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ZPRÁVY
ZE ZASTUPITELSTVA

Slovo starosty
Energetické úspory budovy
základní školy Havlíčkova Borová
Vzhledem k tomu, že vítězná
firma odmítla podpis smlouvy
o dílo na realizaci akce „Energetické
úspory budovy základní školy
Havlíčkova Borová“, bylo výběrové
řízení zrušeno. Nebylo již reálné,
vzhledem k termínu realizace, aby
zakázku realizovala další firma
v pořadí. Firma PWB stavby s.r.o.
odstoupila od smlouvy z důvodu
nesrovnalostí v projektu. Právě
proto budeme projekt reklamovat
a žádat proplacení vzniklé škody
u projektanta. Po opravě projektu
bude znovu vypsáno výběrové řízení
s termínem realizace o prázdninách
příštího roku. Školní rok tak bude
v letošním roce ukončen v řádném
termínu, tj. v pátek 30. 6. 2017.

Zubní pohotovost, str. 2

Zápis ze zastupitelstva, str. 3

Parkování
Vážení spoluobčané,
situace s parkováním vozidel na ulici
opět začíná přerůstat únosnou mez.
Upozorňoval jsem na tuto situaci již
několikrát. A budu donucen přejít
k represivním opatřením. Čekal
jsem, že spoluobčané, kteří parkují
na ulicích a které jsem upozorňoval
jednak v Borovských listech a jednak
informačními lístky, začnou situaci
řešit a zbudují si parkování na svých
pozemcích. Ale žádné aktivity zatím
nejsou znát. Sice je před létem
a zima daleko, ale upozorňuji, že
období hájení už skončilo a až se
zima opět navrátí, tolerovat auta na
silnici již nebudeme. To samozřejmě
neznamená, že si teď každý může

NOVINKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ, str. 10 - 11

parkovat, jak chce. Jestli se stane, že
budou v ulici zaparkovaná auta tak,
že mezi nimi projede sotva osobní
auto a my budeme potřebovat
projet s technikou, nechám auta,
která překáží, odtáhnout. Závěrem
vás žádám - parkujte tak, abyste
ostatním nepřekáželi, a začněte
situaci se svým parkováním řešit.

Zeleň u silnic
Žádáme občany, jejichž porosty
přesahují hranice jejich parcely
a zasahují do komunikací, nebo
zhoršují rozhledové podmínky na
křižovatce, aby tyto porosty upravili
do 30. 6. 2017. Po tomto termínu
bude zeleň odstraněna městysem
bez ohledu na estetiku.

Loučení žáků borovské školy u školy v Jerce. Foto: ZŠ
BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
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Poznali jsme Poznaň. Foto: ZŠ

Sedmáci zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách. Foto: ZŠ

Z U B N Í P O H OTO V O S T N A N Á S L E D U J Í C Í M Ě S Í C
17. - 18. června MUDr. Němcevová Ivana - Golčův Jeníkov, nám T.G.M.35, tel. 569 442 394
24. - 25. června MUDr. Pulman Josef - Česká Bělá 122, tel. 603 989 746
1. - 2. července MUDr. Stratilová Marie - Chotěboř, Havlíčkova 848, tel. 569 623 880
5. - 6. července MUDr. Chládek Albert - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 110
8. - 9. července MUDr. Chládek Albert - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 110
15. - 16. července MDDr. Longinová Jitka - Havl. Brod, Husova 3622, tel. 776 116 095
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 11. 5. 2017

ZAHÁJENÍ: Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání. Vzhledem k opomenutí složení slibu zastupitele
Bc. Jaroslava Blažka se jeho hlasování počítá „zdržel se“.
4/5/2017 SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016: Starosta seznámil zastupitele s účetní
závěrkou.
ZM schvaluje řádnou účetní závěrku Městyse Havlíčkova Borová za rok 2016. Hlasování: 11-0-1 (Bc. Blažek J.).
5/5/2017 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta vysvětlil, že se jedná
o změnu územního plánu na výstavbu nové školky.
ZM Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 1 územního
plánu Havlíčkova Borová, který schválilo Zastupitelstvo městyse Havlíčkova Borová dne 14. 6. 2013, a který
nabyl účinnosti dne 10. 7. 2013. Hlasování: 11-0-1 (Bc. Blažek J.).
6/5/2017 ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta
informoval, že proběhlo výběrové řízení, nabídku podaly tři firmy, z toho jedna firma byla z výběrového řízení
vyloučena pro nesrovnalost v ocenění vzduchotechniky. Předání staveniště proběhne 15. 5. 2017.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Energetické úspory budovy základní školy Havlíčkova Borová“
s firmou PWB stavby s.r.o., Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod, za cenu 6.302.056,30 Kč bez DPH.
Hlasování: 11-0-1 (Bc. Blažek J.).
7/5/2017 RŮZNÉ - Prodej pozemku: Paní Veronika Š. podala žádost o prodej pozemku pro výstavbu RD dle
smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku na p. č. 4183/8, trvalý travní porost, o výměře 1.010 m2 v k.
ú. Havlíčkova Borová, paní Veronice Š., trvale bytem Drahotín 261, Havlíčkova Borová, za cenu 250,- Kč/m2 +
DPH. V případě kolaudace domu na uvedené parcele do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště
do uvedené stavby, bude žadateli vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 11-0-1 (Bc. Blažek J.).
8/5/2017 RŮZNÉ - Zrušení prohlášení domu čp 188, „Vopěnkovo“, za kulturní památku: Starosta navrhl poslat
žádost na ministerstvo kultury.
ZM schvaluje podání žádosti o zrušení prohlášení domu čp. 188 v k. ú. Havlíčkova Borová za kulturní památku.
Hlasování: 11-0-1 (Bc. Blažek J.).
9/5/2017 RŮZNÉ - Výběrové řízení na akci „Havlíčkova Borová pořízení nové CAS“: Ředitelství přislíbilo
poslání registrace na pořízení CAS.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Havlíčkova Borová pořízení nové CAS“. Hlasování: 11-0-1 (Bc.
Blažek J.).
10/5/2017 RŮZNÉ - Starosta navrhl komisi na dvě akce zároveň. Předpokládá 5. - 9. 6. otevírání obálek.
ZM schvaluje hodnotící a výběrovou komisi na akce „Havlíčkova Borová – pořízení nové CAS“ a „Teplovod
Havlíčkova Borová“ ve složení: Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav Hájek, Ing. Josef Nevole, Jiří Halama, Ondřej
Dejmal, náhradníci: Ing. Karel Šmíd, Jiří Geist, Mgr. Otto Hájek, Eva Havlíčková, Bc. Jaroslav Blažek. Hlasování:
11-0-1 (Bc. Blažek J.).
DISKUZE
Další zastupitelstvo se uskuteční dle potřeby uzavření smluv z plánovaných výběrových řízení pravděpodobně
29. 6. 2017.
Pan David Burian upozornil na viditelnost půlící čáry na silnici v ulici Pivovarská.
11/5/2017 Oprava silnic: V diskuzi proběhl návrh na opravu výtluků po obci. Debatovalo se, v jaké výši by se měly
opravy uskutečnit, a z jakých materiálů.
ZM schvaluje opravu silnic Správou a údržbou silnic Kraje Vysočina do částky 200.000,- Kč. Hlasování: 11-0-1
(Bc. Blažek J.).
Pan David Burian vznesl dotaz na navrácení anděla ze hřbitova zpět na své místo. Starosta informoval, že sochu má
Ing. Josef Nevole, a zjistí, jak a kdy bude provedena její oprava a navrácení.
Paní Eva Havlíčková se zeptala na termín Borovských her. Starosta odpověděl, že hry se uskuteční 23. – 25. 6. 2017.
Mgr. Jana Žáková oznámila, že se množí spekulace od občanů o tom, že jsou v nové budově školy problémy se stropy.
Starosta odpověděl, že si není vědom problémů, a že projekt zateplení nepočítá se zásahem do nosných konstrukcí
stropů.
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Uzavírka mostu na Modlíkov
Letošní rok nám opět přinese
komplikaci v dopravě. Kraj
Vysočina
bude
rekonstruovat
most mezi Havlíčkovou Borovou
a Modlíkovem.
Přesný termín
začátku realizace akce zatím
není znám, bude znám po
skončení výběrového řízení a

odsouhlasení uzavírek. Předpoklad
je pravděpodobně v červenci.
Ukončení akce by mělo být do 31.
10. 2017.

Přeložka vedení nn v ulici
Havlíčkova
Jak jsem již avizoval v Borovských
listech, 19. 6. 2017 by měly započít
práce na překládce vrchního vedení

nn v ulici Havlíčkova do země.

Borovské hry
Zájemci o účast na Borovských
hrách, které se letos konají
v Borové u Poličky, se můžou hlásit
do 20. 6. 2017 na úřadu městyse.
Autobus bude odjíždět v pátek
23. 6. v odpoledních hodinách,
příjezd pak v neděli 25.6.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Z Památníku Karla Havlíčka Borovského
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Spolupráce mezi KKV a MBP
im.
Stanisława
Grochowiaka
w Lesznie.
V pátek 19. května jsem odjela
s knihovnicemi KKV na pozvání
knihovny v Lešně. Krajská knihovna
Havlíčkův Brod navázala spolupráci
s knihovnou lešenskou, galerie
a muzeum v Havlíčkově Brodě
navázaly vztahy s institucemi
v Lešně.
Jakou to má souvislost s Havlíčkovou
Borovou? Jednoduchá věc. Na
popud výtvarníka Filipa T.A.K. byl
první krok k tomu všemu započat
v Borové. Na podzim loňského
roku přijela na vysočinu návštěva
knihovníků z Polska v čele s ředitelem
Miejskej
Biblioteki
Publicznej
im.
Stanislawa
Grochowiaka
w Lesznie panem Andrzejem

Kuźmińskim. Při tomto setkání
vzešla myšlenka uspořádat putovní
výstavu o životě KHB právě proto, že
Havlíček měl velmi blízko k polskému
spisovateli Adamu Mickiewiczovi,
překládal jeho tvorbu, sympatizoval
s jeho myšlenkami. Při další
návštěvě polských knihovníků u nás
27. března letošního roku probíraly
obě knihovny možnosti spolupráce
a bylo nafoceno mnoho materiálů
k chystané výstavě právě v rodišti
Karla Havlíčka. Aktem poděkování
úřadu městyse bylo pozvání na
zahájení výstavy v Lešně adresováno
i Havlíčkově Borové.
Jako doprovod a ukázka folklóru
našeho regionu navštívila Lešno
Horácká muzika ze Žďáru nad
Sázavou, jejíž vystoupení se sešla
s nebývalým ohlasem u široké

veřejnosti města. Malá ukázka její
tvorby na krásném historickém
náměstí byla pozvánkou na sobotní
večer na vernisáž výstavy „Karel
Havlíček Borovský“ v Galerii Lochy.
Výstava je putovní, takže si ji budou
moci prohlédnout zájemci v celém
Polsku.
Vřelé uvítání polských knihovnic,
zástupců města, galerií, školství
a kultury bylo spontánní a velice
milé. Pohostinnost a čas nám
věnovaný byly obdivuhodné.
Závěrem chci jen říct, že jazyková
bariéra se dá překonat, pokud je
na obou stranách dobrá vůle. A ta
podle mého rozhodně nechyběla.

Havlíčkova Borová a Jerka setkání osmé
Do polské Jerky vyjelo 1. června 22
žáků - z každé třídy 2. stupně naší
školy pět odvážlivců, jen sedmáci
vyslali sedm statečných. Program
zajišťovala polská strana, naším
přínosem na dlouhých přejezdech
byla navíc návštěva Wroclawi
a prohlídka kostela v Jaworu, který je
na seznamu památek UNESCO. Děti
bydlely jako vždy v rodinách, které
jim zajišťovaly stravu a odpolední
či večerní program. Čtvrteční večer
strávili všichni na společné diskotéce.
V pátek nás nejprve čekal sympatický
mnich benediktýnského kláštera
v Lubiniu (jeho pozvání na dva
měsíce příjemného pobytu v klášteře
bez mobilu, počítače, zato s budíčkem
v pět, dvouhodinovými modlitbami
a pracovním vytížením do 17. hodiny
nikdo nepřijal). Tentýž den jsme se
potkali s básníkem Mickiewiczem
v paláci v Kopaszewu, ještě před
tím nám malí předškoláci předvedli

zpívání a povídání o vodě, navíc
k tomu nabídli malé občerstvení.
Krátké povídání o šlechtitelské
firmě Danko v jejích laboratořích
pak vystřídala návštěva další firmy
- palírny v Turwi. Odpoledne jsme
strávili venku - soutěže, plnění úkolů
ve skupinách, grilování, to vše za
pěkného počasí v příjemně klidném
prostředí areálu Soplicowo. V sobotu
nás čekala Poznaň (katedrála, mosty,
historické náměstí, kostely i nákupní
centrum v bývalém pivovaru),
v místním moderním, interaktivním
muzeu Brána poznání jsme pak
prošli dějinami celého Polska.
V neděli ráno jsme se rozloučili
doslova s písní na rtech (zazpívali
jsme českou písničku o Jožinovi
z bažin a malovaném džbánku),
zarecitovali jsme svým polským
kamarádům polskou básničku
Lokomotiva, (naštěstí pro nás
přeloženou do češtiny) a čtyři
dny plné akcí, událostí a dojmů
byly u konce. Děkujeme Filipovi

T.A.K.
za
zprostředkování
kontaktů, informace, tlumočení
a natáčení DVD, bez něj by tohoto
výměnného pobytu nebylo. Největší
díl zodpovědnosti však ležel na
paní ředitelce naší školy, Martině
Brychtové. Pochvalu si zaslouží
však i našich 22 „cestovatelů“, kteří,
podle slov učitelů polské školy,
jsou ukáznění, pozorní a dobře
vychovaní. Rádi tuto pochvalu
předáváme dál.

Marcela Sobotková, průvodkyně v rodném
domě KHB

Lenka Havlíková

Pracovní doba úřadu městyse
od 1. 6. 2017
pondělí:
7:00 - 17:00 hod.
úterý:
7:00 - 15:30 hod.
středa:
7:00 - 15:30 hod.
čtvrtek:
7:00 - 15:30 hod.
pátek:
7:00 - 14:00 hod.
přestávka: 11:30 - 12:00 hod.
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Slovo hejtmana

V dnešní době se stále více objevuje
neporozumění a dokonce i nenávist
mezi národy, etniky nebo jen různě
smýšlejícími lidmi. Přitom přátelské
vztahy snad stále vnímáme jako
jednu z největších hodnot v našem
životě. Existují v nejrůznější podobě
mezi jednotlivci i skupinami lidí.
Takovým příkladem mezinárodních
dobrých vztahů je partnerství Kraje
Vysočina a Zakarpatské oblasti
Ukrajiny. Právě před deseti lety
byla zahájena naše meziregionální
spolupráce. Navázali jsme tak na
dobré jméno Československa z doby,
kdy byla tato oblast součástí naší tzv.
první republiky. Spolupráce byla
zahájena v době, kdy byl hejtmanem
Miloš Vystrčil, a už tehdy byla
podporována
také
ostatními
zastupitelskými kluby. Po změně
vedení krajské reprezentace jsme ve
spolupráci pokračovali s podporou
všech stran. Zastupitelstvo schválilo
Smlouvu o spolupráci mezi Krajem
Vysočina a Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny a založili jsme Dobročinný
fond ViZa (ViZa znamená zkratku
obou regionů Vysočina-Zakarpatí –
ukrajinsky Visočina) pro podporu
konkrétních projektů.
S pomocí společného fondu se za

deset let spolupráce realizovalo více
než 150 nejrůznějších projektů. Byly
to především opravy škol, sociálních
a kulturních zařízení (často
navazující na stavby československé
první republiky), ale také partnerské
návštěvy,
společné
kulturní
akce. Říká se, že „v nouzi poznáš
přítele“. V loňském roce prošly
přes území Zakarpatí velké bouřky
s abnormálním krupobitím, silným
orkánem a povodněmi. Důsledkem
toho bylo v oblasti poškozeno více
než 7 tisíc obytných domů a 39
objektů státní sféry (ochrany zdraví,
kultury, vzdělávacích organizací,
vodního hospodářství) a narušena
dodávka elektřiny obcím. Považovali
jsme za přirozené pomoci.
Zakarpatí je v evropském měřítku
spíše chudší, ale krásná země
s hrdým přátelským obyvatelstvem.
V letošním květnu navštívila
delegace krajského zastupitelstva
místa, kde se na Západní Ukrajině
realizovaly konkrétní projekty
naší spolupráce. Byla to jen kapka
z toho množství, ale všude jsme se
setkali s nefalšovanou upřímností
a vděčností. V Koločavě nás přivítal
samotný Nikola Šuhaj. Tedy jeho
současná podoba. Děti v opravených
školách nám zazpívaly české písně
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a přednesly naše básničky, protože
v několika školách se dokonce
učí česky. Často šlo o školy, které
před lety postavili Čechoslováci.
Některé dodnes nesou jméno T. G.
Masaryka. Všechna setkání byla milá
a dojemná. Ty vztahy ostatně vznikají
a prohlubují se i na neoficiálních
úrovních. Právě za našeho pobytu
jsme se setkali s mladými lidmi
z občanské společnosti „Přes
hranice“ z Jihlavy, kteří přijeli na
Zakarpatí se svou nezištnou pomocí.
V
sídle
zakarpatské
vlády
v Užhorodě jsme byli nakonec
svědky velkolepého kulturního
programu na počest desetiletého
výročí plodné spolupráce, které
si naši přátelé z dalekého a přece
blízkého východu opravdu velmi
váží. Já jsem zase rád, že se na této
bohulibé činnosti shodneme se všemi
stranami naší krajské reprezentace.
Bez jinde častých stranických půtek
a prosazování osobních zájmů. Jak
se nám to koneckonců na Vysočině
často daří i v jiných oblastech.
A snad není nutno připomínat, jak je
v dnešním bolavém světě potřebné
a důležité vzájemné poznání,
pochopení a tolerance.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zápis z ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Borové
Protokol

sepsaný o I. schůzi sboru
dobrovolných hasičů, která se
konala dne 24. července ve školní
budově borovské za přítomnosti 42
členů.
Schůzi zahájil předseda ustavujícího
komitétu pan J. Hruška nadšeným
proslovem, v němž kladl přítomným
na srdce humánní účel nového
spolku. Pak předčítány dopisy, jež
předsednictvu došly, což vzato na
vědomí. Pak předčítány instrukce
pojednávající o stejnokroji.
Hned po té přistoupeno k volbě
funkcionářů spolku. Velitelem
a zároveň předsedou spolku zvolen
pan Jan Hruška 40 hlasy ze 41,
když byly dříve instrukce voleb se
týkajících ze stanov přečteny.
Za místovelitele pan Kamil Brandeis
20 hlasy ze 41. Pan Brandeis se

poděkoval proto volba obnovena
a zvolen pan Jakub Tonar 22 hlasy ze
41 hlasů.
Do výboru zvolen ze členů činných,
z nichž odevzdalo 37 členů své lístky
pánové:
p. Karel Březina
29 hlasy
p. Josef Žák
27 hlasy
p. Josef Musil
27 hlasy
p. Frant. Musil
26 hlasy
p. Severin Flašner 26 hlasy
p. Josef Zach
24 hlasy
Za náhradníky
p. Rudolf Kolouch 22 hlasy
p. Em. Skřivan
19 hlasy
Nejvíce hlasů měli ještě p. Jan Řičan
11 hlasů a p. Josef Řičan 10 hlasů.
Z přistávajících odevzdáno 18 lístků
a zvoleni do výboru pánové:
p. Josef Dejmal 16 hlasy
p. Jan Řičan
14 hlasy
p. Ig. Bukovský 13 hlasy

Z ostatních měl p. S. Brandeis
jako čtvrtý hlasů nejvíce. Tím
volby skončeny. Volných návrhů
předneseno nebylo, proto schůze
zakončena vzletnou řečí páně
velitelovou.
V Borové dne 24. července 1887.
F. Březina, zapisovatel
					
			Jos. Dejmal
					
			Josef Tonar
					
			Josef ?
					
			Josef Zach
					
			Josef Žák
					
			Jan Řičan
Pokračování příště…
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Národní divadlo Praha - MALÝ
PRINC
Pohodový výlet vlakem do Prahy za
divadlem absolvovali žáci VI. třídy
a Lída Bencová ze sedmičky v sobotu
6. května. Takovou jarní procházku
Václavákem,
pasáží
Lucerna
a následně Národní třídou se
zastávkou u památníku 17.
listopadu a na mostě Legií můžeme
jen doporučit. Vše jsme stihli
právě na začátek tzv. divadelní
dílny. Sympatická paní Daniela
odvedla naši skupinu do zkušebny
herců Laterny magiky, kam se
běžný návštěvník divadla jen tak
nedostane. Rázem jsme se ocitli na
cizí planetě - všude tma, celý sál
byl ozdoben rozsvícenými kulatými
svítidly a my jsme se usadili na
polštáře. A pak už jsme si povídali,
představovali si, smáli se i řešili
stejně složité problémy, jaké musela
vyřešit postava knihy Antoine de
Saint-Exupèryho. Díky tomu jsme
si připomněli, co jsme četli v knížce,
a mohli si tak vychutnat samotné
představení. To bylo naprosto
odlišné - směs náročné hudby, zpěvu,
tance, pantomimy, stylizovaých
hereckých výkonů, text z knihy byl
ale zachován, při tom všem nás ještě
ohromovala digitální projekce na
pozadí celé scény. Shodli jsme se na
tom, že se vyplatí něco znát, přečíst
si nejprve knížku a pak teprve jít
do divadla. My jsme byli naštěstí
na toto náročné představení dobře
připravení.
Lenka Havlíková

Plavecký výcvik
Na první plavání jsme odjeli s žáky
3. a 4. ročníku do Hlinska 8. března,
a tak je neuvěřitelné, že už uběhlo
všech 10 lekcí a s bazénem jsme ve
středu 10. května rozloučili. Ve velmi
příjemném prostředí si žáci po celou
6
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dobu zdokonalovali své plavecké
dovednosti – splývání, potápění,
skoky do vody, vytrvalostní
plavání i plavecké styly, a to prsa
či znak. A zbyl čas i na volné hry
ve vodě s rozličnými pomůckami.
Výcvik byl zakončen „závěrečnými
zkouškami“ – všichni dostali
známky z jednotlivých disciplín
a samozřejmě nechybělo ani „mokré
vysvědčení“.
Poděkování
patří
i všem plaveckým instruktorům,
kteří se o své svěřence pečlivě starali,
dbali na bezpečnost a snažili se jim
předat svoje zkušenosti. To vše se
odrazilo na celkové spokojenosti
a pohodě, která zde vládla po celou
dobu výcviku. Čtvrťáci letos plavali
již naposledy, ale třeťáci se můžou
těšit ještě na příští rok.
Dana Neubauerová

Tanečnice vybojovaly dvakrát
zlato a do třetice bronz
Ve středu 10. května se vypravila
všechna děvčata, která navštěvují
kroužek p. Večeřové, na taneční
přehlídku do Žďáru nad Sázavou.
Z celkových 430 soutěžících se
našich 24 želízek v ohni (21 ze
ZŠ a 3 z MŠ) neohroženě utkalo
s ostatními týmy ve třech kategoriích.
Nejmladší soutěžící - Helenka
Steklačová, Agátka Čejková a Anička
Ledererová spojily síly s prvňačkami
Michaelou Smejkalovou, Anetkou
Klimešovou a Eliškou Blažkovou.
Jejich choreografii vedly dvě žákyně
5. třídy Lucie Hájková a Anna
Solničková. Ve své kategorii MINI
ŽÁCI získaly zlatý pohár a diplom
za první místo. Nejpočetnější
skupinou tanečnic byla kategorie
MLADŠÍ ŽÁCI ve složení: Lucie
Hájková, Anna Solničková, Lucie
Holcmanová, Aneta Jiráková (5.
r.), Adéla Petrusová, Veronika
Břízová, Tereza Holcmanová (3.
r.), Eliška Tonarová (2. r.), Kristýna
Břízová, Martina Bořilová, Barbora
Bořilová (4. r.), Ivana Ehrlerová
a Lída Bencová (7. r.). V nejsilnější
konkurenci obstály na jedničku
a vybojovaly opět zlatý pohár a diplom
za první místo ve své kategorii. Jana
Hájková (7. r.), Kamila Havlíčková,
Lída Málková, Barbora Bohuslavová
(8. r.) a Karolína Valentová (9. r.)
soutěžily v kategorii STARŠÍ ŽÁCI,
jejíž vystoupení se vyznačovala
vysokou profesionalitou. Naše
děvčata získala bronzový pohár
a diplom za třetí místo. Všichni

školní rok

2016/2017

si vychutnali atmosféru taneční
přehlídky, kde převládala zdravá
soutěživost, ale i zodpovědnost
a vzorné chování dětí. Užili si tak
i závěrečný ceremoniál s předáváním
pohárů, diplomů a cen. Poděkování
patří paní Radce Večeřové i týmu
spolupracovníků, kteří taneční
přehlídku skvěle připravili a starali se
o její bezproblémový průběh. Všem
soutěžícím upřímně blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

English - Deutsch
Deváťáci se učí angličtinu už od
1. stupně ZŠ, v 7. třídě jim přibyla
i němčina. Zatím se však nedostali
do situace, kdy by museli rychle
„přecvaknout“ mezi oběma jazyky.
To se stalo až ve středu 10 května.
Třicet zdánlivě jednoduchých frází
či základních slovíček čekalo na
náhodně vylosované páry. Jeden
z dvojice lístek vytáhnul a pokusil se
o překlad do angličtiny či němčiny,
dle zadání na lístku. Druhý z dvojice
musel však překládat to, co slyšel,
tentokrát do druhého cizího jazyka.
Zprvu to vypadalo jednoduše, ale za
chvíli už někteří žáci nevěděli, zda
mluví anglicky či německy, když
měli mluvit anglicky, napadala je
německá slovíčka, a obráceně. Pro
nás vyučující to bylo místy úsměvné,
někdy však trochu rozpačité. Ale
snad to byla alespoň zkušenost pro ty,
kteří by se chtěli zlepšovat. A určitě
je proč - kdo by nechtěl najít dobře
ohodnocenou práci, vycestovat,
domluvit se a rozumět? Nejlepšími
„tlumočníky“ se v letošní deváté
třídě staly Terka Hiblbauerová
a Ivana Lipavská, v těsném závěsu
za nimi Eliška Hájková a Ester
Janáčková, třetím nejúspěšnějším
překladatelským párem byla Simona
Strnadová a Pavel Kadlec. A co vy,
osmáci? Překvapíte nás v příštím
roce svými znalostmi?
Kateřina Vojtková a Lenka Havlíková

Sněhánky
V úterý 16. 5. 2017 navštívili naši žáci
1. stupně v KD Ostrov v Havlíčkově
Brodě představení Sněhánky a vše
o počasí. V divadle děti přivítala
moderátorka počasí TV Barrandov,
Michaela Dolinová, která je se svým
jevištním kolegou provedla světem
meteorologie. Žáci se dozvěděli, jak
se dělá relace o počasí, jaké počasí
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je na našem území během roku
a jaké máme pranostiky. Michaela
Dolinová je člověk plný energie
a není pro ni problém zaujmout dav
mladých diváků. Společně si v závěru
zazpívali, zatančili i zasoutěžili.
Dětem se představení v této formě
moc líbilo.
Hana Sobotková

Dopravní hřiště
17. května se žáci 3. a 4. ročníku
vydali
na
dopravní
hřiště
v Chotěboři. Třeťáci si jeli vyzkoušet
svoje teoretické a praktické znalosti
pouze cvičně, zato čtvrťákům už
šlo o hodně – chtěli získat pravý
cyklistický řidičský průkaz. V první
části si po zopakování nejtěžších
otázek vypracovali písemný test, kde
byly nejen značky, ale především
poměrně složité dopravní situace na
křižovatkách. Poté je čekaly praktické
jízdy na kole po dopravním hřišti
plném nástrah v podobě značek,
kruhového objezdu a křižovatek.
Pod přísným dohledem paní
Mrštíkové a policisty se děti snažily
udělat co nejméně chyb a přestupků,
tak jak by to mělo být v opravdovém
provozu. Vždyť na silnici stačí pouze
zlomek sekundy a nepozornost se
stává mnohdy tragédií. Právě proto
nakonec v tomto klání někteří
nezískali svoje první „řidičáky“
a mohou se o to pokusit znovu
v příštím roce. Gratulujeme tedy
všem úspěšným a přejeme třeťákům,
aby příští rok zabodovali.
Dana Neubauerová

Naši matematici řešili okresní
kolo Pythagoriády
Ve třetím květnovém týdnu se sjížděli
do havlíčkobrodského AZ centra
žáci, kteří rádi řeší matematické
úlohy, aby si porovnali své logické
myšlení s ostatními vrstevníky
ze základních škol a nižších
ročníků gymnázií v okresním kole
matematické soutěže Pythagoriáda.
Naši školu reprezentovala Lucka
Hájková z 5. ročníku, Dan Kalenda
ze 6. ročníku, Denča Bruknerová ze
7. ročníku a Jitka Novosadová z 8.
ročníku. Úkolem všech soutěžících
bylo vyřešit 15 logických úloh v čase
60 minut bez použití tabulek nebo
kalkulaček, k dispozici měli pouze
vlastní mozek, psací a rýsovací
potřeby, na pomocný papír si psali
postup, který ale porotu nezajímal,
hodnotil se pouze správný výsledek.
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Maximální počet bodů, kterého
mohli řešitelé dosáhnout, byl 15,
úspěšnými řešiteli se stali ti žáci,
kteří získali 10 a více bodů. Naši
matematici si vedli velmi dobře,
Jitka vyřešila 9 úloh správně, Denča
získala 8 bodů, Lucka zvládla 7 úloh
a Danovi se podařilo vyřešit 5 úloh
správně. Gratulujeme k dosaženým
výsledkům a přejeme hodně dalších
matematických úspěchů!
Blanka Zvolánková

Beseda s paní Heilandovou ze
SONS
Naši školu navštívila 17. května
předsedkyně Sjednocené organizace
nevidomých
a
slabozrakých
(SONS) v Havlíčkově Brodě paní
Marie Heilandová z Přibyslavi
v doprovodu své dcery. Na besedu
s nevidomou paní se dostavili žáci
6. a 7. ročníku, kteří se velmi pozorně
zaposlouchali do jejího vyprávění
o zrakově postižených lidech.
V první vyučovací hodině představila
paní Heilandová organizaci SONS
a věnovala se teoreticky problematice
osob se zrakovými poruchami, dále
pak hovořila o částečné náhradě
zraku jinými lidskými smysly,
o institucích, které pomáhají zrakově
postiženým lidem, o vodících psech
apod. Šesťáci a sedmáci byli velmi
pozornými a zvídavými posluchači,
ale také chodili velmi ochotně
ke stolku, aby si některé úlohy
vyzkoušeli prakticky: pomocí hmatu
poznávali různé předměty, hledali
poslepu mince dané hodnoty,
vyzkoušeli si podpisy po slepu za
pomoci rámečku, seznámili se
s Braillovým písmem, vyzkoušeli
si různé druhy brýlí. Velký úspěch
zaznamenaly mluvící multifunkční
hodinky,
mluvník,
ozvučená
kalkulačka, různé druhy lup, mluvící
mobil, elektronická kamerová lupa
s monitorem nebo třeba indikátor
hladiny vody v hrnečku či zvukové
knihy. Ve druhé vyučovací hodině
si žáci vyzkoušeli, jak konkrétně
pomáhat
nevidomému
při
přechodu silnice, jak ho oslovit,
jak se k němu chovat. Zájemci si
zapůjčili slepeckou hůl, se kterou se
pohybovali po třídě se zavřenýma
očima. Na závěr besedy představila
paní Heilandová časopis PAPRSEK,
který SONS pravidelně pro své členy
vydává, a poprosila všechny děti, aby
informace a kontakty na sdružení
nevidomých předávaly těm, pro

které by mohly být
prospěšné.
Paní ředitelka Martina Brychtová
poděkovala za všechny přítomné
posluchače
paní
Heilandové
a předala jí na památku malý dárek.
A my všichni jsme tuto velmi milou
a optimistickou paní obdivovali
a zamysleli jsme se nad tím, jak
je krásné, že na světě vidíme, jak
je zrak pro nás všechny důležitý,
a proto je třeba si ho chránit.
Blanka Zvolánková

První pomoc do škol očima
osmáků
Adéla: Bylo to úžasné, získala jsem
spoustu nových informací.
Šimon: Celkově to ušlo.
Slávek: Dozvěděl jsem se a naučil, co
mám dělat, když se něco stane.
Bára: Bylo to poučné a hezky
připravené. Je dobré, že jsme si něco
mohli i vyzkoušet.
Jitka: Kurz byl zajímavý a poučný.
Vilda: Hodně mi to přineslo. Nejvíc
se mi líbilo, jak jsme dělali masáž
srdce.
Vašek: Paní byla moc příjemná,
hodně moc nového nám přivezla
a naučila nás resuscitaci.
Ivana: Bylo to zajímavé a bylo dobré,
že v tom byla i zábava.
Kačka: Velice příjemná paní, plno
informací, ošetřování. Velmi se mi
to líbilo.
Jakub: Dozvěděl jsem se hodně
nových věcí. Bylo to zajímavé.
Kamča: Bylo to hodně záživné,
hodně věcí jsem už znala, hodně
věcí jsem se dozvěděla.
Lída: Moc se mi to líbilo, byla jsem
spokojená.
Tomáš: Bylo to zajímavé a poučné.
Základy první pomoci jsou důležité.
Jana: Doufám, že to nikdy nebudu
potřebovat, ale jestli se s nějakou
situací setkám, tak už budu vědět,
jak dotyčnému pomoct.
Terka: Nejvíc se mi líbily figuríny,
na kterých jsme si mohli vyzkoušet
masáž srdce. Dobré bylo to, že jsme
se mohli obvazovat navzájem.
Jana Žáková: Kurz vedla Mgr. Anna
Šnýdl Doubková, praktickou část
zajistila posádka RZP z Přibyslavi,
obojí ve velmi vysoké kvalitě.
Osmáci byli fajn, vnímaví, aktivní,
zajímali se. V závěrečném testu byli
nejúspěšnější: Kamila Havlíčková
a Vašek Čejka. Fotky najdete na
školním webu, ve fotogalerii.
7
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Pasování prvňáčků na Malé
čtenáře
V pátek 26. května bylo všech 9 žáků
I. třídy pasováno na Malého čtenáře.
Této slavnostní chvíli předcházelo
9 měsíců usilovné práce se
slabikářem a zkrocení celé abecedy
písmenek. A o tom, jak jsme
překonali první nástrahy předmětu
český jazyk, se mohli všichni
přítomní právě tento den přesvědčit
na vlastní uši. Ve spolupráci s paní
Marcelou Sobotkovou, která se
stará o místní knihovnu a tím
pádem i o nejmladší čtenáře, jsme
mohli v prostorách památníku
KHB
rodičům,
sourozencům
a prarodičům předvést, co jsme si
pro posluchače připravili. A tak
všichni zhlédli veršovanou pohádku
Jak dědek řepu zasadil, pokračovali
jsme sborovou recitací o Červené
Karkulce, dokázali jsme, že Abeceda
to nic není, Školní brašna je tak
strašná a že Štěstí - je muška jenom
zlatá… Vystoupení jsme zakončili
písničkou o tom, co všechno nám
ostatní mohou závidět. Posledním
úkolem
byla
četba
úryvků
z Malovaného čtení. A protože, jak
letošní prvňáčkové říkají, to bylo
„easy,“ mohly je Eliška, Karolína
a Simona, žákyně IX. třídy,
popasovat na čtenáře, předat šerpy
a pěknou knížku. Paní Sobotková
všem dětem pogratulovala a předala
čtenářskou průkazku do borovské
knihovny. Závěr našeho setkání
patřil překvapení - paní ředitelka
přinesla malým čtenářům sladkou
odměnu – krásný dortový slabikář,
ze kterého nezbyl ani drobeček,
neřkuli jediné písmenko.

číslo

10

ročního projektu byla pro všechny
zúčastněné děti knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně
tři roky koupit. V tomto letošním
roce to je kniha spisovatele Martina
Šinkovského – Lapálie v Lampálii.
My jsme se v dusném dopoledni
odměnili i výbornou zmrzlinou,
zadováděli si na dětském hřišti
a nezapomněli trochu přikrmit
kachny a kapry. Dokonce k nám
připlavala hóódně velká zlatá ryba
(kapr koi), která prý plní přání. Tak
uvidíme…
Vlasta Slámová

Divadélko Karla Čapka pro
1. stupeň ZŠ
Poslední květnový pátek patřil
v malé školní tělocvičně zábavě,
rozzářeným dětským očím, smíchu,
ale i poučení z „divadlení“. Dva
herci se zvířecími maňásky sehráli
pro děti z mateřské školy a žáky
prvního stupně Ezopovy bajky.
Problematiku, kterou probíráme
ve škole až ve čtvrté a páté třídě,
pojali herci velmi poutavě. Dětem
přiblížili děj několika bajek zajímavě
a s humorem, poukázali na negativní
vlastnosti hrdinů vyprávěných
a hraných příběhů. Na závěr
nezapomněli uvést morální poučení
z bajek plynoucí. Jen několik z nich
jako příklad:
• Nevěř tomu, kdo ti lichotí, bývá za
tím jeho vlastní prospěch.
• Neohrnuj nos nad nikým, každý
je důležitý a má své poslání.
• Nevysmívej
se
nikomu,
i s neporovnatelně menšími
Vlasta Slámová
schopnostmi se dá vyhrát zápas,
Už jsem čtenář – Knížka pro
i když soupeřit spolu mají stejně
prvňáčka
silní.
Na toto borovské pasování jsme • Dobré skutky mají být v životě
oplaceny zase jen těmi dobrými.
navázali hned příští pondělí
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
v sále Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě. Opět v plném
počtu jsme ostatním prvňáčkům Don Quichote a ti druzí
a jejich rodičům předvedli, co O donu Quichotovi už každý někdy
jsme se naučili. Nastupovali jsme slyšel, někteří žáci znali i autora
nesmrtelného
románu
hned jako první a podle potlesku tohoto
soudím, že se nám vše podařilo na Miguela de Cervantese y Saavedru,
jedničku s hvězdičkou. Následovala ale jména jako Tirzo de Molina,
vystoupení dalších 1. tříd a úkol, Lope de Vega či Pedro Calderón
který připravily paní knihovnice de la Barca zněla mnohým žákům
– vylosovat si písmenko a přečíst spíš jako zaklínadlo. Přitom jsou
do mikrofonu napsanou větu. to spisovatelé a dramatici zlatého
Odměnou za úspěšné absolvování věku španělské renesance. A právě s
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tímto programem
přijelo do borovské
školy Divadélko Karla Čapka
z Hradce Králové. Hned úvodní
ukázkou hry Vzbouření v blázinci
(Lope de Vega) si získali srdce
žáků 2. stupně (rozhlédli se totiž
a zeptali se, zda jsou zde správně),
postupně pak vtahovali do děje
Nelu, Davida, Radima i Pepu, Lukáš
se stal zahradníkem (ve hře Dáma
a skřítek od Pedra Calderóna de la
Barcy), Jenda nahradil dokonce na
chvíli jednoho z herců, svůj výstup
v divadelní hře Zbožná Marta od
Tirsa de Moliny mají za sebou
úspěšně Ivana i Terka z devítky,
Pavel byl pochválen za schopnost
pasovat rytíře a přesvědčivý řev
v úryvku ze hry Důmyslný rytíř
Don Quijote de la Mancha, Diana
se stala Dulcineou ve stejné ukázce,
prostě bavili se všichni a skvěle.
Salvy smíchu nebraly konce. Herci
chválili pohotovost a pozornost
žáků naší školy, my musíme ocenit
nadšení i nasazení, s jakým nás
Michal Moravec a Vít Troníček,
herci a současně zakladatelé tohoto
„kočovného“ divadla, provedli
španělskou literaturou 16. a 17.
století.
Lenka Havlíková

Používám mozek
V úterý 30. května čekal ve
velké tělocvičně na žáky třetí až
deváté třídy zajímavý fyzikálněpřírodopisně-preventivní program
s názvem Používám mozek,
jehož lektorem byl pan Vladislav
Zezula ze Svitav. Během 70 minut
žáky zábavnou formou seznámil
s různými zajímavostmi o činnosti
lidského mozku a radil, jak nejlépe
využít všech jeho kapacit. Nechyběly
názorné ukázky, zajímavé pomůcky
a drobnější soutěže, za které si žáci
vysloužili placku „Používám mozek“.
Prvním smyslem byl zrak a ukázka
optického klamu, která vznikla
z malého loutkového divadla jako
stín dvou dřevěných papoušků. Stín
strašáka se občas stává noční můrou
každého z nás a my jsme získali
návod, jak se proti němu můžeme
bránit. Po zraku následoval sluch
s ukázkou velkého ucha s fungujícím
bubínkem a pohyblivými kůstkami
středního ucha. Dozvěděli jsme
se, že bychom neměli používat
sluchátka hlasitě, protože si můžeme
vážně poškodit sluch. Pan Zezula

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
nezapomněl na čich a chuť, protože
během učení je důležité, aby v naší
blízkosti nebylo dobré jídlo či vábné
vůně, které by odpoutávaly naši
pozornost. Praktickou ukázkou byl
fukar na vůně. Ale také si máme
dávat pozor na odpadky a špinavé
oblečení, které občas hodíme i pod
postel. Posledním smyslem byl
hmat, pomocí kterého se také učíme
a vnímáme. Asi nejzajímavější
pomůckou, kterou si žáci vyzkoušeli i
po skončení programu, bylo fakírské
lůžko skládající se z mnoha hřebíků.
Někteří žáci vyzkoušeli a zjistili, že
tato postýlka není vůbec bolestivá,
jak by se na první pohled zdálo.
Na závěr našeho programu jsme
zamířili do mozku, jehož rekvizita
zdobila celé představení. Viděli
jsme, jak rychle putují informace
tímto důležitým orgánem, a také
jsme se dozvěděli, že je potřebné,
abychom se na testy a písemky učili
každý druhý den, protože si učivo
více zopakujeme. V soutěži mezi
týmem chlapců a týmem dívek, kdy
soutěžící třídili věci podle barev
a házeli je do správného koše, sice
zvítězili kluci, ale děvčata ví, že to
ještě nic neznamená. Důležité je
řídit se mottem celé přednášky:
Používám mozek.
Blanka Zvolánková

Plánujeme dopolední výlet pro
žáky prvního stupně
Kromě školního výletu 7. června,
kdy navštívíme planetárium v Hradci
Králové a následně hřebčín a zámek
ve Slatiňanech, plánujeme v závěru
června s dětmi z prvního stupně ještě
jeden dopolední výlet. Společně se
autobusem vypravíme do blízkého
okolí, abychom dětem ukázali
zajímavá místa hodná pozornosti.
Mnohdy děti znají vzdálené cíle
více, než ty, které mají tzv. „za
humny“. My se necháme inspirovat
nejen sochami Michala Olšiaka
v okolí Žďáru nad Sázavou, ale
i místy zmiňovanými v knize pověstí
z našeho nejbližšího okolí Zelené
srdce Česka. Je to kniha, ke které
většina žáků prvního stupně získala
i malou (formát A6) Putovní knížku
na razítka. Pro získání razítka je však
nutné si přečíst výše jmenovanou
knihu. Při návštěvě konkrétního
místa pak zodpovědět otázku na
téma pověsti, která se váže k tomuto
místu. Z Havlíčkovy Borové v knize
najdeme pověst Poustevníkova
studánka a v putovní knížce otázku:

číslo
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Jak se jmenoval poustevník, který
si v blízkosti pramene postavil svůj
skromný příbytek? Už víte odpověď?
No a kde získat první razítko?
Kde jinde než v Památníku Karla
Havlíčka Borovského – v muzeu.
Podobně najdete v knize pověst
z Hlinska, Nového Veselí, Rané,
Škrdlovic, Kladna, vrchu Peperek,
Krucemburku, Trhové Kamenice,
Veselého
Kopce,
Radostína,
Vítanova, Svratouchu, Krouny či
Fryšavy pod Žákovou horou. Pokud
tedy vlastníte knížku pověstí, může
se stát i vám inspirací pro rodinné
prázdninové putování.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Sbíráme plastová víčka pro
charitativní účely
Už od loňského školního roku
sbírali žáci 4. ročníku plastová víčka.
Nosí jim je velmi svědomitě žáci celé
naší školy a letošní páťáci společně
s druháčky je schraňují a připravují
k odvozu na sběrná místa. V loňském
roce jsme tímto způsobem přispívali
k získání finančních prostředků
pro jedenáctiletého chlapce ze
Ždírce nad Doubravou, který trpí
cukrovkou. Letos pokračujeme
pilně ve sbírání plastových víček od
nápojů. Podpoříme tak akci charity
v Havlíčkově Brodě.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

A co je nového ve sportu?
Nejprve se žáci florbalového
kroužku rozhodli uspořádat pro
své spolužáky z 2. stupně sportovní
florbalový turnaj, který nazvali
čarodějnický. Nečekejte čarodějnice
s koštětem, ale jde o to, aby si kluci
a jedna holka těsně po čarodějnicích
pořádně protáhli tělo s florbalovou
hokejkou. Přihlášené jsme rozdělili
do pěti týmů a jejich čtyři členové
se sladili do stejné barvy dresu. Proti
sobě tak stanulo družstvo modrých
s názvem REKTOŘI, družstvo
zelených,
neboli
BIOTEAM,
oranžoví
CESTÁŘI,
červení
PLAMEŇÁCI a družstvo číslo
5 zůstalo různobarevné s názvem
HORŇÁCI. Hrálo se systémem
každý s každým 2 x 7 minut
s minutovou přestávkou, za vítězství
obdržel tým 3 body, za remízu získal
1 bod a prohra nepřinesla žádný
bod.
Turnaj ve vybíjené uspořádali 22.
května žáci ze šesté a sedmé třídy,
kteří celý rok pravidelně každou

středu
trénovali.
A do turnaje se zapojila
téměř celá škola. Přihlášení hráči
byli rozděleni do čtyř smíšených
družstev, v každém hráli zástupci
z různých tříd. V prvním kole se
systémem každý s každým odehrálo
6 zápasů. Viděli jsme herní nasazení,
bojovnost, někdy i humorné
okamžiky, i když při prvních
nezdarech se objevila občas i nechuť
a trucovitost. Vybíjenou jsme hráli
podle pravidel AŠSK, časový limit
byl pro každý zápas stanovený na
12 minut s tříminutovou pauzou,
za výhru získalo družstvo 3 body,
za prohru 0 bodů. Pro zajímavost:
nejkratší zápas trval 4 minuty
a nejdelší souboj se hrál 13 minut.
Daleko větší napětí panovalo ve
druhém kole, kdy se o třetí a čtvrté
místo utkali zelení s červenými.
Skvělý zápas sehráli oranžoví
a modří ve finále o první a druhé
místo. Opravdu se bylo na co dívat,
výkony hráčů se stále zlepšovaly,
diváci báječně podporovali a fandili.
Výsledky obou turnajů najdete na
webových stránkách školy, zvítězili
však všichni - zapomněli jsme na
počítače, mobily i běžné starosti.
Oba kroužky vede paní učitelka
Zvolánková, která byla jak trenérem,
tak spravedlivým rozhodčím. Navíc
napekla pro každého účastníka
obou turnajů originální perníkové
medaile. Za organizaci turnajů
i za čas strávený v tělocvičně či při
pečení stojí i ona na pomyslných
stupních vítězů se zlatou medailí na
krku.
Májový turnaj ve stolním tenisu
završil celoroční činnost početně
skromného
kroužku
žáků
2. - 5. ročníku, který vede paní
učitelka Lenka Havlíková. Pekelné
soustředění zavládlo 9. května
v malé tělocvičně naší školy. Ti,
kteří se na začátku školního roku
ještě nedokázali trefit do míčku,
zvládali bravurně dlouhé výměny.
Rozhodčím i skvělým trenérem byl
pan Luboš Havlíček, který navíc
zajistil hodnotné ceny pro všechny
účastníky. Na vítěze celého klání
Matěje Bohuslava čekala však
zvláštní prémie turnaje - mohl si
zahrát s paní ředitelkou! Ostatní
se museli spokojit jen s diplomem,
upečeným mufinem ozdobeným
ping-pongovým míčkem a věcnými
odměnami.
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Rozběhnem se do přírody – tak znělo
výchovné téma pro měsíc květen a děti
ve školce se ho snažily do posledního
písmenka splnit. Pěkné počasí nám
k tomu zdatně pomáhalo, a tak jsme
mohli opravdu hodně času trávit
venku. Hry a práce na školní zahradě,
cvičení a pohybové aktivity na hřišti
u sokolovny, ale hlavně dlouhé
vycházky a výlety do nejbližšího
i vzdálenějšího okolí našeho městyse,
to byla náplň květnových dnů. Při
pohledu od borovského kostela se
děti snažily orientovat v krajině, vyšli
jsme si podél potoka pod Borovou
k Lavce, k rybníku Trojháčku
a u mravenišť v Kopaninách jsme
zúročili svoje vědomosti ze školního
výletu. Byla to fajn zábava, ale také
hodně poznávání a poučení.

Beseda s příslušníkem POLICIE ČR

Měsíc duben často označujeme
jako měsíc bezpečnosti v silničním
provozu. Tomuto tématu se v závěru
měsíce věnovaly i děti z MŠ. Povídaly si
o tom, jak se mají bezpečně pohybovat
na ulici, seznamovaly se s různými
dopravními prostředky, dopravními
značkami a jejich významem a učily
se dodržovat základní dopravní
a bezpečnostní pravidla pro cyklisty
i chodce. V návaznosti na tato témata
proběhla v MŠ v úterý 2. května
beseda s příslušníkem POLICIE
ČR. Pprap. Martin Prukner si
s dětmi povídal nejen o bezpečnosti
v silničním provozu, ale vysvětlil jim
i všeobecný význam a úlohu práce
policie a policistů. Poučil je také
o tom, jak se mají chovat při styku
s cizími lidmi a v různých výjimečných
situacích. Na závěr besedy dětem
rozdal
„Poldovy
omalovánky“,
samolepku POLICIE ČR a pochválil
je za soustředěnou pozornost
a vědomosti, které prokázaly.

Děti si dopoledne perfektně užily,
byly ukázněné a chovaly se vzorně
a ohleduplně.

Zápis dětí do mateřské školy

Ve dnech 3. a 4. května v naší školce
probíhal zápis dětí na školní rok
2017/2018. Přivítali jsme celkem 11
dětí - 5 chlapců a 6 děvčátek. Malí
šikulové měli možnost si naši školku
prohlédnout, okouknout hračky
a pohrát si s rodiči, sourozenci
a s kamarády. Domů si odnášeli
dárečky, které připravily paní učitelky.

Ukončení plaveckého výcviku
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Výlet do Jitkova

V úterý 23. května jsme se vypravili
autobusem do vesničky Jitkov, kde
bydlí několik kamarádů z naší školky.
Děti nás provedly svým bydlištěm,
paní Eva Kubátová všem připravila
sladké občerstvení a cesta nás
zavedla až k obchůdku, kde si všichni
pochutnali na dobrém nanůčku.
Prostě výlet, jak má být.

Babičko, dědečku,
a vyprávěj

čti

nám

Sovičky si v bazénu v Hlinsku
v Čechách prožily 10 lekcí odborného
výcviku a výsledky své snahy a úsilí
mají zapsány v mokrém vysvědčení,
které na konci obdržely. To všechno
by nebylo bez vynikající práce plavčic,
které se jim po celou dobu maximálně
věnovaly. A protože to bylo ve středu
10. května naposledy, děti si v bufetu
pochutnaly na párku v rohlíku a ještě
se stihly vyřádit na dětském hřišti,
které je hned vedle bazénu.

Stejně jako školní rok, tak i náš
projekt seniorského čtení se blíží ke
svému konci. V květnu si s dětmi
přijeli vyprávět a pohádkami je
uspávat manželé Půžovi z Přibyslavi,
babička a děda Adrianky Čermákové.
V úterý 9. května nám paní Dana
Půžová přečetla pohádku «Honza
a drak» a ve středu 24. května uspával
děti pohádkou „Rozum a štěstí“ pan
Miloš Půža. Oběma moc děkujeme.

Besídky pro maminky a babičky

Podle dějepisce Herodota žil
v Malé Asii v 6. století před Kristem
otrok Aisopos čili Ezop. Byl prý
hrbatý, znetvořený a koktavý,
ale hlavu měl bystřejší a myšlení
pronikavější
než
lidé
urostlí
a zdraví. Uměl pobavit posluchače
zvířecími bajkami a vtipnými
příběhy s mravním ponaučením.
Ezopovi byla připisována většina
starověkých bajek, které byly
mnohokrát převyprávěny prózou
i ve verších. Najde se jen málo těch,
co by nevěděli, kdo byl Ezop. Ale ať
už se ten moudrý muž jmenoval Ezop
nebo jinak, hlavní je, že jeho bajky
dodnes nezestárly a velmi dobře jim
rozumíme i v dnešní době. A nejen
dospělí, ale i děti. Přesvědčit jsme se
o tom mohli v pátek 26. května, kdy
k nám do ZŠ zavítalo Divadélko Karla
Čapka z Hradce Králové se svým
představením „Bajky pana Ezopa“.
Děti z MŠ zhlédly bajky „O pyšném
orlu“, „O chytré lišce“, „Osel a jeho
stín“ a „Zajíc a želva“ v úžasném
podání herců Michala Moravce a Víta
Troníčka. O tom, že představení děti
pobavilo a že mu rozuměly, svědčily
jejich reakce, salvy smíchu a bouřlivé
potlesky.

Ve čtvrtek 11. května proběhla
ve třídě Kuřátek tradiční besídka
ke Dni matek plná písní, básní
a pohybových her. Ve třídě Soviček děti
svoje maminky a babičky začarovaly
a proměnily v malé holčičky a ty s
nimi společně prožívaly chvíle, které
Sovičky prožívají ve školce každý den.
Pobavily se v kroužku, chvilku zpívaly,
cvičily, pracovaly u stolků a hrály
zábavné hry. Na závěr děti v obou
třídách všem maminkám a babičkám
popřály k svátku básničkou, písničkou,
kytičkou, přáníčkem a srdíčkem.

Fotografování dětí na konec školního roku proběhlo v pátek 12. 5.

Zábavné dopravní dopoledne pro Do kina v Krucemburku na pásmo
krátkých pohádek „Mach a Šebestová
malé cyklisty a chodce

Prožít zábavné a zajímavé dopoledne
plné radosti z aktivního pohybu se
nám podařilo ve středu 3. května. Pro
děti ze třídy Kuřátek jsme připravily
„Dopoledne s dopravní tématikou
pro malé cyklisty a chodce“, kde
v praxi využily vědomosti, které
postupně získávají doma od rodičů
i ve školce. Do školky přijely na
kolech, odrážedlech a koloběžkách
a nezapomněly ani na helmy, rukavice
a chrániče. Celá akce proběhla
na asfaltovém hřišti u sokolovny.
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cestě jsme si udělali krátkou přestávku
v Peršíkově, kde si děti snědly
malou dobrůtku a ovoce, které jim
připravily maminky do batůžků.

na prázdninách“ jsme zavítali ve
čtvrtek 18. května

Vycházka do přírody spojená
s opékáním špekáčků

V pátek 19. května se celá školka
společně s p. učitelkami i s paní
kuchařkou vydala na vycházku
přírodou.
U „perníkové“chaloupky
jsme si opekli špekáčky a následovala
cesta do Peršíkova a zpět do
Havlíčkovy Borové. Cesta nám rychle
ubíhala, přálo nám hezké počasí. Po

Bajky pana Ezopa

Beseda s profesionálním vojákem
Plně profesionální, malá, mladá,
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mobilní a moderní armáda České republiky, vybavená
nejnovější bojovou a speciální technikou – i to je realita
našeho života. Zajímavou besedu s profesionálním
vojákem, který dětem ukázal výstroj vojáků a vyprávěl
o výzbroji a výcviku profesionálních vojáků jsme si užili
v pondělí 29. května. Ukázka se líbila nejen chlapcům, ale
i děvčatům, která byla snad ještě zvědavější než kluci.

Školní výlet Kuřátek a Soviček

Cílem našeho letošního školního výletu byly Chaloupky
v Horní Krupé se svým ekologickým, výchovně
vzdělávacím programem „Putování s Ferdou mravencem“.
Za krásného počasí jsme se v úterý 30. května sešli
v příjemném prostředí vesnické chaloupky a zahrady
s dvěma sympatickými lektorkami a maňáskem Ferdy

OBRAZEM

mravence. Od nich jsme se dozvěděli veliké množství
informací o společenství mravenců a životě v mraveništi.
Hodně toho, co se děti dozvěděly v teorii, si hned mohly
vyzkoušet i v praxi. A tak měl každý možnost „ulovit“ si svého
mravence a prozkoumat stavbu jeho těla pod lupou, postavit
si mraveniště z kostek a sestavit si mravenečka z kamínků
a klacíků. Učili jsme se spolupracovat a dorozumívat se beze
slov jen pouhým pohybem a dotykem. Pilně jsme pracovali,
běhali po zahradě, hledali a nosili „potravu do mraveniště“
a za úspěch jsme byli odměněni sladkými rozinkami.
Také jsme si ukázali, jak mravenci chrání své mraveniště,
kousnou kusadly a zadečkem stříknou kyselinu mravenčí
do rány. Na závěr jsme se naučili „Mravenčí písničku“
a unavení, ale moc spokojení jsme se vraceli do školičky.
Eva Šrámková

Krátký výlet do Jitkova školička zakončila posezením a zmrzlinou. F: MŠ Sovičky a Kuřátka na vycházce do Peršíkova. Foto: MŠ

Školička na divadelním představení Bajky pana Ezopa. Foto: MŠ

Školní výlet MŠ na Chaloupky v Horní Krupé se vydařil. Foto: MŠ

Besídka ke Dni matek ve třídě Soviček. Foto: MŠ

Děti ze třídy Kuřátek si užily zábavné dopoledne s dopravní tématikou
pro malé cyklisty a chodce. Foto: MŠ
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Deváťáci se pomalu loučí v tričkách od Městyse Havlíčkova Borová.

Beseda s paní Heilandovou. Foto: ZŠ

Pasování prvňáčků na Malého čtenáře. Foto: ZŠ

Vítězové školního turnaje ve vybíjené. Foto: ZŠ

Šesťáci v knihovně. Foto: ZŠ

Osmáci při kurzu první pomoci. Foto: ZŠ

Šesťáci na výletě v Národním divadle. Foto: ZŠ

PROSTŘENO - holky z osmičky vařily klukům tříchodové menu. Foto: ZŠ

