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Slovo starosty
Havlíčkova Borová - splašková
kanalizace a ČOV
Městys Havlíčkova Borová podal
žádost o dotaci v rámci operačního
programu Životní prostředí na akci
„Havlíčkova Borová - splašková
kanalizace a ČOV“ celkové náklady
akce jsou cca 94 mil. Kč bez DPH.
Náklady městyse na danou akci činí
37,7 mil. Kč. O další dotaci v případě
kladného hodnocení do výše 10
mil. Kč akce může městys zažádat
Kraj Vysočina. Na financování
akce, v případě schválení žádosti,
požádáme o půjčku ze státního
fondu životního prostředí. Půjčku
chceme na deset let a na pokrytí
100 % nákladů akce. Jedná se
o zvýhodněnou půjčku s úrokovou
sazbou 0,45 p. a. Peníze, které má
městys v rozpočtu, použijeme na
související akce, které bude potřeba
zafinancovat. Na rok 2019-2020

Pozvánky na akce, str. 2, 5, 8

Z kroniky, str. 4

Kulturní kalendář, str. 10

bude kontaktovat pan Kalina
z firmy Montprojekt, který má
danou lokalitu na starosti a bude
domlouvat umístění rozvoden
k jednotlivým nemovitostem.

mám přislíbeno z ČEZ Distribuce a.s.
realizaci překládky vrchního vedení
v ulicích Zelenýho, Kopaninská,
Polní a Luční. Tudíž bude třeba
vybudovat
veřejné
osvětlení,
opravit komunikace a počítáme
i s výstavbou 10 stavebních parcel, na
které v současné době máme územní
souhlas a připravujeme projekt pro
stavební povolení.

Hlášení úřadu městyse
Vážení spoluobčané, v minulých
týdnech se rozbil počítač, přes
který bylo rozesíláno hlášení úřadu
městyse.
Posílání hlášení je již v provozu.
Je však možné, že někomu z Vás
nebude hlášení správně přicházet.
Pokud by se tak stalo, nahlaste to na
úřad městyse, nebo napište, vše dáme
do pořádku. Za vzniklé komplikace
se omlouváme.

Překládka elektrického vedení
nn ČEZ Distribuce a.s.
Začínají probíhat projektové práce
na přeložení elektrického vedení
nn do země v ulicích Zelenýho,
Kopaninská, Polní a Luční.
Občany, kteří mají v dané lokalitě
nemovitost, v nejbližších týdnech

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Prezidentské volby 2018
180
144
283

81

67

49
10

283

6

4

2
Zeman M.

Drahoš J.

Výsledky druhého kola.
Výsledky prvního kola.

První kolo letošních prezidentských voleb se uskutečnilo 12.-13.
26.-27. ledna. Výsledky hlasování prezidentských voleb 2018 v Havlíčkově
znázorněny výše. Druhé kolo voleb bylo raritou v tom, že ani jeden kandidát
stejný počet hlasů. A jak jsme na tom byli s účastí? V prvním kole přišlo
k druhému kolu se dostavilo 74,70 % voličů.

ledna, druhé kolo
Borové jsou graficky
nezvítězil, oba dostali
volit 72,63 % voličů,
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V Havlíčkově Brodě dne 11. ledna 2018

Vážený pane starosto,
tímto Vám děkuji za spolupráci při pořádání
„Tříkrálové sbírky 2018“.
Ve vašem městysi Havlíčkova Borová bylo vybráno
celkem 33.269 Kč
Tříkrálová sbírka nám v roce 2018 pomůže, za přispění dotace z Evropské unie, nakoupit
celkem 16 potřebných aut do terénních sociálních služeb, jako je například Charitní
pečovatelská služba, Centrum osobní asistence, Středisko rané péče, Domácí hospicová péče
nebo Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
O realizaci tohoto záměru i o celkovém výtěžku sbírky v našem regionu vás budeme
nadále informovat prostřednictvím médií, našeho webu www.hb.charita.cz, i naší facebookové
stránky https://www.facebook.com/oblastnicharitahavlickuvbrod/.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Vašeho úřadu. Bez této
pomoci bychom sbírku organizovali jen s velkými obtížemi.
Za pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod přeje úspěšný rok 2018 a všechno dobré

Bc. Jana Dománková
koordinátorka TKS
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Spolek

zve všechny seniory co nejsrdečněji na

V PÁTEK

38. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

JARNÍ VYSOČINOU

Po stopách KHB se záznamníkem TTO Havlíček
23.-25. března 2018
PÁTEK:

Městská trasa IVV v Havlíčkově Brodě (10 km) - individuální účast

SOBOTA:

Havlíčkův Brod, Městský úřad, ulice V Rámech (GPS: N 49°36.335, E 015°34.719)

OD 16:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE

Start: 6.00 - 10.00 / Cíl: do 20.00 (60 km až do 22.00) / Trasy: 10, 15, 20, 35, 42, 50 a 60 km

Přibyslav, Infocentrum, Bechyňovo náměstí 45 (GPS: N 49°34.623, E 15°44.399)
Start: 7.00 - 10.00 / Cíl: do 17.00 / Trasy: 10, 15, 20, 25, 35 a 42 km

Havlíčkova Borová, Rodný dům K.H.Borovského (GPS: N 49°38.098, E 15°46.847)
Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 17.00 / Trasy: 10, 15 a 25 km

Velká Losenice, Infocentrum, čp. 256 (GPS: N 49°34.957, E 15°49.990')
Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 16.00 / Trasy: 10, 15 a 30 km

NEDĚLE:

Havlíčkův Brod, Městský úřad, ulice V Rámech (GPS: N 49°36.335, E 015°34.719)

STARTOVNÉ:

Dospělí - 30 Kč / Členové KČT - 25 Kč / Děti (do 15 let) - 10 Kč / Městská trasa IVV - 10 Kč
V ceně startovného je zahrnutá turistická vizitka akce (neplatí pro městskou trasu)

Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 15.00 / Trasy: 10, 20 a 30 km

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Pátek:

Geocachingový event (setkání) turistů s místní geokomunitou v Havlíčkově Brodě
17.00 - 18.00 v místě startu (také možnost vydávání ocenění IVV za městskou trasu)

Sobota:

Muzeum (rodný dům) KHB v Havlíčkově Borové – zdarma
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě – 50 % sleva
Doprovodný kulturní program v Havlíčkově Brodě - PŘEKVAPENÍ!

TTO HAVLÍČEK: Plnění podmínek možné po celý víkend - v sobotu bude možné navštívit a splnit až 8 míst

(3 povinná a 5 volitelných míst). Nové záznamníky lze získat na všech startech, potvrzování
splněných záznamníků výhradně v Havlíčkově Brodě.

Razítka IVV:

K dispozici v Havlíčkově Brodě, sobotní trasu budeme potvrzovat také v Přibyslavi

UBYTOVÁNÍ:

V tělocvičně ZŠ ve Štáflově ulici, ve vlastních spacích pytlích 50 Kč/noc. Ubytování je možné
od pátku 17.00 do neděle 12.00, přihlášky nutné do 10.3.2018. Ubytování na lůžku nezajišťujeme.

Razítko za městskou trasu si po splnění podmínek můžete vyžádat po celý víkend

Další informace o pochodu a možnostech ubytování získáte na adrese hlavního pořadatele pochodu:

Vladimír Maršík, 582 71 Dolní Krupá 32, tel: 736 754 181, e-mail: vladimirmarsik@seznam.cz
Pravidelné aktualizace a detailní popis tras naleznete na našich webových stránkách:

www.kcthavlicek.cz

Pouliční výbor blahopřeje svému členovi k odvaze přestěhovat se a děkuje za volbu prezidenta.

Ing. Bohumil Kubín, Havl. Borová 216

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
10. - 11. února MUDr. Denby Štepánka - Humpolecká 244, Havl. Brod, tel: 569 426 107
17.- 18. února MUDr. Venosová Naděžda - Humpolecká 244, Havl. Brod, tel: 569 426 107
24.- 25. února MUDr. Palánová Kateřina - Humpolecká 244, Havl. Brod, tel: 569 426 103
3.- 4. března MUDr. Brázda Pavel - Krále Jana 538, Chotěboř, tel: 569 623 790
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10.-11. března MUDr. Niklová Pavlína - Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel: 569 435 040
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 11. 1. 2018

3/1/2018 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu v bodě Různé o body: Prodej
části pozemku p. č. 4183/1 a p. č. 4252, Zpráva kontrolní komise, Autobusové spojení směr Žďár nad Sázavou, Oprava
ulice Dlážděná.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 14-0-0.
4/1/2018 DODATKY KE SMLOUVÁM NA SVOZ ODPADU: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 17 ke
smlouvě ze dne 2.11.1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního
odpadu.
ZM schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě ze dne 2.11.1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Hlasování: 14-0-0.
5/1/2018 DODATKY KE SMLOUVÁM NA SVOZ ODPADU: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 2
kupní smlouvy ze dne 22.1.2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého
komunálního odpadu.
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 22.1.2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění
odvozu separovaného odpadu. hlasování: 14-0-0.
6/1/2018 RŮZNÉ - Prodej části pozemku p. č. 4183/1 a p. č. 4252: Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní
Terezy D. o prodej části pozemku p. č. 4183/1 a p. č. 4252. Žádost posoudila majetková komise a nedoporučuje dané
části pozemků odprodat.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č. 4183/1 v k. ú. Havlíčkova Borová paní Tereze D. Hlasování: 13-0-1
(zdržel se: Daniel Rieger).
RŮZNÉ - Zpráva kontrolní komise ke stížnosti pana Davida B.: Na jednání se dostavil Mgr. Otto Hájek. Paní
Blanka Janáčková seznámila zastupitele se stížností pana Davida B. Pan David B. si stěžoval, že neobdržel k ofocení zápisy
z jednání rady městyse. Paní Janáčková konstatovala, že není možné fotit originální zápisy z rady městyse, ale pouze kopie
bez osobních údajů. Paní Janáčková doporučila zveřejňovat zápisy z rady městyse na úřední desce.
ZM bere na vědomí.
RŮZNÉ - Oprava ulice Dlážděná: Paní Mgr. Jana Žáková vznesla dotaz na opravu ulice Dlážděná a na zajištění ulice
při rekonstrukci domu č.p. 63. Starosta informoval, že o zajištění ulice při rekonstrukci domu č.p. 63 bude jednáno.
Rekonstrukce ulice pak proběhne v návaznosti na projekt kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová.
ZM bere na vědomí.
RŮZNÉ - Autobusové spojení směr Žďár nad Sázavou. Pan Jiří Geist vznesl dotaz na možnost autobusového spojení na
Ždár nad Sázavou. Starosta informoval, že společně se starostou Vepřové podali návrh Kraji Vysočina na zapracování linek
mezi Havlíčkovou Borovou a Vepřovou do připravovaného plánu integrované dopravy Kraje Vysočina.
ZM bere na vědomí.
RŮZNÉ - Žádost o prodej části pozemku p. č. 4078: Ing. Josef Nevole informoval zastupitele o žádosti pana Miroslava
B a pana Aleše Ch. o prodej části pozemku p. č. 4078. O prodeji bude dále jednáno.
ZM bere na vědomí.
7/1/2018 RŮZNÉ - Změna provedení oken v budově Základní školy Havlíčkova Borová: Místostarosta navrhl
schválení změny v provedení oken v nové části budovy základní školy dle varianty č. 1.
ZM schvaluje provedení oken v nové budově základní školy dle varianty č. 1. Hlasování: 15-0-0.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční
8. 3. 2018 od 19 hod. v zasedací místnosti v budově úřadu městyse.

Z PAMÁTNÍKU K. H. B. A Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Pro všechny zapomětlivé čtenáře,
Oznámení široké veřejnosti
kteří mají nějaké resty ve výpůjčce
U příležitosti stého výročí vzniku knih.
Březen, měsíc knihy
republiky se začínají konat různé a internetu Vám dává možnost vrátit
akce. Jednou z nich je i pochod knihy, které mají někteří doma i více
Jarní Vysočinou, který pořádá než rok!!! Jak je to možné??? Zřejmě
odbor KČT Havlíček Havlíčkův proto, že jsme v Borové a ne někde
Brod. Městys Havlíčkova Borová ve větším městě, kde jsou sankce za
byl osloven pořadateli tohoto nedochvilnost úplně někde jinde.
počinu ke spoluúčasti, naše pomoc Uvidím, s jak velkým ohlasem se
bude spočívat v tom, že jedno ze setká dobrá vůle ze strany knihovny
startovacích a cílových míst bude oproti poctivosti čtenářů k navrácení
Rodný dům K. H. B. Podrobnosti si titulů, které jsou mnohdy povinnou
můžete pročíst v propozicích KČT, četbou. Jak k tomu přijdou studenti,
které jsou přiloženy.
kteří mají snahu si určitý titul
Snad se zúčastní i naši borovští zapůjčit a ten přitom bydlí u někoho
turisté a výletníci ve velkém počtu, doma téměř natrvalo. Sama jsem
můžu popřát, aby vyšlo počasí a chuť zvědavá, jak to dopadne.
projít si některou z nabízených tras.
Marcela Sobotková, knihovnice

Upozornění pro majitele
pozemků, kteří pronajímají
pozemky Havlíčkově Borové
zemědělské a. s.
Majitelé pozemků, kteří mají
pronajaty pozemky u naší
společnosti,
mohou
podat
přiznání z příjmu fyzických osob
prostřednictvím našeho podniku.
Termín vždy v úterý od 6. 2.
2018 do 27. 2. 2018 od 13.00
hod. do 15.00 hod. v kanceláři
v přízemí správní budovy, kdy
bude přítomna pracovnice, která
pomůže přiznání vyplnit.
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Sto let samostatného státu : 1918 - 2018
Letošní rok je pro Českou republiku
i Slovensko rokem velkého výročí.
Právě před sto lety se totiž obě země
dočkaly svého osamostatnění (nezapomínejme
na Zakarpatskou Rus) z útrob Rakousko-uherské
monarchie a po takřka čtyřech stech letech tak u nás
v okolních státech skončila vláda dynastie Habsburků.
Ta v našich končinách trvala konstantně a politicky
i národnostně se postupem času české země dostávaly
na okraj politického zájmu Habsburků. Výraznější
aktivity, které pomohly opět zvýraznit naše národní
zájmy, znovu přišly ve větší míře během devatenáctého
století a vygradovaly právě na podzim 1918.
Jistě tak bude vhodné si po sto letech připomenout
některé důležité události, které se zapsaly (ať už
negativně či pozitivně) do našich dějin. Zkusme si
alespoň částečně přiblížit, jak tyto události prožívali
třeba i lidé v našich obcích a jak se jim zde žilo.
Zprvu však nejspíše bude třeba připomenout, co
vlastně osamostatnění Československa předcházelo.
Byla to doba smutná, neboť v létě 1914 vypukl na
Balkáně válečný konflikt, jaký lidstvo dosud nepoznalo.
První skutečně globální válka, do které se zapojil
prakticky celý svět. Lidské ztráty se počítaly v milionech
na obou stranách, hospodářství mnoha zemí bylo
zničeno či docela rozvráceno.
Sice se První světová válka
odborníky nepovažuje za první
válečný konflikt „moderního“
charakteru, ale použití nových
zbraní a taktiky za sebou
nechalo opravdovou spoušť.
A přestože politici zprvu
ujišťovali o krátkodobosti
války, opak byl pravdou. Boje
trvaly více než čtyři roky. Bez
války by však dost možná
Československo nevzniklo tak,
jak vzniklo.
Světová válka – trpké časy
i pro Vysočinu: mrtví, drahota,
lichva a pokles mravů.
Konflikt za sebou zanechal
stopy v úplně každé, i té nejzapadlejší vesničce,
tehdejšího mocnářství. Vždyť i v Borové, Železných
Horkách a Peršíkově evidujeme dohromady celé
desítky padlých, kteří museli na vojnu narukovat.
Říká se, že padla takřka celá jedna generace
a do některých rodin se nevrátili nejen otcové, ale
i synové a další příbuzní.
Život obyčejných lidí, kteří se sami měli co ohánět, byl
poznamenán mobilizacemi jednotlivých ročníků. Rodiny
tak velice často přicházeli o své jediné živitele a pole
a louky o ty, kdo se o ně starali. O mnohých vojínech
nebylo dlouhou dobu žádných zpráv a obyčejní lidé na
venkově povětšinou neměli mnoho času, než se zabývali
něčím jiným než zajištěním každodenních potřeb.
Do života nastoupila do té doby neslýchaná drahota.
I když tudy fronta neprošla, lidé na Vysočině dostali
notně pocítit, jak taková válka chutná.
„Drahota v době válečné stoupá do závratné výše. Ač jsou
úřady vydány ceny maximální – obyvatelstvo požaduje za
produkty své ještě více, takže dopouští se lichvy..“, píše se
ve školní pamětní knize ze Železných Horek.
Ta také uvádí, že nové oblečení či boty si mohli dovolit
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opravdu jen ti zámožní. Naprosto
neuvěřitelná však byla i cena těch
nejzákladnějších potravin – brambor,
obilí či vajec. Proto také čile kvetl směnný obchod.
„Do naší zapadlé vesničky přicházely od jara hloučky
mužů, žen i dětí s tlumoky na zádech, aby si sehnali aspoň
tu trochu brambor. Lidé z měst přinášeli cukr, petrolej,
mýdlo, oděv, boty a tyto věci byly vyměňovány za mouku
a brambory. Bohužel se našli i u nás nesvědomití lidé,
kteří těmto chudákům prodávali 1 kg brambor za 80 h
až 1 K…“ „… Metr vlněné látky prodává se až za 500 K,
bot za 300 – 400 K. I ceny potravin jsou neslýchané. Kg
hovězího masa stojí 10 K, vepřového 40 K, kg másla až 60
K…“ stojí v železnohorecké pamětní knize.
Dalším následkem válečného strádání bylo to, že si
mnozí museli odvyknout i kořalce a pivu. Bylo totiž
málo lihu a ječmen byl rekvírován pro válečné účely.
I zde byly ceny vyšroubovány do závratných výšin.
Avšak ne každý kvůli tomu smutnil.
„Jinak blahodárný měl nedostatek lihovin ten, že příliš
mnoho upustilo od pití kořalky a ukázalo se, že lid náš
dobře se bez ní obejde.“ Stejně tak tomu bylo s tabákem,
tady však lidé hledali jiné přírodní „náhražky“ – kouřilo
se dubové nebo ostružinové listí nebo třeba bodláčí.
Zanikaly také drobné živnosti. „Kováři nemají železa,
krejčí nití, obuvníci koží.“ Možná trochu paradoxně
však rostly platy dělníků,
kterých byl vzhledem
k mobilizacím zoufalý
nedostatek.
„Sekáč
dostává ke straně denně 12
K, dělník až 8 K.“
Stát také dohlížel na to,
aby se prováděli domovní
prohlídky. Ty měly zajistit,
aby přebytečné zásoby
byly použity pro potřeby
armády a rekvírovány.
„Staly se případy, že na
některých místech z obavy,
aby nemuseli ze zásoby
ničeho odnésti, těchto
naschovávali k vlastní
škodě, protože se jim zkazily. Zvláště mnoho mouky tím
bylo pokaženo.“
Válečné útrapy se také samozřejmě dotýkaly školní
výuky. Ta zabezpečena byla (i přes zákaz některých
knih), avšak s mravy dětí to prý bylo stále horší a horší.
„Mládež nedbale školu navštěvuje, otcové jsou povětšinou
na vojně a matky, majíc tíhu veškeré práce na svých
bedrách, o výchovu dětí málo se starají. Děti potulují
se pozdě do noci s osobami dospělými a od nich berou
i zkázu na mravech. K radám a napomenutím jsou matky
netečny, vymlouvajíce se, že nezbývá jim času, aby si dětí
více všímaly.“
Avšak válka se pomalu v roce 1918 chýlila ke konci.
Domů se vraceli váleční zajatci (např. z ruské fronty
přišli do Horek zpět František Králíček či Vilém Lacina),
stejně tak se z bojišť dostávali zprávy o padlých (např. na
italské frontě při masivní ofenzivě padli občané Horek
Josef Králíček a František Luňáček).
„Válečné“ zápisy ještě ze starého mocnářství končí
v železnohorecké pamětní knize 20. srpna 1918. Do
vyhlášení samostatného Československa chybělo něco
přes dva měsíce…
Jakub Janáček

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Tisková zpráva pochodu Jarní
Vysočinou
O víkendu 23. - 25. března se
uskuteční 38. ročník turistického
pochodu Jarní Vysočinou, který
pořádá odbor KČT Havlíček
Havlíčkův Brod. Letošní ročník
věnovali pořadatelé odkazu Karla
Havlíčka Borovského a rádi
by návštěvníky turistické akce
přivedli do všech významných
„havlíčkovských“ míst v regionu.
„Abychom dokázali všechna čtyři
místa během jediné akce propojit,
požádali jsme dotčená města a obce
o pomoc a spolupráci. Naši prosbu
nikde neodmítli a navíc se k našim
plánům postavili velmi iniciativně.
A tak poprvé v historii bude mít
náš pochod čtyři volitelná místa
startu a cíle - v Havlíčkově Brodě,
Havlíčkově Borové, Přibyslavi a ve
Velké Losenici. K dispozici budou
tři informační centra a dvě muzea,“
představuje plány organizátorů
zástupce KČT Havlíček Martin
Pluhař.
Především v sobotu 24. března

bude celý region doslovně na
nohou. Pořadatelé očekávají několik
stovek účastníků z celé republiky
i ze zahraničí (pochod je zařazený
do mezinárodního turistického
kalendáře) a nabízejí jim účast na
trasách od deseti do šedesáti km.
„Především však myslíme na
místní turisty a potenciální zájemce
o turistiku, kteří by si rádi atmosféru
pochodů vyzkoušeli. Pochod, to
nejsou žádné závody a soutěžení
o medaile, to je především radost
z pohybu, odpočinek v přírodě
a radost z překonávání přirozené
lidské lenosti,“ vyzývá k účasti
Martin Pluhař. „Každý účastník na
každém ze startovních míst dostane
možnost výběru z několika variant
a záleží jen na něm, jak si věří a jakou
délku trasy zvolí. Pro pohodovou
procházku doporučujeme okruhové
trasy v základní délce deseti
kilometrů, které jsou vhodné
především pro nováčky, rodiny
s dětmi a seniory.“
V cíli pak každý účastník pochodu
obdrží diplom s potvrzením

N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Vánoce utekly jako voda a my jsme
se ve školce hned 2. ledna sešli plni
očekávání, zda již brzy napadne
sníh. Toho jsme se dočkali, sice jen
na chvíli, ale děti si ho náramně
užily. Včeličky postavily sněhuláka
a byly bobovat a Mravenci si užívali
dovádění na sněhu a také bobovali.
Měsíc leden ale nepatřil jen sněhové
nadílce a dovádění na sněhu, ale také
se toho děti mnoho dozvěděly. Hned
první týden si děti v obou třídách
povídaly o třech králích, zazpívaly
písničku „My tři králové“ a Včeličky
si příběh o třech králích také zahrály.
Mravenci si i přes nepřízeň zimního
počasí užili sněhové radovánky ve
třídě pomocí papírových sněhových
koulí, pokusů se sněhem, malování
sněhuláků a povídáním o zimních
sportech. Včeličky si zahrály na
řemesla. A tak jste mohli v naší školce
vidět baletku, zpěvačku, muzikanty,
kuchařku,
včelaře,
zemědělce,
učitelku, hasiče, opraváře, číšníka,
lékařku,
zahradnici,
malířku
i uklízečky.
Divadlo Šternberk v naší školce
V pondělí 22. ledna do naší školky
zavítalo
maňáskové
divadlo
ŠTERNBERK se třemi krátkými
pohádkami - „HRNEČKU VAŘ“,
„O SMOLÍČKOVI“ a „O ZLATÉ
RYBCE“. Celé představení bylo

doprovázeno známými písničkami,
které si děti s chutí zazpívaly.
Děti čtou dětem - čtení páté:
„O králi Ječmínkovi“
Tentokrát nás sedmáci přivítali
v příjemném prostředí školní družiny
a hned si prověřili znalosti a paměť
předškoláků otázkami směřujícími
k již přečteným pověstem. Ochotně
si s nimi také prohlédli ilustrace
v knihách, ze kterých jim čtou.
Předškoláci jim na oplátku zazpívali
dvě nové písně, které se teprve
nedávno naučili. V té první se
zpívá o tom, jak dobře se nám žije
pod horou, kterou praotec Čech
nazval Říp. A ta druhá píseň vypráví
o věčně nespokojených lidech. Potom
už se sedmáci pustili do čtení pověsti
„O králi Ječmínkovi“ a předškoláci
pozorně a soustředěně poslouchali.
Čtení nakonec vtipně doplnili
a odlehčili řešením labyrintů, bludišť
a procházením připravených cest.
Jako správní kamarádi šli sedmáci
předškoláky vyprovodit až do šatny
a rádi jim pomohli i s oblékáním.
Děkujeme jim a paní učitelce Lence
Havlíkové za moc pěkný zážitek.
Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj
I v lednu pokračujeme v našem
projektu: Babičko, dědečku, čti
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ušlapaných kilometrů a malou
pozornost. K příležitosti pochodu
bude vydána turistická vizitka
a chystá se doprovodný program.
A kde bude možné získat aktuální
informace?
„Samozřejmě nejlépe na našich
internetových stránkách kcthavlicek.
cz, které pravidelně aktualizujeme,
a poslední týden před pochodem lze
očekávat aktuality prakticky každý
den. Doporučujeme prostudovat
propozice pochodu, které jsou
umístěné na webu už nyní,
a především pak podrobné popisy
tras, které budou k dispozici
minimálně
dva
týdny
před
pochodem. Nabízíme také možnost
individuálního
naplánování
pochodu - místo startu se nemusí
shodovat s místem cíle a trasu
lze upravit každému na míru.
Zájemci se na nás mohou obracet
také pomocí e-mailové pošty
a případně i telefonicky. Kontakty
jsou uvedené na našich stránkách
a na propozicích,“ uvádí závěrem
Martin Pluhař.
nám a vyprávěj. Tentokrát nás
svou návštěvou potěšila paní Marie
Tonarová, babička Honzíka Tonara.
Přinesla si svou knihu a z té nám
přečetla pohádku „Zlatovláska“.
Jako druhý host k nám poslední
den v měsíci, tedy 31. ledna, přišla
paní Libuše Sehnalová, babička
Adélky Hošákové a přečetla nám
pohádku „Chytrá horákyně“. Oběma
babičkám moc děkujeme a těšíme na
další návštěvy babiček a dědečků.
Schůzka rodičů předškoláků
Ve středu 31. ledna odpoledne
proběhla ve třídě Včeliček schůzka
rodičů, na které jim paní učitelka
s předškoláky názorně ukázala, jak
se děti průběžně připravují na zápis
do 1. třídy základní školy. Schůzku
jsme zahájili tím, že se předškoláci
představili a ukázali rodičům, že
hravě zvládají znalost svého jména,
příjmení a dokonce i adresy. Dále
hravou formou předvedli svoje
znalosti
barev,
geometrických
tvarů, názvů zvířat a jejich mláďat,
vědomosti o ročních obdobích,
orientaci ve dnech v týdnu, svoje
početní představy a ještě ne moc
dobrou
pravo-levou
orientaci.
Problémy jim nedělá ani rytmizace
slov a poznávání první hlásky ve
slovech. Rodiče se navíc dozvěděli
mnoho
užitečných
informací
ohledně školní zralosti.

Šárka Hospodková
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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

Upozornění pro rodiče
budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
s předstihem Vám oznamujeme, že
zápis dětí do 1. ročníku proběhne
v pondělí 9. dubna 2018 (datum
a čas budou aktualizovány). Veškeré
potřebné dokumenty Vám budou
včas předány. Upozorňuji rodiče,
kteří budou žádat o odklad školní
docházky, že již při zápisu jsou
povinni předložit příslušná vyjádření
pediatra
nebo
poradenského
zařízení.
Sledujte webové stránky ZŠ a MŠ
Havlíčkova Borová (pro rodiče –
výchovný poradce).
Konkrétní dotazy můžeme společně
vyřešit při konzultačních hodinách
(pravidelně v úterý od 14.30 do
15.30 hodin).
Těšíme se na Vás.
Jana Žáková - výchovný poradce
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„Pes nám spadla“
Nejedná se o novinářského
šotka, ale o nadpis jedné básně
ze sbírky bláznivých textů Miloše
Kratochvíla. A právě tento autor
a ukázky z jeho tvorby pro děti
nás v polovině nevlídného měsíce
ledna vylákaly k návštěvě Krajské
knihovny Vysočiny v Havlíčkově
Brodě. Druhá a třetí třida vyrazily
vstříc básnickému tvoření. Žáci
byli paní Dolejší seznámeni
s tvorbou M. Kratochvíla, vyslechli
úryvky básniček z výše jmenované
sbírky a iniciativně se zapojili do
samostatného básnického tvoření.
A protože dobrých nápadů měli
po ruce celou řadu, nestačila se
paní knihovnice divit, co vše
žáčci vymysleli. Za dobrou práci
následovala drobná sladká odměna,
pořádná svačina od maminky
(v některých případech i od
tatínka), již tradiční strašidelná
výprava do muzejního podzemí,
krmení „značně hladových“ kachen
😊 a návrat zpět do školních lavic.
A protože jsme dostali vysvědčení,
posíláme ochutnávku z díla M.

číslo 6
Kratochvíla:

ročník
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Vyšší ceny
Až přinesu vysvědčení,
to zas bude mela.
Mamka bude lítat bytem
jak divoká včela.
Otec bude pochodovat
ode dveří k oknu:
„Copak nejdou nižší známky?!
Já z těch čísel zcvoknu!
Jedna čtyřka a tři trojky To ti v hlavě straší...?“
Řeknu: „Tati, to je dobou.
Všechno je teď dražší!“

školní rok

2017/2018

k těm nejoblíbenějším!

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Holky z devítky neudělaly ostudu
V úterý 16. 1. si celkem 29 zájemců
o historii z okresu Havlíčkův
Brod změřilo síly v okresním kole
dějepisné olympiády. Deváťačky
Kamila Havlíčková a Tereza
Riegerová splnily cíl, který si daly
hned na začátku - dostat se do
první poloviny! Volný čas, který
tématu první republiky věnovaly,
nebyl promarněný - Tereza obsadila
11. místo, Kamila 13. místo, což
není vůbec špatný výsledek!
za II. a III. třídu Vlasta Slámová
Blahopřejeme!
Martina Brychtová
Jak jste na tom s češtinou?
Vysvětlete, co znamená výraz
A ještě jedna olympiáda
tentam. Použijte ho správně ve větě: Olympijské hry v jihokorejském
Kočka byla ..., Divoké prase bylo ..., Pchjongčchangu jsou v plném
Psi byli ... .
proudu. Řada olympiád však
Vysvětlete dvojí význam věty: probíhá i u nás - na borovské
Toto náměstí se stalo popravištěm škole. Po té dějepisné a češtinářské
revolucionářů.
přišla
na
řadu
konverzační
Vy, čtenáři Borovských listů, byste soutěž v jazyce německém. Tím
to asi lehce zvládli, že? Ale mnozí nejlepším „němčinářem“ se stala
žáci 8. a 9. ročníku zažili při tomto Nela Bartušková z osmé třídy,
klání nejednu horkou chvilku. která o jeden bod předčila Jitku
Mohli získat maximálně 24 bodů Novosadovou z devítky a svou
a k tomu navíc 10 bodů za slohovou spolužačku Ludmilu Bencovou.
práci, letos na téma Stalo se to Deváťáci Tereza Riegerová a Tomáš
minulý týden. Nejlepšího výsledku Balek spolu s Denisou Bruknerovou
dosáhla Jitka Novosadová s 23 body, z osmičky ztratili opět jeden bod
v těsném závěsu za ní se umístily Nela na výše jmenované a obsadili
Bartušková a Denisa Bruknerová dělené třetí místo. Soutěžilo se
s 22 body, třetí místo, rovněž dělené, v popisu obrázku, vyřešení běžné
získala Anna Blažková a Lukáš situace (nákup jízdenky, domluvení
Balcar s 19 body. Kdyby deváťáci termínu, pozvánka na narozeniny
neměli Jitku, nezískali by ani jedno ap.), souvislém mluveném projevu na
místo „na bedně“. Osmákům se letos předem zadané téma a samozřejmě
prostě dařilo! Nejenže zdvojeně v poslechu.
obsadili druhé a třetí místo, navíc Do okrskového kola by nás měla jet
celkově získali 13,6 bodů na žáka, reprezentovat Nela, ale protože se ve
zatímco deváťáci o 2,5 bodu méně. stejném termínu koná školní lyžařský
Jitce budeme držet palce v okresním kurz, zastoupí ji Jitka Novosadová.
kole, na osmáky a jejich výsledky Přejeme hodně úspěchů.
v češtinářské olympiádě se těšíme
Lenka Havlíková
v příštím roce.
Východočeské divadlo podruhé
Lenka Havlíková
S představeními v pardubickém
Pohádkování v kině Krucemburk Východočeském divadle máme jen ty
Ve čtvrtek 11. ledna zaplnili prvňáci nejlepší zkušenosti. A tak pravidelně
společně s dětmi z mateřské školy každý rok netrpělivě očekáváme, jaké
autobus do kina v Krucemburku. bude představení „z dovozu“. To jsou
Zhlédli tam pásmo pohádek ty hry, se kterými na pardubickou
s názvem Dobrodružství na pasece scénu přijíždějí hostující soubory.
2. Jak už název napovídá, šlo o sérii Letos to bylo Klicperovo divadlo
loutkových pohádek vytvořených na z Hradce Králové, které představilo
motivy knihy Jiřího Trnky Broučci. Shakespearovu hru Richard III.
V závěru pásma pohádek žáci první S dětmi jsme se shodli, že to byl
třídy viděli dva tituly oblíbené úžasný zážitek. Asi nejvýstižněji
pohádky Potkali se u Kolína. Oči charakterizuje hru a především její
dětí se však nejvíce rozzářily při netradiční zpracování umělecký
posledním příběhu o krtečkovi. šéf souboru a autor přepisu David
Pohádky Zdeňka Milera patří stále Drábek: „Jedná se o kabaret bezmoci
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mocných, což je patrná narážka na
jednu z esejí Václava Havla. Příběhem
nás provázejí dva protichůdní tvorové
– žába a pták. Žába podhlíží svět
z pozice takového typicky českého
maloměšťáckého pivního mozola,
pták má svůj nadhled umístěný
v arogantních a nezúčastněných
výšinách…“
Byl to vážně pořádný zápas
s klasikou. Pavlína Štorková
v titulní roli mrzkého padoucha
s
neodolatelným
cynickým
humorem, pánové ze souboru
v rolích anglických královen,
hostující Afroameričan v úchvatné
roli Koně, část anglické fotbalové
reprezentace, „mniši“ z českého
chlapeckého pěveckého sboru se
skladbami skupiny Queen i zpěvačky
Enyi ... a na to všechno dohlížel
Freddie Mercury!
Tak pokud se vám náhodou
podaří objevit termín téhle hry
(na repertoáru je již od roku 2012
a našla jsem pouze několik
hostování), neváhejte. Stojí to za to!
Jana Žáková, 2. Stupeň

Sedmáci četli předškolákům
o Ječmínkovi
V rámci projektu DĚTI ČTOU
DĚTEM jsme se dostali tentokrát
do družiny. Někteří sedmáci
i předškoláci zde byli poprvé a všem
se v nově zařízené družině opravdu
líbilo. Malé pódium se pro naše čtení
i pěvecké vystoupení předškoláků
přesně hodilo, využili jsme
i netradičních magnetických tabulí
v podobě mraků a pověsili sem
obrázek budoucího krále Ječmínka,
který nakreslila Pavla Andresová,
šikovná malířka ze sedmé třídy. Moc
pěkně působí šestiboké stoly, které,
když se přirazí k sobě, tvoří jakési
včelí plásty.
Podle
pověsti
byla
paní
z chropyňského panství vyhnaná
z hradu a musela si hledat cestu
do bezpečí. Podobný úkol dostali
i předškoláci - jen to měli jednodušší,
neboť hledali správnou cestu
v bludišti na listu papíru, dále pak ve
vlastnoručně vyrobeném labyrintu
paní družinářky Veroniky Šidlákové
(který se hodí pro nácvik správného
nastavení mluvidel), a aby se
děti protáhly, musely absolvovat
nelehkou cestu po molitanových
kostkách. Tedy tři úkoly a tři cesty.
Sedmáky bych chtěla pochválit vysvětlovali, hráli si a pomáhali těm
malým, kde se dalo, a v neposlední
řadě pěkně četli. No a třída Včeliček
z naší mateřské školky? Ta nás
tentokrát překvapila písničkami
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- ať už o praotci Čechovi nebo
neustále naříkajícím českém národě.
Děkujeme a těšíme se za měsíc
na další čtení ze Starých pověstí
českých.

Lenka Havlíková

Závody v bobování
Třetí lednový týden jsme se konečně
dočkali sněhové nadílky, a tak se
mohli páťáci, šesťáci a sedmáci o
tělesné výchově vyřádit venku.
Našim útočištěm se stal borovský
kopec u kostela, který jsme sjížděli
na bobech, saních, talířích, lopatách
nebo i po břiše. V pátek 19. ledna
všichni žáci pilně trénovali a v úterý
23. ledna jsme uspořádali rychlostní
závody. Po zkušebních jízdách
měl každý účastník 2 pokusy,
z nichž se do umístění počítal lepší
čas. Výkony žáků byly výborné,
někdy i humorné, když některým
závodníkům boby zatáčely úplně
někam jinam, popřípadě z nich
i vypadli a museli do cíle doběhnout.
Z celkového počtu 34 závodníků
jsme sestavili pořadí:
Dívky:
1.
Pavla Andresová – 9,53 s
2.
Barbora Bořilová – 9,55 s
3.
Martina Bořilová – 9,66 s
Chlapci:
1.
Pavel Neubauer – 9,59 s
2.
Martin Klement – 10,13 s
3.
Matyáš Sláma – 11,15 s
Vítězové byli odměněni fidorkovou
medailí a ostatní účastníci za
bojovnost obdrželi malou sladkou
odměnu.
Blanka Zvolánková, Dana Neubauerová

Školní a obecní ples se vydařil
V sobotu 27. ledna uspořádali
v sokolovně v Havlíčkově Borové
rodiče prvňáčků společně se zástupci
městyse v pořadí už šestý společný
Školní a obecní ples. V úvodu nás
příjemně překvapily děti z tanečního
kroužku při ZŠ vedené paní Radkou
Večeřovou. Žáci 1. až 9. ročníku
celkem v pěti vystoupeních ukázali,
co dovedou, a sklidili zasloužený
potlesk početného publika. K tanci
a poslechu zahrála skvěle skupina
Garde. Ples se vydařil - akci
v borovské sokolovně podpořilo
přibližně 150 návštěvníků. Řady
pořadatelů posílil i pan Ladislav
Čejka, jemuž za pomoc děkujeme.
Obrovský dík si zaslouží paní Vlasta
Šnajdrová s dcerou Janou, které nám
vytrhly trn z paty a v časové tísni
před konáním plesu dokázaly uklidit
prostory sokolovny a umožnily tak
konání akce. Všem pořadatelům

patří velký dík za
přípravu tomboly,
výzdobu sálu, zajištění
občerstvení a služeb na plese a
v neposlední řadě za úklid sokolovny
po skončení plesu. Všechny
spojovala ochota uspořádat druhý
z borovských plesů. Spolupráce
se všemi pořadateli byla velice
příjemná. Děkuji!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Veršobraní? Veršobraní!
V pondělí a úterý posledního
lednového týdne zněly školou
verše i prozaické ukázky v podání
žáků, kteří postoupili z třídních kol
soutěže, jíž u nás říkáme Veršobraní.
V 1. kategorii se nejvíce dařilo
Elišce Tonarové z III. třídy, hned za
ní se umístila Eliška Blažková a třetí
místo obsadila Renáta Fuchsová
spolu s Danielem Antlem (všichni
z II. třídy). V 2. kategorii vyhrála
Hana Vencová z 5. ročníku. Šimon
Steklač (IV. třída) obsadil 2. místo
a Hana Minaříková se podělila s
Barborou Neubergovou o 3. místo.
Cenu publika si domů odnášely
Eliška Blažková a Hana Vencová.
Gratulujeme!
Ve 3. kategorii nejlépe zabodovala
Lucie Hájková s textem pohádky
Francouzská hromádka, na 2. místo
vybrala porota Pavlu Andresovou s
ukázkou z knížky Prázdniny blbce
číslo 13 a třetí příčku obsadil Jan
Kubát s básní Petra Bezruče Ostrava.
Mezi nejstaršími recitátory z 8. a 9.
ročníku vybojovala Jitka Novosadová
první místo s mírně hororovým
příběhem Medvídek, druhá byla
Nela Bartušková s ukázkou z knihy
Suzanne Collins: Hladové hry, bronz
získala Adéla Beranová za příběh z
knihy Christianne F.: My děti ze
stanice Zoo.
Každý rok se snažíme naši recitační
soutěž nějak zpestřit. Letos jsme
poprosili žáky VIII. třídy, aby
nám nabídli malou ochutnávku
z připravovaného divadelního
představení pohádky O brejlatý
princezně. A byla to skutečně
delikatesa - skvělý text, výborné
herecké výkony, nádherné kostýmy!
O den později zahráli žáci šesté třídy
svým spolužákům z 5. a 7. ročníku
povídku CHI CHI CHI. Páťáci ani
nedutali, všechny zvídavé otázky po
představení správně zodpověděli, ale
při odchodu ze třídy se někteří tak
trochu klepali strachem. Šesťáci byli
spokojení, mírně hororový nádech
povídky tedy zabral☺.
Odborná
porota
složená
z
vyučujících 1. i 2. stupně děkuje za
7

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
pěkné chvilky s krásným slovem
a přeje divadelníkům i recitátorům
další úspěchy v soutěžích či na
prknech, která prý znamenají svět.

Lenka Havlíková

Pozvánka na velikonoční dílny
Letošní už 8. ročník velikonočních
dílen plánujeme jako tradičně
čtrnáct dní před svátky jara, tedy
na sobotu 17. března v době od 10
do18 hodin. Připravujeme pro vás
řadu tvořivých činností! Udělejte si
čas, přijďte nás navštívit do základní
školy a objevte krásu vlastnoručně
vyrobených věcí. Těšíme se na vaši
účast!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Co se stalo s financemi za sběr
papíru a hliníku?
V jednom z minulých vydání
Borovských listů jsem slíbila
čtenářům, že jim sdělím, jakou
cestou se vydaly finanční prostředky
získané za sběr papíru a hliník za
loňský školní rok 2016/2017. Je
rozhodnuto a myslím, že velmi
správně! Peníze byly odeslány
na účet nadačního fondu Kapka
naděje, jehož zakladatelkou je
Vendula Pizingerová. Nadační
fond Kapka naděje vznikl v září
roku 2000 na základě životní
zkušenosti právě výše jmenované
paní Venduly (tehdy Svobodové)
Z památníku K.H.B.
V pátek 19. ledna byla v rodném
domě K.H.B. otevřena výstava „ Život
a dílo génia barokní architektury J. A.
Santiniho“ (probíhá do 31. 3.), které
předcházela přednáška předsedy
spolku „Putování za Santinim“ pana
S. Růžičky. Na páteční podvečer
si udělalo čas asi 25 návštěvníků,
pravda, většina byla odjinud než
z Borové, přesto mohu s dobrým
pocitem říci, že se setkání neslo
v příjemném duchu. Ohlasy, na
tvorbu Santiniho, vedly k domluvě na
uskutečnění jednodenního zájezdu
po památkách tohoto stavitele.
Pan Chlubna ze spolku Putování za
Santinim ochotně připravil nabídku
na jeden z okruhů, které zájemcům
zajišťují. Pro zájemce z okruhu
našeho městyse je to Moravský
okruh v termínu 21. 4. 2018.
Cena zájezdu bude upřesněna a
zahrnuje dopravu, vstupné a výklad
průvodce, Přihlášení a přijetí zálohy
na zájezd v hodnotě 200,- Kč pro
zájemce bude na podatelně úřadu
městyse.
Marcela Sobotková, průvodkyně
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a zároveň jako reakce na neutěšené
poměry na dětské transplantační
jednotce
dětské
hematologie
a onkologie Fakultní nemocnice
v Motole.
V níže uvedeném přehledu uvádím,
za kolik naši žáci, ale i mnozí
z vás, občanů Havlíčkovy Borové
i okolních obcí, vytřídili papíru
a hliníku:
papír
2.720,- Kč
říjen 2016
hliník
525,- Kč
říjen 2016
duben 2017 papír
2.740,- Kč
květen 2017 hliník
574,- Kč
květen 2017 papír
1.631,- Kč
celkem zasláno na účet
Kapky naděje 8.190,- Kč
Těší mě, že se naši žáci i občané
věnují třídění odpadů, které
přináší finance, protože, jak praví
logo nadačního fondu Kapka
naděje: „KDYBY NAŠE ČINNOST
POMOHLA ZACHRÁNIT JEN
JEDINÝ LIDSKÝ ŽIVOT, TAK TO
STOJÍ ZA TO!“
Všem,
kdo
odpad
třídíte,
děkujeme! Společně jsme přispěli
na velmi dobrou věc!
Co, kdy a jak budeme sbírat?
Připomínám, že i nadále probíhá
sběr hliníku. K tomu bych měla
jednu prosbu – často nám posíláte

hliníkové
obaly
n e u m y t é ,
nevypláchnuté.
Berme prosím ohled na
to, že hliník třídí a připravují
k přepravě druháci a třeťáci
a
opravdu
není
příjemné
„prohrabávat se“ v hromadách
špinavých a nelibě páchnoucích
hliníkových obalů – to ani není
cílem naší akce. Děkujeme!
V měsíci dubnu proběhne poslední
sběr papíru ve škole v tomto školním
roce. O termínech vás budeme včas
informovat, každopádně to bude
poslední sběr tohoto školního
roku, jelikož koncem června nás
čeká kompletní rekonstrukce oken
a fasády a s tím související stěhování.
Ve škole tak nebude dostatek
prostoru ke skladování jak papíru,
tak hliníku. Od září pak začneme
zase sbírat naplno.
Martina Brychtová

Prvňáčci ukončili sbírání
plastových víček
Několik let jsme sběrem plastových
víček podporovali různé sbírky.
Charitativní projekty v našem okolí
však byly v současné době ukončeny,
proto končíme sběr plastových víček
ve škole i my. Děkujeme, že jste
podporovali naše snažení, vždy šlo
o dobrou věc. Dále však do školy
plastová víčka do školy neposílejte!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Program zájezdu:
7:00 odjezd z Havlíčkové Borové (bude upřesněno)
8:30 – 10:00 - prohlídka kláštera v Rajhradě - živý klášter s komunitou
Premonstráckého řádu, přivítání převorem kláštera, prohlídka Konventního
kostela, prohlídka veřejnosti nepřístupných prostor
10:00 – 10:45 - přejezd Rajhrad Křtiny
11:00 – 12:30 - prohlídka Poutního kostela ve Křtinách - nejkrásnější
barokní chrám na Moravě, zvonkohra, oratoř, podzemní hrobka
13:00 – 14:00 - společný oběd Kunštát
15:30 – 17:00 - prohlídka bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad
Sázavou - prohlídka Baziliky Minor, Rajského dvora a Studniční kaple
17:00 – 17:30 - Přechod na Zelenou horu
17:30 – 18:30 - Komentovaná prohlídka Poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého, památky UNESCO
V autobuse, při přejezdech na jednotlivé objekty a při prohlídkách bude
prováděn výklad o Santiniho životě a díle.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Výročí Peršíkova bez vzpomínky
První záznamy o obci Peršíkov,uložené ve státním archivu v
Brně zaznamenávají rok 1217.
V letošním roce tedy osada Peršíkov vzpomínala 800 výročí.
Je ale smutné,že nikdo z 15.členného zastupitelstva si
nenašel čas,aby o peršíkovské pouti či přátelském posezení v
kulturním domě zavzpomínali tohoto výročí.
Zastupitelé již asi zapoměli co slibovali při přijímání
mandátů do obecního zastupitelstva“ Slibuji na svou Čest
a svědomí ,že budou zastupovat a hájit zájmy všech jejich
občamů,“ tedy i občanů Peršíkova a Železných Horek.Obě
osady jsou součástí obce Havlíčkova Borová a mají tedy jedno
zastupitelstvo, které by mělo jednat bez rozdílů a nepreferovat
pouze Borovou.Jejich funkce je placená nemalými
částkami a je dotovaná výmosem daní odvedených statu
tedy i od občanů Peršíkova.
Je pravda ,že někdy začátkem roku 2017 na pravidelném jednání
zastupitelstava jedením z bodů byly oslavy v Peršíkově.
Zastupitelé však rozhodli chtějí-li peršíkovští oslavy, aľ si je
zajistí sami. Vememe-li v úvahu,že osada má zhruba 40 obyvatel
z toho 15 důchodců a 9 dětí do 15 let, nezbývá mnoho
těch,kteří by oslavy mohli zajistit. Je velice těžké zajistit
uvažovanou akci,když neznáte představy zástupců obce
a nevíte kolik finančních prostředků můžete do akce vložit
a zda tyto prostředky vám někdo vrátí.Navštívit obecní úřad v
součastnosti je problematické nebot se zde setkáte i s neochotou.
Peršíkovští nestály o velkolepé oslavy,ale tak význačné výročí,
kterého osada letos vzpomínala si zasloužilo, aby starosta osadu
navštívil a zazpomínal.
Obec sice vydala k tomuto výročí brožurku v které je
však mnoho nepravd a záznamů nevstahujíci se k osadě .Je
zarážející,že vzpomínka nebyla zveřejněna ani v Borovských
listech , kterých je obec vydavatelem, ani v týdeníků Cesty
Vysočiny.
Doufejme,že ti zastupitelé,kteří budou hájit zájmy celé
obce ,až dojde čas, vzpomenou na 900. výročí osady
Peršíkov a starosta jehož Činnost je již dána v názvu se
bude opravdu starat.
			Občané Peršíkova

ÚNOR 2018

roku 2017 necháme zveřejnit článek ohledně výročí-nevýročí
obce. Čekali jsme zda starosta nesvolá sezení v Peršíkově
nebo třeba i výjezdní zasedání zastupitelů na kterém se bude i
vzpomínat na 800.výroči první zmínky o Peršíkově dvorci,který
se stal základem vzniku osady-obce Peršíkov. .0 tomto úmyslu
se na obci vědělo. Asi dva dny před tím než vyšly Borovské
listy jsem se osobně dotazovala ,zda článek bude uveden v
původním znění, ekonomka obce nevěděla. Dále mě rovněž
bylo vytknuto,že článek nebyl v elektronické podobě, tudíž obec
by tento článek musela přepsat /nenašla jsem žádný zákon
ani nářízení ‚který by elektronické podání nařizoval/ Ve
zvukovém záznamu mimo jiného pan místostarosta uváděl, že
o pouti .v Peršíkově byl. Ano byl, ale až navečer, když se výstava
uzavírala..Před KD se skupinou osadníků opékal vuřty..Zde mě
přemlouval, abych celou svoji práci věnovala obci, což jsem
rezolutně odmítla. Trochu z umíněnosti, trochu ze vzdoru, ale
hlavně pak na reakci návštěvníků výstavy jsem vše sebrala něco
přidala a celé vložila do knihy - Obec Peršíkov 1217- 2017.
V neposlední řadě se mě dotklo i oslovení mé osoby panem
starostou, což bych mohla brát jako urážku na cti. Pro pana
starostu i ostatní zastupitele jsem Andresová maximálně
paní Andresová.

Proč jsem já odmítla uspořádat oslavy?
- Od samého začátku jsem tvrdila,že do oslav nejdu, Oslavy se
týkají výročí obce a máme zvolené zastupitele ‚kteří celou
obec navenek zastupují
-Každým rokem zajištuji, aby v Peršíkově u kapličky proběhla
důstojně a bez jakývkoliv komplikací pouťová mše svatá,které
se účastní poutníci celé borovské kolátory a všichni ti,kteří na
pout‘ přijeli .
-.Všichni věděli, že součástí této poutě bude má výstava týkající
se osady Peršíkov, kterou rovněž někdo musí zajistit. A pokud
mládež odmítla víme všichni jak se součastná mladá generace
honosí ochotou.
- Jak všichni víme na pouť se zvou přátelé a rodina .Kuchařka musí
vše připravit a uvařit . Každá hospodyňka ví co má práce a
starostí ‚když ji doma čeká cca 45 poutníků.
Nevím co by se víc dalo ještě zajistitit. Nestačí, že já zapojila
celou rodinu, naopak ani jedinný z úřadu či zastupitelů si
nenašel ani chvilku, aby zde prodával , brožury, které vydal úřad
Oslavy v Peršíkově podruhé
městyse k tomuto výročí.
Na prosincovém zasedání zastupitelů naši obce proběhla 			občanka Peršíkova
rušná diskuze ‚kterou jsem měla možnost vyslechnout 			Věra Andresova
ze záznamu k zveřejnění Či nezveřejnení článku občanů
Peršíkova k oslavám či neoslavám Peršíkova.
Na daný dotaz ohledně nezveřejněného článku se pan Stručný komentář článku z pohledu starosty
starosta hájil tím,že nevěděl ,zda zaslaný článek je příspěvek do Nerozhodli jsme se, že pokud chtějí občané Peršíkova
Borovských listů nebo stížnost občanů.. Domnívám se, že každý oslavy, ať si je zajistí sami. Pouze jsme se ptali občanů,
vzdělaný člověk, zvláště pak vysokoškolák ví jak se píše stížnost, o jaký typ oslav by měli zájem, nabízeli jsme zajištění
s muzikou a občerstvením, samozřejmě na
či co taková stížnost musí obsahovat. Zda pan starosta skutečně posezení
náklady městyse. Jelikož nebyl projeven zájem, od
pochyboval, žijeme v moderní době a téměř každý má mobilní muziky jsme ustoupili. Po paní Andresové rozhodně
telefon. Usoudil-li však pan starosta ,že článek má statut stížnosti, nikdo nechtěl, aby oslavy pořádala, pouze byla poptána,
pak obec pochybila a porušila zákon o podávání a vyřizování o jaký typ oslav by byl v Peršíkově zájem. Rovněž není
petic a stížností. Podaní a vyřizování stížnosti se řídí zvláštními pravda, že by nebyla zmínka o výročí v Borovských
předpisy zcela odlišnými od běžné korespodence. /viz výňatek/ listech. V květnových listech jsme informovali o výročí a
/Pokud obdržíte od klienta písemnou stížnost, ihned mu zvali na výstavu starých fotografii, kterou připravila paní
na ni odpovězte, přičemž v ní stručně oznamte, že jste Andresová.
dopis obdrželi. Měla by tam být podána informace, kdo Nevydání článku v Borovských listech - zde musím
se bude jeho stížností zabývat a dokdy ji vyřídí. Podrobná pro upřesnění říci jednu podstatnou věc. Článek se
písemná odpověd‘ by měla následovat co nejdříve .
mi objevil na stole, tak jak je zveřejněn s podpisem
občané Peršíkova. Pokud by se paní Andresová
Bohužel pak vše uvedené chybělo.
Dále uvádím- někdy v druhé polovině léta při návštěvě úřadu podepsala, samozřejmě bych ji kontaktoval, co s daným
jsem na úřadu mluvila,že pokud nebude ze strany obce žádná dokumentem zamýšlí.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
vzpomínka na toto výročí pak v posednich Borovských listech
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LEDEN

6. Tříkrálová sbírka
12., 13. Prezidentské volby 1. kolo

13. MYSLIVCI - Myslivecký ples v sokolovně

14. TrojHáček - Beseda nad knihou Peršíkov
19. KNIHOVNA - Život a dílo J. A. Santiniho
19. JenTak - Pro nemoc zavřeno, v U. Příbrami
26., 27. Prezidentské volby 2. kolo
27. MĚSTYS, ZŠ a MŠ - ples v sokolovně
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ÚNOR
2. JenTak - Pro nemoc zavřeno, v Chotěboři
3. TJ SOKOL - maškarní průvod městysem
10. HASIČI - Hasičský ples v sokolovně
11. TJ SOKOL - Dětský karneval v sokolovně
24. JenTak - Pro nemoc zavřeno, v Havl. Brodě
BŘEZEN
2. TrojHáček - dílnička pro seniory
? ZŠ a MŠ - divadelní představení v sokolovně
17. ZŠ a MŠ - Velikonoční dílny ve škole
24. KČT - Jarní pochod za Havlíčkem,10,15,20 km
24., 25. TJ SOKOL - zahájení fotbal. soutěží mužů
DUBEN
2. Velikonoční pondělí
? ZŠ a MŠ - Den Země, termín podle počasí
7. TJ SOKOL – Kačor P., šach. turnaj v sokolovně
9. - 22. MĚSTYS, ZŠ a MŠ - Čistá Vysočina
15. TJ SOKOL - zahájení fotbal. soutěží ml. žáků
21. KNIHOVNA – Putování za Santinim, zájezd
21. HASIČI - taneční zábava v sokolovně
28. HASIČI - sběr železného šrotu
29. TrojHáček - čištění Borovského potoka
29. TrojHáček - pálení čarodějnic u rybníka
KVĚTEN
5. HASIČI - oblastní soutěž dětí v Oudoleni
12. TJ SOKOL - taneční zábava v sokolově
19. - 20. HASIČI - dětská soutěž v Chotěboři
26. MYSLIVCI - rybářské závody Na Rozvalinách
? MYSLIVCI - povídání v mateřské škole
ČERVEN
2. HASIČI - okrsková soutěž v Kojetíně
3. Mše svatá v Peršíkově
8. HASIČI - Dětský den u hasičárny
16. TJ SOKOL - pouťová zábava, Liquid Face
17. Borovská pouť
16., 17. TJ SOKOL - ukončení fot. soutěží mužů
17. TJ SOKOL - ukončení fotbal. soutěží ml. žáků
22., 23., 24. MĚSTYS - Borovské hry u sokolovny
? ZŠ a MŠ - rozloučení s deváťáky
? MYSLIVCI - soutěže pro děti a dospěláky
? ZŠ a MŠ - návštěva z polské Jerky

ČERVENEC
14. NEJEDLÝ Josef - letní sedmiboj u sokolovny
21. TJ SOKOL - 50 let fotbalového oddílu, oslavy
? KAČOR P., NETOLICKÝ J. - šachový tábor
28. MĚSTYS -Borovská desítka, závod jednotlivců
SRPEN
11. TrojHáček - Noční rybářské závody
11.,12. TJ SOKOL - zahájení fotbal. soutěží mužů
16., 17., 18., 19. MĚSTYS -Letní kino u sokolovny
24., 25., 26. - Slavnosti v Brixenu, možný zájezd???
ZÁŘÍ
2. Borovské posvícení
8. HASIČI - taneční zábava v sokolovně, Airback
15. JenTak - premiéra v sokolovně
14. KNIHOVNA - beseda s M. Kampem
? TrojHáček - Drakiáda a dětské rybářské závody
? TrojHáček - přednášky (AED, trénink paměti)
? KAČOR Petr - výstava hub
ŘÍJEN
? Komunální a senátní volby
? TrojHáček - Jeden svět, promítání filmů
12. KNIHOVNA - beseda s M. Kampem
16. - 26. ZAHRÁDKÁŘI - moštování ovoce
20. TJ SOKOL - taneční zábava, VOSA rock
28. MĚSTYS - Československo 100 let, oslava
LISTOPAD
? MĚSTYS - setkání seniorů
? TrojHáček - dílnička pro seniory
3.,4. TJ SOKOL - ukončení fotbal. soutěží mužů
10. TrojHáček - Svatomartinský průvod
16. MUZEUM - přednáška historičky pí Jindrové
PROSINEC
1. KAČOR P. - Šachový memoriál R. Bruknera
2. JenTak - Adventní jarmark ve Vitusu
2. MĚSTYS, JenTak - rozsvícení ván. stromu
16. ZŠ a MŠ - vánoční besídka v sokolovně
23. JenTak - živý betlém v kostele
28. NEJEDLÝ Josef - zimní sedmiboj v sokolovně
31. Silvestrovská Borovská desítka
POZNÁMKY
1. U akcí označených „?“ bude termín včas upřesněn.
2. Podrobnější informace o aktivitách budeme
průběžně zveřejňovat.
3. Při plánování dalších aktivit spolupracujte
s ostatními tak, aby se termíny nepřekrývaly.
Pořadatelům velmi děkuji a návštěvníkům přeji
jen ty nejkrásnější zážitky.
Zpracoval Otto Hájek, místostarosta

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Divadlo Šternberk u nás ve školce. Foto: MŠ

OBRAZEM

Zimní radovánky předškoláků. Foto: MŠ

Hurá, chumelí! Děti ze třídy Mravenců dovádí na sněhové nadílce.Foto: MŠ My tři králové jdeme k vám - příběh předškoláky opravdu zaujal. Foto: MŠ

Mravenci s vyrobeným mlsáním pro ptáčky. Foto: MŠ

Děti čtou dětem - pověst O králi Ječmínkovi v pěkném prostředí
školní družiny Foto: MŠ

Ve třídě Včeliček jsme si hráli na řemesla. Foto: MŠ

Prvňáčci ukončili sbírání plastových víček pro charitativní projekty. Foto: ZŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Prvňáčci na předvánočním naladění v knihovně. Foto: ZŠ
Vitězové ve 2. kategorii Veršobraní. Foto: ZŠ

Vítězové ve 3 kategorii Veršobraní.

Vítězové recitační soutěže v kategorii 8. a 9. ročniku

Nahoře: Nejlepší němčináři
na škole. Foto: ZŠ

Vpravo: Ukázka z pohádky
O brejlatý princezně. Foto:
ZŠ
Dějepis je někdy dřina.... Foto: ZŠ

Příklady tvoření na Velikonočních dílnách - berušky,
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velikonoční ozdoby

a kraslice.

