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slovo starosty
Realizace cest v rámci
pozemkových úprav
V rámci proběhlých pozemkových
úprav v k.ú. Havlíčkova Borová budou
vybudovány polní cesty „Do Manty“
a „Příční“, dále pak protipovodňové
zasakovací průlehy u vodárny. Předání
staveniště proběhlo 7. 6.2016,
ukončení akce je plánované do
15. 11. 2016. Na této akci se městys
finančně nepodílí. Příční cesta od
kostela k vodárně bude mít šíři 4,5
m a bude provedena z penetračního
makadamu s dvojitým nátěrem. Cesta
do Manty bude mít šíři 4 m a povrch
z asfaltobetonu. Vzhledem k realizaci těchto cest bude odsunut termín
opravy silnice směrem k vodárně ke
konci této akce z důvodu zajištění
příjezdu techniky. S vlastními pracemi
bude započato 20. 6. 2016.

AKCE
Info o B10, str. 6

Kalendář akcí, str. 10

Zubní pohotovost, str. 10

Hospodaření v lesích
K dnešnímu dni hospodaří městys
na 75,9 ha převážně smrkového lesa.
Pro hospodaření v lesích je sestaven
lesní hospodářský plán, který je
povinný pro všechna vlastníky nad
50 ha lesa. Tento plán se sestavuje
vždy na 10 let. Náš lesní hospodářský
plán je platný od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2018. Jeho hlavními ukazateli
jsou minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let
a maximální výše těžeb. Minimální
plošný rozsah výchovných zásahů
je určen na 22,44 ha, z toho 7,77
ha probírek a 14,67 ha prořezávek.
Ke konci minulého roku bylo pro-

vedeno 18,7 ha, tedy 83%. Maximální výše těžeb činí 9.490 m3 dřeva
a k 31. 12. 2015 bylo vytěženo
6.265 m3, tedy 66% z celkové
maximální těžby. Celkové náklady od
začátku plánu do konce roku 2015 byly
2.072.006,- Kč (těžba, přibližování,
sázení stromků, ošetření stromků, oprava cest, oprava příkopů).
Celkové
výnosy
pak
byly
9.203.589,- Kč (prodej dřeva).
Celkový čistý zisk z obecních lesů
tedy pro městys od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2015 činí 7.131.583,- Kč.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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Hravé naladění na Strakonického dudáka v Národním divadle. Foto: ZŠ

Knížka pro prvňáčka - vystoupení. Foto: ZŠ
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Sportovní den s Jerkou zvládli prvňáčci na výbornou. Foto: ZŠ

Poláci i Borováci čekají na úlovek. Foto: ZŠ

Borovští a polští žáci na Zelené Hoře. Foto: ZŠ

Jerka v Borové. Foto: ZŠ
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 12. 5. 2016
1/5/2016: ZM revokuje bod č. 4/4/2016 pana Václava L. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 4119/2 trvalý travní porost o výměře 179 m2 dle g. p. 641-141/2015 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Václavu L. a paní Haně L., trvale bytem
Polní 349, Havl. Borová, za cenu 50,- Kč/m2 + DPH. Hlasování: 15-0-0.
5/5/2016 PRODEJ POZEMKU: ZM projednalo žádost pana Bedřicha H. o prodej parcely p. č. 4183/11.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/11, trvalý travní porost, o výměře
859 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Bedřichu H. a paní Drahoslavě H., oba trvale bytem
Drahotín 345, Havl. Borová, do společného jmění manželů 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 žadatelům vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 15-0-0.

6/5/2016 PRODEJ POZEMKU: Další žádost o prodej pozemku byla doručena od paní Olgy T. Paní T. vlastní pozemek
pod antukovým hřištěm, ten nechá převést do vlastnictví obce. Naproti tomu žádá o koupi části pozemku před domem
pro stání na automobil. Zastupitelstvo diskutovalo, zda není lepší pozemek směnit za jiný. ZM schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 150/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 k. ú. Havl. Borová. Hlasování: 14-1-1 (proti: Hošák A.).

7/5/2016 PRODEJ POZEMKU: V současné době se plánuje výstavba rybníka v lokalitě pod Šmerauskou. Přístupová
cesta vede přes pozemek paní Marty D. Řešením je odkup pozemku od paní D. a nabídnout jí prodej pozemku v jiné
lokalitě. Tím by do budoucna byla možná i výstavba vodní kaskády. ZM schvaluje záměr prodeje p. č. 4726 trvalý travní
porost o výměře 11388 m2v k. ú. Havlíčkova Borová. Hlasování: 15-0-0.
8/5/2016 KOUPĚ POZEMKU: Pozemek u rybníka patří bratrům Hintnausovým. Obci pozemek prodají za 25,- Kč/m2.

ZM nemá ke koupi žádné námitky. ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4762 ostatní plocha o výměře 2075 m2 v k. ú. za
cenu 25,- Kč/m2 od pana Karla H. a od pana Libora H. Hlasování: 15-0-0.

PRODEJ BYTU: Jedná se o prodej bytu v čp. 345 na Drahotíně. Žádný zájemce z okolí se zatím nepřihlásil. Starosta navrhuje
dát záměr prodeje bytu na vědomí do širšího okolí Havlíčkovy Borové. Podmínky zůstanou stejné. ZM bere na vědomí nabídnutí
prodeje bytu do inzerce.
9/5/2016 NÁJEMNÉ Z HROBOVÉHO MÍSTA: Starosta informoval zastupitele, že v současnosti není mnoho vol-

ných hrobových míst a je i spousta hrobů, o které se nikdo nestará. Náklady na údržbu hřbitova činí kolem 60.000,Kč/rok, obec vlastní cca 3500 m2 hrobů. Josef Nevole podotkl, že navýšení ceny pronájmu hrobového místa by „odradilo“ nájemce, kteří na hřbitov jedou velmi sporadicky a tím by se i třeba uvolnila hrobová místa. Starosta navrhl, že
v nových smlouvách bude navržena pokuta za neudržování hrobového místa. Cena by se zvedla od 1. 1. 2017.
Zdeněk Štěpán se ujistil, že kdo například zaplatil v roce 2013, má zaplaceno do roku 2023; žádný doplatek mu nebude doúčtován a nová cena bude platná až od roku 2023. Starosta navrhl zvýšit cenu za služby spojené s nájmem
hrobového místa tak, aby vybraná částka pokryla náklady. ZM schvaluje zvýšení ceny za služby spojené s nájmem
hrobového místa na 17,- Kč/m2/rok, a to od 1. 1. 2017. Hlasování: 15-0-0.

10/5/2016 RŮZNÉ: Jitka a Jakub J. žádají městys o maximální výši dotace na opravu rodinného domu. Starosta dal

k dispozici nahlédnutí dokumentaci. Josef Nevole sdělil, že právě na opravy domů by měla být dávána dotace, která je
pro městys výhodnější než pořizování nových stavebních parcel. ZM schvaluje poskytnutí dotace na opravu domu čp.
45 manželům Jitce a Jakubovi J. ve výši 400.000,- Kč. Hlasování: 14-0-1 (zdržel se: Janáčková B.).

11/5/2016 RŮZNÉ: ZM schvaluje rozpočtové opatření k 30. 4. 2016. Hlasování: 14-0-1 (zdržel se: Hošák A.).
12/5/2016 RŮZNÉ: ZM schvaluje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek na akci „Úpravy částí komunikací
Havlíčkova Borová“ ve složení: Ing. Aleš Uttendorfský, Jiří Geist, Mgr. Otto Hájek. Náhradníci: Ladislav Hájek, Zdeněk
Štěpán, Eva Havlíčková. Hlasování: 15-0-0.
V diskuzi se navázalo na hrobová místa. Místostarosta uvedl, že by bylo vhodné protáhnout nový hřbitov až k lomu
a vystavět kolumbárium. Je třeba zkusit dojednat prodej pozemku za hřbitovem od p. Kamila H. a upravit plochu
u lomu. Dále se diskutovalo o značení hrobových míst.
Janě Žákové chybí na náměstí panel s pověstmi. Byla by ráda, kdyby byl zase instalován a kdyby byly instalovány i další
panely s informacemi. Místostarosta uvedl, že se počítá s umístěním panelů, plakátovacích ploch a podobných.
Jiří Geist se ptal, zda se bude opravovat vchod domu čp. 345.
David Burian vznesl dotaz na sochu anděla ze hřbitova. Socha byla odvezena při rekonstrukci hřbitovní zdi. Diskutovalo
se o její opravě a navrácení na hřbitov.

ZVEME VÁS NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE, KTERÉ SE KONÁ VE ČTVRTEK 14. 7. 2016
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.
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z úřadu městyse

Řemeslo má zlaté dno. Ten má zlaté ruce. Známá přísloví z dávných dob evokovala po staletí šikovnost a význam odborníků nejrůznějších oborů. Po zrušení soukromých dílen i to přísloví zhořklo. Byli jsme po léta svědky nespolehlivé
a často odflinknuté práce různých „komunálních“ pracovníků. Ti byli mizerně
placeni, a tak se nechávali často mnohokrát prosit a uplácet, aby vůbec něco
udělali.
Ovšem vždycky existovali i opravdoví zruční mistři řemesel. Dnes mají možnosti
pracovat „na sebe“, získávat dobré jméno a pak i vydělávat. Když ne rovnou zlato, na nějaké ty slušné groše si mohou přijít. Ani v polistopadových poměrech se
ale s nimi pytel neroztrhl. Ne všichni jsou ochotni a schopni vzít tu odpovědnost
a veškerou starost na svá soukromá bedra. Přiznávám, že podmínky pro práci
soukromých jednotlivců nejsou ideální a byrokratických překážek je pořád spíše
více než méně. Ale jsem přesvědčen, že nakonec se ti schopní a pracovití uplatní
a dojdou k uspokojení ze své práce i k tomu určitému zisku. Zároveň mnohé větší
firmy stále cítí hlad po zručných rukou a jsou ochotny je dobře zaplatit.
Abychom podpořili obnovu a rozvoj řemeslných aktivit, rozhodli jsme se ke
konkrétním krokům. Letos je to například projekt „Rok řemesel na Vysočině“,
jenž volně navazuje na projekt „Rok průmyslu a technického vzdělávání“. Ten
úspěšně proběhl v minulém roce a jeho cílem bylo motivovat absolventy a absolventky základních škol s přiměřenou zručností a konstrukční tvořivostí ke studiu středních technických škol. Prezentací a podporou zájmu o řemesla, která
se vyučují na našich odborných školách, bychom rádi motivovali žáky a žákyně
základních škol k jejich studiu.
Dalším krokem je udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ udělovaný od letošního roku. Ten bude jistě také motivací, aby nezanikaly méně obvyklé a někdy zapomínané obory lidské zručnosti, jež jsou součástí
historické lidové kultury.
V této souvislosti bych vás rád pozval na „Den s Krajem Vysočina“, kde bychom
rádi představili co nejvíce učebních oborů – řemesel, a to aktivní formou v podobě dílniček, ve kterých si široká veřejnost a především děti budou moci vyzkoušet jednotlivá řemesla v praxi. „Den s Krajem Vysočina“ bude probíhat v pátek
3. června na ledové ploše Horáckého zimního stadionu v Jihlavě a v přilehlém parku Smetanovy sady. Na ledové ploše budou prezentována řemesla, která využívají moderní technologie – svařovací trenažér, simulace programování CNC strojů,
ukázka diagnostiky motorových vozidel. Pro mlsné jazýčky zde bude ukázka gastronomických specialit, molekulární mixologie – moderní výroba zmrzliny a gastroshow Ondřeje Slaniny z dvojice Kluci v akci. Na venkovní ploše návštěvníci najdou
kovářskou výheň, dráteníka, ale také mobilní veterinární stanici, sedlání koní, výrobu šindelů. Vybraná řemesla bychom rádi prezentovali i v dalších městech kraje
formou podzimního minifestivalu řemesel.
Každý známe i ze svého okolí ty šikovné řemeslníky s fortelem, na něž je radost
se dívat. Doufám, že zájem o řemesla zase poroste a že ty „zlaté české ručičky“
zase budou běžnou realitou a ne jen vzpomínkou na staré časy. Je to v zájmu
nás všech.

SMLOUVA O VODOVODECH
A KANALIZACI

Žádáme občany, kteří mají
změnu vlastníka nemovitosti a nemají obnovenou smlouvu na základě
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích, aby se dostavili na úřad
městyse k podpisu smlouvy. Je nutné,
aby se dostavil majitel nemovitosti,
nahlásil číslo a umístění vodoměru.
Jana Stránská, referentka

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Obec Oudoleň hledá pracovníka /
pracovnici do nově vzniklé pobočky Pošty Partner.
Místo výkonu práce:
Pošta Partner, Oudoleň 131
Náplň práce:
poskytování poštovních služeb
Termín nástupu:
ihned
Pracovní úvazek:
20 hodin týdně (0,5 úvazku)
Mzda:
platová třída 8
Požadavky:
znalost práce na počítači
Potřebné doklady:
písemná žádost a životopis
Žádosti doručte na adresu:
Obec Oudoleň,
582 24 Oudoleň 123
Bližší informace:
starosta Ivo Béna,
č. tel: 736 675 009

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

ekolamp spustil
mobilní aplikaci „Kam
která
spotřebitelům
že vyřešit otázku, jak
s vysloužilými světelnými

novou
s ní“,
pomůnaložit
zdroji.

Bližšší informace a odkazy ke stažení najdete na webu
w w w. e ko l a m p . c z /c z /s p o t re bitele-verejnost/kam-s-ni.
Nejbližší sběrná místa pro
vysloužilé světelné zdroje v našem
městysi jsou na sběrném dvoře (st 9-11 hod. a so 10-12 hod.)
a na úřadě městyse.
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Jak je to s cestovními
doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a
dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou

pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.

Pastva pro oči

Všimli jste si, jak s nastupujícím
jarem velmi časně rozkvetly čtyři
stromy v parku, poté je následovaly
tři nádhery u základní školy, postupně se přidaly i tři kvetoucí skvosty
před obecním bytovým domem čp.
110, následně jsme se mohli radovat z kvetoucích stromů v největším
počtu v našem městysi vysázených,
souběžně s nimi nám dnes kvetou
stromy na náměstí a stejné i v okolí
hřbitova, kochat se můžeme i květy
stromů na dětských hřištích, u hasičárny, na parkovišti u sokolovny ale
i na dalších místech. Všimli jste si,
jak se vše postupně zaplňuje kvetoucími keři a keříčky. Je to pěkná
podívaná. Někdy se však obávám,
zda jsme schopni při každodenním
shonu vše vnímat. Bohužel se nám
ještě nedaří plochy vždy včas vyplet
a letos na jaře ještě dosázet a oset.

Muškáty i v parku

V loňském roce jsme okna úřadu

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do
30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo
občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při
podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně
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30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2.000 Kč.
Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba
dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.
cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně
ministra vnitra pro řízení sekce veřejné
správy

radosti a
starosti
místostarosty
městyse zkrášlili pnoucími se muškáty. I v horkém létě jsme udrželi rostliny ve velmi pěkném stavu
a muškátová krása nám vydržela až
do prvního sněhu a mrazu. I letos
chceme mít okna opět pěkně nazdobena, navíc jsme přidali další truhlíky
i na nově instalované klece v parku.
Do parku bude instalován stojan s pitnou vodou. Betonový a kamenný taras bude obložen dřevěnými sedáky.

Velký trapas

Devět diváků v hledišti a sedm herců na jevišti. Nevěříte? Ano, to se
skutečně stalo v našem městysi. Ten
uspořádal dne 22. 5. 2016 v sokolovně divadelní představení pro rodiče
a děti s názvem Začarovaný vůl
v podání žďárského Divadelního spolku Žďár Jany Synkové.
A ještě dovětek - pět diváků
bylo z Oudoleně. Byl to trapas…

Nové značení
Před budovu městyse budou instalovány dva panely s novým značením.

Budou zde informace pro návštěvníky úřadu městyse a pro občany, kteří
budou využívat lékařských a rehabilitačních služeb. Nově bude možno
využít i schránku na připomínky občanů a návštěvníků našeho městyse.

Doplňky na hřbitově
K oběma nádržím na vodu byly vyrobeny a dodány stojany (police) na
konve. Pokud však někdo uvidí konev
náhodně pohozenou, prosím, postavte ji na polici. U obou nádrží budou
i prostory pro zveřejňování inzerátů
a poutačů. Ty by se již neměly objevovat vylepené na bráně nebo na
nádržích. Zamykání bran se osvědčilo. Bohužel se zatím nedaří vyřešit
skládku odpadu na boku a záchody
pro veřejnost, i když náměty mám.
Prosím, udržujte na hřbitově a v
jeho okolí pořádek, zavírejte přední bránu na starém hřbitově a obě
branky na hřbitově novém. Vozidla
parkujte jen na vyhrazeném parkovišti a nezajíždějte až k bráně.
Otto Hájek, místostarosta
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NOVINKY z MŠ

Měsíc květen je nádherný měsíc díky
tomu, že vše začíná kvést a příroda
se již naplno probouzí ze zimního
spánku a ukazuje nám svou krásu.
Proto jsme se i my ve školce nejvíce
o přírodu zajímali. Nejdříve jsme ale
vyrobili hezká přáníčka pro maminky
k jejich svátku. Poté jsme společně
s maminkami upravili po zimě naši
zahrádku v MŠ, vše vzorně vypleli,
nasázeli a naseli vše potřebné. Děti ze
třídy Sluníček měly celý týden ekologie, kdy se učily třídit odpadové materiály. Ale ani děti ze třídy Koťátek
nezahálely. Povídali jsme si o barevné květnové přírodě a o tom, co vše
v ní můžeme vidět. Celý měsíc jsme
zakončili polodenními vycházkami
lesem a k Poustevníkově studánce.

NAŠE AKTIVITY
Děti ze třídy Sluníček absolvovaly další
2 lekce plaveckého výcviku a ve středu
11. května proběhla lekce poslední.
V pátek 6. května děti ze třídy

Sluníček i Koťátek vyšli do přírody na polodenní vycházku spojenou s opékáním špekáčků.
V sobotu 7. května se uskutečnila Školní akademie v sokolovně a děti z obou
tříd zde ukázaly, jak jsou šikovné.
Ve středu 11. května se sešly maminky se svými dětmi na
naší zahradě v MŠ a společně
jsme se pustili do zahradničení.
Ve čtvrtek 12. května jsme zhlédli
v kině Krucemburku pásmo krátkých
pohádek „Pohádkové tajemství“.
Ve středu 18. května proběhlo fotografování obou tříd na závěr školního roku, předškoláci se také fotografovali na tablo.
Tentýž den navštívily děti ze třídy Sluníček sběrný dvůr v Havlíčkově Borové.
V úterý 24. května proběhlo
v odpoledních hodinách společné cvičení rodičů a dětí ze třídy
Sluníček ve velké tělocvičně ZŠ.
Ve čtvrtek 26. května se děti ze
třídy Koťátek vydaly na polodenní vycházku lesem po německé
cestě přes Peršíkov, aby si prohlédly velká mraveniště v lese.
Tento den vyrazily i děti ze třídy Sluní-

www.motylekzp.cz
ŽIŽKOVO POLE 83
přízemí v budově
zemědělského družstva

www.facebook.com/rcmotylekzp.cz

ČERVEN 2016

ček na polodenní vycházku k Poustevníkově studánce, kde si poslechly starou borovskou pověst o poustevníkovi.
V pátek 27. května se celá školka
vypravila na malý výlet do Jitkova.
V pondělí 30. května proběhlo již deváté setkání sedmáků
a dětí ze třídy Sluníček v rámci projektu „Děti čtou dětem“. Tentokrát v budově ZŠ a četla se pohádka z knihy „Příhody maxipsa Fíka“.

PRACOVNÍ ODPOLEDNE NA
ZAHRADĚ V NAŠÍ ŠKOLCE
Ve středu 11. května v 16.00h jste
mohli vidět okolo naší školky spoustu
maminek a dětí s kyblíčky, motyčkami, hrabičkami. To proto, že se konalo
pracovní odpoledne s rodiči a dětmi.
Maminky s dětmi se pustily do práce
s velkým nasazením a práce jim šla
pěkně od ruky. Nejdříve jsme vypleli
záhonky, které jsme poté zasázeli, zaseli a také zalili. Dále jsme se pustili do
pletí zakůrovaných ploch okolo školky.
Děti maminkám hodně pomáhaly
a byly moc šikovné. Po náročné práci
nás čekala velká odměna. Paní kuchařka pro nás připravila drobné občerstvení v podobě několika druhů zdravých
pomazánek, kopřivový čaj a mátovou
vodu s citrónovou šťávou. Počasí nám
přálo, takže pracovní odpoledne bylo
velice příjemné. Teď už jen musíme
pořádně zalívat a čekat na úrodu.
Šárka Hospodková

V DEN KONÁNÍ AKCÍ JE HERNA PRO DĚTI OTEVŘENA OD 15 HODIN, ÚČAST NA PROGRAMU NENÍ NUTNÁ.
V případě zájmu o návštěvu herny v jiné dny nás prosím kontaktujte na tel. 606 300 327 nebo 733 341 059.

POZVÁNKA na ČERVEN 201
So 4.6.

15:00

Keramika s paní Březkovou
Další možnost vlastní tvorby
Cena materiálu dle velikosti a množství výrobků

Út 7.6.

16:30

Recitál pro děti – s Pavlem Lutnerem
Zpívání a hraní s dětmi a pro děti
Vstupné: 50Kč matka+dítě, mládež 20Kč

Út 14.6.

16:00

Ne 19.6.

15:00

Tvoření s Motýlkem – háčkování s Marcelou Siebenburgerovou

Ukázka háčkování zvířátek i jednodušších věcí pro děti
Vlastní háčky a klubíčka vlny sebou!

Tvoření se Zdislavou Sobotkovou – Korálky pro Aničku
Výroba ozdob z korálků – výrobky podpoříte dobrou věc.
Výtěžek bude věnován na rehabilitaci Aničky Sobotkové

Út 21.6.

16:30

KYTKA – Kytaroví kamarádi
Kytarový kroužek pro malé i velké kytaristy.
Vstupné: 50Kč-student hry na kytaru, ostatní 20Kč

Út 28.6.

16:00

Tvoření s Motýlkem – zahrádky

Výroba z kamínků, písku atd.

Všechny akce jsou organizovány neziskovým spolkem RC Motýlek z.s. (IČO 04305353).
Náklady na provoz centra jsou hrazeny z vlastních zdrojů a sponzorských darů.
Zájemci o spolupráci/sponzoring kontaktujte nás prosím na tel. 606 300 327
nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.motylekzp.cz. Děkujeme.
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Borovská desítka 2016
vyběhla...
Registrace na letošní ročník
Borovské desítky byla spuštěna.
Kdo chce mít v cíli nárok na
medaili, je třeba přihlásit se do
10.7. na www.borovska10.cz.
Na webu jsou i ostatní
informace k závodu.
Máte-li zájem pomoci s organizací závodu jako dobrovolník,
neváhejte a kontaktujte
pořadatele.

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

5. ročník v Jihlavě

Radostně jsme přivítali nabídku
od Základní školy Oudoleň na
společný výlet. Cílem nebylo pouze
navštívit Muzeum Vysočiny Jihlava
a Zoo Jihlava, ale také seznámení
s budoucími spolužáky, kteří k nám
do školy od září nastoupí do 6.
ročníku. Muzeum Vysočiny Jihlava
je veliké, nashromáždili zde takových
zajímavých sbírek a informací, že
by zde člověk musel pobýt několik
dní, aby všechny expozice důkladně
prostudoval. Například Gotická
Jihlava, Renesance, Baroko, Dolování
a mincování na Českomoravské
vrchovině, Geologie a jiné. Nejvíce
se nám líbila expozice Živá příroda,
Smysl hledej v nesmyslu a výstava
věnovaná Karlu IV. V Zoo Jihlava jsme
se hlavně těšili na výukový program
PodpoVrchem na téma ptáci. Měli
jsme úžasnou průvodkyni, která se
nám věnovala, byla milá a dozvěděli
jsme se spoustu informací. A domů?
Ani se nám nechtělo. Naši spolužáci
z Oudoleně jsou moc fajn.
Žáci 5. ročníku a Hana Sobotková

Školní akademie:
dárek pro maminky

Druhou květnovou neděli mají
maminky svátek, a tak program školní
akademie patřil v sobotu 7. Května
především jim. A jak už bylo na akci
samotné řečeno, nic neudělá rodičům
větší radost, než když vidí, že se
jejich dítěti daří, že je šikovné. Děti
od mateřské školky až po deváťáky se
předvedly v tom nejlepším světle. Ti
nejmenší zvládli bravurně své první
vystoupení před tak velkým publikem
a společně zazpívali i zatancovali,
prvňáci a druháci přispěli básničkami
a vykouzlili laskavý úsměv na tvářích
všech přítomných. A pak už se střídal
přednes s hudebními a tanečními
výstupy. Slyšeli jsme 23 skladeb, a to
na klávesy, flétny, kytary, klarinety
či ukulele, často i s pěveckým
doprovodem; vystoupilo zde 17
skvělých recitátorů; moderátorské

ročník
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zkušenosti získávalo deset žáků
9. ročníku.
Na prknech borovské sokolovny
zatančilo 12 děvčat ve dvou svižných
vystoupeních, dech všem vyrazila
svým nesporným talentem Nela
Bartušková při sportovním aerobiku.
Zajímavým sportovním zpestřením
byly určitě dvě karatistky.
U gratulace nesmí chybět kytička. Tu
vyrobili žáci sami a na závěr školní
akademie přítomným maminkám
i babičkám rozdali.
Náhodný návštěvník by musel
žasnout, kolik je v Borové šikovných
dětí. Já jsem jich jen v sobotu
napočítala téměř devadesát.
Lenka Havlíková

Čtvrťáci na programu
o Karlu IV.

V úterý 10. Května se čtvrťáci
zúčastnili velmi unikátního programu
připraveného Krajskou knihovnou
Vysočiny v Havlíčkově Brodě k 700.
výročí narození Karla IV. V knihovně
nebyli poprvé a čekali besedu na
vybrané téma v dětském oddělení
knihovny. V malém sále je však
čekalo velké překvapení. Dva výteční
herci je provedli životem Karla IV.
tzv. od a do Z. Herecké scény vkusně
doplnili vyprávěním o životě našeho
nejznámějšího krále, informacemi
o tehdejší situaci v království,
o Karlově vážném zranění, o vládě
Karla IV., o jeho manželkách i dětech,
o stavbách, městech, hradech, které dal
zbudovat. Po hodinovém představení
měli žáci čtvrté třídy rozhodně
o čem přemýšlet, dozvěděli totiž
mnoho zajímavého.
Jana Žáková, 1. st.

Divadélko Karla Čapka

Ve čtvrtek 12. Května k nám do
tělocvičny
zavítalo
Divadélko
pro školy z Hradce Králové. Děti
z 1. stupně shlédly loutkoherecké
představení „Africká pohádka“,
které jim přiblížilo život afrických
zvířat.
Na
žáky
2.
stupně
čekalo představení s názvem
„Legenda V+W aneb Příběh
Osvobozeného divadla“, které bylo
souborem ukázek nejslavnějších
divadelních autorů Jiřího Voskovce
a Jana Wericha. Ve více než šedesáti
minutách zvládli pouze 2 skvělí herci
vyprávět o životě a kariéře těchto
mistrů českého humoru. Odborný
výklad vhodně doplňovaly úryvky
dialogů z her West pocket revue,
Golem, Svět za mřížemi, Nebe na zemi
a na závěr nás všechny čekala slavná

školní rok

2015/2016

poprava kanónem z Faty Morgány, ve
které si zahrál i dobrovolník z deváté
třídy. Celé představení, doplněné
nádhernými písněmi Jaroslava Ježka,
poskytlo velmi poutavou formou
našim mladým lidem základní
informace pro všeobecné kulturní
povědomí. Všichni se bavili od
začátku až do konce a vytvořili velmi
pozorné a dějem zaujaté publikum.
Blanka Zvolánková

Taneční soutěž

I když je pro někoho pátek třináctého
dnem kritickým, našim tanečnicím
a tanečníkům přinesl velké štěstí.
Tento den jsme odjeli do Žďáru
nad Sázavou na soutěž Discodance
pohybových aktivit. Ve velké
sokolovně se sešli účastníci všech
věkových skupin z 20 základních
a mateřských škol. V jednotlivých
kategoriích potom odtančili svá
„vypilovaná“ vystoupení. Našim se
také velmi zadařilo a vyhráli vlastně
všechny 3 skupiny. V kategorii
mladších žáků dosáhla naše děvčata
na 1. místo, v kategorii starších žáků
A nám také zlatá medaile neunikla
a o velké zakončení a vlastně i finále
se postarali tanečníci a tanečnice
ve skupině starších žáků B, jejichž
Hříšný tanec jim vynesl zvláštní
ocenění a 1. Místo v této kategorii.
Nezbývá než všem blahopřát
k vynikajícím výsledkům a poděkovat
jim za skvělou reprezentaci školy.
Přejeme také hodně elánu do dalších
tanečních aktivit.
Účastníci soutěže:
kategorie mladších žáků - L. Hájková,
L. Holcmanová, T. Holcmanová,
A. Jiráková, E. Tonarová
kat. starších žáků A a B: B.arbora
Bohuslavová, Kristýna Smejkalová,
Jana Hájková, David Kučera, Lída
Málková, A. Beranová, K. Havlíčková,
T. Riegerová, T. Balek, J. Lacina,
K Valentová, R. Beran, B. Málek.
Dana Neubauerová

Národní divadlo Praha

Celý výlet do Prahy se nesl v duchu
dvou českých osobností, a to Karla IV.
a Josefa Kajetána Tyla. Ten prvně
jmenovaný se právě 14. května, tedy
v den naší exkurze, narodil. Proto se
na Hradě chystala sváteční mše (byli
jsme u přesunu církevních hodnostářů
z Arcibiskupství pražského), na
Kampě pak stála nově instalovaná open
air výstava s 19 velkoformátovými
panely, kde jsme viděli portréty císaře
a krále v nadživotní velikosti, četli
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úryvky z jeho vlastních textů či jiných
dokumentů, dozvěděli jsme se např.
o jeho denní hygieně. I my jsme tedy
oslavili 700. výročí narození tohoto
velikána evropských dějin.
Za Josefem Kajetánem Tylem
jsme se pak odpoledne vydali do
Národního divadla na báchorku
Strakonický dudák, ještě předtím ale
do baletního sálu plného zrcadel. Zde
naši žáci i paní učitelky prokázali
velmi dobrý herecký talent: při tzv.
dílnách zahráli přesvědčivě nejen roli
Švandy dudáka, Dorotky či Kalafuny,
ale troufli si i na ztrouchnivělý
pařez, smradlavou cigaretu, vrzající
šibenici či lehký větřík, vytvořili živé
obrazy, snažili se pochopit jednání
jednotlivých postav a vžít se do jejich
situace. Představení, které nově pro
ND zpracoval režisér J. A. Pitínský,
pak bylo pro nás díky těmto „dílnám“
zajímavější a navzdory obrozenecké
češtině srozumitelnější.
Když ještě navíc vyjde počasí, nikdo
se neztratí a všichni jsou v pohodě, pak
se může mluvit o vydařeném výletě,
a to jak s Karlem, tak i Kajetánem.
Lenka Havlíková

Dopravní výchova pro
III. a IV. třídu

V pondělí 16. května se žáci III.
a IV. třídy doslova prokousali
problematikou dopravní výchovy.
Dopravní výuku jim připravila a velmi
poutavě odprezentovala p. Mrštíková.
Zopakovala s dětmi všechny
chodecké předpisy, nezapomněla ani
na zvláštní situace, jako je pohyb na
stezce pro chodce i cyklisty, pohyb
na kolečkových bruslích, nebo na
skateboardu. Shrnula a dovysvětlila
všechno o dělení a významu
dopravních značek. Probrala s dětmi
vybavení jízdního kola, pohyb cyklisty
v silničním provozu, vyjíždění,
zastavení,
odbočování,
otáčení.
Nejzajímavější byly pro děti situace na
křižovatkách. Po vysvětlení pravidel
o průjezdu křižovatkou započala
záplava případů, jak bezpečně projet
křižovatkou. Uvedené situace si
mohou děti zopakovat na internetové
stránce www.ibesip.cz. Každé dítě
si několikrát zkusilo rozlousknout,
v jakém pořadí vozidla projedou
křižovatkou. Závěrem pětihodinové
výuky byli žáci upozorněni na
nutnost nošení reflexních prvků
z
důvodu
lepší
viditelnosti
v silničním provozu. Nechybělo
ani upozornění na nebezpečí, která
číhají na řidiče i chodce na cestách.
To proběhlo simulací dopravních
nehod v připravených videích.

8
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Nezbývá než dodat přání na závěr:
Na cestách vždy opatrně a bezpečně!
Jana Žáková, 1. Stupeň

Jerka v Havlíčkově Borové

Již od roku 2010 probíhají výměnné
pobyty dětí a učitelů mezi polským
městem Jerka a borovskou školou.
Tentokrát přijelo 20 polských dětí,
jejich dvě učitelky a jeden učitel
na návštěvu k nám a čekal na ně
skutečně nabitý program. Hned po
příjezdu je ve čtvrtek 19. Května
paní učitelka angličtiny Varjassyová
provedla školou, šesťáci „vyzkoušeli“
své polské kamarády u interaktivní
tabule ze znalostí angličtiny, zároveň
jsme se přitom i my chtěli naučit
nějaká polská slovíčka. Děvčata ze
VII. třídy předvedla v nové tělocvičně
svoje taneční umění a odpoledne už
patřilo seznamování v rodinách, kde
byly polské děti ubytované.
Poté následovala řada akcí –
v pátek to byl sportovní dětský den,
který připravili deváťáci. Jednotlivá
stanoviště na trase dlouhé asi 5,5 km
byla věnovaná českým reáliím, jako
např. tenisu, hokeji, fotbalu i florbalu,
českým zpěvákům, škodovkám,
českému pivu (bez praktických
ukázek!) či českým památkám. To
proto, aby se Poláci o nás něco
dozvěděli. Na hřišti za sokolovnou
mohli navíc všichni vyzkoušet discgolf,
vybíjenou, fotbálek a jiné sportovní
aktivity, ochutnat buchty našich
paní učitelek, nechybělo slavnostní
vyhlašování výsledků a předání
sladkých odměn.
Pestrý odpolední program Trojháčku
s rybařením, střelbou ze vzduchovky,
přetahováním a opékáním vuřtů
musel nadchnout úplně všechny.
Polské paní učitelky chválily krásnou
přírodu, čistotu a výborný nápad,
něco takového vůbec uspořádat.
Sobotu jsme strávili v Praze, a to
na Hradčanech a Petříně. Přeplněnou
Prahou jsme díky paní ředitelce
prošli bez bloudění či ztráty jediného
žáka, ani v metru či tramvaji se nikdo
nezapomněl. Neděle patřila Žďáru nad
Sázavou, konkrétně poutnímu kostelu
sv. Jana Nepomuckého, Království
železnice v místním kulturním domě
a procházce kolem Piláku.
Celý pobyt by nebylo možné
uskutečnit bez pomoci rodičů, kteří
u sebe ubytovali polské děti. Velice
si vážíme vaší ochoty, pohostinnosti
i tolerance.
Děkujeme také Filipovi T.A.K.
a těšíme se na videozáznam,
kvůli němuž s námi absolvoval
všechny akce.

Hlubokou poklonu
bychom chtěli vyseknout
Trojháčku – v krásném prostředí
nabídli
naší
polské
návštěvě
pestrou a neobvyklou zábavu.
Děkujeme za diplomy, „placky“,
občerstvení i připravené soutěže.
Poděkování patří i všem vyučujícím,
jež na každý den napekly koláče,
vyráběly s dětmi dárky nebo se
staraly o program, dobrou náladu
i bezpečnost všech účastníků na
veškerých akcích od 19. Do 22. května.

Lenka Havlíková

Děti čtou dětem - Maxipes Fík

30. května se v VII. třídě objevilo 14
psů (naštěstí jen plyšových),
jedna krabice a jeden košík pro psí štěně
a jedna psí bouda pro dospělého Fíka.
K těmto rekvizitám si přimyslete
15 sedmáků a 10 předškoláků, kteří
sedí, listují v knížkách, prohlíží
si obrázky a hlavně poslouchají
příběhy
o
maxipsu
Fíkovi.
Záludnými otázkami ti starší vždy
zkontrolovali, zda děti ze školky
dobře poslouchaly, dva ze čtenářů
dokonce povozili na zádech zájemce
z řad malých dětí, tak jak to dělával
Fík s Ájou.
A
pak
jsme
se
všichni pobavili u logopedických
cvičení, protože nikdo nechtěl
dopadnout
jako
Ája,
která
neuměla některé hlásky říkat správně.
Příští naše setkání nad knížkou bude
desáté, tedy poslední. V mateřské
školce přečtou žáci 7. ročníku tentokrát
Pohádky z pařezové chaloupky.
Lenka Havlíková

Běh parkem

Asociace školních sportovních
klubů a AZ Centrum SVČ Havlíčkův
Brod uspořádali ve čtvrtek 26. Května
již 21. ročník tradičního terénního
běhu v havlíčkobrodském parku
Budoucnost. Soutěže se zúčastnili
chlapci a dívky ze základních škol
našeho okresu a běželi postupně
od nejmladších ročníků 2005 až po
nejstarší ročníky 2000. Závodníci
v kategoriích 2005 a 2004 běželi
jedno kolo, tedy 600m, v kategoriích
2003 – 2000 už museli zdolat dvě
kola, tedy 1200 m.
Borovskou
školu
vyjelo
reprezentovat devět běžců, kteří
závod vůbec nepodcenili a ve svém
volném čase si běh na delší vzdálenost
trénovali. A výsledky stojí opravdu za
to!!! Po perfektních výkonech jsme
zaslouženě vybojovali čtyři medaile:

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Zlatá medaile: Jitka Novosadová,
7. ročník - 1200 m
Stříbrná
medaile:
Ludmila
Bencová, 6. ročník - 1200 m a David
Lupták, 9. ročník - 1200 m
Bronzová medaile: Vilém Klement,
7. ročník - 1200 m
Velice překvapila Anička Blažková
(6. ročník), která obsadila nepopulární
4. místo a také Tomáš Bačkovský (9.
ročník), který získal pěknou 5. příčku.
Dále perfektně zvládli proběhnout
připravenou trať i Pavel Zvolánek
(8. ročník), Adéla Wasserbauerová
(9. ročník) a Klára Kadlecová
(6. ročník).
Všem našim borcům děkujeme za
velice úspěšnou reprezentaci školy, za
SUPER sportovní výkony a chování
během celého závodu. Ať Vás běhání
i nadále baví, ať máte chuť sami
trénovat a zdokonalovat se!!!
Blanka Zvolánková

Tříděním odpadů přispíváme na
dobrou věc

V posledním dubnovém týdnu proběhl
sběr netříděného papíru. Tentokrát
s rekordní účastí, papírem byly
napěchovány dva velké kontejnery
a osmáci měli po celou dobu plné ruce
práce. Papír přinášeli nejen žáci naší
školy a občané Havlíčkovy Borové,
ve velkém přispěli i obchodníci
a podnikatelé z Borové a okolí. Je
velice potěšující, že sběrem přispívají
i lidé, kteří už dávno opustili
školní budovu. Jako vzorný příklad
uvádíme manžele Marii a Miroslava
Křesťanovi, kteří třídí odpad velmi
svědomitě.
Vypadá to, že po roce, kdy sběr na
škole probíhá, si lidé zvykli schraňovat
papír doma, zbytečně jej nevyhazovat
a přispět tak na dobrou věc. Již na
podzim bude opět přistaven kontejner
a proběhne další kolo sběru.
Na naší škole sbíráme nejen papír,
od pololetí žáci 3. Ročníku vybírají
hliník, jejich třída se rychle zaplnila
víčky od jogurtu, plechovkami,
alobaly a jiným odpadem.
Prozatímní výtěžek z obou sbírek
a z prodeje knih vyřazených z Místní
knihovny v Havlíčkově Borové činí
7.071,- Kč. Tato částka není konečná,
ještě naroste poté, co budou ze školy
během druhého červnového týdne
odvezeny poslední zbytky balíků
papíru a pytle s hliníkem.
Letošní výtěžek poputuje na
konto Nadačního fond Kapka
naděje, který podporuje Kliniku
dětské hematologie a onkologie FN
Motol v Praze.
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Rádi bychom všem, kdo přispěli,
velmi poděkovali a doufáme, že
budou tímto způsobem pomáhat
i nadále.
Dagmar Boumová

Návštěva místní knihovny

Dne 13. a 27. 5. 2016 jsme navštívili
místní knihovnu. Paní knihovnice
Marcela Sobotková si pro nás
připravila velice pěkný program. První
návštěva byla na téma „Ilustrátoři
dětských knih“ a druhá na téma „Josef
Lada - život a dílo, Miloš Macourek a
Adolf Born“. Seděli jsme, poslouchali,
spolupracovali v příjemné atmosféře
a bylo nám zde moc hezky. Na závěr
jsme dostali dárek, průkazku do
knihovny. Děkujeme paní Sobotkové
nejen za zajímavé informace, ale také
za její bohatý a příjemný výklad.
Žáci 5. ročníku a Hana Sobotková

Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka

V úterý 31. 5. Čekal nás - žáčky
1. třídy závěrečné vystoupení
v projektu Krajské knihovny
Vysočiny v Havlíčkově Brodě Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu na podporu čtenářské
gramotnosti je rozvoj čtenářských
návyků již od prvního ročníku školní
docházky. Celý týden jsme trénovali
básničky, scénku a písničku. Program
se konal v divadelním sále AZ
Centra v Havlíčkově Brodě. Sešli se
zde žáci 1. ročníků ze čtyř škol a na
své děti se přišlo podívat i několik
rodičů. Vystoupení zahájila krátkým
projevem vedoucí dětského oddělení
pí Monika Dolejší. Naši prvňáčci
celé představení úspěšně odstartovali.
Sehráli jsme scénku o Boudě, budce,
každý zarecitoval vtipnou básničku
(pěkně těžkou a Klárka dokonce
tajnou řečí) a na závěr jsme všem
přítomným zazpívali a zatančili. Vše
dopadlo na výbornou, naše vystoupení
se líbilo a pí Dolejší nás pochválila.
A pak už následovalo vystoupení
ostatních žáků prvních tříd. I těm se
dařilo, takže nás brzy čekal poslední
úkol - vylosovat si písmenko a všem
přečíst slovo, které se pod písmenkem
ukrývalo. I toto jsme zvládli na
výbornou, proto Klárka, Vašík,
Eliška, Anička, Lukášek a Daneček
za svůj dnešní výkon obdrželi
krásnou knížku KNIHOŽROUTI
a drobné upomínkové předměty.
Získali i poukázku k bezplatné
návštěvě havlíčkobrodské knihovny.
Následovalo rozloučení, a protože
jsme měli dost času, navštívili jsme v
Galerii výstavu překrásných obrázků

od Josefa Lady. Také
jsme si ještě „vymůrovali“
vstup do podzemí zdejšího muzea.
Protože to byla již naše druhá návštěva,
nikdo se už tady ani trošku nebál a
všichni vesele pobíhali podzemím a
navzájem se strašili. Na úplný závěr
dnešního slavnostního dne nás čekala
v dusném dopoledni sladká, chladná
odměna v podobě zmrzliny. A tu si
všichni za své výkony plně zasloužili!
Protože dopoledne je pro většinu
maminek a tatínků dobou pracovní,
uskutečníme ve spolupráci s místní
knihovnicí pí Marcelou Sobotkovou
a žákyněmi IX. třídy Denisou
a Věrou PASOVÁNÍ NA MALÉHO
ČTENÁŘE. Akce se uskuteční
9. 6. v 17 hod. v místní knihovně.
Všichni rodiče, prarodiče, sourozenci,
kamarádi jsou srdečně zváni.
Za všechny naše malé čtenáře V. Slámová

Vážení čtenáři Borovských listů,
dovolte mi, abych se s vámi
podělila o jeden z nejemotivnějších
a nejdojemnějších zážitků ve svém
životě.
Každý člověk má během svého života
nějaká přání – malá, velká, obyčejná,
ale i neuskutečnitelná, neskromná
i nesplnitelná. A právě o jednom
takovém naprosto neuvěřitelném
přání bych vám chtěla napsat, o přání,
za nímž stojí jedni pro mě neskutečně
obdivuhodní rodiče a jejich ještě
obdivuhodnější syn Tomáš, ještě před
nedávnou dobou náš žák, kamarád
a spolužák. Bohužel krutá nemoc mu
nedovolila strávit delší čas mezi námi,
ale ukázala nám, jaké místo Tomáš
v osmé třídě zastával. Během léčby byl
totiž zařazen do programu splněných
přání. Všechny nás překvapilo jeho
největší přání – strávit společně
se svou třídou den v aquaparku
Aquapalace v pražských Čestlicích.
Jelikož on sám už nedostal možnost
přání uskutečnit, splnili mu ho jeho
rodiče 17. Května 2016 – pozvali
všechny osmáky na výlet do Prahy.
Asi nejlépe vystihl Tomášovo přání
jeden spolužák, když při opuštění
aquaparku řekl: „Tomášův nápad byl
skvělý, jenom jednu chybu to mělo –
nebyl tady s námi.“
Je pro mě naprosto neuvěřitelné, že
i v dnešní době se najdou lidé, kteří
v opravdu těžkém životním období
dokáží myslet na druhé a snaží se jim
udělat radost.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
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TJ SOKOL informuje:
Áčko je definitivně zachráněné,
béčko prakticky také
Konec letošní fotbalové sezony se
neodvratně blíží a oba dospělé týmy
dokázaly zachránit své soutěže i na
další rok.
Áčku se sice výsledkově v posledních kolech nedaří, dvakrát prohrálo
divoké přestřelky, přesto však v I. A
třídě setrvá i v příští sezoně.
I béčko díky zlepšeným výkonům
na jaře už může hovořit o záchraně,
byť teoretická možnost sestupu stále
existuje.
Áčku v době uzávěrky BL schází sehrát poslední utkání doma se Speřicemi, béčko zajíždí ještě do Věžnice a na
pouť doma v neděli přivítá Maleč.

A tým:
Havlíčkova Borová – Pacov 2:5
(1:2)
Hosté na domácí vlétli, v prvních
dvaceti minutách byli jasně lepším
celkem a zaslouženě se ujali dvoubrankového vedení. Domácí se pak
zlepšili, ještě do poločasu snížil po
rohu hlavou Cestr a zkraje druhého

dějství Borová dokonce srovnala,
když po parádní akci na jeden dotek
poslal míč do odkryté klece Petr
Veselý. Domácí pak byli lepší, hosté
šli po červeně kartě dokonce do
deseti, ale šance Borové zůstaly
nevyužity a domácí v poslední čtvrthodině propadli. Technicky zdatní
hosté se po trestném kopu a dorážce
ujali vedení 2:3 a ze dvou brejků ještě
své vítězství v závěru zápasu pojistili.
Díky ostatním výsledkům ale A tým
získal i přes prohru definitivní jistotu
působení v I. A třídě i v další sezoně.
Branky: Cestr, Petr Veselý

Pohled – Havlíčkova Borová
4:3(3:3)
V Pohledu se hrálo atraktivní derby
a hlavně v první půli si diváci přišli
na své. Domácí se ujali brzy vedení,
hosté po minutě srovnali z pokutového kopu. Pohled přidal Sobotkou
druhou branku, ale Borová po křídelní akci srovnala Janem Chlubnou.
O chvíli později pak Pecha hlavou strhl
vedení na stranu hostí. Jenže ještě
před pauzou domácí stihli vyrovnat.
Ve druhé půli tempo upadlo, hrál se
vyrovnaný zápas, který deset minut
před koncem rozhodl pěknou střelou
do šibenice pohledský Pospíchal.

Dolní Město – Havlíčkova Borová
B 4:1(3:1)
Domácí byli po většinu zápasu lepším
celkem a zaslouženě vyhráli.
Branka: Béna

Havlíčkova Borová B – Hněvkovice 4:2(1:2)
Zajímavý zápas sehrálo béčko ve
svém dosud posledním domácím utkání. Hosté hrají o postup a domácí
ještě neměli jistotu záchrany. Borová v první půli zahodila čtyři jasné
gólovky, Béna proměnil jen jednu
ze dvou nařízených penalt, naopak
hosté trestali a do kabin odcházeli
spokojenější za stavu 1:2. Ve druhém
poločase byla Borová lepší, nejprve
srovnal po dorážce Novotný, pak se
dokázal prosadit Antl. V nervózním
zápase pak hosty oslabil vyloučený
Fanta, síly na hřišti pak v 83. minutě
vyrovnal červenající se Fruhbauer. Domácí pak ještě v posledních
vteřinách přidali pojistku, když se po
další dorážce prosadil opět Novotný.
Branky: Novotný 2, Béna(pk), Antl
Jakub Janáček

Branky: Petr Veselý (pk), Chlubna,
Pecha

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
6. 6. 2016

pondělí
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17. 6. 2016

pouťová DISKOTÉKA, pořádá TJ SOKOL

18. 6. 2016

21:30
pátek
21:00
sobota

14. 7. 2016

19:00
čtvrtek

jednání zastupitelstva městyse

pouťová zábava s VOSA Rock, pořádá TJ SOKOL

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

SYPANÉ ČAJE, BYLINNÉ SMĚSI,
ZRNKOVÁ KÁVA,
EKOLOGICKÁ DROGERIE,
DOPLŇKY, SPOTŘEBIČE DEDRA
A SPOUSTA DALŠÍHO!
www.majdalenka.web-rychle.cz
Marie Vinklerová,
Česká Jablonná 16, Přibyslav
marievinkler@seznam.cz,
tel.: 723 416 319
Možné osobní předání v Přibyslavi,
při objednávce nad 1.000,- dovoz
do Havlíčkovy Borové ZDARMA!

ZU B N Í P O H OTO V OST N A N Á S L EDU J Í C Í MĚS Í C
18.- 19. června Dr. Brixi Martin, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel. 569 426 112
25.- 26. června Dr. Maštálka Vojtěch, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel. 721 132 134
2.- 3. července Dr. Hanusek Milan, Nádražní 72, Havlíčkův Brod, tel. 569 432 442
5.- 6. července Dr. Ander Jozef, Nám.T.G.M. 323, Chotěboř, tel. 569 623 980
9.- 10. července Dr. Klepetková Jindřiška, Vilémov 168, tel. 569 449 130
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Běh brodským parkem Budoucnost. Foto: ZŠ

OBRAZEM

SDH na okrskové hasičské soutěži v České Bělé. Foto: SDH

SDH na okrskové hasičské soutěži v České Bělé: Foto: SDH.

Placená inzerce
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OBRAZEM

Taneční soutěž ve Žďáře nad Sázavou dopadla pro naše týmy výborně. Foto: ZŠ

12

Děti čtou dětem - Příhody Maxipsa Fíka. Foto: ZŠ

Děti čtou dětem - společná fotka čtenářů a posluchačů. Foto: ZŠ

Sluníčka si vypěstovala řeřichu. Foto: MŠ

Sluníčka si s radostí zacvičila s rodiči ve velké tělocvičně ZŠ. Foto: MŠ

Polodenní vycházka Koťátek do lesa. Foto: MŠ

Pracovní odpoledne maminek s dětmi v MŠ. Foto: MŠ

