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Slovo starosty

Vodné a stočné
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám oznámit skutečnost,
že dojde k podstatnému navýšení
ceny vodného a stočného. Městys
Havlíčkova Borová dlouhodobě cenu
vodného a stočného držel na nízké
úrovni tím, že investoval do oprav
sítí z vlastních prostředků. Tento
stav bohužel už není dlouhodobě
udržitelný.
Městys
Havlíčkova
Borová má jako každý vlastník
vodovodu a kanalizace zpracovaný
Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací (dle př. č. 18 Vyhlášky
MZe č. 428/2001 Sb.) a tímto
plánem by se měl řídit, bez toho, aby
do obnovy infrastruktury investoval
z vlastních zdrojů. Stále se zpřísňující
legislativa nás nutí do vybudování
oddělené kanalizace a čistírny

derniéra

Pozvánky na akce, str. 2, 10

Úspěchy žáků ZŠ str. 7- 9

odpadních vod. Tento rozsáhlý
projekt je ve fázi připomínkování
k územnímu řízení a budeme
se snažit o co nejbližší realizaci.
A tady narážíme na další podstatný
kámen úrazu, protože samozřejmě
tuto akci nebudeme moci realizovat
z vlastních prostředků a budeme
odkázáni na přidělení dotace. Zde
udávám citaci operačního programu
životního prostředí:
Poskytovatel podpory upozorňuje
na to, že zdroje na obnovu VHI
u
vodohospodářských
projektů
dotovaných z OPŽP 2014 – 2020 musí
být ze strany žadatelů, resp. vlastníků
VHI, zajišťovány primárně z výnosů
vodného a stočného, což znamená, že
PEPA NEVOLE, ZDENDA ŠTĚPÁN (REŽIE), JIRKA KOLOUCH, MARUŠKA DOLEŽALOVÁ, ANETKA MACOUNOVÁ,
MILAN KRČÁL, KLÁRKA VENCOVÁ, hana tonarová A DÁDA HAMERNÍKOVÁ (REŽIE)

Zubní pohotovost, str. 10

pro vodohospodářské projekty OPŽP
2014 – 2020 není povoleno, aby
docházelo k dotování ceny pro vodné
a stočné z obecních rozpočtů.
Podle výše uvedeného textu zkrátka
není jiná cesta než nastavit vodné
a stočné tak, abychom plnili plán
obnovy bez podpory městyse. Cena
vodného vychází na 22,- Kč s DPH
a cena stočného na 24,- Kč s DPH.
Ani tato cena ovšem nebude konečná
a neměnná. Ministerstvo životního
prostředí
navrhovalo
zvýšení
poplatku za odběr podzemní vody,
který jde státu, ze 2,- korun až na
8,- korun za m3, což by znamenalo
zvýšení vodného o dalších šest
Pokračování na str. 3...
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ZÁPIS
dětí do MŠ
pro školní rok 2017/2018

s nástupem od 1. 9. 2017 proběhne ve dnech

3. a 4. května 2017
vždy od

14:30 do 16:30

tel.: +420 734 230 317

materskaskola.hb@seznam.cz
www.zsborova.cz/ms/

sokolovna, havlíčkova borová
Pátek 31. března
od 19:00 hodin
derniéra

PEPA NEVOLE, ZDENDA ŠTĚPÁN (REŽIE), JIRKA KOLOUCH, MARUŠKA DOLEŽALOVÁ, ANETKA MACOUNOVÁ,
MILAN KRČÁL, KLÁRKA VENCOVÁ, hana tonarová A DÁDA HAMERNÍKOVÁ (REŽIE)

ZEMNÍ PRÁCE

Provádění zemních a výkopových prací
Rypadlonakladačem
New Holland B110B
UNC Locust 750
s minirypadlem

Pavel Starý

Havlíčkova Borová
+420 736 657 308
PavelStaryHB@seznam.cz
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AUTODOPRAVA
Doprava sypkých materiálů

písků, štěrků, zeminy do 10t
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 9. 2. 2017

SMĚRNICE K PRODEJI A OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
- Starosta dal předem zastupitelům směrnici s několika variantami k nahlédnutí. Zastupitelé diskutovali nad lhůtou
schválené ceny pro žadatele a cenou za pozemky v různých variantách směrnice.
ZM bere na vědomí přípravu směrnice k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví městyse Havlíčkova Borová.
4/2/2017: PRODEJ BYTŮ - Starosta informoval o podané žádosti od paní Markéty N. a pana Tomáše P. o odkup
bytu. Dále konstatoval, že na příštím zasedání zastupitelstva se musí dohodnout na založení bytového družstva.
ZM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 345/2 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem
ve výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova
Borová, za cenu 574.000,- paní Markétě N. a panu Tomáši P., oba bytem Drahotín 345, Havlíčkova Borová.
Hlasování: 11-1-0 (proti: Štěpán Z.).
DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU - Starosta konstatoval, že dohoda
o vytvoření společného školského obvodu existuje, ale je značně zastaralá. Je tedy vhodné vytvořit novou. Zastupitelé
dohodu obdrželi s předstihem. Davida Buriana vznesl dotaz, proč okolní obce nepřispívají na mimoškolní aktivity
pro umístěné žáky. Starosta odpověděl, že toto v plánu není, žádná obec v okolí toto nemá nastavené. Bylo by pro
obec přínosem, pokud by do školy chodilo více žáků. V současné době každá škola „bojuje“ o žáky. V okolí i platí
žákům autobus, aby navštěvovali jejich školu.
ZM přenechává tento bod na příští jednání.
5/2/2017: RŮZNÉ: Žádost o odkup pozemku
Paní Jana J. podala žádost o odkup pozemku v Rybízovně. Starosta konstatoval, že podmínky splnila.
ZM schvaluje prodej pozemku 2440/9 (trvalý travní porost) o výměře 941 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová, paní
Janě J., trvale bytem Náměstí 278, Havlíčkova Borová, za cenu 100,- Kč/m2 + DPH. V případě kolaudace do
tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého pobytu do uvedené stavby bude žadateli vráceno 40,- Kč/m2.
Hlasování: 12-0-0.

6/2/2017: RŮZNÉ: Kupní smlouva pro výstavbu MŠ
Starosta předložil kupní smlouvu na nákup pozemku pro výstavbu mateřské školy od pana Radoslava T.
Pan T. žádá kauci 250.000,- Kč a podmínku, že pozemek bude využit pouze na výstavbu mateřské školy.
Zastupitelé diskutovali o možnostech realizace.
ZM schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na p. č. 4004 (trvalý travní porost) v k. ú. Havlíčkova
Borová s panem Radoslavem T. Hlasování: 11-0-1 (zdržel se: Hošák A.).
DISKUZE:
Josef Nevole konstatoval, že ve vodárně je třeba opravit určité části, které jsou ve špatném stavu a nesnesou odkladu.
Celkové náklady se předpokládají do 100 tis. Kč.
Jana Pavlasová vznesla dotaz na úřední hodiny úřadu městyse. Starosta odpověděl, že to zatím neřešil, čeká na výsledky
jednání s Českou poštou.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční 13. 4. 2017 od 19 hod. v zasedací
místnosti v budově úřadu městyse.
... pokračování ze str. 1...

korun. Návrh byl sice stažen, ale nejspíše pouze z důvodu blížících se voleb, takže
očekávám zvýšení příští rok. Pakliže bude postavena nová kanalizace a ČOV, bude se zvedat i cena stočného. Tam
samozřejmě nejsem schopen dopředu uvést, jaká bude cena za stočné, protože v současné době nevím, za kolik
peněz bude tato infrastruktura postavena ani jaké budou přesné provozní náklady (předpokládám částku okolo
50,- korun za kubík). Městys má samozřejmě zájem držet cenu vodného a stočného v co nejnižší relaci bez zisků.
Samozřejmě veškeré finance vybrané na vodném a stočném půjdou na samostatný účet fondu obnovy vodovodů
a kanalizací a nebudou moci být použity k jiným účelům.

KOMPOSTÁRNA A SBĚRNÝ DVŮR
Otevření kompostárny a sběrného dvora plánujeme na
středu 29. 3. 2017.
Kontejnery budeme rozvážet po obci
od 20. 3. 2017.
Termíny nejsou závazné a mohou se měnit v závislosti na počasí.
3

BŘEZEN 2017

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Dotace a půjčky od městyse
Havlíčkova Borová
Městys Havlíčkova Borová dává
pravidelně možnost podání žádosti
o dotaci z rozpočtu městyse.
Příjemcem příspěvků (dotací)
mohou být zejména neziskové
organizace,
spolky,
sdružení,
ale i fyzické osoby. Dotace jsou
určeny převážně na rozvoj spolků
a na kulturní a společenské dění
v obci. Dotace nejsou nárokové
a o jejich rozdělení rozhoduje rada
a zastupitelstvo městyse dle výše
a záměru. Hlavní dotační objem
peněz, který je určen převážně na
činnost a akce spolků bude rozdělen
na
dubnovém
zastupitelstvu.
Zájemci si mohou podat žádost do
31. 3. 2017. Možnost žádat příspěvky
je celoroční ale pouze na akce a
situace, které žadatel neplánoval.
Například neplánovaná nezisková
akce pro veřejnost.
Fyzické osoby pak mají možnost
žádat o příspěvek na rekonstrukci
starých neobydlených budov, které
budou následně sloužit žadateli
k trvalému bydlení. Maximální výše
příspěvku z rozpočtu městyse je
400.000,- Kč. Příspěvek je rovněž
nenárokový a o jeho přidělení a výši
rozhodne zastupitelstvo městyse.
Dále mohou fyzické osoby požádat

o půjčku z fondu rozvoje bydlení. Přehled na co lze žádat, jaká je doba
půjčky a jaké jsou podmínky je uveden v tabulce.
1

Obnova střechy (krytina i
konstrukce

4 roky

4%

Do 200.000,- Kč
na jednu budovu

2

Zřízení plynového, elektrického
nebo jiného topení

4 roky

4%

Do 70.000,- Kč na
jeden byt

3

Dodatečná izolace v budově starší
20 let proti zemní vlhkosti

4 roky

4%

Do 60.000,- Kč na
jednu budovu

4

Obnova fasády budovy starší 20 let
včetně klempířských prací

4 roky

4%

Do 80.000,- Kč na
jednu budovu

5

Zateplení obvodového pláště budovy starší 10 let

4 roky

4%

Do 120.000,- Kč
na jeden byt

6

Nové vybudování, případně
celková rekonstrukce WC,
koupelny nebo sprchového koutu
v bytě

4 roky

4%

Do 80.000,- Kč na
jeden byt

7

Výměna oken za nová

4 roky

4%

Do 60.000,- Kč na
jeden byt

8

Výměna oken za nová

4 roky

4%

Do 100.000,- Kč
na rodinný dům

9

Vybudování kanalizační přípojky

4 roky

4%

Do 20.000,- Kč na
jednu budovu

10

Půdní nástavba nebo vestavba

4 roky

6%

Do 100.000,- Kč
na jeden byt

Bližší k půjčkám z FRB a k dotacím pro spolky a formuláře jsou k dispozici
na http://www.havlickovaborova.cz/urad-2/uredni-deska/vyhlasky-a-dokumenty/

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Může se to stát
i Vám… aneb aby první pomoc
nebyla tou poslední
Školení první pomoci proběhlo 26. února v zasedací
místnosti městyse. Nejen že jsme se dozvěděli o základech první pomoci,
ale také jsme si mohli vyzkoušet nácvik resuscitace. Přednášku poutavě
vedla paní Ilona Loužecká z Oblastního spolku Českého červeného kříže
a Senior pointu Havlíčkův Brod. Rádi bychom paní Loužecké na tomto
místě vyjádřili poděkování za téměř dvě hodiny vyčerpávajícího výkladu
i praktických ukázek resuscitace. Tuto přednášku jsme plánovali již delší
dobu a jsme moc rádi, že se nám ji podařilo zrealizovat a zájem o ni měly
téměř čtyři desítky účastníků.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU „FRANTIŠEK JANÁČEK VZPOMÍNÁ“
O necelý týden později jsme se podíleli na přípravě další akce. Velice
nás potěšilo, když nás Filip T.A.K. oslovil, abychom mu pomohli
s organizací promítaní jeho dalšího díla „František Janáček vzpomíná“
a my jsme se tak mohli stát na malou chvíli součástí
filmového
světa.
Byla
to
krásná
a
povedená
akce
a my moc děkujeme všem pekařkám, které nám při zajištění občerstvení
pomohly. Na poutavý dokument se do nevelkých prostor zasedací místnosti
přišla podívat neuvěřitelná stovka lidí a podle reakcí, které jsme těsně po
promítání měli možnost zaznamenat, věříme, že si domů odnášeli úžasný
zážitek.
A co nás čeká dále?
Na konci března nás můžete navštívit v naší keramické dílně při
Velikonočních dílnách, které pořádá ZŠ Havlíčkova Borová. A o čtrnáct dní
později, 8. dubna se tradičně vypravíme proti proudu a vyčistíme Borovský
potok. Těšíme se na Vás!
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TrojHáčci

KOLONIÁL U HAVLÍČKA
NABÍZÍ
- každých 14 dnů nové akce
- pondělí – závoz Vesna lahůdky
– saláty, pomazánky, jogurty,
chlebíčky
- úterý – řeznictví Krucemburk –
sekaná, houskový knedlík, tlačenka
a jiné
- středa – řeznictví Oldřich Čejka
Skuteč – uzeniny, přijímáme
objednávky masa
- čtvrtek – řeznictví Stejskal –
přijímáme objednávky masa
- pátek – závoz zákusků z Chotěboře.
* drobné dárkové předměty,
domácí potřeby od firmy Banquet
* sušené, vážené ovoce, lze zakoupit
dárkový kornout dle Vašeho přání
* přijímáme objednávky většího poštu
zákusků, chlebíčků na různé akce
* možnost konání různých oslav,
srazů, pohřbů a jiných, podrobnější
info na tel. č. 737 786 041 Koloniál
u Havlíčka.
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Z historie sboru dobrovolných
hasičů v Havlíčkově Borové
Stanovy dobrovolného
sboru hasičů v Borové
u Přibyslavi.
§1
Na základě usnesení sl. obecního
výboru, vytvořil se v městysi
Borové sbor dobrovolných hasičů,
jenž obral sobě za povinnost, při
požárech života a majetku občanů
městyse Borové a nejbližších obcí
neúnavnou přičinlivostí, nezištným
sebeobětováním
a
zevrubnou
obeznalostí v náležitých pracích
hájiti a chrániti.
§2
Pro
dosažení
účelu
tohoto
vykonávají veškeří činní údové
tohoto sboru služby své bez platu
a udržují mezi sebou vzorného
pořádku.
§3
Hasičský sbor tvoří v sobě uzavřený
spolek pod svým velitelem, jemuž
v pádech požáru přináleží, veleti
nad veškerým mužstvem sboru
a všelikým náčiním hasičským
a sestává:
1. z údů činných,
2. z údů přispívajících,
3. z údů zakládajících.
§4
Sbor tvoří tré odborův a sice:
a) odbor lezců,
b) odbor stříkačníků,
c) odbor ochranců.
§5
První odbor pod velením vrchního
lezce (nadlezce) hájí ohněm
ohrožený majetek a život lidský.
Druhý odbor obsluhuje stříkačky
a jiná náčiní hasičská a rozdává je
dle množství stříkaček a tolika též
oddělení, jímž každému velí zvláštní
nadhasič (vrchní hasič).
Třetí odbor pod velením staršího,
střeží majetek ohněm zachovaný, by
jinak pohromy nevzal.
§6
Údem
jednotlivých
oddělení
hasičských může býti toliko ten, kdo
má překročený 18-tý rok, bydliště
v Borové, osobní bezúhonnost a
tělesnou schopnost k vykonávání
prací
hasičských.
Osoby,
soběprávnost nemající, mohou
jen se svolením ustanovených tím
zástupců od výboru do sboru přijati
býti.

§7
Přijetí do sboru stane se po
předcházejícím ohlášení se u
velitele, které 8 dní v místnostech
spolkových vyvěšeno bude. Výbor
pak o přijmutí člena rozhodne – není
však povinen důvody uvésti, nechceli přihlášivšího se přijati. Každý úd
vřadí se vzhledem na přání tím
projevené do jednoho ze tří odborů
a povinen jest, slib do rukou velitele
složiti, a takto k poslušenství svých
představených se zavázeti.
§8
Vystoupení se sboru stojí vždy
svobodno, musí se však vystoupení
u výboru buď písemně neb ústně
ohlásiti.
§9
Každý hasič plniti musí povinnosti
jemu co členu toho kterého odboru.
Přísluší a náleží mu zvláště:
a) aby
pilně
navštěvoval
pravidelná cvičení hasičská,
b) aby na znamení poplachu
dostavil se do místností hasičských,
ač není-li sám svým majetkem
v nebezpečí; opozdí-li se kdo, musí
se hned na místo požáru odebrati,
c) aby dle rozkazů jemu
daných provedl úlohy mu svěřené
bez všech odporů, s odhodlaností
a potřebnou obezřetností,
d) místa jemu vykázeného
nesmí žádný – vyjma nezbytnou
nutností
–
dříve
opustiti,
než k tomu povel dán bude. Při
ohni na venkově zúčastní se jen ti,
kteří dobrovolně účinkovati chtějí
a velitelem dovoleni budou.
§ 10
Vyloučení některého úda může
výbor tentokráte uzavříti:
1) Když úd by cvičení
nenavštěvoval bez dostatečné
omluvy,
2) když po opětném mu daném
napomenutí i dále neslušně a
nemravně se chová,
3) sprotiví-li
se
veliteli,
náměstku neb výboru a dopustíli se vůbec hrubších přečinů
zákonních proti ohni stávajících.
4) Byl-li
pro
zřejmou
nepoctivost neb nectné jednání
dle všeobecného zákona trestního
trestán.
5) Pakli by vůbec neudal
příčinu k rozbrojům a různicím ve
sboru; aneb pakli by jednal proti
účelu a povolání sboru tohoto.
Z nálezu výboru vynešeného lze
se do 8 dnů odvolati ku valné
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hromadě, která v nejbližším
zasedání o sporu rozhodne – ale
až do té doby zůstává nález výboru
v platnosti.
§ 11
Veliteli náleží:
veškerých
1) Vedení
záležitostí
sboru
společně
s výborem, uskutečnění všeho,
co buď ve výboru neb ve valném
shromáždění se uzavřelo.
2) Při požárech a cvičeních
vrchní velení převzíti.
3) On jest povinen veškeré
sboru se týkající spisy spolu
podepsati, k schůzkám pozvání
činiti, a o to též péči míti, by
se stanovy náležitě vykonávaly.
On zastupuje též sbor vzhledem
k třetím osobám a úřadům.
4) K tomu ve srozumění se
starostou obce účinkovati, by
se každému údu sboru, který
s vlastním nebezpečenstvím a
svou statností drahý život lidský
zachránil,
zasloužené
čestné
odměny – Jeho Veličenstvem pro
případ ten určené – dostalo.
5) Právo, člena jeho rozkazům
při hašení ohně odporujícího neb
jinak hrubě se provinivšího ihned
ze služby propustiti. Případ ten
oznámí velitel bez průtahu výboru,
by o vině dotčeného člena rozhodl.
§ 12
Náměstek (podvelitel) zastupuje
velitele a jest povinen v pádu
jeho nemoci neb nepřítomnosti
záležitosti v § 11 naznačených
vykonávati.
§ 13
Pravidelná
cvičení
hasičská
odbývající se po celý rok tím
pořádkem a na tom místě, jak výbor
to po návrhu velitelově byl ustanovil.
Jednou za rok podnikne se též
veřejné cvičení praktické, což se
příslušnému úřadu zeměpanskému
zvláště oznámí.
§ 14
Aby se žhářství překazilo, zařídí se
ve srozumění s obecním výborem
na základě čl. 11 zákona ze dne
25. května 1876 noční hlídky
hasičské. Obaslání takových hlídek
oznámí se obecnímu úřadu, by se
činnost taková shodovala s předpisy,
místní policie se týkajícími.
Pokračování příště…
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
František Janáček vzpomíná:
dokument přilákal desítky diváků
V pátek 3. března se zasedací
místnost úřadu městyse zaplnila
až do posledního místečka. Svoji
oficiální premiéru tu totiž měl
nový dokument Filipa T.A.K.
„František Janáček vzpomíná“. Ten
vznikl na základně knihy Zelené
vzpomínání, kterou František
Janáček před několika lety sepsal.
Akce, s jejíž organizací výrazně
napomohl spolek Trojháček, se
skutečně povedla.
Na
promítání
hodinového
dokumentu dorazilo několik desítek
lidí - odhadem takřka necelá stovka.
Ti si mohli vychutnat film, který
Filip T.A.K. vytvořil s precizností
opravdového profesionála.
František Janáček už dlouhá léta
žije v Hluboké u Krucemburku,
ale velkou část svého života prožil
v hájence u Peršíkova a prakticky
celý jeho života je spojen s prací
v lesích na raneckém polesí.
V Borové vychodil základní školu,
dodnes je v městysi prakticky
dennodenním návštěvníkem a
mnoho příhod, zážitků i osob, o
kterých v knize Zelené vzpomínání
píše, se neodmyslitelně váže právě
k Havlíčkově Borové.
Ve filmu – podobně jako v knize zavzpomínal na své dětství v hájence

ukryté na kraji lesa, těžkou dobu
druhé světové války, ukázal i některá
tajemství a zajímavosti ukryté pod
zelenými korunami stromů. Nu, a
na závěr následovala také nezbytná
autogramiáda tvůrce publikace.
„S panem Janáčkem se pracovalo
skvěle. Má neuvěřitelnou paměť
a hovoří jako kniha,“ usmíval se
tvůrce dokumentu Filip T.A.K.
Po skončení snímku František
Janáček před dobře naladěným
publikem zavzpomínal třeba i na svá
školní léta v Borové, ale o tom snad
v příštím vydání Borovských listů,
ve kterém se vám pokusíme přinést i
mapku s vytyčením nejdůležitějších
míst, o kterých se v knize i filmu
hovoří
Velké poděkování kromě tvůrce
dokumentu i hlavního aktéra patří
Úřadu městyse Havlíčkova Borová, a
pochopitelně také spolku Trojháček
nejen za samotnou organizaci
promítání, ale také za skvělé
pohoštění či tematickou výzdobu
z dobových fotografií.
Kniha Zelené vzpomínání je stále
k dostání na úřadu městyse. Pokud
by snad měl někdo zájem o kopii
dokumentárního filmu, je jistě
možné kontaktovat Filipa T.A.K.
nebo Jakuba Janáčka na čísle 737 480
777.
Jakub Janáček
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Masopustní průvod po jedenácté
Dne 25. února prošel naší obcí
masopustní průvod tentokráte
v podání borovských dobrovolných
hasičů. Dvaadvacet masek a dva
muzikanti rozdávali po celý den
radost a veselí před nadcházející
postní dobou. Je to až neuvěřitelné,
že už je to jedenáct let, kdy se
s tímto tradičním zvykem, po
dlouhé odmlce, opět v naší obci
začalo. Tehdy v roce 2006 to byli
Mirka Luňáčková a členové JenTaku,
kteří s nápadem obnovit Masopust
v Borové přišli. A právě letos se
průvod masek obcí konal přesně na
den stejně jako před jedenácti lety.
Výtěžek z letošního masopustního
průvodu, který byl bezmála 30 tisíc
korun, bude použit na nákup nového
hasičského vozidla. Všem, kteří jste
přispěli, patří upřímné díky.
Hasičský ples 2017
Dne 4. února pořádal náš sbor
tradiční Hasičský ples. Slovo
tradiční uvádím záměrně, protože
s několika přestávkami je tento ples
v naší obci pořádán od roku 1888.
Ten, kdo přišel, myslím, nelitoval.
Výborná kuchyně, bohatá tombola
a především dobrá zábava přispěla
k celkově pohodové atmosféře celého
večera. Kapela AMIX dokázala
přítomné vyhecovat k neskutečným
tanečním kreacím. Velké poděkování
patří Ilče Doležalové, která připravila
předtančení a nacvičila ho se členy
naší výjezdové jednotky a s mladými
hasiči. Práce to nebyla jednoduchá,
ale povedla se. Vystoupení našich
aquabel sklidilo bouřlivé ovace.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se
starali o hladký průběh večera, a
také děkuji vám všem, kteří jste přišli
podpořit náš sbor. Děkuji.
Josef Nevole, starosta SDH

Z ÚŘADU MĚSTYSE

František Janáček při autogramiádě knihy Zelené vzpomínání. Foto: Linda Burianová

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY
Základní školy a Mateřské školy HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Z důvodu navýšení mzdové a správní režie (obnova zařízení
ve školní kuchyni) se zvyšuje cena oběda na 59,- Kč pro cizí strávníky
a pro zaměstnance Úřadu městyse Havlíčkova Borová
s platností od 1. 4. 2017

Marcela Ondráčková, vedoucí školní jídelny
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Odečty vodoměrů
Žádáme občany, aby v týdnu od 3. 4.
do 7. 4. 2017 nahlásili na úřad městyse
aktuální stav svých vodoměrů,
a to buď osobně, telefonicky
(569 642 101) nebo e-mailem
(urad@havlickovaborova.cz).
Vodné a stočné se bude následně
hradit na úřadu městyse do konce
měsíce dubna, při bezhotovostní
úhradě Vám podklady rádi sdělíme.
Splatnost místních poplatků
Do konce měsíce dubna je splatný
poplatek za psa a první splátka za
odvoz komunálního odpadu.
Jana Stránská, referentka

LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
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ročník

17

myšlení a schopnosti samostatného
uvažování. To bohužel našim žákům
chybí, a proto musíme tyto aktivity
nadále ve vyučovacích hodinách
rozvíjet a podporovat.
Blanka Zvolánková

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

Zápis k povinné školní docházce
Na Základní škole Havlíčkova
Borová proběhne v pondělí
3. dubna 2017 od 13 do 17 hodin
v budově ZŠ zápis k povinné školní
docházce. Zákonný zástupce má
povinnost přihlásit dítě k povinné
školní docházce podle §36 odst.
4 Školského zákona. Všechny
konkrétní informace i potřebné
formuláře budou rodičům zajištěny
i předány a zároveň zveřejněny na
školním webu. Sledujte ho, prosím.
Těšíme se na vás!
Jana Žáková, výchovný poradce

Pythagoriáda 2017
V letošním roce u nás proběhlo opět
školní kolo matematické soutěže
pojmenované
po
významném
řeckém matematikovi, astronomovi
a filosofovi Pythagorovi. Ve středu
1. února se žáci páté až osmé třídy
pustili během 60 minut do řešení
15 logických úloh bez použití
tabulek a kalkulaček. Za každou
zcela správnou odpověď obdrželi
1 bod, za špatně zodpovězenou
otázku 0 bodů a za nevyřešenou
úlohu se jim žádný bod neodečítal.
Žáci, kteří ve školním kole získají
10 a více bodů, se stávají úspěšnými
řešiteli školního kola. Přestože
v letošní Pythagoriádě odpovídaly
zadané úlohy učivu v dané třídě,
našim žákům vůbec nevyhovovaly.
Nikomu se nepodařilo získat ani
10 bodů, a tudíž do okresního kola
nepostupujeme. Za páťáky soutěžili
pouze 4 žáci a nejlepšího výsledku
s osmi body dosáhla Lucie Hájková,
z šesťáků byl nejlepší Daniel Kalenda
se sedmi body, mezi sedmáky byla
nejúspěšnější Denisa Bruknerová
se ziskem sedmi bodů a za 13
osmáků zvládla úkoly nejlépe Jitka
Novosadová s osmi body. Ostatní žáci
získávali bohužel maximálně 1 bod,
někteří skončili dokonce na nule!
Matematická soutěž Pythagoriáda
není o naučených znalostech, ale
o zdravém rozumu, kreativním

Veleúspěch borovských recitátorů
V okrskovém kole recitační soutěže
jsme určitě nestáli stranou. Z osmi
vyslaných žáků, vítězů školních
kol, si 8. 2. 2017 z Chotěboře
tři přivezli medailová ocenění,
dvěma se navíc dostalo pochvaly
z úst porotců. Zlato získala Nela
Bartušková s náročným textem z
knihy anglického spisovatele Marka
Haddona Podivuhodný případ se
psem. Oprávněně. Když recitovala,
zavládlo mezi posluchači hrobové
ticho, všichni zaujatě poslouchali
zajímavý příběh, navíc skvěle
přednesený. Stříbrnou medaili
vybojoval Martin Antl s básní Jiřího
Wolkera Těžká hodina. Martin patří
ke zkušeným a velice šikovným
recitátorům, v Chotěboři už naši
školu reprezentoval několikrát,
letos se to konečně podařilo - skvělé
2. místo! To Jenda Kubát z VI. třídy
je za naši školu v soutěži nováčkem.
Vybral si moderní pohádku od Petra
Nikla, v níž se hroch cpe a cpe, když
se mu řekne „jdi se vycpat“, velbloud
se drápe hrochovi na záda, když slyší
„vlez mi na záda“, a tak dál a tak dál,
prostě Doslovná pohádka a 3. místo.
Pavla Andresová a Jana Šimůnková
by pravděpodobně skončily těsně za
medailovými pozicemi. A nejmenší
recitátoři z 1. stupně Lucie Hájková
a Šimon Steklač sbírali teprve cenné
zkušenosti. Děkujeme všem za
vzornou reprezentaci školy a přejeme
Nele i Martinovi v okresním kole
v Ledči nad Sázavou hodně klidu
a přesvědčivosti.
Lenka Havlíková

školní rok

2016/2017

Dopravní výchova pro 3. a 4.
ročník ZŠ
Ve středu 8. února absolvovali
druhý
pětihodinový
dopravní
blok žáci 3. a 4. ročníku ZŠ s paní
Mrštíkovou z Krucemburku. Výuka
byla provedena formou rozhovoru
o dopravních předpisech, doplněna
výukovými filmy Besipu, ale
soustřeďovala se hlavně na řešení
situací na křižovatkách. Ty také dělají
dětem největší starosti. Po rozebrání
typu křižovatky a připomenutí
pravidel o přednosti v jízdě děti
už většinou vědí, v jakém pořadí
mají správně projíždět křižovatkou.
V závěru kurzu dopravní výchovy
se děti „zapotily“ nad dopravními
testy. Daly jim pořádně zabrat, jsou
hodně podobné těm, které dospělí
znají z lavic autoškoly. Totožné testy
budou žáci čtvrtého ročníku psát
při květnové návštěvě dopravního
hřiště v Chotěboři. Kromě toho
zde budou prozkoušeni z pravidel,
jízdy zručnosti i jízdy po dopravním
hřišti. To vše s cílem získat průkaz
cyklisty. Do května nám tedy zbývá
jediné: při hodinách tělesné výchovy
ještě procvičit křižovatky a poprat se
úspěšně s testovými otázkami.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Prvňáčkové a jejich VESELÉ
ZOUBKY
Preventivní projekt Veselé zoubky,
do kterého je zapojena i letošní
I. třída, připravila společnost dm
drogerie s. r. o. na měsíce únor
a březen a zaslala nám rovněž
i materiál pro výuku prevence
zubního kazu. Potom již záleží na
samotném učiteli, jak si s výukovými
materiály poradí. S dětmi probereme
funkci, růst, složení zubu, zásady
prevence vzniku zubního kazu, nesmí

Velký úspěch recitátorů v Chotěboři. Foto: ZŠ.
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se zapomenout na funkci správné
výživy a na to nejdůležitější – jak
správně o zoubky pečovat. Hodina
je zpestřena krátkou pohádkou

a Žvandolína). V jednom království
hledal král pracovitou nevěstu ...
a našel! Divadelní soubor Pohádka
z Prahy odehrál v divadelním sále

Krajský přebor škol v šachu v Jihlavě. Foto: ZŠ.

kina Kulturního domu Ostrov
v
Havlíčkově
Brodě
tuto
pohádku znamenitě. V dnešní
době se děti stále více stávají
konzumenty kreslených pohádek,
a proto mluvený projev z jeviště
k malým divákům je vždy přínosem
k rozvoji jejich osobnosti.

„Jak se Hurvínkovi dostat na
zoubek“, úkoly na interaktivní tabuli
a posledním bodem je společné
vyplnění pracovního listu. A když
to děti všechno zvládnou, správně
odpoví na řadu nelehkých otázek
(např. Jak často měnit kartáček? Jak
dlouho čistit zuby? Jak často chodit
na preventivní prohlídky? Může dítě
používat ústní vodu a bělící pastu?),
odnesou si domů nejen nové znalosti
a dovednosti, ale od společnosti
dm i pěknou taštičku se zubním
kartáčkem, pastou, samolepkami
a malými přesýpacími hodinami. Ty
slouží k přesnému vymezení času při
čištění, aby dítko mělo pak úsměv
plný zdravých a silných zoubků.
Vlasta Slámová

Divadelní představení - 1. stupeň
Dne 13. 2. 2017 zhlédli žáci prvního
stupně divadelní muzikál podle
námětu K. J. Erbena Tři přadleny
(jmény
Šlapalína,
Mžouralína

Páťáci řešili Pythagoriádu. Foto: ZŠ
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Šachisté dvakrát
úspěšní
Nejprve se jim zadařilo na
tradiční Velké ceně ZŠ, ZUŠ a MŠ
Lipnice nad Sázavou. V celkovém
počtu 54 soutěžících se naši borci
opět neztratili a ukázali, že si plným
právem zaslouží bojovat v krajském
přeboru. Z celého týmu se nejlépe
umístil Jakub Lacina z osmé třídy
na celkovém 7. místě. Ani zbývající
soutěžící se nemusí stydět za svoji
hru, obstáli moc dobře a postoupili
do Krajského přeboru školních
týmů, který se konal 15. 2. 2017
v Jihlavě. Zde skončil náš čtyřčlenný
tým ve složení Denisa Bruknerová,
Tomáš Balek, Jakub Lacina a Václav
Kubát těsně pod postupovým
místem do celorepublikového kola
na PARÁDNÍM 3. MÍSTĚ! V Kraji
Vysočina startovalo v okresních
kolech celkem 62 družstev. Nejvíce
jich bylo v Okresním přeboru škol
okresu Havlíčkův Brod, celkem
sedmnáct. Třetí místo je v tak silné
konkurenci obrovským úspěchem.
Blahopřejeme!

Hana Sobotková

Martina Brychtová

Zdatní jazykáři
Tereza Hiblbauerová z deváté třídy
obsadila 8. 2. 2017 v okresním kole
Olympiády z německého jazyka
krásné 4. místo, bronz jí unikl
o jeden jediný bod! O týden později,
a to ve středu 15. 2. 2017, proběhlo
okresní kolo Olympiády z anglického
jazyka, rovněž v Havlíčkově Brodě.
Nela Bartušková ze 7. třídy se v silně
zastoupené kategorii umístila na
pěkném 5. místě. Gratulujeme!

Dovádění na sněhu
Letošní zima nám přála! V lednu
a v první polovině února nás notně
zásobila přívaly sněhu. Proto jsme
nelenili a se žáky 3., 4. a 5. ročníku
jsme si sněhovou nadílku patřičně
užili. Konečně bylo proč vytáhnout
sáňky, boby, lopaty a nejrůznější
kluzáky a talíře. Při hodinách tělesné
výchovy jsme pravidelně okupovali
kopec u Klementů, nebo u kostela.

Kateřina Vojtková, Lenka Havlíková

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Poděkování
Týden před jarními prázdninami
vrcholily přípravy rodičů žáků I. třídy
a zastupitelů městyse na bezchybném
průběhu našeho plesu. Ráda bych
prostřednictvím Borovských listů
poděkovala rodičům žáčků I. třídy
za to, že se všech svých úkolů
zhostili na výbornou, aktivně, bez
přemlouvání, dohadování a s téměř
90 % účastí, což je při tak malém
počtu žáků opravdu chvályhodné.
Další poděkování patří panu
starostovi, který nesl hodně velký díl
odpovědnosti za organizaci plesu,
a v neposlední řadě i zastupitelům,
kteří nám vypomohli tam, kde
naše počty nestačily. Nesmím
zapomenout na šikovné ruce žáků
IV. a V. třídy, které obětavě stříhaly
a skládaly, a měly tak velký podíl na
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výzdobě sálu. S tou nám pomohli
i žáci 2. stupně pod vedením paní
učitelky Boumové. Poděkování
patří i všem sponzorům, které
jsme oslovili, (někteří se dokonce
přihlásili sami, což je v dnešní době
více jak obdivuhodné) a věnovali
nám hodnotné ceny to tomboly.
Poslední poděkování směřuje ke
skupině Garde (bez níž by to nebylo
ono) a děvčatům z tanečního
kroužku pod vedením paní R.
Večeřové za skvělé předtančení.
Jejich vystoupení nemělo chybu!
V souvislosti s předtančením se mi
vybavuje jediná „vada na kráse“.

karkulka. Malí posluchači dávali
po celou dobu velký pozor a potom
pohádku také podle obrázků sami
převyprávěli. Jak umí vytleskávat
slova na slabiky či zda znají počáteční
hlásky slov, to se Sovičky pochlubily
hned po skončení pohádky. Ani při
tomto setkání nechyběl závěrečný
společný taneček a fotografování
s obrázky a „opravdovou“ Karkulkou.

Osmáci pečou koláče. Foto: ZŠ

pondělí 27. února jsme si nepřipravili
školní batohy, ale lyže, boty, helmy,
hůlky, velkou svačinu a hurá na
sjezdovku! První hodinu nás čekalo
poučení o bezpečnosti a poté již 37
žáků ze 6. až 9. ročníku uhánělo
s panem Bencem směrem na Nové
Město na Moravě. Nálada všech
účastníků byla výborná, sluníčko
se na nás smálo a vítala nás krásná
upravená sjezdovka. Ti, co výbavu
neměli, zašli do půjčovny, pak jsme
zakoupili permanentky na tři hodiny
a ihned vyrazili na svah. Pan Rieger
si vzal na starosti zdatnější lyžaře
a pan Hájek se věnoval začátečníkům.
Všichni žáci zvládli jízdu na
výbornou a celé slunné dopoledne
si ji opravdu vychutnávali. Ani
jsme neměli moc hlad, čekala nás
jen jedna malá přestávka a někteří
už byli netrpěliví, aby využili každé
chvilky a pořádně si zalyžovali. Celá
sportovní akce se uskutečnila v rámci
projektu Zdravá škola, všechny
náklady s ní spojené uhradila žákům
škola. Velké poděkování patří našim
lyžařským instruktorům - panu
Hájkovi a panu Riegerovi - za čas,
jež s námi strávili, a ochotu, kterou
našim dětem věnovali. Pochvala
patří všem lyžařům za velmi slušné
sportovní chování na sjezdovce.

Přestože všechna děvčata dostala
s dostatečným předstihem písemné
informace a návratku (všechny
návratky se vrátily podepsané)
a v pátek jsem znovu všechny dívky
obešla s tím, kde a v kolik se uvidíme,
našly se dvě maminky, které se
telefonicky dožadovaly informací,
jež děvčata údajně nedostala. Z toho
pro mě vyplývá, že buď dotyčné
maminky
informace
nečetly
a podepsaly „něco“, nebo písemným
informacím ze školy nevěnují
pozornost. (A co komunikace dítě
– rodič?) Takováto nedorozumění
se vyskytují téměř každý rok, ale
naštěstí jen v malé míře, průběh
akce sice neovlivní, ale zamrzí. A co
dodat na závěr plesového ohlédnutí?
Prostředí pěkné, obsluha velmi
příjemná a rychlá, kuchyň výborná,
kapela Garde hrající skvěle a málem
bez oddychu, velká tombola.
Nelitujete, že jste nepřišli?
Vlasta Slámová

ČERVENÁ KARKULKA
V rámci projektu Děti čtou dětem se
sešli 27. února již pošesté žáci čtvrté
třídy s předškoláky v malé tělocvičně
ZŠ při čtení pohádky Červená

Dana Neubauerová

Na sjezdovce nám bylo fajn
Jarní prázdniny sice skončily, ale my
jsme si je o jeden den prodloužili. Na

Navíc nás opravdu
těší, že o lyžování máte
velký zájem, a doufáme, že
jste si to opravdu společně se svými
spolužáky užili.

Blanka Zvolánková, Jana Žáková

A tady je hodnocení dětí šesté
a sedmé třídy:
Dan: Bylo to super, ze začátku byl
sníh sice lepší než potom, ale i tak
mě to bavilo. Nebylo tam moc lidí,
takže jsme nečekali ve frontě na
lanovku.
Pepa: Moc se mi to líbilo, sníh byl
dobrý. Bylo to lepší než s rodinou,
protože jsem lyžoval s kamarády.
Ríša: Mně se ta sjezdovka moc líbila,
sice jezdím docela dlouho, ale docela
jsem se bál té lanovky. Mají to tam
pěkné.
Honza: Chtěl bych poděkovat panu
instruktoru Riegerovi, že mě naučil
líp lyžovat, než jsem uměl.
Jenda: Akce byla pěkná, sníh už byl
horší, ale dalo se to, zkrátka poslední
lyžování.
Pavla: Bylo to skvělé, konečně jsem
se naučila lyžovat.
Pavel: Super, takhle dobře jsem si
ještě nezalyžoval, zkrátka bylo to
super! Určitě víc takových výletů!
Lukáš: Bylo to zábavné a tvořivé
jezdit s kamarády, a ne sám!
Nela: Bavilo mě to tam, jela jsem
s lyžemi poprvé na lanovce a byla
jsem překvapená, že je to tak lehké.
Jela bych tam znovu.
Katka: Líbilo se mi, jak na nás byli
vedoucí hodní a nechali nám volné
jízdy.
VELIKONOČNÍ
DÍLNY
–
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!
Sedmý ročník Velikonočních dílen
proběhne v borovské základní škole
již v březnu, v sobotu 25. 3. v době
od 10 do 18 hodin. Můžete se těšit
na tradiční dílny, jako např.: pletení
pomlázek, smaltované šperky, vinuté
perly, glycerinová mýdla, jarní
aranžování, pletení košíčků z pedigu
nebo zdobení perníčků. Reprízu si
„střihnou“ i loňská novinka: tvoření
z fimo hmoty. Trojháček letos
chystá keramickou dílnu. Namísto
náramků si můžete vyrobit dekorace
z drátků a korálků. Nově se bude
tvořit z plsti a „pěnovky“. Přijďte
nás potěšit svojí návštěvou a užít si
radost z vlastnoručně vyrobených
ozdob či dekorací.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
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NOVINKY
Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y

Hlavní náplní měsíce února ve
školce bylo „cestování“ z pohádky
do pohádky. Klasické i veršované
pohádky jsme četli z knížek, pohádky
o zvířátkách děti dramatizovaly
a s vyrobenými loutkami vymýšlely
krátké, humorné příběhy. Pohádkové
karty, pexeso, skládání večerníčkovské
čepice a samostatně složený zámek
z vystřižených tvarů - to vše patřilo ke
každodenní práci šikovných Soviček.
Četli jsme, vyprávěli, ale nejvíce děti
bavilo na pohádku si hrát. Kuřátka se
slavnostně oblékla, uspořádala hostinu
a ples a rozesmáté tvářičky jasně
dokazovaly, že se jim to moc líbilo.
Únor probíhal také ve znamení velkého
„muzicírování“. Kuřátka poznávala
různé hudební nástroje. Povídali
jsme si o nich, učili jsme se je správně
uchopit a držet, poznávali jejich zvuk
v hudebních ukázkách, ale hlavně
jsme na ně hráli. Seznámili jsme se
i s notovou osnovou a “barevné noty”
nás provedly vysokými a nízkými
tóny. Samozřejmě jsme i hodně zpívali
a tancovali.
Ke konci měsíce nás opět postihla
velká nemocnost a tak už se všichni
těšíme na pěkné a hlavně teplejší
předjarní počasí.
V tomto vydání Borovských listů také
s předstihem uveřejňujeme informace
o ZÁPISU dětí na nový školní rok

(viz. plakát na str. 2).
Naše aktivity
• Ve čtvrtek 9. února se děti z obou
tříd naší MŠ vydaly na delší zimní
vycházku ke krmelci do lesa v
Kopaninách. Z domu si každý
nesl v batůžku něco zvířátkům
na přilepšenou - jablíčka, mrkev,
kaštany, žaludy, kukuřici, zrní,
slunečnicová semínka i ptačí zob.
Počasí nám přálo, a tak se vycházka
opravdu vydařila.
• V kině v Krucemburku se ve čtvrtek
16. února děti pobavily při pásmu
krátkých pohádek pod názvem
„Dvanáct měsíčků“.
• I v únoru nám přišly do školky
číst před odpoledním odpočinkem
naše milé babičky. Babička Elišky
Ronovské, paní Hana Ronovská,
uspávala děti pohádkou „O veliké
řepě“ a paní Marie Stránská, babička
Péti Stránského, nám přečetla
pohádku „O koblížkovi“. Oběma moc
děkujeme za pěkný zážitek.
• V týdnu od 20. – 24. února (jarní
prázdniny) měla školka celodenní
provoz.
• Třída starších dětí – Soviček pokračovala v projektu Děti čtou
dětem v pondělí 27. února. I když
pohádku O Červené Karkulce slyšely
děti určitě mnohokrát, přesto byla

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
25. 3. 2017

10:00
sobota

VELIKONOČNÍ DÍLNY, pořádá ZŠ Havlíčkova

29. 3. 2017

07:00
středa

PLÁNOVANÉ OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

31. 3. 2017

19:00
pátek

A JE TO V PYTLI!, derniéra, pořádá JenTak,

3. 4. 2017

13:00
pondělí

8. 4. 2017

13:00
sobota

Borová, pozvánka na str. 1

v podání čtvrťáků zase trochu jiná.
Svou četbu doplnili vlastnoručně
nakreslenými obrázky, podle kterých
předškoláci zvládli pohádku bez
problémů reprodukovat.
• Poslední den v měsíci únoru bylo
ve školce veselo. Konal se totiž
KARNEVAL. Děti přišly vystrojené
v krásných maskách a celé dopoledne
se tancovalo, zpívalo, hrály se různé
hry - prostě dovádění nebralo konce.
A tak to má na správném karnevalu
být!
Eva Šrámková

DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošního karnevalu, který pořádal
výbor TJ Sokol Havlíčkova Borová se
zúčastnilo téměř 85 masek. O zábavu
se postaralo duo DKD Ježek Jihlava.
Děkujeme především sponzorům –
Městys Havlíčkova Borová, Slévárna
a Modelárna Nové Ransko, Milada
Stará, Havlíčkova Borová, COOP
Havlíčkova Borová, Jana Bořilová,
Havlíčkova Borová, Buiton s.r.o.,
Praha 3. Dále děkujeme oddílu
kopané za včasný úklid sokolovny po
plese a za zajištění občerstvení. Paní
Ivě Půlpánové za přípravu balíčků
a paní Vlastě Šnajdrové za pomoc při
úklidu sokolovny. Dále bych chtěla
poděkovat Kateřině Luňáčkové,
Vaškovi Čejkovi, Aničce Keretsman
a Leontýnce Ondrejkové za pomoc
při úklidu sálu po karnevalu.
Magda Hošáková, člen výboru

POZVÁNKA PRO ČLENY
na valnou hromadu TJ SOKOL
Havlíčkova Borová - oddíl kopané.
Schůze se uskuteční dne 17. 3. 2017
v 19:00 hodin v přísálí Sokolovny
Havlíčkova Borová.
Josef Staněk, předseda oddílu kopané

pozvánka na str. 2

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ, pořádá ZŠ Havl. Borová,

pozvánka na str. 7

ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA, pořádá
TrojHáček, pozvánka na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

POZVÁNKA PRO ČLENY
na valnou hromadu TJ SOKOL
Havlíčkova Borová - oddíl kopané.
Schůze se uskuteční dne 24. 3. 2017
v 19:00 hodin v přísálí Sokolovny
Havlíčkova Borová.
Mgr. Otto Hájek, předseda TJ Sokol

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
18. - 19. března MUDr. Venosová Naděžda - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 107
25. - 26. března MUDr. Horáková Irena - Havl. Brod, Kalinovo náb. 605, tel. 569 434 445
1. - 2.dubna MUDr. Brázda Pavel - Chotěboř, Krále Jana 583, tel. 569 623 790
8. - 9. dubna MUDr. Kočová Jana - Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450, tel. 724 170 466
14. - 17. dubna MUDr. Anderová Milena - Chotěboř, nám T.G.M. 323, tel. 569 623 987
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Hasičský ples - předtančení. Foto: SDH

Autogramiáda knihy Zelené vzpomínání. Foto: Linda Burianová

OBRAZEM

Maškary v podání hasičů. Foto: SDH

Autor dokumentu „František Janáček vzpomíná“ Filip TAK. Foto: L.Burianová

Názorná ukázka první pomoci. Foto: Linda Burianová

Raut po promítání s výstavou fotografií F. Janáčka. Foto: Linda Burianová

Projekt Veselé zoubky v I. třídě. Foto: ZŠ

Osmáci si lámou hlavy nad úlohami z Pythagoriády. Foto: ZŠ
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Na sjezdovce v Novém Městě na Moravě. Foto: ZŠ

Dětský karneval. Foto: Magda Hošáková

Děti čtou dětem - 6. setkání s pohádkou Červená karkulka. Foto: MŠ

Karneval v MŠ. Foto: MŠ

Kuřátka na zimní vycházce ke krmelci v Kopaninách. Foto: MŠ

Malí muzikanti ze třídy Kuřátek. Foto: MŠ

Cestou ke krmelci jsme se zastavili u hejkala v Kopaninách. Foto: MŠ

Sovičky si zahrály pohádku o zvířátkách v lese. Foto: MŠ

OBRAZEM

