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SLOVO STAROSTY

KOMPOSTÁRNA A SBĚRNÝ DVŮR

S očekávajícím jarem opět plánujeme otevření kompostárny a sběrného dvora, pravděpodobně v sobotu
26. 3. 2016. Kontejnery budeme rozvážet po obci od 14. 3. 2016. Termíny
nejsou závazné a mohou se změnit
v závislosti na počasí.

PRODEJ BYTU

Městys Havlíčkova Borová nabízí
k prodeji byt č. 345/6 vč. všech
součástí a příslušenství, umístěných v domě č.p. 345 (bytový dům)
v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 55,7 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8
na společných částech domu č. p.
345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná
půda) v k.ú. Havlíčkova Borová za minimální kupní cenu ve výši 640 tis.
Kč. Případní zájemci si mohou do-

Závěrečný účet 2015
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Jarní rozlosování

mluvit na úřadu městyse prohlídku
bytu. Písemné nabídky se odevzdávají
do 30. 4. 2016 na úřad městyse.

VÝSTAVBA STAVEBNÍCH PARCEL

Výstavba stavebních parcel v lokalitě
U Vodárny probíhá dle harmonogramu, dokončena byla splašková kanalizace a vodovod, dešťová kanalizace
oproti projektu bude zaústěna až pod
stávající propustek na křižovatce ulice
Horní obec a Polní z důvodu havarijního stavu propustku, který bude při
této příležitosti rekonstruován. Vodovodní řád zvažujeme propojit s ulicí
U Vodárny a dále zvažujeme propojení
obou lokalit jednosměrným mostkem.
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Pozvání do divadla
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DOTACE PRO SPOLKY

Jako každý rok i letos si mohou spolky
zažádat o dotaci od Městyse Havlíčkova Borová, žádosti se předkládají do 31. 3. 2016 v písemné podobě
na úřad městyse. Vzor žádosti je ke
stažení na http://www.havlickovaborova.cz/urad-mestyse/Vyhlasky-a-dokumenty.

OMEZENÍ RYCHLOSTI KOLEM ZŠ

Z důvodu vyšší bezpečnosti žáků ZŠ
byla omezena v okolí školy rychlost
na 30 km/h, dále byly namontovány
zvýrazněné značky „POZOR DĚTI“.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Jedna ze tří nově nainstalovaných značek upozorňujících řidiče na blízkost školy. Foto: Linda Burianová
BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
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Na cestě po Irsku
PROMÍTÁNÍ A CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

V PÁTEK 25. 3. 2016 OD 18 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
SMARAGDOVÉHO OSTROVA, MOHERSKÉ ÚTESY,
KŘÍŽI, MUZIKANTSKOU A BOHÉMSKOU
ČTVRŤ TEMPLE BAR V DUBLINU, IRSKÉ HRADY A KOSTELY, PESTROBAREVNÉ HOSPODY
S PIVEM GUINNESS A TRADIČNÍ WHISKEY, 5000 LET STARÉ MEGALITICKÉ HROBKY.
UVIDÍTE STOVKY ODSTÍNŮ ZELENĚ

BLANKYTNÁ JEZERA, POHŘEBIŠTĚ S KELTSKÝMI

NA PŘÁTELSKÉ A ZVÍDAVÉ POSLUCHAČE SE TĚŠÍ JAROSLAV

PANÁČEK

Foto nahoře + dole: mladší přípravka na únorovém turnaji v hale v Přibyslavi.
Foto: Linda Burianová

Denisa Bruknerová vybojovala 3. místo ze 48.
Článek k fotu čtěte na str. 7. Foto: www.zslipnice.cz.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 11. února 2016
USNESENÍ
2/2/2016

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Daniel Rieger, Ing. Karel Šmíd.
- ruší usnesení z minulého jednání č. 8/1/2016.

3/2/2016

- schvaluje usnesení z minulého jednání.

4/2/2016

- schvaluje program jednání.

5/2/2016

- schvaluje záměr prodeje bytu č. 345/6.

6/2/2016

- neschvaluje žádost paní Evy M. o prodej části pozemku p.č. 3120/2 v k.ú. Havlíčkova Borová.
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 171/3 a p.č. 3131/10
v k.ú. Havlíčkova Borová s ČEZ Distribuce a.s. IV-12-2013968/VB/2.
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na p.č. 138/1 a p.č. 4050 v k.ú. Havlíčkova Borová s ČEZ Distribuce a.s. č. IV-12-2013235/VB/1.

1/2/2016

7/2/2016
8/2/2016

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 14. 4. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.

SLOVO HEJTMANA
Kromě mladší generace si všichni
dobře pamatujeme na povinné oslavy Mezinárodního dne žen, které probíhaly za minulého režimu na všech
pracovištích každoročně 8. března.
Byl prezentován jako symbol kladného vztahu socialistického státu
k ženám. Doopravdy byl vnímán jako
často poněkud trapné nucené oslavy
nebo jako záminka ke kolektivnímu
hodování. Ženy dostaly nové ručníky
nebo bonboniéry, pak se jedlo a pilo.
Mnohdy si to muži užívali více než
ty ženy. Pramálo se vnímalo, že šlo
o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů
k výročí stávky newyorských švadlen
v roce 1908. Mezi jeho cíle patřilo
volební právo žen, od roku 1975 pak
je připomínán jako den mezinárodní
solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. U nás byl ve

vědomí lidí spojován s časy, kdy vše
určovala vládnoucí strana a vláda.
I proto po roce 1989 jeho připomínání ve velkém prakticky zaniklo.
Ani dnes ale nejsou rovná práva
žen samozřejmostí. Nejen to. Na
mnohých místech světa jsou stále
ponižovány a znásilňovány. V našich
podmínkách mohou ženy žít důstojně, plnoprávně a v postavení, jež je
rovnocenné s muži. Ale ani u nás to
neplatí absolutně. Statistiky hovoří
o menších platech žen na obdobných
pozicích, o menším procentuálním
zastoupení žen na vedoucích místech.
V tomto směru fungují jakési konzervativní návyky. I když také je pravda,
že muži jsou ctižádostivější a průbojnější. Ukazují se snahy řešit tuto situaci povinnými procentuálními kvótami například v politických funkcích.
Nemyslím si, že by povinné procentuální zastoupení žen bylo nejlepším
a jediným řešením. Věřím, že aktivní

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZA ROK 2015

Hospodaření městyse v roce 2015 skončilo příznivým výsledkem. Celkové
příjmy převýšily výdaje o více než 5 mil. Kč. Rozhodujícími příjmy, podobně
jako v minulých letech, byly naše vlastní příjmy, tedy příjmy daňové (jejich
rozpis ukazuje tabulka vpravo), nedaňové (příjmy z lesního hospodářství,
z vodného, stočného, pronájmu bytů apod.), kapitálové (příjmy z prodeje
majetku - především pozemků). Přijaté transfery = dotace, které městys
získal ze státního rozpočtu, státPŘEHLED ROZPOČTOVÉHO
ních fondů či Kraje Vysočina,
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
tvořily z celkových příjmů nece1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
12 723 649,94 lou čtvrtinu. Největší část dotací v loňském roce připadala na
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
5 844 142,40 půdní vestavbu v základní škole
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
458 110,00 - dotace ve výši 4,5 mil. Kč.
Necelou polovinu celkových
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
6 161 373,74 výdajů za loňský rok tvoří výdaje
CELKEM PŘÍJMY
25 187 276,08 kapitálové, tj. pořízení vlastního
majetku (v tom nákup strojů,
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
11 317 261,21 přístrojů a zařízení za cca 300
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
8 813 269,22 tis. Kč, pořízení staveb a budov
v částce 4,8 mil. Kč, nákup poCELKEM VÝDAJE
20 130 530,43 zemků za 3,7 mil. Kč).

a schopné ženy se prosadí a že jim
žádné formální překážky v tom nebrání. Za posledních sto let se profesní zařazení žen hodně změnilo, ženy
pracují v nejrůznějších oborech a na
nejrůznějších postech. Ale asi nebudeme chtít, aby to všude bylo „fifty-fifty“ neboli padesát na padesát. Třeba v hornictví by to asi nešlo. Naopak
všichni cítíme, že výrazná převaha žen
ve školství rovněž není dobrá.
Má zkušenost mluví o tom, že
schopné ženy se v naší společnosti
prosadí. Nebo alespoň mají tu možnost, pokud chtějí. A je věcí konkrétní
osobnosti, zda na to má – inteligencí
i mentálně – bez ohledu na pohlaví.
A je nesmyslné násilné protežování žen. Jako ve všem bychom měli
i v těchto otázkách používat přirozený
rozum. Nemusí být zrovna selský, ale
logický by být měl.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

DAŇOVÉ PŘÍJMY 2015 - rozpis
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ost. daňové příjmy

11 325 034,17
488 509,00
10 055,00
799 391,35
100 660,42

Závěrečný účet za rok 2015 dosud není
zveřejněn. Jeho povinnou součástí je
Zpráva o přezkoumání hospodaření ze
strany Kraje Vysočina, které dosud neproběhlo.
Až bude závěrečný účet kompletní,
bude ve své podrobné podobně zveřejněn na úřední desce nejpozději do
konce června 2016 a o jeho uveřejnění
budou čtenáři Borovských listů informováni.
Linda Burianová, úřad městyse
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

ODEČTY VODOMĚRŮ

Žádáme občany, aby v týdnu od 4. 4.
do 8. 4. 2016 nahlásili na úřad městyse
stavy svých vodoměrů, a to buď telefonicky (569 642 101) nebo e-mailem
(urad@havlickovaborova.cz).
Vodné a stočné se bude následně
hradit na úřadu městyse do konce měsíce dubna. Cena vodného a stočného
se oproti předcházejícímu roku nemění
(16 Kč za 1 m3 vodné, 9 Kč za 1 m3 stočné). Podklady k bezhotovostní platbě
(číslo účtu, variabilní symbol) Vám rádi
poskytneme.

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Rádi bychom připomněli majitelům
psů, že do konce dubna 2016 je splatný
místní poplatek ze psa za tento kalendářní rok. Těm z Vás, kteří již poplatek
uhradili bezhotovostně na účet městyse, za včasnou úhradu děkujeme a připomínáme, že sáčky na psí exkrementy, které každý majitel psa při úhradě
poplatku obdrží, jsou k vyzvednutí na
úřadu městyse.
Do 30. 4. 2016 je rovněž splatná polovina částky za odvoz komunálního
odpadu. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven částkou
400 Kč na osobu/rok.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Rádi bychom upozornili občany, že
ztráty a nálezy nově umisťujeme
na webové stránky městyse. Odkaz
na tuto sekci naleznete v pravém
menu „Rychlý přehled“ na adrese
http://www.havlickovaborova.cz/
o-obci/ztraty-a-nalezy. V době uzávěrky tohto vydání zde „visí“ tři nalezené předměty se stručnou popiskou
a fotografií. Sekci pravidelně aktualizujeme. Najdete-li zde to, co postrádáte,
ztráty a nálezy jsou k vyzvednutí na úřadu městyse.

RADOSTI A

PODĚKOVÁNÍ A ÚCTA

STAROSTI MÍSTOSTAROSTY

Ing. Linda Burianová, ekonomka Městyse Havlíčkova Borová, se
rozhodla ukončit pracovní poměr.
Důvody, které ji k tomu vedou, mi
nepřísluší komentovat, nejsem její
mluvčí, ale přesto si dovolím vyvrátit některé smyšlenky, lépe řečeno
borovské drby, o tom že prý odchází
do Německa, nebo že prý přestavují
rodinný domek, který záhy prodají
a odstěhují se. Nic z toho není pravda.
Raději připomenu fakta a skutečnosti
ryze pravdivé.
V roce 2011 odcházela na mateřskou dovolenou paní Magda Hošáková. Na zástup se přihlásil nezvykle vysoký počet zájemců a zájemkyň. Bylo
složité vybrat někoho, kdo by splňoval požadavky. Rozhodl jsem přijmout
paní Lindu Burianovou. Čas ukázal,
že to bylo rozhodnutí velmi správné.
Postupně se naplňovaly moje představy o oživení a rozzáření chodu úřadu městyse. Prvním velmi zřetelným
a viditelným skutkem byla změna
obsahu, rozsahu a grafické podoby
Borovských listů. Pod vedením paní
Burianové se začaly naplňovat moje
představy o měsíčníku na patřičné
úrovni, kterou autorka stále vylepšovala, například sestavováním jednosměrek a křížovek na aktuální téma
v městysi a jejich slosováním. Byl
jsem rád, že jsem tomu mohl být
částečně nápomocen, i když jsem
často časově nestíhal. Následovaly
další aktivity, které paní Burianová
postupně organizovala a realizovala.
Připomenu přípravu dvou zájezdů do
Brixenu, organizaci zájezdů do Prahy,
pomoc při přípravě tisku kalendářů a
knihy Havlíčkova Borová v dobových
fotografiích. Významný kus práce vykonala s Filipem T. A. K při aktivitách

Linda Burianová, úřad městyse
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jako např. zpracování dobových fotografií, které zapůjčili občané, přípravu výstav z těchto fotografií, podíl na
přípravě pozvánek a pamětního listu
Josefa Stránského, pomoc při zpracování návrhů na pozvánky, nápisy
apod. Aktivně se podílela na přípravě a realizaci letního kina a Borovské
desítky. Inspirativně vystupovala při
rekonstrukci budov úřadu městyse
a mateřské školy. Výrazně se podílela na zlepšení obsahové a rozsahové
podoby zápisů z jednání zastupitelstva. Velmi dbala na administrativu.
Nově prosadila nákup počítačových
programů na evidenci majetku, pokladnu, banku, evidenci pohledávek,
registr obyvatel, knihu došlých a vydaných faktur, iniciovala zasílání hlášení rozhlasu na mobil a do e-mailu. K
detailům patřila i konzumace „Krčálky“
s citronem na jednáních zastupitelstva
namísto obsahu z plastových lahví.
Většinu jmenovaných aktivit prováděla nad rámec svých pracovních povinností. Výborně absolvovala vstupní školení, jehož výsledky realizovala
v praxi. Výrazný, významný a originální byl její podíl na komunikaci úřadu
s institucemi, organizacemi, návštěvníky a zejména našimi občany.
Vážená paní Burianová, váš usměvavý obličej působil jak dokořán otevřené okno. Kdo nahlédnul, spatřil
zde velmi mile tepající a otevřené
srdce a vzápětí pocítil moudro, jež
jste všem rozdávala. Každý je nahraditelný, ale Vy budete chybět nejen
mně, ale všem, kdo s Vámi jednal.
Velmi Vám děkuji za vše, co jste pro
městys a občany vykonala. Přeji Vám,
aby se Vám dařilo a abyste dál rozdávala radost, ať už se budete nacházet
kdekoliv.
S úctou a vděčností
Otto Hájek, místostarosta

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
P. P. S. aneb NA SPRÁVNÉ ADRESE, derniéra hry
ochotnického spolku JenTak v borovské Sokolovně,
pozvánka na str. 2
NA CESTĚ PO IRSKU, promítání a cestopisná
18:00
25. 3. 2016
přednáška, zasedací místnost úřadu městyse,
pátek
pozvánka na str. 2
13:00
OČISTA BOROVSKÉHO POTOKA S TROJHÁČKEM
2. 4. 2016 sobota
aneb Pojďme spolu proti proudu, pozvánka na str. 2
19:00
A JE TO V PYTLI, komedie ochotnického spolku Jen2. 4. 2016 sobota
Tak v Kulturním domě Oudoleň, pozvánka na str. 2
26. - 28. 4. 13 - 15 SBĚR PAPÍRU, organizuje ZŠ Havlíčkova Borová,
2016
pozvánka na str. 10
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

19. 3. 2016
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ZAČÍNÁ FOTBALOVÉ JARO

Vážení čtenáři Borovských listů, příznivci našeho
fotbalového oddílu. Po zimní přestávce se blíží zahájení jarní části mistrovských fotbalových utkání
našich družstev. Již poslední víkend v březnu 26. 3.
a 27. 3. 2016 budou zahajovat obě družstva dospělých. Družstvo mladších žáků začíná 24. 4. 2016
utkáním v Keřkově. Zahájení turnajů mladších
přípravek není zatím rozlosováno. Mrzí mě, že se
podzimní část našim družstvům příliš nevydařila.
Všichni mají co napravovat tak, aby konečné hodnocení mohlo být úspěšné. Prioritou bude záchrana obou družstev dospělých ve svých soutěžích.
Přestávku mezi podzimní a jarní částí vyplnili
fotbalisté doplňkovými sporty a od ledna pak pravidelnými tréninky. V přípravě na jarní část odehrálo
družstvo dospělých zatím dvě přípravná utkání na
umělé trávě v Chotěboři a v Havlíčkově Brodě. Přípravka odehrála halový turnaj v Přibyslavi, který pořádal OFS Havlíčkův Brod a kde naši hráči skončili na
celkovém 3. místě. Mladší žáci zatím přípravné utkání nehráli. Oddíly měly možnost si do 26. 2. 2016
a do 29. 2. 2016 svoje domácí utkání bezplatně přeložit. Dále si mohou oddíly utkání přeložit, ovšem
toto bude již za poplatek. Prosím, sledujte rozlosování ve vývěsce u nákupního střediska, hlášení místního rozhlasu popř. i fotbalový zpravodaj, který bude
při domácích utkáních A mužstva opět vydáván.
Mužstvo „A“ bude zahajovat v neděli 27. 3. 2016
od 15.00 hodin utkáním na domácím hřišti s Bedřichovem. Zda někdo družstvo posílí a jak vyřešíme
hostování hráčů, není zatím známo. V současné
době u nás trénují dva hráči z nižších soutěží. Všichni si přejeme, aby se nám přestalo vyhýbat zranění,
které nás pronásledovalo v podzimní části. Muž-

stvo „B“ pojede k prvnímu jarnímu utkání v sobotu 26. 3.2016
do Sobíňova, kde bude od 15 hodin bojovat o důležité první jarní
body.
Koncem ledna jsme uhradili poplatek Fotbalové asociaci České
republiky za naše členy a tak již nic nebrání jarní mistrovská utkání odstartovat. Nyní je v našem oddíle 100 členů. Rádi přivítáme
další, hlavně mladé hráče pro naše mládežnická družstva. Od letošního června budou čekat výkonnostní fotbal podstatné změny
a to hlavně v přestupním řádu, ale o tom vás budeme informovat
později. Závěrem dovolte, abych hráčům, trenérům, vedoucím
družstev i všem funkcionářům popřál dobrý start do jarní části a
hlavně úspěšný konec stávajícího soutěžního ročníku. V průběhu
soutěží přeji všem hodně radosti z úspěchů a poučení z případných nezdarů. Všem příznivcům našeho oddílu přeji krásné zážitky a radost ze hry našich družstev. Zachovejte nám přízeň!
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu
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NOVINKY z MŠ

Měsíc únor započal hned od začátku zvesela. S dětmi jsme si povídali
o masopustu, masopustních dobrotách a zvycích spojených s masopustem. Děti vyprávěly své zážitky z masopustní obchůzky, ukazovaly jsme
si také fotografie a jednotlivé masky
pojmenovávaly. Tento týden jsme zakončili karnevalem, kde bylo k vidění
spousty krásných a zajímavých masek
a děti si ho moc užily. Tento měsíc se
také konaly jarní prázdniny, které ale
bohužel byly bez sněhu, jako celý tento měsíc. Děti ze třídy Sluníček i Koťátek si také vyzkoušely hrát na různé
hudební nástroje, jako například:
činely, xylofon, tamburína, bubínek,
dětská kytara a mnoho dalších. Děti
ze třídy Koťátek si užily týden plný
pohádek a pohádkového hraní. Ale
ani děti ze třídy Sluníček nezahálely.
Povídaly si o povolání a čím chtějí být
až vyrostou. Společně s paní učitelkou
také zkoušely různé pokusy týkající
se různých druhů materiálu – jestli
sklo plave, hoří a jak je na tom dřevo
a jiné materiály. Sami se podívejte na
webové stránky www.zsborova.cz/
ms/, kde je spoustu fotografií.

NAŠE AKTIVITY

- 5. 2. jsme měli ve školce karneval
plný krásných masek
- 18. 2. jsme navštívili kino v Krucemburku a zhlédli jsme pásmo krátkých
pohádek „Kamarádi z TV 4“
- 23. 2. navštívily děti ze třídy Koťátek
i Sluníček divadelní představení „Kocour v botách“ v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě
- 26. 2. proběhlo již 6. setkání Sluníček
s žáky 7. třídy, v rámci projektu Děti
čtou dětem, tentokrát v ZŠ. Sedmáci
četli z knihy V. Čtvrtka příběh „O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi“
- 29. 2. se konalo již tradiční slavnostní stužkování předškoláků, kterých je
v tomto roce 9 a už se s velkým očekáváním těší do 1. třídy

KOCOUR V BOTÁCH

Tak se jmenovalo divadelní představení, na které jsme se s dětmi vydali v úterý 23. 2. do Kulturního domu
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Před představením se děti v předsálí divadla
nasvačily a pak už spokojeně s plnými
bříšky mohly sledovat poutavé představení plné zajímavých kostýmů,
rekvizit a scén. Nejvíce se ale dětem
líbily písničky, kterých nebylo málo.
Po pohádce se děti ještě vyfotografovaly se všemi herci a také si mohly
pohladit kocourka. Na zpáteční cestě
do naší školky, byly děti veselé a plné
dojmů z krásné pohádky.
Šárka Hospodková
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DIVADELNÍ TÝDEN:
NĚCO KONČÍ,
NĚCO ZAČÍNÁ!
Ochotnický spolek JenTak děkuje
všem divákům, kteří přišli v sobotu
12. března do borovské sokolovny,
aby si užili premiéru komedie A je to
v pytli! Pilně jsme ji připravovali téměř rok pod vedením Zdeňka Štěpána a Dády Hamerníkové, a zcela jistě
jde zatím o největší sousto, jaké jsme
si dosud ukousli. Doufám, že se vám
líbilo, jak jsme se s touto skvělou divadelní záležitostí popasovali.
O co ve hře šlo? Mladí manželé Tom a Linda Kerwoodovi usilují
o adopci dítěte. Vše vypadá nadějně, jen je ještě nutné, aby prošli poslední kontrolou sociální pracovnice.
Jsou připraveni, jenže v cestě jim
stojí Tomovi nekonformní bratři Dick
a Harry a jejich „geniální nápady“. Ty
je uvrhnou do nečekaného množství
prekérních situací. A co teprve, když

se Tomovi do domu nastěhují ilegální
imigranti? Roztočí se velmi napínavý
kolotoč skrývání, nedorozumění a dokonce i akcí za hranicí zákona!
Kdo se nemohl premiéry zúčastnit, nemusí zoufat. Další příležitost budete mít v sobotu 2. dubna
od 19 hodin v kulturním domě v Oudoleni, a pak ve čtvrtek 21. dubna od
19 hodin v kině v Chotěboři.
Ale to stále není vše, co si pro vás
JenTak na březen připravil.
Něco začíná, něco končí, a protože kulturních zážitků není nikdy dost,
rádi bychom Vás hned tuto sobotu
– 19. března od 19 hodin – pozvali
do sokolovny podruhé. Tentokrát na

derniéru hry P.P.S. aneb Na
správné adrese. Po více než roce

vystupování se chceme s tímto kusem
rozloučit, a budeme rádi, když dorazíte i Vy. Jde o poslední příležitost vidět
na scéně čtyři chlapy bez kalhot.
Těšíme se na vás!

Hana Tonarová a Klárka Vencová,
JenTak

„BOROVAČCE“ JANĚ NOVOSADOVÉ SE NA BĚŽECKÝCH OVÁLECH DAŘÍ. Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY SI ODVEZLA BRONZ
Jana se po náročné zimní přípravě zúčastnila přeboru Středočeského kraje. Tady se stala přebornicí na 200 m - 25,89 s a 400 m - 59,25 s. Poté odjela do Vídně na mezinárodní mítink. Tady obsadila krásné 5. místo na 400
m trati v osobním rekordu 57,56 s. Pro následující juniorské Mistrovství ČR
v Praze si s trenérkou vybrala právě tuto trať. Na šampionátu si v rozběhu zajistila postup do finále v opět zlepšeném osodním rekordu 57,08 s. Tento čas
se Janě ve finále povedl ještě vylepšit na 56,87 s a díky tomu po velkém boji
získala nádherné třetí místo. Je to zatím její největší individuální úspěch na
atletických oválech. Janě přejeme, ať se jí co nejvíce daří i nadále.
Jakub Janáček; fotografie k článku na str. 11

HASIČSKÝ PLES SE OPĚT VYDAŘIL
Plesový maratón zakončili
borovští hasiči tradičním
Hasičským plesem v místní sokolovně. Pořadatelé
hodnotí akci jako úspěšnou, pobavit a zatančit si
přišlo 250 lidí. Hned zkraje
večera přítomné rozesmáli mladí hasiči, kteří pod
vedením Ilony Doležalové
nacvičili předtančení ve
stylu „hasičské rozcvičky“
a „hasičského zásahu trochu jinak“. Připojili se k
Foto: Hana Tonarová
nim i dospělí hasiči, kteří s
nimi po celý rok obětavě pracují a připravují je nejen na soutěže, ale vštěpují
jim i praktické znalosti do života. Tady dospěláci předvedli, že se nebojí legrace, čímž si mladé opět získali.
V pozoru byli pak pořadatelé jak v pekle, výčepu, tak i v kuchyni, kde nabídli několik výtečných jídel. Také tombolu se letos podařilo sestavit z velmi
pěkných cen, za což děkujeme všem sponzorům. Zároveň děkujeme všem, kdo
nás na ples přišli podpořit.
Pokud dopadne státní dotace na obnovu požární techniky, výtěžek z plesu
bude použit jako příspěvek obci na nákup nového hasičského auta.
Za SDH Josef Nevole, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BOROVSKÉ LISTY UPADAJÍ

Velmi jsem se pobavil při čtení článku v týdeníku Cesta Vysočinou, který nesl název „Daří se nám posouvat městys
kupředu“. Jednalo se o rozhovor se starostou našeho
městyse. Článek se měl spíše jmenovat „Kdysi se nám dařilo posouvat městys kupředu“. Nevím jak vy, ale já žádný
posun kupředu od nově zvoleného vedení nevidím. Spíše si myslím, že poslední rok a půl městys přešlapuje na
místě, ne-li upadá. Všechny projekty rozjeté z roku 2014
a dříve víceméně doběhly a nic nového se nevytváří. Je na
místě mi oponovat tím, že se budují nové stavební parcely
v lokalitě U vodárny, ale když si přečtete slovo starosty,
které vyšlo v lednu roku 2015, tak si připomenete, že tyto
stavební parcely měly být už dávno hotové. Stejně tak
v loňském lednu starosta přislíbil výměnu oken v přístavbě
budovy základní školy, měla se řešit kanalizace a čistička
odpadních vod, majitelům novostaveb v ulici U Vodárny
přislíbil nový asfaltový povrch – a spoustu dalších věcí,
které se měly řešit již v roce 2015.
Co se za ten rok realizovalo? Zřejmě nic zásadního,
musí usoudit každý, kdo si pozorně přečte slovo starosty zveřejněné v lednovém vydání BL letošního roku.
Starosta totiž v tomto článku uvádí hlavní plány a úkoly
pro rok 2016: opět přislíbil vybudovat stavební parcely
U Vodárny, opět se zmiňuje o nutnosti opravy komunikací
u novostaveb v ulici U vodárny, a i letos se bude řešit výměna oken v budově ZŠ atd, ani v roce 2016 nesmíme
opomenout projekt kanalizace a ČOV, atd…. Jestli se chcete pobavit, či spíše rozesmutnit, tak si porovnejte slovo
starosty z ledna 2015 a ledna 2016. Ptám se tedy, kam
zmizel rok 2015? Když pominu projekty, které dobíhaly
z minulého volebního období, tak nevidím žádnou jinou
aktivitu vedení obce.

NEDOSTATEK INFORMACÍ

Osobně pracovní nasazení starosty hodnotím také podle
informací, které nám, občanům, předkládá v BL. Borovské listy ale po obsahové stránce klesají na kvalitě.
Věřím, že nejenom já, ale jistě i ostatní čtenáři, máme
pocit, že dříve, byť měly BL 4 strany, bylo v nich více informací než při současných 12 stranách. Při čtení měsíčníku mě vždy napadá, že by bylo správnější přejmenovat Borovské listy na školní časopis Letem světem
a v rámci tohoto časopisu mít BL jako přílohu. Vždyť
děti a učitelský sbor mají více zájmu informovat nás
o tom, co se v základní a mateřské škole děje, než starosta

BOROVŠTÍ ŠACHISTÉ BODOVALI

Šachisté se zúčastnili dvou velkých turnajů, na kterých se opět neztratili. Dne 5. února proběhla Velká
cena ZŠ Lipnice nad Sázavou, kde mezi 48 startujícími obsadila krásné 3. místo Denisa Bruknerová
a ostatní se umístili v první polovině soutěžících.
O tři týdny později se naše čtyřčlenné družstvo po
třech letech dostalo do krajského kola základních
škol. Postup si vybojovalo v prosinci, kdy v okresním kole obsadilo 2. místo. Ve Světlé nad Sázavou
se 24. února 2016 utkalo každý s každým deset nejlepších škol kraje o postup do celostátního finále.
Konkurence byla již velmi velká a proto 6. místo
lze považovat za úspěch. Nebýt několika zbytečně
ztracených bodů, mohlo to být ještě lepší. Proto je
zapotřebí stále více trénovat.
Šachový kroužek se schází u Lukšů ve středu od
15:30 hodin a v pátek od 13:00 hodin, to pro nové
zájemce o královskou hru.

BŘEZEN 2016

s tím, co se děje na obci. Například, jak se máme vyznat
v tom, že v roce 2014 si přečteme, že jsme získali dotaci
na čističku, a že v roce 2016 budeme opět vydávat nemalé
peníze, abychom dotaci opět získali?
Snažím se nevidět svět pouze černobíle, a dokáži si připustit, že existují objektivní důvody toho, že se v současné
době nedaří posouvat věci kupředu. Zeptal jsem se tedy
přímo starosty, zda by neměl chuť mi na mé, z mého pohledu velké nedostatky v řízení obce reagovat. Navrhnul
jsem, že spolu vytvoříme rozhovory do BL, kde já budu pokládat otázky, na které bychom my, občané Borové, měli
znát odpovědi. Nastínil jsem mu témata. Mohli bychom se
zaměřit na zpackaný projekt kanalizace a ČOV. Věřím, že i
vás, čtenáře BL, zajímá, proč opět žádáme o dotaci. Vždyť
už nám byla v roce 2014 úspěšně přidělena. Kolik nás přidělení této dotace stálo? Kde se stala chyba? Zaplatíme
za tuto chybu v budoucnu my, občané Borové, v navýšené
ceně stočného? Spolupracujeme snad i nadále (tím myslím platíme – dáváme vydělat) firmám, které se na tomto
projektu podílely?
Dalším jistě zajímavým tématem je projekt Teplovod.
Dozvíme se, kolik žádostí o dotaci na tento projekt již
bylo podáno, kolik nás podání těchto žádostí stálo peněz
a nakolik jsme s těmito žádostmi uspěli. Jistě i vás bude zajímat, zda jsou takto vydané peníze zakalkulovány do návratnosti této obrovské investice a jak reálná je pro městys
jejich návratnost. Nebudeme zavírat oči před riziky, které
jsou s tímto projektem spojeny a otevřeně si je definujeme.
Zaměříme se na prodej obecních bytů – jaký je příjem
z pronájmu za posledních několik let, jaké jsou výdaje. Je
držení bytů pro obec ztrátové? Co bude dál s lidmi, kteří si
svůj byt nebudou moci dovolit od obce odkoupit?
Tématem bude třeba i podpora místních podnikatelů
– koho obec podporuje a koho ne. Napadá mě spousta
zajímavých dotazů, na které jsem si, ačkoliv jsem se snažil,
nedokázal nikde nalézt odpovědi.
Z reakce starosty městyse na žádost o tyto rozhovory jsem nabyl velmi pozitivní dojem. Jsem přesvědčen, že
není úmyslem vytvářet netransparentní úřad. Starosta mi
přislíbil, že si najde na mé všetečné dotazy čas a rád mi
je zodpoví. Věřím, že v nich najdeme více informací, které se týkají života v naší obci. Dozvíme se nejenom to, co
se podařilo, ale i to, co nedopadlo nejlépe. Přeci to, že se
o problémech nemluví (nepíše), neznamená, že problémy
zmizí.
David Burian

Denisa Bruknerová vybojovala 3. místo
ze 48. Foto: www.zslipnice.cz.

Petr Kačor, vedoucí Šachového kroužku
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

PODĚKOVÁNÍ

K 31. 3. 2016 končí na vlastní žádost
pracovní poměr v základní škole Hana
Zvolánková. Celých 17 let ve škole
pracovala jako uklízečka. Zároveň s
ní končí i její manžel, Milan Zvolánek,
který nám ve škole a školce pomáhal
5 let jako školník.
Milá Hanko a milý Milane, všichni Vám děkujeme za společně prožité
roky v naší škole, za zodpovědně vykonávanou každodenní práci a přejeme hodně zdraví, pohody a radosti do
dalších let.
Martina Brychtová

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na žádost zřizovatele školy Městysu
Havlíčkova Borová bude výrazně zlepšena situace bezpečnosti žáků při příchodu i odchodu ze školy. Na krajské
silnici byly nainstalovány tři dopravní značky, které upozorňují řidiče na
možnost přecházení dětí ze školy a zároveň na snížení rychlosti na 30 km/
hod. Celá akce vzešla z podnětu rodičů – zástupců Unie rodičů, kteří na
bezpečnost v okolí školy upozorňovali. V rámci prevence bezpečnosti dětí
se jedná o velice záslužnou aktivitu.
Martina Brychtová

VELKÁ CENA ZŠ LIPNICE V ŠACHU

V pátek 5. 2. 2016 odjeli čtyři žáci
druhého stupně (Denisa Bruknerová, Tomáš Balek, Jakub Lacina, Václav
Kubát) na „generálku“ před Krajským
přeborem v šachu, na turnaj Velká
cena ZŠ Lipnice v šachu. Mezi 48 soutěžícími na startovní listině se naši
borci rozhodně neztratili, nejlépe se
dařilo šesťačce Denise Bruknerové,
která obsadila krásné 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme všem šachistům
a Petru Kačorovi za vzornou reprezentaci!

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA 1. STUPNI

V 1. týdnu nového pololetí proběhla
na naší škole na 1. stupni soutěž v recitaci. Po třídních kolech se do tohoto
školního probojovalo 15 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 2. a 3.
ročník, 4. a 5. ročník. Žáci předstoupili
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ročník

16

s texty od J. Žáčka a J. Vodňanského.
Všichni se snažili o pěkný přednes, ale
pouze 3 mohli dosáhnout na stupně
vítězů. V kategorii 2. a 3. třídy se na
3. místě umístil Saša Smejkal ze 2. třídy. 2. místo obsadila Katka Balcarová,
rovněž ze 2. třídy a 1. místo získala
Hanička Vencová ze 3. třídy. V kategorii 4. a 5. třídy bylo uděleno 2. - 3. místo Anetce Jirákové (4. tířda) a Pavlíně
Andresové (5. třída). Pomyslnou zlatou medaili si odnesl Pavlík Neubauer
z třídy 5. Dětská porota udělila ceny
za hezký přednes v I. kategorii Verče
Janáčkové (3. třída) a ve II. kategorii
Pavlíku Neubauerovi (5. třída). Vítězové obdrželi za svůj přednes diplomy, knihy a menší dárky. I ostatní soutěžící byli odměněni drobnými dárky
a sladkostmi. Vítězové obou kategorií
se mohou zúčastnit okrskového kola v
Chotěboři.
Děkujeme všem účinkujícím i zúčastněným za příjemně strávenou
„středeční chvilku poezie“.
Vlasta Slámová

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Dne 16.2.2016 se druháčci vydali
opět do knihovny v Havlíčkově Brodě.
Program s názvem – Čteme jinak byl
velice zajímavý. Skutečně jsme četli
jinak a to pomocí Braillovy slepecké
abecedy. Vyzkoušeli jsme si napsat
své jméno a poznat obrázky hmatem
za úplně stejných podmínek jako mají
naši nevidomí kamarádi.
Kateřina Buchalová

DĚTI ČTOU DĚTEM - HAJNÝ
ROBÁTKO A JELEN VĚTRNÍK

Hajný Robátko byl spravedlivý myslivec, o les i zvířata se dobře staral.
A jelen Větrník mu věrně pomáhal.
Tento základní příběh Václava Čtvrtka
znají všechny děti především z televizních večerníčků.
V pátek 26. února si ho připomněly i děti z naší mateřské školky, a to v
VII. třídě ZŠ, kam do lavic zasedly jako
správní „skoroškoláci“ a pozorně poslouchaly při čtení jedné z pohádek
o hajném Robátkovi. A sedmáci se
svými malými kamarády jednali jako
se skutečnými žáky. Využili výukového materiálu pro interaktivní tabuli v
programu ActivInspire, který vytvořila pro 1. a 2. třídu paní učitelka Vlasta
Slámová, a zjišťovali znalosti předškoláků o lesních zvířátkách, o stromech i houbách, zkoušeli, vyvolávali
k interaktivní tabuli, radili, hodnotili
a především chválili. V závěru hodiny
si mohli budoucí prvňáčci za odměnu namalovat na tabuli celý les a na
cestu domů dostali obrázek hajného
Robátka i jelena Větrníka.

školní rok

2015/2016

Když sedmáci vyprovázeli předškoláky do šaten, vládla spokojenost
na obou stranách.

Lenka Havlíková

GRATULUJEME

Na 4. místě v okresním kole Olympiády z německého jazyka se umístila KAROLÍNA ŽÁKOVÁ, žákyně 9. třídy. Šlo
především o konverzační soutěž, jejíž
součástí byla i poslechová cvičení.
Karolína si vedla velice dobře, získala
dokonce vyšší počet bodů než jiné žákyně z gymnázia, které ve své kategorii vybojovaly třetí místo. Doufejme,
že naše přání VIEL SPASS MIT DEUTSCH! (Hodně radosti s němčinou!) se
Karolíně při dalším studiu splní.
Lenka Havlíková

VERŠOBRANÍ 2016

Tak se nazývala recitační soutěž, která
proběhla v únoru na naší škole.
Na 1. stupni byl mezi žáky zájem především o básničky J. Žáčka
a J. Vodňanského, všichni se snažili
o pěkný přednes, ale pouze tři mohli
dosáhnout na stupně vítězů.
V 1. kategorii (2. a 3. třída) se na
3. místě umístil Saša Smejkal, 2. místo obsadila Katka Balcarová, oba
z 2. třídy. 1. místo získala Hanička
Vencová (3. třída). V kategorii 4. a 5.
třídy bylo uděleno 2. - 3. místo Anetce Jirákové (4. třída) a Pavlíně Andresové (5. třída). Pomyslnou zlatou
medaili si odnesl Pavlík Neubauer.
Dětská porota udělila ceny za hezký
přednes Verče Janáčkové (3. třída)
a Pavlíku Neubauerovi (5. třída).
V okrskovém kole nás budou reprezentovat Kateřina Balcarová, Hana
Vencová a Pavel Neubauer.
Žáci 2. stupně se sešli 4. února
a sbírali při našem VERŠOBRANÍ
nejen verše, ale i prozaické texty, navíc obohacené o hudební vystoupení
deváťáků - Terezy Šimůnková, Hanky
Stránské, Tomáše Bačkovského a Katky Luňáčkové z 5. třídy. Ve 3. kategorii
(6. a 7. ročník) zvítězila a do okrskového kola postupují samá děvčata:
Nela Bartušková (s básní Pavučina od
J. Seiferta), Jana Šimůnková a Anna
Blažková. Školní kolo vyhráli ve 4.
kategorii (8. a 9. ročník) překvapivě
samí chlapci: Martin Antl s úryvkem z
knihy S. Towsendové - Tajný deník Adriana Molea, na 2. místě Tomáš Bačkovský s textem estonského básníka
J. Viidinga - Sprosťačinky (oba postupují do okrskového kola v Chotěboři)
a 3. místo obsadil Petr Stehno s písňovým textem T. Belka - Krást. Cenu
publika si odnesli Ludmila Bencová
a Tomáš Bačkovský, zvláštní ocenění
získala Adéla Beranová.
Do soutěže v přednesu uměleckého
textu se zapojila až na výjimky téměř

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

celá škola, žáci 3. a 4. kategorie museli navíc do okrskového kola zvládnout
ještě jeden text navíc, ve školním
kole samotném pak vystoupilo celkem 30 žáků. Všichni účastníci našeho Veršobraní tak „posbírali“ několik
cenných zkušeností s vystupováním,
zaobírali se literárním textem a navíc
potrápili svou paměť. I kdyby v dalších kolech nevybojovali žádný cenný
kov, nebyla snad tato akce zbytečná.
V. Slámová, L. Havlíková

STAVÍME S MERKUREM

Od 1. 2. 2016 je zahájen na naší škole zájmový útvar Stavíme s Merkurem. V kroužku pracuje 12 žáků ze
4. a 5. ročníku (5 dívek a 7 chlapců).
Žáci sestavují modely podle předlohy
(návodu) nebo vlastní představivosti.
V hodinách není čas na povídání, je
slyšet jenom rachot šroubků, matiček
a kovových dílků. Na konci hodiny se
chtějí všichni žáci pochlubit svým výsledkem práce. Některé modely žáci
sestavovali i několik hodin. A to dá
hodně práce a přemýšlení!
Merkur je česká stavebnice, která se úspěšně prodává již od poloviny
20. let 20. století. Lze z ní sestavit
různé modely, vozidla, jeřáby a mnoho jiných konstrukcí. Počátky výroby
stavebnice jsou datovány z roku 1920,
kdy pan Jaroslav Vancl založil v Polici nad Metují firmu Inventor. Na této
stavebnici vyrostla část generace tatínků a dědečků a pro dnešní mladou
generaci je stále aktuální a přitažlivá.
Mám radost, že děti zájmový útvar
baví. Pracují s novými a drahými stavebnicemi, které byly zakoupeny
z Projektu Evropské unie. Každý žák má
svoji stavebnici, za kterou je zodpovědný a stará se, aby nedošlo k poškození.
Jejich výsledky práce mluví za vše!
Hana Sobotková

CO MÁME ZA SEBOU A CO NÁS
JEŠTĚ ČEKÁ

V letošní divadelní sezoně máme za
sebou tři představení a další tři nás
čekají.
V říjnu jsme viděli KAVKAZSKÝ KŘÍDOVÝ KRUH BERTOLTA BRECHTA,
legendu o odvaze, spravedlnosti a
statečnosti uprostřed dějinných proměn. Děti ocenily především herecký
výkon Ladislava Špinera v roli vyděděnce Azdaka. Hned v listopadu jsme
se předvánočně naladili laskavým
představením HEJ, MISTŘE, které nám
zprostředkovalo krásnou i bolestnou
životní pouť Jana Jakuba Ryby.
Z jiného soudku byla lednová divadelní hra RODINNÝ PODNIK. Jedná se
o klasicou ostrou dynamickou komedii, která umí tnout do živého – podtitul názvu, který říká, že rozkrádání se

číslo
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člověk někdy těžko brání i ve vlastní
rodině, jistě hovoří za vše…..
Do konce školního roku uvidíme
ještě českou hudební parodii westernu z divokého západu LIMONÁDOVÝ
JOE, kultovní britský sitcom JISTĚ,
PANE MINISTŘE, a jedno dovozové
představení hostujícího divadla.
Chválím děti za společenské oblečení, slušné a společenské chování
a těším se s nimi na všechna další
představení.

Jana Žáková, 2. stupeň

NÁVŠTĚVA SKLÁRNY VALNER
V PŘIBYSLAVI

V úterý 2. února se žáci čtvrté a páté
třídy vypravili na exkurzi do sklárny
v Přibyslavi. Mohli si tu prohlédnout
celý provoz, plynovou pec, ve které se
taví sklo, dále se fouká a pak tvaruje.
Po oddělení z píšťaly skleněný polotovar putuje do chladícího zařízení a po
několika dnech se teprve zpracovává.
Potom děti prošly brusírnou, viděly
balení hotových výrobků a návštěvu
zakončily v přijímací kanceláři spojené se vzorkovnou. Tady mohly obdivovat pestrou škálu tvarů, barev,
způsobů zpracování skla, to všechno
za doprovodu p. Aleše Valnera, který
se nám po celou dobu věnoval a vše
ochotně vysvětloval. Díky poutavému
výkladu a možnosti nakouknout sklářskému řemeslu tzv. pod pokličku odcházeli žáci čtvrté a páté třídy udiveni, poučeni ….. majíc potuchy, o čem
že je to sklářské řemeslo!
Jana Žáková, 1. stupeň

ČTVRŤÁCI SBÍRAJÍ PLASTOVÁ
VÍČKA

Na začátku února byl před čtvrťáky
postaven zbrusu nový úkol. Informovala je o něm p. ředitelka Martina
Brychtová. Přišla do čtvrté třídy a požádala žáky, zda by se mohli v rámci
celé školy postarat o sbírání víček pro
nemocného chlapce, který už ve věku
10 let trpí cukrovkou. Čtvrťáci nadšeně souhlasili a hned se pustili do
práce. Velký dík patří i žákům páté třídy, kteří vyslechli informace zároveň
se čtvrťáky a hned se jali sestavovat
seznam, kolik letáčků bude zapotřebí
vytisknout, kteří rodiče budou moci
vyvěsit plakátky v práci a v našem
snažení tak pomohou.
Zástupci čtvrté třídy hned po jarních prázdninách oběhli ostatní třídy
základní školy s informacemi o sbírce.
To vše s úspěchem, vždyť se jim za
necelý měsíc s pomocí všech dětí ze
školy podařilo nasbírat už dvě velké
krabice víček pro dobrou věc. Nechť
jim zdravé nadšení a elán vydrží i do
dalších dní i projektů!
Jana Žáková, 1. stupeň

MUZIKÁLNÍ KRESBA ZDOBÍ PROSTORY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V minulém měsíci se nám podařilo ve
spolupráci s provozními zaměstnanci
školy p. Ilonou Doležalovou, p. Hanou
Zvolánkovou a p. Milanem Zvolánkem
dokončit rozmístění zbývajících děl
z oblasti muzikální kresby. Jde o kresby dětí prvního stupně, které začaly
vznikat již před časem ve spolupráci
s malířem a grafikem Filipem T. A. K.
Děti je kreslili na základě hudebního zážitku za pomoci fantazie, která zejména malým dětem rozhodně
nechybí. Pak následoval pečlivý výběr, adjustování přímo Filipem T. A.
K. a postupné rozmísťování obrazů
v prostorách školy. K muzikální kresbě
jsme přidali několik velmi zdařilých
prací žáků naší školy. Nová díla tak
zdobí školní jídelnu, ředitelnu a chodby základní školy. Prohlédnout jste si
je mohli při návštěvě velikonočních
dílen v sobotu 12. března.
Jana Žáková, 1. stupeň

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ

je název soutěže vyhlášené Sdružením
hasičů
Čech,
Moravy
a Slezska. Druháci s p. učitelkou Kateřinou Buchalovou se rozhodli zúčastnit se ve výtvarné části, čtvrťáci
se „obuli“ do části literární. Po motivačním rozhovoru se děti zamýšlejí
a pak už se jejich pera nezastaví. Píší
o velkém požáru Borové v roce 1886,
o nesnadném boji s ohněm v té době,
o následném založení Sboru dobrovolných hasičů v Borové v roce 1887.
Jiní píší o vlastních, nebo vyprávěných
zážitcích a zkušenostech s ohněm,
o tom, jak se chovat při vzniku požáru, které číslo je to pravé na hasiče.
Odkud to všechno děti vědí? Vždyť
uvedené letopočty jsou z konce
19. století, v té době nežili ještě ani
jejich prarodiče!
Toto a ještě mnohem víc se děti
dozvěděly už před třemi lety, kdy školu navštívili dva borovští hasiči v parádních uniformách. Tenkrát při hodině výtvarné výchovy přišli do školy
p. Ladislav Hájek a p. Josef Nevole,
aby žákům první, druhé i třetí třídy
povyprávěli o hasičském sportu a nalákali je do svých řad. To se také podařilo, hned několik dětí navštěvuje
hasičský kroužek. Pak ve slohových
pracích vyprávějí o hrách, aktivitách
i přípravách na hasičské soutěže. Dík
patří dobrovolným hasičům, kteří se
dětem ve volném čase věnují.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
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OSMISMĚRKA O CENU

LEGENDA: ALKEN, ALOPAT, ANANAS, ANDÍLEK, ARCH,
BOK, BOROVÁ, DÁN, DRAK, HÁK, HAVLÍČKOVA, HLAVA,
CHVÍLE, KAPÁNÍ, KLEC, KONCOVKA, NADŠENÍ, NAŤ,
NEMOCENSKÉ, NERV, OKAP, PANNA, PERŠÍKOV,
PODLOŽKA, SOKOLOVNA, VLNA
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 3. 2016
na úřad městyse.
VÍTĚZI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. HANA MINAŘÍKOVÁ, H. BOROVÁ 110
2. BOŽENA KRČÁLOVÁ, H. BOROVÁ 140
3. IVETA PLŠIČÍKOVÁ, PERŠÍKOV 10/A
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

BŘEZEN 2016

Vážení a milí čtenáři,
máme tu opět březen, který v paměti většiny je brán jako
měsíc knihy a v posledních letech i internetu. Jako loni
a předloni naše knihovna vyhlašuje amnestii na resty některých čtenářů, které se týkají opoždění vrácení knih.
Nyní máte možnost využít vrácení knih s prominutím
pokut. Veřím, že většina z vás se podívá doma do knihovniček a zapůjčené knihy vrátí. Je možné, že někteří
mají doma knihy nejenom naše, ale i z VF (výpůjční fond)
z Havlíčkova Brodu, už třeba 6 let? Je! Proto vás prosím,
využijte následující období = celý březen k vrácení výpůjček. Děkuji.
V listopadu a prosinci loňského roku byla v knihovně
burza vyřazených knih, výtěžek z prodaných, byl odevzdán na úřad městyse. Zbyla ještě spousta knižích titulů, a protože ze strany antikvariátů velká odezva není,
byly knihy nabídnuty ZŠ Havlíčkova Borová s tím, že si
mládež knihy na své burze rozprodá. Výtěžek potom poputuje na akci, která souvisí se sběrem starého papíru.
Knihy, které se neprodají, poputují do sběru.
Knihovnu u příležitosti měsíce knihy navštívila obě oddělení MŠ, samozřejmě pro starší děti bylo jednodušší si
vyprávět o knihách a možnosti jak se stát čtenářem naší
knihovny. Mladší děti neudrží pozornost příliš dlouho,
tak nejvhodnějším řešením je přečíst si pohádku. Věřím,
že pro děti i paní učitelky byla návštěva knihovny příjemná, zrovna tak jako i pro mě. Foto z návštěvy lze shlédnout na webových stránkách knihovny.
Knihovnu samozřejmě navštíví i žáčci ze základní školy. Termím už máme domluvený. O jejich návštěvě něco
napíši do příštího vydání.
Marcela Sobotková, knihovnice

ŽÁCI ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ
SPOLU S UNIÍ RODIČŮ ORGANIZUJÍ

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

13 – 14 HOD
6.30 – 7.10 A 13 – 14

HOD

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

Jaro si s námi stále hraje na schovávanou, a tak jsme si
v sobotu 5. března trochu jara přivolali. Proběhla další keramická dílna pro seniory, tentokrát s velikonoční tematikou.
Díky skvělé lektorce, paní Kučerové, jsme si mohli vyrobit
velikonoční slepičky či vajíčka. Touto cestou bychom chtěli
paní Kučerové poděkovat nejenom za její čas, ale také za
trpělivost.
A co nás čeká dále? 2. dubna se vydáme na tradiční čištění Borovského potoka aneb Pojďte s námi proti proudu.
Přijďte načerpat energii a zároveň přírodě pomoci! Plakát
na akci najdete na str. 2.

ANO
NE

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

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

za TrojHáček Jana Pavlasová

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
19. - 20. 3. Dr. Veletová Veronika, Habrecká 450, Ledeč n. S., tel. 569 721 509
25.- 28. 3. Dr. Chládek Albert, Humpolecká 244, Havlíčkův Brod, tel. 569 426 110
2.- 3. 4. Dr. Brázda Pavel , Krále Jana 538, Chotěboř, tel. 569 623 790
9. - 10. 4. Dr.Ulybinová Kateřina, Husovo nám.12, Ledeč n. S., tel.569722318
16.- 17. 4. Dr. Teclová Andrea, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel. 569 426 109
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www.jaktridit.cz

DĚKUJEME VŠEM !

P RO DÁ M
C H A LU P U

2+1
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
UL. HORECKÁ čp. 71

TEL. 728 688 169
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OBRAZEM

Jana Novosadová si z Mistrovství republiky přivezla bronz. Článek na str. 6.
Foto: archiv rodiny

Keramická dílna TrojHáčku, tentokrát na velikonoční téma, proběhla první březnovou sobotu. Foto: Linda Burianová

Placená inzerce
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Karnevalové řáďění ve třídě Koťátek. Foto: MŠ

Slavnostní stužkování předškoláků. Foto: MŠ

Školička na divadelním
představení Kocour
v botách. Foto: MŠ

Stavíme s Merkurem.
Foto: ZŠ

Druháci v brodské knihovně. Foto: ZŠ

Děti čtou dětem. Foto: ZŠ
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Veršobraní. Foto: ZŠ

Na návštěvě v přibyslavské sklárně. Foto: ZŠ

OBRAZEM

