínu bylo způsobeno
tím, že stavební povolení se nám podařilo získat až koncem prázdnin. Realizace akce byla po výběrovém řízení
započata v říjnu loňského roku a termín ukončení byl stanoven vzhledem
k rozsahu prací na 30. 6. 2016. Tento
termín se zastupitelstvo městyse minulý měsíc rozhodlo z důvodu souběhu prací s ČEZ Distribuce a.s. ještě posunout o dva měsíce. Akce probíhá,
znamená samozřejmě jistá omezení,
komplikace a nepořádek, za což se
omlouvám, ale bohužel, bez toho to
nelze.

str. 2

Potok není skládka

str. 10

2. Výměna oken v ZŠ: Vzhledem
k možnosti získání dotace jsme se
rozhodli akci v roce 2015 nerealizovat
a zkusit požádat o dotaci. Akci jsme
navíc rozšířili o zateplení přístavby
a vybudování vzduchotechniky v celém objektu. Vzhledem k termínům
vyhodnocení žádostí o dotaci (předpokládá se cca červen) nestihneme
realizovat akci ani v roce letošním.
Jedná se o velký zásah do budovy
školy, který je nutný naplánovat výhradně na hlavní prázdniny, takto
rozsáhlou akci totiž nelze realizovat za
provozu.
...pokračování na str. 3

Rekonstrukce propustku na křižovatce ulice Horní obec a Polní z důvodu havarijního stavu započala druhou dubnovou středu.
Foto: Linda Burianová
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Sobotní výpravy do přírody s mysliveckým kroužkem. Foto: MS

Divadelní spolek Žďár, o.s.
Jana Synková

Divadelní spolek Žďár, o.s.
Jana Synková

Odborná spolupráce: Jan Hrubec
Hudba: Jan Bořil
nahráno ve studiu AB RECORDS
ve Škrdlovicích
Odborná
spolupráce:
Jan Hrubec
Scéna:
Hana Kršková
Hudba:
Jan Bořil
Kostýmy:
Hana
Kršková
nahráno ve studiu AB RECORDS
Výroba
scény
a
loutek:
ve Škrdlovicích
studenti
Gymnázia
Žďár n.S.
Scéna:
Hana Kršková
Kostýmy:
Hana
Kršková
pod
vedením
Hany
Krškové
a loutek:
Text Výroba
sleduje:scény
Zdeňka
Stehnová
studenti Gymnázia Žďár n.S.
pod vedením Hany Krškové
Text sleduje: Zdeňka Stehnová

Osoby a obsazení:
Mikulka, malá čarodějnice - Andrea Bartůňková
Achiles, její černý havran - Jaroslav Buček
Krupice, nepřemožitelná čarodějnice
Osoby
obsazení:
Alena aStejskalová
Mikulka, malá
čarodějnice
- Andrea
Bartůňková
Vůl, Krobinián
- Hana
Kršková
Achiles, její černý havran - Jaroslav Buček
Prodavač,
obr, čarodějnice, vítr, - František Špaček
Krupice, nepřemožitelná čarodějnice
Petr, mravenec,
měsíc, čarodějnice
Alena Stejskalová
Monika Toussaintová
Vůl, Krobinián
- Hana Kršková
Prodavač,
obr, čarodějnice,
vítr,
- František
Špaček
Lucie, slunce,
čarodějnice
- Zuzana
Renáčová
Petr, mravenec, měsíc, čarodějnice
Monika Toussaintová
Lucie, slunce, čarodějnice - Zuzana Renáčová

22. 5. 2016 od 14:30

sokolovna havlíčkova borová

Mladší přípravka na turnaji v přibyslavské hale. Foto: Linda Burianová
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Velikonoční dílny v ZŠ: foto nahoře z dílny pletení z pedigu, foto vlevo ukazuje letošní novinku - výrobu razítek. Foto: nahoře David Burian, vlevo Anna Kubáňová
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 10. března 2016
USNESENÍ
2/3/2016

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Štěpán Zdeněk, Mgr. Žáková Jana.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/3/2016

- schvaluje program jednání.

4/3/2016

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 139/21, 139/23,139/24,3131/10
a p.č. 4124/4 v k.ú. Havlíčkova Borová s RWE GasNet. s.r.o. č:8800073575_1/VB
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/8 trvalý travní porost
o výměře 1010 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Jiřímu J., trvale bytem Loučeň, Ke
Škole 396, 289 37 Loučeň za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do 2 let od podpisu
smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude
sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého
bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadateli vráceno 100,- Kč/m2.
- schvaluje propojení vodovodu ulice Polní a ulice U vodárny za cenu 198 956,50 Kč.
- schvaluje prodloužení termínu realizace akce Havlíčkova Borová Lokalita "Polní" Technická
infrastruktura pro 9RD do 31. 8. 2016 z důvodu souběhu prací s ČEZ Distribuce a.s.
- schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-2013887/VB002 Havlíčkova Borová, Městys, Polní, 9RD, KNN.
- schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. č.
8800083775/1/BVB/P.
- schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících č. 4000201123.
- schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Havlíčkova Borová
za rok 2015.
- schvaluje návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 12. 5. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.

1/3/2016

5/3/2016

6/3/2016
7/3/2016
8/3/2016
9/3/2016
10/3/2016
11/3/2016
12/3/2016

SLOVO STAROSTY
...pokračování ze str. 1

Tudíž nejbližší reálný termín jsou letní prázdniny roku 2017. Samozřejmě že bychom mohli realizovat akci
už v roce 2015, ale pouze za vlastní
peníze. Což můžeme ostatně kdykoliv, ale pokud je možnost, aby nám
na tuto akci někdo přispěl, byla by
myslím škoda nepočkat a nezkusit
peníze získat.
3. Oprava silnic: Tuto akci jsme se
vzhledem k upřesňování projektů
a souběhu prací s dalšími akcemi rovněž rozhodli přesunout na rok letošní.
Hlavní motivací jsou finance, protože předpokládáme, že čím větší akci
uděláme najednou, tím bude výsledná cena nižší.
4. Kanalizace a ČOV: V minulém
roce byla vytvořena studie, na jejímž
základě se vypracovává projektová dokumentace, tak aby mohlo být
na konci roku, případně na začátku
příštího požádáno o dotaci.

5. Zásadní posuny za minulý rok:
Byly vybudovány sítě v ulici Polní,
koupena sokolovna, areál hřiště, přístavba sokolovny, pozemky pro budoucí výstavbu.
Závěrem: I když máme peněz relativně dostatek, nebudeme hned realizovat něco, o čem víme, že existuje
reálná šance v blízké době pořídit levněji. Než něco realizuji, vždy hledím
hlavně na ekonomickou výhodnost
a volím vhodné načasování a na tomto přístupu nehodlám nic měnit ani
v budoucnu. Tudíž plány máme a realizace budou probíhat v závislosti na
možnosti financování.

BOROVSKÉ LISTY

Jelikož k 30. 3. 2016 na úřadu městyse ukončila pracovní poměr paní Linda Burianová, která rovněž tvořila
Borovské listy, bude od dalšího čísla
zpravodaje změna v zasílání příspěvků. Borovské listy bude nově tvořit
paní Jana Stránská, která od 1. 4.
2016 nastoupila na úřad městyse na
místo referentky. Příspěvky proto laskavě zasílejte na email urad@havlickovaborova.cz vždy do konce měsíce.

Paní Lindě Burianové tímto děkuji za
obětavou práci, kterou pro městys za
dobu své působnosti odváděla.

BOROVSKÉ HRY

V letošním roce se opět uskuteční
soutěžní klání obcí s názvem Borová,
tentokrát se pojede do Borové u Opavy 24. do 26. června. Zájemci, kteří se
budou chtít Borovských her zúčastnit,
se mohou hlásit na úřadu městyse
do 20. 5. 2016. Vratná záloha činí
100,- Kč.

KOMPOSTÁRNA A SBĚRNÝ
DVŮR

S nástupem jara je opět v provozu
kompostárna a sběrný dvůr, kam je
možno odvážet odpad. Kontejnery
na biologicky rozložitelný odpad jsou
k dispozici po obci. Chtěl bych zde
znovu apelovat na některé spoluobčany. Na kontejnerech je napsáno, co
do nich patří a co nepatří, ale stále se
zdá, že někteří doposud nepochopili.
To samé platí o stavebním odpadu,
který je možný vozit ke sběrnému
dvoru (a rozhodně ne do lesa a kolem
cest).
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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RADOSTI A

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

STAROSTI MÍSTOSTAROSTY

S nastupujícím jarem ožil i ruch na
obou dětských hřištích. Bohužel si
řada uživatelů neuvědomuje, jak se
zde mají chovat. Především ti starší by
na dětském hřišti vůbec být neměli,
respektive by neměli používat takové
prvky, které nejsou pro ně konstruovány. Na dětském hřišti u sokolovny
(to je v provozu od roku 2011) došlo
již několikrát k poškození majetku
a městys musel průběžně provádět
opravy, případně poškozené herní
prvky i vyměnit. Dětské hřiště za Lukšovkou je méně využívané a též méně
poškozené. V brzké době budeme
herní prvky natírat a bude provedena
roční revize. Pokud někdo z uživatelů
zjistí, že je některý prvek poškozený,
oznamte to, prosím, na úřad městyse.
Budou-li se na hřišti odehrávat věci,

které sem nepatří, v rámci občanské
povinnosti se pokuste zjednat na místě nápravu. Za vše, co vykonáte ve
prospěch ochrany obecního majetku,
vám děkuji.

NOVÉ LAVIČKY A OPLOCENÍ

Ve spolupráci se Středním odborným
učilištěm technickým v Havlíčkově
Brodě se nám podařilo zajistit výrobu 11 kusů nových litinových laviček. Veškerá výdřeva byla provedena
z tvrdého dřeva, které jsme zajistili
z vlastních zdrojů zejména z let 2011
a 2012, kdy jsme museli pokácet stromy v Havlíčkově Borové a v Peršíkově.
Z nich jsme nařezali fošny a prkna. Lavičky budou rozmístěny na náměstí,
v parku a v dalších prostorách tak, aby
vyhovovaly potřebám návštěvníků.
V rámci oprav bylo vyměněno dřevěné oplocení u bytového domu čp.

PŘEŠLAPUJEME A UPADÁME?
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V březnovém vydání Borovských listů jsem si se zájmem
přečetl článek Davida Buriana BOROVSKÉ LISTY UPADAJÍ.
Cítím potřebu na něj reagovat a podělit se s vámi o názor
na celou věc.
Ve článku se naráží na nedostatek informací v BL. Tento názor dlouhodobě sdílím a na jednání zastupitelstva
městyse dne 18.12.2014 jsem navrhoval, aby byl v Borovských listech zveřejňován zápis z jednání zastupitelstva
a to včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a stejně
tak zápisy z jednání rady městyse. Jsem totiž přesvědčen
o tom, že jsme odpovědni našim voličům a ti by měli vědět, jaké názory každý z nás prosazuje. Tento návrh v zastupitelstvu nenalezl širší podporu a výraznější stížnosti
z řad občanů ohledně informovanosti v BL jsem také nezaznamenal. Nemyslím si však, že by BL upadaly. Dříve byly
zprávy z jednání zastupitelstva na první stránce, informace o hlasování jsme se dozvěděli naposledy v lednu 2011.
V současné podobě vycházejí od ledna 2012, zprávy z jednání zastupitelstva se postupně přesunuly na třetí stranu,
protože první dvě jsou tisknuty barevně a jsou tedy využívány na fotografie, plakáty atd.. Dle mého je tedy prostor
pro zlepšení, ale v tomto formátu dostáváme BL již několik
let a starosta i místostarosta informují občany ještě v dalších článcích. Úpadek v poslední době tedy určitě nevidím.
Dle instrukcí v článku jsem si přečetl slovo starosty
z ledna 2015. Starosta zde uvádí, že se pro devět stavebních parcel připravuje projektová dokumentace a odhaduje začátek stavby na polovinu roku. Stavět se nakonec
začalo na podzim 2015. V lednu 2016 píše o jejich dobudování. Jde zkrátka o akci, jejíž realizace zasahuje do dvou
let. Co je na tom tak divného? O tom, že by parcely měly
být hotové v roce 2015 nepadlo ze strany starosty ani slovo.
Co se týče výměny oken v základní škole a o přípravě
zateplení ZŠ se píše již v BL z března 2013. Tato akce bude
finančně nákladná a je proto třeba získat dotaci, což se zatím nepodařilo. Příjmy městyse nejsou bezedné a přivést
městys do finančních potíží nechceme.
Takto by se daly rozporovat i další věci, včetně ČOV,
teplovodu a jiných, ale nechci se zbytečně dlouho rozepisovat.
Ironický úsměv mi pak na tváři vyloudila zmínka o přešlapování současného vedení na místě. Osobně hodno-
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220, ve výrobě je i nový plot za muzeum a nový plot k dětskému hřišti za
Lukšovkou. I na těchto aktivitách se
významně podílejí učni výše uvedeného učiliště.

HŘBITOV, NÁDRŽ NA VODU,
KONVE A NOVÝ PORTÁL

Během 14 dnů bude instalována na
hřbitov k márnici dlouho očekávaná
nádrž na vodu. Nově jsme zakoupili
pozinkované a plastové konve, které
by měly sloužit uživatelům na obou
odběrných místech. Opakovaně žádám návštěvníky hřbitova, aby zde
udržovali pořádek a nepotřebné věci
a předměty odkládali na určená místa. Úřad městyse zpracoval podklady
o hrobových místech. Na mapovém
portálu, který je uveřejně na stránkách městyse je možno dohledat
jednotlivá hrobová místa a tak se na
hřbitově lépe orientovat.
Otto Hájek, místostarosta

tím rok 2015 jako úspěšný. Po dlouhých letech se začaly
budovat stavební parcely. Zároveň se podařilo v lokalitě
Polní odkoupit pozemky na možnou výstavbu dalších devíti parcel. Další pozemky pro cca čtyři stavební parcely
se podařilo získat za moštárnou. Mladé rodiny s dětmi to
je budoucnost městyse a do budoucnosti je třeba investovat. A to se v roce 2015 podařilo. Za významný počin
rovněž považuji koupi sokolovny, přístavby a celého okolního areálu. Náš městys se o její získání do svých rukou
snažil několik desetiletí a nyní se to konečně podařilo.
V současné době má vedení městyse k dispozici první studii na rekonstrukci objektu, na kterou bude nutné získat
dotace. V roce 2015 byl rovněž odhalen pomník našemu
rodáku Josefu Stránskému, zakoupeny zametací kartáče
a sypač na údržbu chodníků v zimním období...... Rok 2015
se neztratil, současný starosta pouze není příliš upovídaný
a “upsaný“ a necítí potřebu chlubit se svými úspěchy.
Závěrem tedy znovu opakuji názor, že problém informovanosti by se dal vyřešit zveřejňováním zápisů z jednání
zastupitelstva a rady v BL a troufám si říci, že rok 2015 byl
pro Havlíčkovu Borovou přínosný a posunul ji kupředu, jak
píše pan starosta.
Zdeněk Štěpán

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ,
pozvánka na str. 2
SBĚR PAPÍRU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE,
plakát na str. 12
NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ,
pozvánka na str. 2
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ HAVLÍČKOVA
neděle
1. 5. 16
BOROVÁ - POLNÁ "B"
16:30
- fotbalové hřiště Havlíčkova Borová
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ HAVLÍČKOVA
neděle
15. 5. 16
BOROVÁ - LEŠTINA
16:30
- fotbalové hřiště Havlíčkova Borová
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

pátek
16:00
26.-28.4. úterý 2016 čtvrtek
pátek
29. 4. 16
16:00
22. 4. 16
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SLOVO HEJTMANA

Obdržel jsem dva zajímavé oficiální dopisy. První z nich
obsahuje výzvu sportovců a přátel sportu politikům České republiky. Podepsaní vrcholoví sportovci, většinou
medailisté z olympiád nebo mistři světa, v něm vyzývají
k záchraně českého sportu. Píšou ve svém dopise mimo
jiné: „Proto apelujeme právě na politiky: změňte přístup
k zdravému životnímu stylu občanů České republiky a
tudíž ke sportu jako jeho základu. A především dejte dětem více peněz a nastavte systém financování sportu tak,
abychom o peníze nemuseli prosit každý rok zas a zas.“
Ve druhém dopise JUDr. Miroslav Jansta, předseda České
unie sportu, vyjadřuje svou podporu této výzvě a obrací
se především na média, aby pomohla v této věci.
Jde pochopitelně jako i v jiných obdobných kampaních
jistě o dobrý úmysl a věc samotnou. A následně hlavně
o peníze. Ostatně i představitelé všech možných jiných
oborů a profesních odvětví jsou přesvědčeni, že by měli
dostávat od státu na svou činnost více prostředků. Čímž
se nechci vyhýbat konkrétní reakci na tuto výzvu. S podporou sportu a jeho významem i jako celoživotní amatérský sportovec a fanoušek souhlasím. Ale jsem přesvědčen, že i tato podpora musí být systematická a stálá.

DUBEN 2016

A nejen nárazová a propagandistická v různých časech.
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje sport hlavně
mládeže. Celkem třináct sportovních středisek pracuje s
mladými talenty. Krajská centra atletiky, šachu, fotbalu,
házené, lyžování, moderní gymnastiky, ledního hokeje,
volejbalu, stolního tenisu, orientačního běhu, plávání,
basketbalu a juda si rozdělí přes 4,5 milionu korun. Za
jedenáct let kraj jednotlivým svazům vyplatil bezmála 42
miliónů korun. Krajská podpora je zaměřena také na talenty na gymnáziích se sportovní přípravou. Další finance
na regionální sport jsou rozdělovány v rámci grantů Fondu Vysočiny, a to na výstavbu a údržbu sportovišť (grantový program Sportoviště 2016), na podporu jednorázových aktivit (Jednorázové akce 2016) nebo naopak na
rozvoj dlouhodobých sportovních činností (Sportujeme
2016).
Sport má bezesporu nezastupitelný význam v mnoha
směrech – pro zdraví, pro aktivní vyplnění volného času,
pro formování morálně volních vlastností. Dodržování
pravidel a respektování fair play přístupu jsou dalším přínosem pro všechny, kdo projdou sportovními kolbišti. To
jsou pro mne ty podstatné argumenty ve prospěch potřeby podpory sportu na všech úrovních.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

VELIKONOČNÍ DÍLNY SE LÍBILY

I když byla sobota, v havlíčkoborovské základní škole bylo v sobotu 12. března
nezvykle rušno. Opět po roce se tu totiž konaly, nyní již tradiční a vyhlášené,
velikonoční dílny, kde se představilo mnoho řemeslníků a prodejců se svými
výrobky a ukázkami zručnosti.
„Dílny dopadly perfektně, vyšlo úplně všechno. Všichni, včetně lektorů
chválí akci samotnou, její přípravu, i když nám ve škole už téměř chybí prostory. Vedoucí dílen, kteří u nás byli poprvé, kroutili hlavami nad tak vysokou
návštěvou," pochvalovala si hlavní organizátorka akce, Jana Žáková z havlíčkoborovské školy. A do budovy proudily během celého dne doslova zástupy lidí.
K vidění toho totiž bylo opravdu hodně.
K tradičním dílnám, které se v Borové objevily poněkolikáté (pletení pomlázek, vinuté perly, smaltované šperky, jarní aranžování, vykrajování glycerinových mýdel, navlékání korálkových náramků, pletení z pedigu), se už vloni
přidalo zdobení perníčků, pletení z papíru, šití zvířátek z plsti a malování tašek
a prostírání.

ŘADA NOVINEK

Letošní novinkou byly pro návštěvníky ovečky ze slaného těsta, tvoření z fimo
hmoty, výroba vlastního razítka technikou linorytu, skleněné svícínky i kytičky
z lýka a vlny a v neposlední řadě tvořivá dílna místního spolku Trojháček.
„Velkou pozornost budila historicko-řemeslná dílnička novomanželů Krédlových. Lenka Sedláková zase velikonoční dílny obohatila výrobou šperků a dekoračních předmětů technikou letování. Velkým přínosem ale byli pro naši akci
prostě všichni, kdo nám nabídli svojí účast na dílnách zcela zdarma, nebo jen
s proplacením nákladů," řekla jedna z organizátorek. "Už popáté si mohli
návštěvníci vyzkoušet pletení z pedigu - tuto oblíbenou dílnu jsme ale letos
poprvé svěřili Borovačce Míše Chlubnové", dodala hlavní organizátorka Jana
Žáková.
Na místě bylo možné také za symbolickou cenu zakoupit vyřazené knihy
z havlíčkoborovské knihovny a následný výtěžek bude použit na charitativní
účely.
„A proč vlastně, že to všechno děláme?," zauvažovala nahlas Jana Žáková.
„Jde samozřejmě o rozvoj dovedností, udržování tradic i poznávání nových
možností zpracování nejrůznějších druhů materiálů. V druhé řadě je nezanedbatelný společenský rozměr celé naší akce. Škola se doslova na celou sobotu
stává místem setkávání mnoha lidí. Někteří tvoří aktivně přímo v dílnách, další
se přijdou jen podívat a zakoupí si třeba výrobky žáků školy. Pak už jen posedí
s přáteli a ochutnají občerstvení, které jsme pro ně připravili, popovídají si. A
když se v průběhu dílen podíváte z okna a vidíte tu záplavu aut na parkovišti
a kolem školy, musíte si prostě říci, že je to moc hezké, když si lidé u nás na
velikonoční dílny najdou čas," zakončila Jana Žáková.

Jakub Janáček

PODĚKOVÁNÍ
A „PODĚKOVÁNÍ“

Děkujeme všem divákům, kteří se
v březnu přišli podívat na premiéru hry A je to v pytli! a derniéru hry
P.P.S. aneb Na správné adrese. Na
první kus dorazilo přes 300 lidí, a tak
se omlouváme, pokud se někomu nesedělo úplně pohodlně. Takovou návštěvnost jsme nečekali, a byla zatím
nejvyšší v naší „jentakácké“ historii.
Na P.P.S. přišla stovka lidí, a my se tak
díky vám rozloučili s kusem, kterému
jsme se věnovali více než rok. Moc
vám všem děkujeme za přízeň! Vidět
nás v úžasné komedii A je to v pytli!
můžete ještě 21. dubna od 19 hodin
v kině v Chotěboři a 12. května od
19 hodin v Klubu Oko v Havlíčkově
Brodě.
„Poděkovat“ chceme i úřadu městyse, který nám na dva víkendy pronajal
sokolovnu. Ačkoli jsme se ptali, zda
je potřeba kromě podepsání smlouvy o pronájmu a zaplacení ceny nájmu ještě něco zařídit, nedošlo nám,
že si máme zvlášť a důrazně požádat
i o to, aby se v sokolovně - v sále - topilo... Byli jsme tedy dost naštvaní,
když jsme první pátek generální zkoušku odehráli v tak neskutečné zimě,
že není divu, že čtyři z nás to odnesli
nemocí. Opravdu nevím, proč nebylo
možné nám „pustit“ do sálu alespoň
trochu tepla, zvlášť když radnice věděla, že následující den přijdou do sokolovny desítky lidí a budou v sále dvě
hodiny sedět. Takže „děkujeme“.
Hana Tonarová, JenTak

Prodám chalupu v Peršíkově
čp. 38. Tel.: 776 186 921
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

PODLE KRAJSKÝCH ZÁSAD
MA21 A ZDRAVÍ 21 JE PODPOŘENO PRVNÍCH 47 PROJEKTŮ

V Kraji Vysočina je v současné době
48 Zdravých škol. I pro ně je určena
krajská finanční podpora aktivit, které
souvisí především se zdravým životním stylem a pohybovými aktivitami.
V letošním roce je alokováno na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina
2,8 miliónu korun.
V prvním kole bylo přijato 47 žádostí o dotaci v celkové výši 2 503 752
korun. Všem žadatelům krajský rozpočet finančně pomůže.
Velice mě těší, že mezi podpořenými projekty je i projekt naší školy Hrajeme si a hýbeme se. Jak sám
název napovídá, finanční prostředky
budeme čerpat převážně na sportovní aktivity (bruslení, lyžování, plavání,
discgolf, zábavné centrum Robinson),
ale i na hrací koutky ve škole. Celá dotace 100.000,- Kč musí být vyčerpaná
do konce září 2016.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Od 1. 4. 2016 máme v základní škole
dvě personální změny. První se týká
nové uklízečky, paní Jiřiny Havlíčkové,
která si po více než třiceti letech prodávání vyzkouší zcela odlišnou pracovní pozici. Druhou změnou je pan
Jiří Geist, který nám bude pomáhat
v mateřské škole (kde už pomáhal dříve) i základní škole jako školník.
Oběma novým zaměstnancům přeji, aby se jim „návrat do školy“ zalíbil
a byli zde spokojení.

ročník

je máme, jak rostou, mění se, co je zubní kaz a jak o zuby pečovat. S prvňáčky
jsme důkladně prošli zásady správné
ústní hygieny, ukázali jsme si, jak zoubky čistit, aby byly bez kazu, jak se zdravě stravovat, jaký zubní kartáček používat, proč navštěvovat lékaře apod.
K tomu nám posloužil program připravený na interaktivní tabuli a pohádka
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.
Všichni vyplnili pracovní list a za splněné úkoly obdrželi účelnou taštičku
s produkty péče o zoubky. Program se
vydařil, všechny úlohy děti zvládly na
1 a odnášely si tak domů nejen pěkný
dáreček, ale i nové znalosti a dovednosti potřebné ke správné péči o své
zoubky.

Vlasta Slámová

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY

Dne 22.3.2016 navštívili druháci
místní knihovnu. Zajímalo je, kdo to
byl novinář, spisovatel a politik Karel
Havlíček Borovský. Velice děkujeme
paní knihovnici za podrobný a poutavý výklad.
Kateřina Buchalová

V sobotu 12. března se v prostorách
základní školy uskutečnil už šestý ročník velikonočních dílen. Návštěvníci
mohli vidět, ale i prakticky si vyzkoušet tradiční tvořivé činnosti, které se
u nás předvedly už poněkolikáté. Přivítali jsme i dílny zbrusu nové. Počet
dílen přibývá, z loňských osmi vystoupal letos na dvanáct. Opravdu bylo
z čeho vybírat. Na dobrovolném
vstupném jsme získali a po odečtení
výdajů odeslali na účet Unie rodičů

PREVENTIVNÍ PROGRAM
VESELÉ ZOUBKY
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školní rok
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3635 Kč. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na organizaci
a zajištění velikonočních dílen ochotně podíleli.

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

VÝUKA PLAVÁNÍ VE 3. A 4. ROČNÍKU

Se začátkem měsíce března začali žáci
třetího a čtvrtého ročníku plavecký
výcvik v bazénu v Hlinsku. Patnáct
třeťáků a sedm čtvrťáků se tak každou
středu vypraví do Hlinska na dvouhodinovou výuku, pro kterou jsou rozděleni do tří družstev. V jednotlivých
skupinách pak nacvičují splývání, potápění, techniku plavání různých plaveckých stylů. V rámci výuky nechybí
jízda po skluzavce, skoky do vody, ani
hravé činnosti. Děti plavecký výcvik
absolvují se zájmem a s nadšením.
Tuto středu mají za sebou čtvrtou
dvouhodinu plavání z celkových deseti. Další lekce budou probíhat do 11.
května.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

LYŽOVÁNÍ V NOVÉM MĚSTĚ
NA MORAVĚ

VELIKONOČNÍ DÍLNY LETOS UŽ
V letošním školním roce byl z důPOŠESTÉ V BOROVSKÉ ZÁKLADNÍ vodu nedostatku sněhu zrušen žákům
ŠKOLE
sedmého ročníku již tradiční lyžařský

Mgr. Martina Brychtová

Žáčci 1. třídy se zapojili do celostátního
preventivního programu „Veselé zoubky,“ který pro malé školáky organizačně
zajistila společnost dm drogerie markt
s.r.o. Ze zaslaných materiálů musel
vyučující připravit ukázkovou hodinu.
Cílem bylo seznámit děti s tématem,
představit, jak zoubky fungují, k čemu
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Momentka z velikonočních dílen.
Foto: David Burian

kurz, který probíhá ve Vítkovicích
v Krkonoších. Jako menší náhrada
byla žákům nabídnuta možnost jednodenního lyžování na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě, kterou
sedmáci opravdu s velkým nadšením uvítali. Abychom naplnili autobus, oslovili jsme i žáky dalších tříd
2. stupně naší školy. V pátek 11. března ráno přišlo natěšených 13 sedmáků, 3 osmáci , 5 deváťáků a 2 šesťačky,
naložili jsme do autobusu lyžařskou
výbavu a pan Benc s námi uháněl za
lyžařským dobrodružstvím.
V Novém Městě nás přivítala upravená, téměř prázdná sjezdovka a naši
lyžařští instruktoři Mgr. Otto Hájek
a pan Daniel Rieger si hned žáky rozdělili na dvě skupiny a lyžovačka mohla začít. S těmi již zkušenějšími vyjel
pan Rieger dvousedačkovou lanovkou
na vrchol sjezdovky, kterou postupně
jeden po druhém sjížděli po úsecích,
aby se s terénem seznámili. Pan Hájek si vzal na starost ty, kteří stáli na
lyžích poprvé, chvilku s nimi trénoval
pod sjezdovkou, ale po základním
výcviku s nimi také uháněl nahoru
a poté již všichni sjezdovku zvládli
sjet na jedničku s hvězdičkou. Naši instruktoři rozdělili lyžování na tři části
po jedné hodině, mezi nimi zařadili
dvě přestávky na odpočinek a svačinu
v autobuse.
Lyžování se nám všem líbilo, zažili
jsme společně pěkné sportovní chví-

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
le a opravdu bylo nádherné sledovat
všechny děti, které se na sjezdovce
chovaly ukázněně, dodržovaly všechna bezpečnostní pravidla a jejich jízda
nás opravdu uchvátila. Poděkování
patří především Mgr. Hájkovi a panu
Riegerovi za perfektní přípravu a průběh lyžařského dne. V příští sezoně
bychom rádi tuto novou akci zopakovali a jeli si na některou sjezdovku zalyžovat. Docela nás mrzelo, že nejelo
více dětí a chtěli bychom jejich možná
strach či obavy postupně odstranit
a nalákat je. Kdo lyže nemá, nemusí
truchlit, u každé sjezdovky je půjčovna, kde Vás za poměrně slušnou cenu
vybaví a můžete hned vyrazit. Takže
to chce jen chuť vyzkoušet něco nového a už teď se s Vámi těšíme!!! Ještě jednou děkujeme za krásně prožitý
a sportem nabitý den. Byla to prostě
PARÁDA!!! Dopravu autobusem uhradila žákům škola z projektu Zdravé
školy „Hrajeme si a hýbeme se.“
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. stupeň ZŠ

BRUSLENÍ NÁS BAVÍ

K tradičním zimním zábavám zajisté patří bruslení, na které se žáci naší
školy vždy moc těší. Ke konci ledna
jsme si díky větším mrazům užívali
ledu u sokolovny, ale další týdny už
žádný sníh a mráz nepřinesly a my
jsme trávili hodiny tělesné výchovy
v tělocvičnách. Na závěr zimní sezóny
jsme si ještě udělali radost a zamluvili
Zimní stadión v Chotěboři , na který
si žáci od první do deváté třídy jeli
během měsíce března naposledy zabruslit. Pokaždé nás přivítala krásná
lesknoucí se ledová plocha a všechny
děti bez výjimky se po ní už bez obav
a zbytečných pádů proháněly.
V úterý 8. března odpoledne bruslili ti nejstarší, tedy osmáci a deváťáci,
ve čtvrtek 10. března dopoledne je
vystřídali šesťáci a sedmáci společně
s druháčky, o které se vzorně postarali a se vším jim pomáhali. O týden
později, tedy v úterý 15. března, si
dopoledne na stadionu užili prvňáčci,
třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Výuka bruslení začínala ve všech třech skupinách
desetiminutovým rozbruslením, poté
následovala bruslařská cvičení, která
procvičovala rovnováhu na bruslích,
jízdu vpřed i vzad, vlnovky, buřtíky,
a Ti zdatnější zvládli i otočky, holubičku a jízdu na koloběžce. První část
bruslení jsme zakončili hrou na rybáře a rybičky, kluci si zahráli oblíbený
hokej. Po přestávce na svačinu a menším odpočinku zvládli naši skvělí bruslaři projet připravenou dráhu a žáci
2. stupně si zajeli jedno kolo na čas.
Se svými výkony byli všichni moc spokojeni!!
Bruslení opravdu děti bavilo, navíc

číslo
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se na ledu chovali vzorně a podle dohodnutých pravidel. Unaveni, ale se
spokojeným úsměvem na červených
tvářích, se skvělými zážitky a také
především bez zranění jsme se vrátili zpět do školy. Vstupné na stadión
a dopravu mají žáci uhrazenou z projektu Zdravé školy „Hrajeme si a hýbeme se.“ Celková vyčerpaná částka
činí 8.347,- Kč.
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. stupeň ZŠ

MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

Březen je v České republice nejen
Měsícem knihy, ale pro žáky základních škol a studenty středních škol
i matematické soutěže Klokan, která
je mezinárodní koordinovanou matematickou soutěží. Vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii, odkud se
postupně rozšířila na další kontinenty
a zápolí v ní při řešení matematických
a logických úloh vždy žáci dvou ročníků ve společné kategorii. Na základní škole je to Cvrček pro 2. a 3. třídy
s 18 úlohami (max. 90 bodů), dále Klokánek pro 4. a 5. třídy, Benjamín pro
6. a 7. třídy a Kadet pro 8. a 9. třídy
s 24 úlohami (max. 120 bodů).
Žáci naši školy se do této soutěže zapojili v pátek 18. března, kdy
po dobu 60 minut aktivně počítali
a snažili se získat co nejvíce bodů.
Vítězům v jednotlivých třídách patří
naše blahopřání, ostatním alespoň
poděkování za snahu. Ti nejlepší obdrželi diplom a malou věcnou odměnu. A kdo byl úplně nejlepší?
2. ročník
1. Jakub Lipavský
2. Tereza Holcmanová
3. Vít Veselý, David
Klimeš, Alexandr
Smejkal, Veronika
Břízová
3. ročník
1. Hana Vencová
2. Martina Bořilová
3. Markéta Ehrlerová
4. ročník
1. Lucie Hájková
2. Matěj Bohuslav
3. Lucie Holcmanová
5. ročník
1. Pavel Neubauer
2. Daniel Kalenda
3. Richard Lipavský
6. ročník
1. Denisa Bruknerová

33 bodů
31 bodů
30 bodů

56 bodů
46 bodů
42 bodů
60 bodů
56 bodů
51 bodů
64 bodů
60 bodů
45 bodů
77 bodů

2. Ivana Ehrlerová
3. Klára Kadlecová
7. ročník
1. Jitka Novosadová
2. Adéla Beranová
3. Jakub Lacina
8. ročník
1. Tereza
Hiblabauerová
2. Michal Blažek
3. Tomáš Blažek
9. ročník
1. Věra Bruknerová
2. Ivana Bencová
3. Kateřina
Neubergová

76 bodů
67 bodů
77 bodů
67 bodů
64 bodů
42 bodů
40 bodů
37 bodů
54 bodů
48 bodů
45 bodů

Blanka Zvolánková

BRUSLENÍ

V rámci schváleného projektu Zdravé
školy „Hrajeme si a hýbeme se“ jsme
vyjeli s žáky 1., 3., 4., 5. třídy v úterý
15. 3. na letošní poslední bruslení na
Zimní stadion v Chotěboři. Nejvíce se
asi těšili ti nejmenší. Vybaveni bruslemi, přilbami a odvahou za 2 hodiny téměř neopustili ledovou plochu, vyjma
nezbytné přestávky na občerstvení
a krátký oddych. Zdatnější bruslaři si
vyzkoušeli slalom mezi kuželi, zahráli
několik her a starší kluci nezapomněli
samozřejmě na hokej. Ti, kteří stáli na
bruslích poprvé či podruhé, se chopili „hrazdiček“ nebo paní učitelky
a po nějaké době již „kroužili“ kolem
stadionu také. Všichni začátečníci se
za tyto 2 hodiny opravdu zdokonalili a určitě to příště zkusí již bez této
užitečné pomůcky. Vyměřený čas
utekl velice rychle. Než jsme se nadáli, byl tu konec. Ještě poslední kolo,
pár snímků, odchod do šaten a cesta zpět. Poděkování patří p. učitelce
B. Zvolánkové za sjednání termínu,
dopravy a pomoc při samotném průběhu bruslení a všem ochotným zaměstnancům na stadionu, kteří nám
bruslení umožnili. Všichni malí i větší
bruslaři si zaslouží také pochvalu za
aktivitu a vzorné chování.
Vlasta Slámová

K JAKO KAMARÁD

Prvňáčkové jsou zapojeni do projektu Krajské knihovny Vysočiny „Malý
čtenář.“ Společně absolvujeme několik besed, budeme vyrábět sádrové
odlitky a na závěr projektu předvedeme ostatním žákům 1. tříd krátké
divadelní představení. Za to vše čeká
na malé čtenáře knižní odměna. Proto jsme v polovině března besedovali
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škola Měsíc knihy důstojně. Kéž by po PYTHAGORIÁDA 2016

v knihovně na téma kamarád. Poslouchali jsme ukázku z příběhu dvou
kamarádů žabáků, plnili různé úkoly
a vyprávěli podle obrázkové osnovy.
Za dobře odvedenou práci následovala maličká sladká odměna, rozloučení a nedočkavě očekávaná návštěva cukrárny a hračkárny. Cestou zpět
na autobus jsme se zastavili v parku
a pozorovali slet a dovádění divokých
kachen.
Na začátku dubna nás čeká veselá
beseda s ilustrátorem A. Dudkem. Už
teď se všichni moc těšíme.
Vlasta Slámová

UČITELÉ ČTOU DĚTEM

Březen je tradičně Měsícem knihy.
Naše škola ho slaví jako vždy bez teoretických řečí, konkrétně - s knížkou
ruce. Tu vezmou do ruky učitelé, a to
nejen v hodinách literatury, a předčítají vděčným posluchačům. V I. třídě
paní učitelka vybrala vtipnou knížku
Teta to zase plete od Ivony Březinové,
druháci dočetli nestárnoucí příběhy
o maxipsu Fíkovi a svými povedenými
kousky baví letošní třeťáky Pipi Dlouhá punčocha. Žáci IV. třídy budou
znát klasické příběhy z našich dějin,
čtou totiž Staré pověsti české. Páťáci sáhli úplně do jiné oblasti - kniha
s názvem Já a moje příšera od Dicka
King-Smithe vzbuzuje všelijaké hrůzostrašné představy, ale líčí jednu
z legend o lochneské příšeře.
Šesťáci se občas i nahlas smáli příhodám z Deníku malého poseroutky,
další dva ročníky jsou zase jako detektivové na stopě zločinu: sedmáci
(i paní učitelky) jsou zvědavé, jak dopadne vyšetřování v knize Podivuhodný příběh se psem od Marka Haddona (kniha získala naprosto oprávněně
různá celosvětová ocenění), osmáci
odškrtávají z tabule jména případných
pachatelů z knížky královny detektivek Agathy Christie - Deset malých
černoušků. No a deváťáci se snaží pochopit 60. a 70. léta 20. století v tehdejším Československu v knížce Petra
Šabacha Občanský průkaz, kde hlavní
hrdina, na začátku knihy stejně starý
jako oni, dostává významný dokument tehdejší Československé socialistické republiky a musí řešit zdánlivě
stejné a přitom natolik odlišné problémy jako oni dnes.
Svoje znalosti mohou žáci naší školy (ale i kdokoli z veřejnosti a nejen
v březnu) zúročit: stačí zodpovědět
záludné otázky na stránkách www.
ctenipomaha.cz a přispět takto získanou virtuální finanční částkou na charitativní projekt. Otázky však zvládne
zodpovědět jen ten, kdo skutečně
knihu přečetl.
Myslím si, že i letos oslavila naše

8

celý rok přečetl každý žák naší školy
jednu knihu měsíčně.

Lenka Havlíková

DĚTI ČTOU DĚTEM - BYLA
JEDNOU KOŤATA

Projekt stále stejný, ale opět jiný
a díky paní Šrámkové z MŠ originální - tentokrát se hodně zpívalo. Žáci
7. ročníku si rozdělili role Pacičky, Macourka, Canfourka, strejdy Mourka aj.
a přečetli budoucím prvňáčkům příběh o bolavém zoubku z knížky Byla
jednou koťata, již mnozí znají spíš večerníčkovských pohádek, samozřejmě
i s líbivou melodií „či a či a čičiči, jsou
to kluci kočičí, ...“ - tu zvládli Terka Riegrová s Janou Šimůnkovou zahrát na
flétnu, ostatní pak opakovaně zazpívat nebo vyťukat její rytmus dřívky.
Pokaždé se však zpíval jiný text, který
sedmáci vždy předzpívali, aby jejich
malí kamarádi mohli slova zopakovat.
Melodii znali všichni. Sedmáci ani tentokrát nezklamali a zvládli i po velikonočních prázdninách čtení bez velkých
problémů, s divadelním nasazením,
vše podtrhli i nadšením a pohodou.
Doufáme, že tato práce s knížkou, či
chcete-li s literaturou, bavila jak děti
z mateřské školky, tak i sedmáky.
Lenka Havlíková

KINO KRUCEMBURK

Pravidelně jezdí první i druhá třída do
kina v Krucemburku. Tento měsíc se vydali na velikonoční promítání pouze druháci a opět se jim pohádky velice líbily.

Kateřina Buchalová

KOMENSKÝ BY MĚL RADOST

Do tříd na ZŠ nastoupili 23. 3. noví učitelé. Původně měli být přijati až 28.
března, ale kvůli velikonočním prázdninám došlo k této mimořádné situaci
o pár dnů dříve. Tito nástupci Komenského pojali výuku plně v duchu odkazu učitele národů a hrou, kvízy, křížovkami a jinými aktivitami zabavili děti
1. až 8. ročníku. A co dělaly naše paní
učitelky? No přece slavily Den učitelů
- dostaly totiž od žáků z deváté třídy
nejen kytičku, vlastnoručně vyrobené přání a výborné řezy ke kávě, ale
i jednu vyučovací hodinu „volna“, kdy
za ně právě deváťáci učili. Prospěšná
byla nakonec tato akce pro všechny:
nezkoušelo se (z toho měli radost
všichni), navíc kluci i holky z deváté
třídy zjistili, že to někdy není legrace
stát 45 minut před třídou, museli si
připravit program, v samotné hodině pak zabavit zlobivce a uklidňovat
drzouny. Ale zvládli to na výbornou,
jejich žáci tvrdili, že byli skvělí.
A paní učitelky děkují tímto za pěkný dárek ke Dni učitelů.
Lenka Havlíková

2016

Další matematickou soutěží je Pythagoriáda , která je pojmenována na
počest slavného řeckého matematika, astronoma a filosofa Pythagora
nazývaného též otcem čísel. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků
základních škol a jim odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Cílem
soutěže je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí
matematiky odpovídajících ročníků
ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se
této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být
matematickým talentem. 15 příkladů
rozvíjí mj. prostorovou představivost
či logické uvažování. Soutěž má dvě
kola, školní a okresní, do kterého postupují Ti žáci, kteří získají ve školním
kole 10 a více bodů. Úlohy pro jednotlivá kola jsou zpracovány autorským
kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ
a víceletých gymnázií, úlohy prochází
recenzí učitelů matematiky. Obsah
úloh nepřesahuje výstupy z RVP a velmi často bývají tyto úlohy zařazeny do
přijímacích zkoušek.
Naši žáci počítali Pythagoriádu
v úterý 29. března, kromě žáků 5. ročníku, kteří řešili už v únoru. Nejlepších výsledků dosáhli žáci 6. ročníku:
1. místo: Denisa Bruknerová (12 bodů),
2. místo: Ivana Ehrlerová (9 bodů)
a o 3. místo se dělí Lukáš Balcar, Nela
Bartušková, Štěpán Kubát a Klára Kadlecová (7bodů). Sedmáci totálně
v řešení zklamali, nejvyšší získaný počet bodů byl 2 !!!!!, osmáci také neřešili úspěšně až na Elišku Hájkovou,
která získala 7 bodů. Páťáci Pavla Andresová, Pavel Neubauer a Daniel Kalenda, řešili úlohy na 7 bodů a jeden
z nich se mohl zúčastnit již proběhnutého okresního kola. Paní učitelka
Sobotková vybrala Daniela Kalendu,
který v okresním kole získal 9 bodů
a stal se tak jejím úspěšným řešitelem.
Gratulujeme!!! Do dalšího okresního
kola postoupila Denisa Bruknerová,
které budeme držet pěsti, aby zvládla
vypočítat co nejvíce úloh správně.
Na závěr musím konstatovat, že
logické myšlení a představivost u dětí
jsou na velmi nízké úrovni. Všichni
mají rádi všechno pěkně připravené,
přesné postupy se většina naučí nazpaměť, ale jakmile mají zapojit své
myšlení, tak to už bývá pro většinu
z nich obrovský problém. Ani nechtějí takové úlohy řešit, hned řeknou, že
je to těžké a už se nesnaží, vzdávají
to hned na začátku. A to je ta největší chyba nejenom v matematice, ale
i v dalších předmětech.
Blanka Zvolánková
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NOVINKY z MŠ

Březen jsme v naší školičce prožili jako měsíc knihy
a čtenářů. Jde vlastně o celostátní událost, která má
ještě více podpořit čtení. Ano, „obyčejné“ čtení, které
by mělo být samozřejmostí, ale bohužel není. Z našeho
učitelského pohledu rok od roku vnímáme děti více nesoustředěné. Udržet pozornost u čtené pohádky je někdy čím dál větší „dřina“. Není divu, když dnešní doba
upřednostňuje obraz před slovem a dobrých řečových
vzorů ubývá. A tak se snažíme Koťátka a Sluníčka lákat
k poslechu čteného slova nejrůznějšími způsoby. Máme
radost, že se nám to daří. Odměnou nám jsou nastražená dětská ouška, pusa dokořán a prosba o čtení na
pokračování.
Definitivně jsme se rozloučili se zimou a začali si užívat
prvních poslů jara. Na vycházkách jsme si všímali každé
malé změny v probouzející se přírodě. Poslouchali jsme
první ptačí trylky a pěkně z blízka si prohlédli rozkvétající jívy, sněženky, bledule, krokusy… Ve třídách jsme
přivolávali jaro veselými písničkami a básněmi. Společně
jsme přivítali Velikonoce koledami, barvenými vajíčky a
dováděním s pomlázkami. Naši práci můžete sledovat na
webových stránkách www.zsborova.cz/ms/aktuality/.

NAŠE AKTIVITY

- 3. a 4. 3. jsme postupně navštívili a prohlédli si místní
knihovnu v Havlíčkově Borové a poslechli si zajímavé
vyprávění paní knihovnice Marcely Sobotkové
- 8. 3. si odpoledne Koťátka pozvala do školky své rodiče a sourozence, aby se společně na malé besídce rozloučili se zimou
- 9. 3. zahájila Sluníčka plavecký výcvik v bazénu v Hlinsku
v Čechách, kde projdou deseti výcvikovými lekcemi pod
vedením profesionálních plavčic
- 9. a 10. 3. proběhl odpoledne zápis dětí do MŠ, ke kterému se svými rodiči přišlo 11 dětí. 9 z nich bylo podle
kritérií stanovených ředitelstvím školy přijato k předškolnímu vzdělávání.
- 15. 3. se děti fotografovaly na sérii fotografií s jarní
tématikou
- 17. 3. jsme shlédli v kině v Krucemburku pásmo krátkých pohádek pod názvem „Švec a čert“
- 21. 3. děti symbolicky odemkly dveře školky nastupujícímu jaru
- 29. 3. proběhlo další společné čtení sedmáků a dětí ze
třídy Sluníček v rámci projektu „Děti čtou dětem“

ROZLOUČENÍ SE ZIMOU VE TŘÍDĚ KOŤÁTEK

Zima se chýlila ke konci a děti ve třídě Koťátek se za tu
dobu naučily spoustu her, písniček, říkanek, tanečků
a krátkých pohádek. V úterý 8. března naši malí šikulové
vše předvedli svým rodičům a sourozencům na malé besídce, kterou jsme nazvali „Putování zimou“. Po vystoupení si děti pochutnaly na sladkém občerstvení, které
pro ně připravily maminky.

DĚTI ČTOU DĚTEM - ČTENÍ SEDMÉ

V úterý 29. března si Sluníčka užila v pořadí již sedmé
setkání se sedmáky nad knihou. Sešli jsme se ve školní
družině u příběhu kočičích sourozenců Canfourka, Macourka a Pacičky „Jak začarovali zub“ z knihy „Byla jednou koťata“ od autorky Ljuby Štíplové. Sedmáci si v pohodě poradili i s písní, která celou knihu provází. A tak
se tentokrát nejen četlo a soustředěně poslouchalo, ale
také hodně zpívalo, hrálo na flétny a rytmizovalo s ozvučnými dřívky. Věřím, že se všichni dobře bavili a zároveň si
odnesli ponaučení, které tato kniha vtipně dětem nabízí.

Eva Šrámková

DUBEN 2016

TJ SOKOL informuje: ÁČKO VYKROČILO ÚSPĚŠNĚ ZA ZÁCHRANOU, BÉČKO ČEKÁ PERNÝ BOJ

V době uzávěrky tohoto vydání Borovských listů měli již dvě
mistrovská kola za sebou dospělí fotbalisté Havlíčkovy Borové. Oba týmy se po podzimu pasovaly do záchranářských bojů,
a tak už první utkání mohla napovědět, jak si naši hráči povedou.
A tým začal jarní sezonu výborně a připsal si dosud plný počet
bodů, béčku se podařilo napravit první neúspěšný duel.

A tým: Havlíčkova Borová – Bedřichov 3:0(2:0)

Domácí začali první zápas výborně, nejprve za hosty chytalo
břevno, ale už v 11. minutě našel z křídla Petr Veselý Marka
Pechu a ten otevřel skóre. Borová hosty prakticky nepouštěla do velkých šancí a brzy se radovala podruhé, když pěknou
akci zakončil zblízka přesně Fruhbauer. Hosté se ani ve druhém dějství k obratu nenadechli, naopak Borová mohla přidat další branky. To se povedlo až Němcovi po rohovém kopu,
který stanovil konečný účet zápasu na 3:0.
Branky: Pecha, Fruhbauer, Němec

Pelhřimov B – Havlíčkova Borová 1:2(1:2)

Domácí mladíčci na hosty pořádně vlétli. Už v úvodu vykopával míč na brankové čáre skluzem Janáček. Jenže o chvíli později přišla ve prospěch domácích penalta, kterou se štěstím
proměnil Hložek. Jenže hosté se nevzdali. Vyrovnali hru a ve
12. minutě se po Fikarově centru zblízka prosadil Pecha. O tři
minuty později pak nádhernou akci ze strany zakončil přesně
opět Pecha. Hosté pak také dostali výhodu penalty po faulu
na Pechu, tu ale Fikar poslal pouze nad bránu. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, ale více šancí měli hosté, jenže při
zakončení byli příliš zbrklí. To podtrhl v 57. minutě Petr Veselý,
který si také postavil míč k pokutovému kopu po dalším faulu
na Pechu. Jeho střelu však brankář vyrazil. V nervózním závěru
si hosté výhru již i přes několik vlastních šancí pohlídali.
Branky: Pecha 2

B tým: Sobiňov – Havlíčkova Borová B 6:1(2:1)

Na umělé trávě v Chotěboři nehráli borovští v prvním poločase úplně špatně a na úvodní trefu domácích dokázali ještě
Bénou z penalty odpovědět. Sobiňov se ale ještě do pauzy
dočkal druhé trefy a ve druhém poločase po několika hrubých
chybách hostujících hráčů přidal ještě čtyři další branky. Vstup
do jara se tedy našemu béčku příliš nepovedl. Branka: Béna

Havlíčkova Borová B – Šlapanov 6:0(3:0)

Do dalšího zápasu přišli domácí posíleni několika hráči a jejich výkon i výsledek se od předchozího zápasu diametrálně
lišil. Už v prvním poločase zahodila Borová několik tutovek,
přesto ale třemi brankami již do přestávky nenechali nikoho
na pochybách o tom, kdo tentokráte získá body. Ve druhém
poločase přidali borovští tři další góly a navíc zahodili mnoho
dalších jasných možností. Béčko tak doma naprosto zaslouženě dokázalo vytěžit tři důležité body, které jej stále reálně
nechávají ve hře o záchranu.
Branky: Antl 3, Fruhbauer 2, Sobotka
Jakub Janáček

MYSLIVECKÝ KROUŽEK I N F O R M U J E

Scházíme se pravidelně každou sobotu dopoledne za každého počasí, pokud to jde chodíme ven do přírody. Poslední vycházky se věnujeme přípravě na Zlatou srnčí trofej, která se
bude konat 1. května na zámku ve Vilémově.
V tomto období pozorujeme probouzející se jarní přírodu
a zvěř v ní. Děti si také vyslechly zajímavou a poučnou přednášku o včelařství. A tí mto bychom chtěli poděkovat panu
Petru Ondráčkovi a Davidu Bačkovskému za poutavý výklad
o včelách. Při toulkách přírodou se nejen učíme, ale občas si
opečeme i buřtíka. Hezké toulky přírodou Vám přejí borovští
Myslivečci.

Za MS Tomáš Janáček
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POTOK NENÍ
SKLÁDKA!

Začíná být už zvykem, že s prvním
jarním víkendem se vydáváme
čistit Borovský potok. Letos jsme všichni vyrazili stejnou
trasou a od hřiště jsme se vydali směrem po potoce do
Peršíkova, dále na Podhorák a odtud k rybníku V Kopaninách, kde jsme si za odměnu opekli první letošní špekáčky.
Letos jsme nasbírali oproti loňskému roku mnohem méně
odpadků. Možná se to zdá jako dobrá zpráva, ale mnohem
lepší by bylo, kdybychom odpadky nenašli žádné.
Největším zklamáním je však černá skládka v Železných
Horkách a v místech bývalé Cikánky v Peršíkově. Je pro nás
každým rokem těžší dětem vysvětlovat, proč zde nemají
odpadky sbírat, protože dle doporučeného postupu máme
černé skládky pouze nahlásit a za jejich odstranění by měli
být odpovědní jiní! Velmi smutný pohled je také na odpadky, které se nachází na staveništi nových parcel u vodárny
a na dětském hřišti u fotbalového hřiště, kde se kontejnery nachází pouhých 50 metrů od místa!!! Nepochopitelné!
V dnešní době, kdy jsou popelnice u každého domu, na několika místech v obci kontejnery a sběrný dvůr, je opravdu
tak těžké jít a vyhodit nepotřebné právě tam? Jestli vám
přijde, že jedna vámi odhozená plastová láhev či igelitový
pytlík není přeci pro přírodu žádná katastrofa, zkuste se
zamyslet nad tím, jak by to na naší krásné Vysočině vypadalo, kdyby takto přemýšlel každý. Opravdu není ve vašich
silách odnést prázdnou plastovou láhev, když pro vás nebyl problém donést ji do přírody plnou? Opravdu chceme
chodit ven a dívat se na odpadky poházené po cestě a na
dětských hřištích?
Děkuji všem, kteří s námi v sobotu šli a pomohli... děkuji
všem, kterým není za těžko odpad vyhodit tam, kam patří.

Následující tabulka ukazuje průměrnou dobu rozkladu
odpadku, když se válí na povrchu lesní půdy (mimo zimní
období):
Odpadek

Přibližná doba rozkladu

ohryzek jablka, hrušky

16 dní

papír

4 měsíce

šlupka od banánu

5 měsíců

šlupka od pomeranče

1 rok

vlněná ponožka

1,5 roku

krabice od nápoje bez hliníko- 7 let
vé fólie (kefíry, čerstvá mléka)
nedopalek cigarety s filtrem

15 let

plechovka

15 let

igelitový sáček či taška

25 let (nové ekologické tašky
se samorozkládacím degradabilním plastem 1 rok)

žvýkačka

50 let

plastový kelímek

70 let

PET láhev, plastová láhev

100 let

alobal nebo tetra-pak
s hliníkovou fólií

100 let

jednorázové pleny

250 let

sklo

tisíce let (ale možná nikdy)

polystyren

desetitisíce let (ale možná nikdy)

struny do sekačky

pravděpodobně nikdy (nové
bio struny do 10 let)

za TrojHáček Jana Pavlasová

Zdroj: www.ciselnik.artega.cz

Z POZNANĚ PŘES BOROVOU ZNOVU DO POZNANĚ

Český malíř polského původu přispěl k velké oslavě příchodu křesťanství do Polska
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Polský prezident Andrzej Duda při
nedávné státní návštěvě České republiky připomenul 1050. výročí příchodu křesťanství do Polska. V roce
955 se první historicky doložený polský kníže Měšek oženil s dcerou českého knížete Boleslava I. Doubravou
(Doubravkou). Sňatek umožnil stabilizaci Měškova knížectví a otevřel
cestu k přijetí křesťanství. Z podnětu
své české manželky čerstvý ženich
a jeho dvůr 14. dubna 966 přijali křest
a tím zahájili christianizaci Polska
v duchu západního křesťanství. Celostátní oslavy pro Polsko tak zásadní
historické události proběhnou v západopolské metropoli Poznani.
Nikoli náhodou k nim významně přispěl český výtvarník polského původu
Tadeusz Andrzej Krawczyszyn, který
svá díla signuje pseudonymem Filip
T.A.K. Od 10. března do 29. května
v Poznani probíhá výstava jeho padesáti obrazů a grafik pod výmluvným
názvem Mosty. S náročnou instalací
expozice v gotické stavební památce
Śluza Katedralna (Katedrální stavidlo)
významně pomohla ředitelka Galerie
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Hana Nováková.

DO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
PŘIŠEL V ROCE 1974

Zajímavě koncipovaná brožura vydaná k výstavě připomíná, že výtvarník
se v mládí jako umělecký konzervátor
podílel na rekonstrukci Zlaté Kaple
poznaňské katedrály. V roce 1974
odjel na Česko-moravskou vrchovinu
a na ní už zakotvil natrvalo; dlouhou
řádku let tvořil ve Žďáru nad Sázavou, nyní má ateliér v Havlíčkově Borové, symbolickou shodou okolností
rovnou naproti rodného domu Karla
Havlíčka, jehož politickým i literárním
vzorem byl polský básník Adam Mickiewicz.
"Filip T.A.K. po příchodu do Československa, do prostředí pro Poláka
nikoliv kulturně zásadně odlišného a
lidsky nepochopitelného, začal pracovat na Českomoravské vrchovině
ve strojírnách ve Žďáru nad Sázavou,
kde se také usadil a žil. Po nedlouhém
čase se začal vracet ke svému hlavnímu životnímu zájmu, k výtvarnému
umění," řekl na vernisáži kurátor expozice Ivan Neumann.

MALÍŘŮV "MOST" SPOJUJE
MINULOST S PŘÍTOMNOSTÍ

"Výstava na Stavidle je projektována
jako skromný příklad dobrých česko-polských vztahů. Vždyť kde jinde,
než na Tumském ostrově, v místě
prapočátků vzájemných vazeb, lze
lépe ukázat jejich význam, a jak jinak, než tvorbou umělce, který tady
kdysi restauroval Zlatou Kapli," píše
se v kapesně pojatém katalogu. Filip
T.A.K. se po čtyřiceti letech tvorby na
Vysočině již nepovažuje za polského
umělce, ale za českého malíře a grafika polského původu. Narodil se v roce
1953 ve Vratislavi (Wróclaw), kde
jeho rodiče jako Poláky Stalin v dobytčím vagóně vysídlil ze Lvova. Ředitel
Centra kulturní turistiky CTK TRAKT
Robert Mirzyński uvedl, že název výstavy Mosty není jen jednoduchou
asociací. - "Jdeme hlouběji a saháme
znovu k DĚDICTVÍ (velké slovo) a přecházíme přes most, který spojuje minulost s přítomností, spojuje příběh
vztahu člověka a výtvarné vize; spojuje Polsko a Česko".
Ivo Havlík
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. Filip T.A.K. (vpravo) po dlouhých letech opět
ve svém rodném městě Poznani. Článek na str. 10. Foto: Ivo Havlík

Děti čtou dětem. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Čištění borovského potoka - zastávka v Peršíkově. Foto: Linda Burianová

Co můžete najít na březích Borovského potoka?
Autor: Jana Pavlasová

Placená inzerce
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OBRAZEM

ŽÁCI ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ
SPOLU S UNIÍ RODIČŮ ORGANIZUJÍ

SBĚR PAPÍRU
ÚTERÝ 26. 4. 2016
STŘEDA 27. 4. 2016

13 – 14 HOD
6.30 – 7.10 A 13 – 14

HOD

ČTVRTEK 28. 4. 2016 6.30 – 7.10 A 13 – 15 HOD
MIMO UVEDENÉ ČASY KDYKOLIV VE ŠKOLE

ANO
NE

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, knihy (ty zbavte tvrdých desek)
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír

Výtěžek z letošního sběru bychom rádi
věnovali Nadačnímu fondu Kapka
naděje, který podporuje Kliniku dětské
hematologie a onkologie FN Motol.

Lyžování v Novém Městě na Moravě.
Foto: ZŠ

www.jaktridit.cz

DĚKUJEME VŠEM !

1., 3., 4. a 5. třída na bruslích.
Foto: ZŠ
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Vítězové Matematického klokana na 2. stupni. Foto: ZŠ

Sluníčka při plaveckém výcviku - právě se vyhřívají v sauně. Foto: MŠ

Koťátka na návštěvě v knihovně. Foto: MŠ

Děti ze třídy Sluníček využívají obrázků z knih ke své hře. Foto: MŠ

Koťátka si povídají o jaru. Foto: MŠ

