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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
se začátkem roku 2018 bych Vám
rád představil naše plánované
aktivity pro letošní rok.
V letošním roce nás čeká jedna
velká stavební akce, a tou je akce
„Energetické
úspory
budovy
Základní školy Havlíčkova Borová“.
Jedná se o zateplení a fasádu
nové budovy školy, opravu fasády
staré budovy školy, výměnu oken
a vzduchotechniku. Tuto akci bude
realizovat firma PWB stavby s.r.o.
za cenu 8.069.680,08 Kč bez DPH.
Hlavní práce na budově budou
probíhat během letních prázdnin.
Dále pak plánujeme menší stavební
akce - opravy komunikací a cest,
nové potrubí ve staré vodárně,
úpravu sklepů v sokolovně a ve
školce. A v neposlední řadě projekční
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Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 - Tisková zpráva
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Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí
3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům,
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se
lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna
2017 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

přípravu a žádosti o dotace na další
akce.
Projekt na kanalizaci a ČOV
Havlíčkova Borová je hotov (vydáno
stavební povolení) a bude podána
žádost o dotaci v rámci operačního
programu životního prostředí.
Dále budou dokončeny projekty
na rybníky pod Šmerauskou,
u Bažantnice a v Peršíkově
a případně podána žádost o dotaci
Pakliže bude letos vypsána výzva
na výstavbu mateřských škol,
dokončíme projekt a rovněž se
pokusíme zažádat o dotaci.
Dále chceme dokončit projekt na
výstavbu nových 10 parcel, na který
máme v současné době územní

souhlas tak, aby byla možná realizace
v roce 2019.
Dokončíme projekt na úpravu
vodárny
(nové
odradoňování
a úprava vody) a přípravu projektu
na přestavbu bytového domu č.p.
220.
Dále nás v letošním roce čeká změna
územního plánu a vytvoření nového
lesního hospodářského plánu.
Jelikož je letošní rok rokem
volebním,
neplánuji
stavebně
začínat akce, které by nebylo
možné dokončit do podzimu. Ať
se rozhodne nové vedení městyse,
jaké budou jeho priority a které akce
bude chtít realizovat v letech dalších.

Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
 v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do
17.00 hodin
 v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
 o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých
pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím
spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Územní pracoviště
v Jihlavě

v Havlíčkově Brodě

Obec

Den

Polná

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

Třešť

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

8.00 - 17.00

Městský úřad

Golčův Jeníkov

22.3., 29.3. 2017

13.30 - 17.00

zasedací místnost MÚ

20.3., 29.3. 2017

13.30 - 17.00

Přibyslav

Světlá nad Sázavou
Kamenice nad Lipou
Počátky

v Pelhřimově

Lukavec

Hrotovice

v Třebíči

ve Žďáru nad Sázavou

28.2., 7.3., 14.3., 21.3. 2017 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Místo

Městský úřad

zasedací místnost MÚ

malá zas. místnost MÚ

8.00 - 16.00

Městský úřad

8.3. a 22.3. 2017

8.00 - 16.00

Kulturní zařízení města

15.3.2017

12.00 - 16.00

6.3. a 20.3. 2017

20.3.2017
22.3.2017

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Městys Lukavec

Mě. Úřad Hrotovice

8.00 - 12.00

Mě. Úřad Jaroměřice nad
Rokytnou

Velká Bíteš

22. a 29.3. 2017

12.00 - 17.00

zasedací místnost MU

Nové Město na Moravě

15.3., 29.3. 2017

8.00 - 16.00

Městský úřad

Jimramov

22.3.2017

8.00 - 16.00

Městys Jimramov

Jaroměřice n/R.

ve Velkém Meziříčí

Hodina

8.00 - 17.00

20.3.2017
22.3.2017

13.00 - 17.00

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2017
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho vytištění
je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře
jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém
portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Knihovnice místní knihovny
zve širokou veřejnost na
PŘEDNÁŠKU A ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

„Život a dílo génia

barokní architektury
Jana Aichela Santiniho“
v pátek 19. ledna 2018
od 18 hodin

v památníku K. H. Borovského
v Havlíčkově Borové
Přednáší a výstavu zahájí
pan Stanislav Růžička,
předseda spolku
„Putování za Santinim“
Bez názvu-3 1

30.12.2017 21:39:36
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Setkání se světovými atletickými hvězdami - s Mo Farahem a s Usainem Boltem
v Ostravě.
				
Foto: archiv Jany a Jitky Novosadových

O úspěších a atletickém roku 2017 Jany a Jitky Novosadových se
můžete dočíst ve článku na straně 5.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 15. 12. 2017

3/12/2017 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu v bodě Různé o body: Záměr
prodeje části pozemku, Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová, Umístění kontejneru.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 13-0-0.
4/12/2017 JMENOVÁNÍ INVENTURNÍ KOMISE: Starosta městyse navrhl jmenování inventurní komise.
ZM schvaluje jmenování inventurní komise ve složení Petr Kučera, Jiří Geist, Daniel Rieger. Hlasování: 13-0-0.
5/12/2017 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením k 31. 12. 2017.
ZM schvaluje rozpočtové opatření k 31. 12. 2017. Hlasování: 13-0-0.
6/12/2017 ROZPOČET NA ROK 2018: Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Městyse Havlíčkova
Borová na rok 2018.
ZM schvaluje rozpočet Městyse Havlíčkova Borová na rok 2018. Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova
Borová je paragraf. Hlasování: 13-0-0.
7/12/2017 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU: Starosta seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu
rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová na roky 2019-2022.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová na roky 2019-2022. Hlasování: 13-0-0.
8/12/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKOVA BOROVÁ „KOMPLEXNÍ NÁVRH PRO ZATEPLENÍ
BUDOVY“: Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání hodnotící komise na akci „Enertegické úspory Základní
školy Havlíčkova Borová“ a navrhl uzavření smlouvy o dílo s uchazečem PWB stavby s.r.o., který splnil všechny požadavky
dle Zadávací dokumentace k zakázce a nabídl nejnižší cenu 8.069.680,08 Kč bez DPH.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Energetické úspory budovy Základní školy Havlíčkova Borová“
s uchazečem PWB stavby s.r.o., Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 01434337, za cenu 8.069.680,08 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: 13-0-0.
9/12/2017 ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JPO: Starosta seznámil
zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO. Hlasování: 13-0-0.
10/12/2017 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SMLOUVA
O PRÁVU PROVÉST STAVBU Č. IV-12-2016532 HAVLÍČKOVA BOROVÁ, MĚSTYS, ZTV, 10 RD, KNN:
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2016532 Havlíčkova Borová, Městys, ZTV, 10 RD, KNN s ČEZ Distribuce a.s. Hlasování: 13-0-0.
11/12/2017 RŮZNÉ: Záměr prodeje části pozemku - Starosta seznámil zastupitele s žádostí o prodej části pozemku.
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4078 v k. ú. Havlíčkova Borová. Hlasování: 13-0-0.
12/12/2017 RŮZNÉ: Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová - Starosta informoval o chystaném podání žádosti
o dotaci na kanalizaci a ČOV.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP na akci „Havlíčkova Borová - splašková kanalizace
a ČOV“. Hlasování: 13-0-0.
RŮZNÉ: Umístění kontejnerů - Místostarosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na pořízení
kontejnerů a kontejnerových stání. ZM bere na vědomí.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční
8. 2. 2018 od 19 hod. v zasedací místnosti v budově úřadu městyse.

SLOVO HEJTMANA
Máme za sebou rok plný turbulencí.
Především proběhly parlamentní
volby, ty zamíchaly politickou
scénou. Nově zvolený parlament
přináší novou situaci, množství
stran a jejich různorodé postoje
a programy znamenají obtížné
možnosti sestavení vlády. Více než
polovina nováčků nemusí znamenat
jen jakousi čistotu. Nezkušení
poslanci jsou i manipulovatelnější
a závislejší na svých stranách.
Významné věci, které mohou mít
i negativní dopady, začínají mnohdy
plíživě a nenápadně – události
nás dovedly do nejisté doby. Už
začátek povolebních vyjednávání to
naznačil.

Rok 2018 je dalším volebně
významným rokem, ve kterém
nás čekají nejen prezidentské,
ale také komunální volby. Přímá
volba prezidenta změnila šance
kandidátů, kteří nejsou tak hlasití
a průbojní. Je potřeba důsledně
uvážit, co nám jednotliví kandidáti
v prezidentské funkci mohou
skutečně nabídnout. Obávám se,
aby se předvolební kampaň nezvrhla
v pouhé osočování protivníků
a vzájemné házení špíny. Respekt
k jiným osobnostem a jejich
názorům by měl být podstatnější
než hledání jejich skutečných
i vymyšlených průšvihů. Bohužel
to bývá jinak. Jako voliči ale máme
možnost
preferovat
slušnost
a nepodléhat lákavým populistickým

heslům. Je to na nás. Ještě připomenu
– nejít k volbám znamená souhlasit
s kýmkoliv a čímkoliv.
V
podzimních
komunálních
volbách nejde tolik o pozice
jednotlivých kandidátů a stran jako
v centrální politice. Jednotlivci
i strany si „nejdou po krku“ a jsou
více schopni dohodnout se v zájmu
svých voličů. A ti své kandidáty přece
jen častěji přímo znají, vědí i o jejich
konkrétní práci. Volí osobnosti bez
ohledu na stranickou příslušnost.
Osobně bych chtěl ještě poděkovat
voličům z Vysočiny za to, že mi už
podruhé dali svou důvěru a zvolili
mě i díky preferenčním hlasům jejich
zástupcem v Poslanecké sněmovně.
Velmi si toho vážím a budu se snažit
je nezklamat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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čertíci. Tu druhou svíčku nám
N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
pomohli rozsvítit andílci. A potom
už se Včeličky pustily do pečení
Rok se s rokem sešel a děti z mateřské Mikulášská nadílka v ZŠ
vanilkových rohlíčků a pracen. Kluci
školky se znovu těšily na Vánoce. V pátek 1. prosince přišlo do naší byli stejně šikovní jako holčičky
Jsou to pro mě úžasné svátky, které školky pekelné psaní a v něm stálo, a hotové cukroví chutnalo prostě
je lákají svým tajemnem a jsou plné že se mají všichni dostavit do pekla. vánočně.
očekávání splněných přání.
A tak, ač někteří neradi, v úterý
Zdobení vánočních stromečků
5. prosince jsme se v doprovodu
a nadílka ve školce
Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli v podvečer dvou čertů vydali vstříc peklu. Strach Vánoční stromeček je velkým
35 dětí z naší mateřské školy a obavy dětí byly oprávněné. Čerti symbolem Vánoc. Bez něho by
potěšilo
svým
vystoupením byli opravdu strašidelní, ale i k těm Vánoce snad ani nemohly být. My
obrovské publikum na náměstí před největším hříšníkům přistupovali ve školce to moc dobře víme, a tak
rozsvěcením vánočního stromu. s klidem. Děti čerty rozveselily jsme měli hned dva. Jeden si ve své
Včeličky i Mravenci se předvedli a roztancovaly písničkami, a tak třídě ozdobili Mravenci a druhý měly
jako vánoční skřítkové a podařilo jsme mohli peklo opustit. Poté ve třídě Včeličky. U stromečku si
se jim pobavit a vánočně naladit následovala cesta do nebe, kde nás děti zpívaly koledy a také si u něho
všechny přítomné. Odměnou pro přijal laskavý Mikuláš a anděl, kteří povídaly o zvycích a tradicích. Ale
děti byl moment, kdy se vánoční děti obdarovali nadílkou. Děkujeme vánoční stromeček bez dárků? To
deváťákům pekelníkům a jejich přece nejde. I ty nám Ježíšek donesl
strom rozsvítil.
třídní p. učitelce Janě Žákové za a byly to hned dvě velké stavebnice
Do školky přišly Barbory
Magformers a jedna menší s kolečky.
V pondělí 4. prosince dopoledne na pěkný zážitek.
Ježíškovi moc děkujeme!
S čerty nejsou žerty
okna naší školky zaklepaly Barbory.
Že
s
čerty
nejsou
žerty
a
s
čerticemi
Vánoční besídka u Mravenců
Pozvali jsme je dál - obě byly celé
v bílém a v ruce měly metličky. už vůbec ne, to už teď dobře vědí K vánočním svátkům vždycky patří
předškoláci.
Včeličky alespoň troška klidu a pohody.
Povyprávěly dětem o tradici tohoto všichni
svátku a zlobílkům, kteří se přiznali, pracovaly, hrály si a řádily o sto šest. A právě proto jsme ve třídě Mravenců
trošku pohrozily metličkami. Děti na Pro radost si nakreslily, vystříhaly připravili tradiční vánoční besídku.
tatínkové,
babičky,
oplátku potěšily Barbory říkankami. a nalepily pěkné čertíky. Zpívaly Maminky,
Všichni dostali nadílku s drobnou čertovské písničky a pochutnávaly dědečkové a sourozenci dětí ve
sladkostí a nechyběly ani polínka, si na čertovské krupičné kaši čtvrtek 14. prosince přišli do naší
i čertovském guláši. Hrály čertovské školky a zaplnili třídu do posledního
brambory a oříšky.
karty, pobavily se při čertovských místečka s očekáváním, co ti naši
Pekli jsme vánoční perníčky
a nakonec je sám Lucifer nejmenší
všechno
předvedou.
a rozsvítili první adventní svíčku židličkách
(Péťa
Šmíd)
povozil
čertovským
A
Mravenci
to
zvládli
na
jedničku.
Celá školička se nám krásně
autobusem.
To
byla
„jízda“!!!
Po
celou
besídku
těšili
své
blízké
rozvoněla, když se Včeličky pustily
do pečení vánočních perníčků. Mravenci pekli vánoční cukroví písničkami, říkankami, pohybovými
Dalo jim to spoustu práce, ale ta se Co to voní, kdo to ví? Mravenci hrami a tanečky, které se postupně
jim vyplatila. Perníčky se povedly! pekli cukroví. A práce jim šla pěkně od začátku školního roku ve školce
Kdo přiložil ruku k dílu, ten mohl od ruky. Někteří mačkali těsto do učili. Vánoční posezení jsme jako
také ochutnat. Ale nesnědli jsme formiček a někteří se pokoušeli vždycky zakončili popovídáním
je všechny hned. Některými jsme tvarovat rohlíčky. Paní učitelky u dobrého vánočního čaje a cukroví,
si vyzdobili nástěnku s adventním cukroví upekly, obalily v cukru, které napekly děti.
kalendářem a ostatní jsme si nechali a tak se Mravenci mohou pochlubit Vánoční setkání Mravenců s paní
knihovnicí
na vánoční besídku. Ještě jsme stihli pracnami a vanilkovými rohlíčky,
nakreslit svoje přání do „dopisu které nabídneme všem, co přijdou S paní Marcelou Sobotkovou, která
pracuje v muzeu K. H. B., naše školka
Ježíškovi“ a už tu byla první adventní na vánoční besídku.
již dlouho spolupracuje. Setkáváme
neděle. A když jsme si zapálili na
Včeličky zdobily vánoční
se při různých příležitostech a ona
adventním věnečku první svíčku, už
stromečky v rodném domku
nám vždy a ve všem vychází vstříc.
se blížila mikulášská nadílka a s ní
Karla Havlíčka
čertovská cháska s pořádnou dávkou Stalo se již pěknou tradicí, že Děti ze třídy Mravenců se v pondělí
řádění a zlobení.
předškoláci chodí v předvánočním 18. prosince vypravily do muzea, aby
čase
do
borovského
muzea paní knihovnici potěšily vánočním
Čertovské hrátky ve třídě
programem. Ta si na oplátku s dětmi
a
pomáhají
s
výzdobou
zdobením
Mravenců
Mravenci se celý týden připravovali vánočních stromečků. Bylo to moc povídala o adventu a Vánocích
na příchod Mikuláše, čerta a anděla. pěkné dopoledne. Paní knihovnice a přečetla příběh o Štědrém dnu.
Hodně jsme si o nich povídali, Marcela Sobotková nás přivítala U teplých kachlových kamen
kreslili, vyráběli a učili se říkanky v příjemně vytopeném muzeu a my a s teplým čajem jsme si předvánoční
a písničky. Nejvíce však děti bavilo jsme se hned pustili do zdobení. setkání všichni báječně užili.
Výstava betlémů v České Bělé
jen tak si po čertovsku hrát a zlobit. Poslouchali a zpívali jsme koledy
A protože svátek Mikuláše slavíme a vánoční písničky, paní Sobotková V úterý 19. prosince jsme s dětmi
na začátku Adventu, zapálili jsme nám četla o tradicích staročeských vyrazili sice na krátký, ale o to hezčí
první svíčku na adventním svícnu Vánoc a nakonec nás pohostila čajem výlet do České Bělé. Jako první
a naši malí Mravenci se těšili a čerstvým vánočním cukrovím. Byla jsme se šli podívat ven před faru
na krásný a velký rákosový betlém.
z voňavých perníčků, ze kterých to už pravá předvánoční pohoda.
Vůně Vánoc
Tento betlém má již 20-ti letou tradici
jsme si vytvořili adventní kalendář vánoční stromeček.
První svíčku na našem adventním a v České Bělé je tento rok po desáté.
věnečku ve třídě Včeliček rozsvítili Zde jsme se od paní katechetky
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Aleny Sienské dozvěděli něco o tom, dědeček Andulky Veselé. Přišel mezi sehráli výkřiky překvapení, údivu
jak se betlém vyrábí, jaké figurky děti v úterý 12. prosince a povídal si a nadšení nad zdařilým skokem.
jsou původní a například i takovou s nimi o tom, jak to bylo o Vánocích Však ho také Horymír v podání
zajímavost, že do hlav jednotlivých dřív. Před spaním četl pohádku Pavla Neubauera zvládl na výbornou.
figurek dávají smotané elektrikářské KRÁL TCHOŘ. O týden později Postavit nádvoří Vyšehradu nám
dráty. Letošní výstava betlémů na do školky zavítala paní Libuše dalo dost práce. Zbořit ho byla
faře v České Bělé je věnovaná malíři Raková. I ona dětem vyprávěla, jak pro předškoláky otázka několika
Josefu Ladovi. Hned při příchodu prožívala Vánoce jako malé děvče vteřin. I tahle legrace snad přispěla
na faru nás upoutal velký betlém a uspávala děti pohádkou MOUDRÝ k dobrému zapamatování jedné staré
vytvořený podle obrázků tohoto ZLATNÍK. Oběma moc děkujeme.
české pověsti.
umělce. Vyrobili ho společnými
Děti čtou dětem - čtení čtvrté:
Vánoční besídka ve třídě Včeliček
silami paní katechetka s panem
„O Horymírovi“
Včeličky
si
svoji
poslední
farářem Rudolfem Zahálkou. Bylo Kdo z nás dospělých by neznal pověst vánoční besídku
ve
školce
prožily
zde k vidění mnoho betlémů - o Horymírovi a jeho věrném koni a s nadšením užily ve středu
20.
perníkový, vyřezávaný ze dřeva Šemíkovi. Předškoláci si vyslechli prosince. Vždyť jsme se do naší třídy
a mnoho dalších. Výstava betlémů tento dojemný příběh v podání nemohli ani vejít! Tolik se přišlo
se dětem moc líbila. Pan farář svých dobrých kamarádů ze sedmé na předškoláky podívat rodičů,
nám ukázal také místní kostel sv. třídy ZŠ ve středu 20. prosince. prarodičů, sourozenců i hostů.
Bartoloměje, který už měli krásně A aby si vyvrcholení děje příběhu Byla opravdu radost sledovat, jak
vyzdobený vánočními stromečky. Při všichni dobře zapamatovali, dostali samostatně, sebejistě, bez trémy,
zpáteční cestě do naší školky jsme se zajímavý úkol společnými silami většina s bezchybnou výslovností,
s dětmi zastavili ještě ve Slavětíně, kde postavit z velkých kostek nádvoří ale hlavně s úsměvem na tváři
jsme se podívali na sochu Jelena.
Vyšehradu, na kterém potom předvedli svůj program. Závěrečné
Babičko, dědečku, čti nám
sedmáci bez přípravy sehráli scénku společné posezení u vánočního čaje,
a vyprávěj
odsouzení Horymíra k smrti cukroví a vánočky jen podtrhlo
V prosinci jsme ve školce přivítali a hrdinský skok Šemíka s Horymírem celkovou veselou atmosféru plnou
další dva hosty, seniory. Jako první přes hradby Vyšehradu do Vltavy. nedočkavého očekávání blížícího se
naše pozvání přijal pan Kamil Hájek, Sedmáci i předškoláci nádherně Štědrého dne.
Eva Šrámková

Vylepšené osobní rekordy i fotka s Boltem. Taková byla atletická
sezona v podání Jitky a Jany Novosadových. Přípravu jim
pomohl zabezpečit také městys.

Jak se zdá, Havlíčkova Borová, našla
své opravdové sportovní hvězdy.
Jana a Jitka Novosadovi se totiž –
minimálně ve svých kategoriích
– zcela jistě zařazují mezi nejlepší
atletky v ČR a na závodech sbírají
takřka s železnou pravidelností
jeden úspěch za druhým.
A jak si obě mladé atletky v sezoně
vedly? Nedá si říci jinak než
výborně. Úspěchů si totiž obě
děvčata v uplynulém roce připsala
celou řadu.
Jana se po náročné přípravě zabydlela
v extraligovém týmu Kolína, kde
nastupovala na čtyřsetmetrové trati
a v obou štafetách (4x100 m a 4x400
m).
„Měřila tak síly s nejlepšími
závodnicemi z republiky. Hned při
prvním kole se jí povedlo zaběhnout
osobní rekord časem 55,84 s a zařadit
se tak mezi nejlepší „čtvrtkařky“
v republice. Následovalo Mistrovství
České republiky dospělých, kde se
probojovala do finále. V něm bojovala
o medaili a nakonec obsadila výborné
páté místo,“ říká otec Vojta Novosad.
Bez cenného kovu ovšem domů
neodjela. Spolu s oddílovými
kolegyněmi totiž ve štafetě na 4x400
m trochu překvapivě braly stříbrnou
medaili. Díky vynikajícím výkonům
dostala pozvánku na Memoriál Josefa
Odložila, kde doběhla na čtvrtém

místě pouhou setinu sekundy za
bronzem. Následovala účast na Zlaté
tretře v Ostravě.
„Po výborném výkonu porazila ve
své kategorii všechny své soupeřky
a zvítězila. K velkým zážitkům
tam patřilo setkání se světovými
atletickými hvězdami v čele
s Usainem Boltem a Mo Farahem,
kteří se s ní i vyfotili. Janě se i povedlo
splnit limit na Mistrovství Evropy
do 22 let, kam nakonec bohužel
nemohla odcestovat. V přípravě na
druhou část sezony se ale zranila.
Nemohla tak startovat na Mistrovství
České republiky do 22 let ani finále
extraligy a sezonu ukončila. Nyní se
již velmi intenzivně připravuje na
následující halovou sezonu,“ říká
Vojta Novosad.
Ve stopách své starší sestry již jde
i mladší Jitka, která se v letošní
sezoně zařadila mezi nejlepší
závodnice ve své kategorii starších
žákyň.
„Musím říci, že si vylepšila všechny
své osobní rekordy na tratích od
60 m až po 800 m trať. Ty na 300
m, 400 m, 600 m a 800 m (41,16 s;
58,48 s; 1:42,05 s a 2:21,11 s) jsou
velice kvalitní a řadí ji do absolutní
republikové špičky. Na trati dlouhé
400 m je dokonce nejrychlejší ze
všech starších žákyň v republice!
Stabilně nastupuje ve druhé lize

žen za Čáslav, kde patří k oporám
a nejvíce bodujícím závodnicím.
Mezi největší úspěchy Jitky patří
účast na Olympiádě dětí a mládeže,
kde obsadila sedmé a desáté místo,“
vypočítává úspěchy hrdý otec.
To však není vše. Jitka navíc
také jako starší žákyně hostuje
v kolínském oddíle. S ním například
obsadila druhé místo na Mistrovství
Čech.
„Probojovala se také na Mistrovství
České republiky své věkové kategorie,
kde skončila na výborném pátém
místě. Díky svým výsledkům byla
zařazena do centra pro talentovanou
mládež. V prosince zvítězila v
„Mikulášké hale“, kde zvítězila
v závodě na tři sta metrů. O týden
později byla vybrána reprezentovat
Středočeský kraj na trati 300 metrů
a ve smíšené štafetě. Ve velké
konkurenci obsadila dvě čtvrtá místa.
Za další týden běžela další závody na
„Vánoční hale“, kde obsadila dělené
šesté a první místo. Na obou tratích
150 a 300 metrů si zároveň vytvořila
osobní halové rekordy (19,65 s a 41,62
s). Nyní se také intenzivně připravuje
na nadcházející sezonu, ve které již
nastoupí jako dorostenka. Závěrem
bychom touto cestou velmi rádi
poděkovali městysu za poskytnutí
dotace, která nám velmi pomohla
v zabezpečení přípravy,“ dodal
závěrem Vojta Novosad.
Nezbývá než děvčatům popřát
hodně zdraví a sportovních úspěchů
Jakub Janáček
i v letošním roce.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018
PŘÍJMY CELKEM

22 043 705

	DAŇOVÉ PŘÍJMY:
13 880 000
		Sdílené daně
12 653 000
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p. 2 700 000
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti
75 000
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
250 000
1121 Daň z příjmů právnických osob
2 800 000
1122 Daň z příjmů PO za obec		
600 000
1211 Daň z přidané hodnoty		
6 228 000
		Místní poplatky
502 000
1334 Odvody za odnětí půdy z p.f.		
2 000
1340 Poplatky za komunální odpad
		
- občané, chalupáři
450 000
1341 Poplatek ze psů				
28 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity		
10 000
		Ostatní odvody			
60 000
1381 Daň z hazardních her			
40 000
1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP		
20 000
		Správní poplatky		
15 000
1361 Správní poplatky				
15 000
		Daň z nemovitostí 		
650 000
1511 Daň z nemovitostí 			
650 000
PŘIJATÉ DOTACE:				
191 100
4112 Neinv.přij.transf. ze SR
v rámci souhrn.dot.vztahu		
191 100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:			
7 972 605
2460 Splátky půjč. prostředků
od obyvatelstva (FRB)			
40 000
1012 Podnikání a restrukturalizace
v zemědělství a potravinářství
(pozemky) 				
110 000
1032 Podpora ostatních produkčních
činnost (les)			
2 200 705
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
40 000
2310 Pitná voda 				
695 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod		
450 000
2411 Záležitosti pošt				
240 000
3113 Základní školy			
2 567 000
3314 Činnosti knihovnické			
3 000
3315 Činnosti muzeí a galerí			
40 000
3319 Ost. záležitosti kultury			
4 000
3341 Rozhlas a televize				
1 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3 000
3511 Všeobecná ambulantní péče
54 000
3612 Bytové hospodářství		
1 125 000
3619 Ost.rozvoj bydlení a bytové
hospodářství (FRB)			
300
3632 Pohřebnictví				
25 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
26 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		
15 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů		
155 000
6171 Činnost místní správy			
176 500
6310 Obec. příjmy a výdaje z finančních operací 2 100
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VÝDAJE CELKEM
22 043 705
1012 Podnikání a restrukturalizace
v zemědělství a potravinářství
(pozemky)				 15 500
1032 Podpora ostatatních produkčních
činností (lesy) 		
551 000
2212 Silnice				
335 200
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
25 000
2310 Pitná voda			
231 900
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
74 100
2411 Záležitosti pošt			
234 358
3111 Předškolní zařízení		
1 340
3113 Základní školy			
1 005 850
3313 KD Peršíkov		
38 000
3314 Činnosti knihovnické			
45 000
3315 Činnosti muzeí a galerií		
341 200
3319 Ostatní záležitosti kultury		
509 500
3341 Rozhlas a televize				
2 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků			
70 000
3399 Ostatní záležitosti kulturních,
církevních, sdělovacích prostředků
37 000
3511 Všeobecná ambulantní péče 		
9 000
3612 Bytové hospodářství
		
61 700
3619 Ost.rozvoj bydlení a bytové
hospodářství (FRB)		
1 500
3631 Veřejné osvětlení				
68 000
3632 Pohřebnictví
			
49 800
3639 Komunální služby a rozvoj
1 448 900
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		
20 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
698 400
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
100 000
3739 Ost.ochrana půdy a spodní vody
160 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
219 200
5212 Ochrana obyvatelstva		
5 000
5512 Požární ochrana - dobrov. část
155 700
6112 Zastupitelstva obcí		
1 080 500
6171 Činnost místní správy		
12 929 057
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.operací
10 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		
60 000
6399 Ostatní finanční operace		
1 350 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM			
0
8115 Změna stavu krátkodobých
prostředků na BÚ			
0
PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ		
0

Podrobný přehled schváleného rozpočtu na rok 2018 je
k nahlédnutí na webových stránkách městyse:
http://www.havlickovaborova.cz/urad-2/uredni-deska/
vyhlasky-a-dokumenty/ nebo v sekci „Úřední deska“.

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

PROTIDROGOVÝ VLAK
Jde o první realizovaný projekt
neziskové organizace Nové Česko,
projekt protidrogové prevence
a zdravého životního stylu. Fakticky
se jedná opravdu o multimediální
vlakovou
soupravu
o
délce
150 metrů, hmotnosti 300 tun
a hodnotě asi 28 milionů korun.
Její základnou je nádraží PrahaDejvice, odkud vlak vyjíždí na
turné do jednotlivých regionů. Jeho
autor - designér, kreativec a vizionář
Pavel Tuma - vycházel z toho, že
pro člověka je nejsilnější vlastní
prožitek, v takovém případě si totiž
zapamatujeme asi 80 % informací.
A právě proto je tento unikátní projekt
protidrogové prevence založený na
smyslovém prožitku a interaktivitě.
Co tedy vlastně naši sedmáci,
osmáci a deváťáci 30. listopadu
prožili? Prožili jeden „feťácký“
příběh, od jeho začátku až do konce.
Do děje filmu byli vtaženi hlavním
hrdinou Marcelem, jeho dívkou
a dalšími členy jejich party. Sledovali
jejich nenápadné seznamování
s drogou, extází a marihuanou
počínaje až po tragickou závislost
na pervitinu a heroinu. Stali se
účastníky nehody, při níž opilý
a zfetovaný řidič auta, hecovaný stejně
„posilněným“ zbytkem posádky,
zabíjel. Prošli vyšetřovací místností,
ocitli se v soudní síni, vyzkoušeli si
vězeňskou celu. Pro všechny z nás
bylo otřesným zážitkem „feťácké
doupě“ - jeho simulace byla opravdu
dokonalá. Když v závěru filmu
Marcel umírá na předávkování,
myslím, že síla prožitku se naplnila.
Všichni jsme se shodli na tom, že naše
pocity byly po celou dobu negativní
a velmi silné - strach, nejistota, smutek
a tíseň. A právě to dokazuje kvalitu
vizualizace a celý smysl projektu.
Projekt od loňského roku zhlédlo
50 tisíc návštěvníků. Mnohem větší
zájem než v Česku o něj mají školy,
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rodiny i firmy v Německu a v USA.
Při této jihlavské zastávce ho vidělo bohužel - pouze 150 studentů, z toho
39 z naší školy. Opravdu nemáme
s drogami problém? Samozřejmě
máme, ani Vysočina není žádnou
výjimkou! A tak se o tom s dětmi
bavte, ptejte se jich, vysvětlujte,
sdělujte jim svoje postoje a hodnoty
a nestyďte se za ně! My to ve škole
děláme! Protože nechceme, aby
podobný feťácký příběh někdy
prožívaly právě naše děti…
Jana Žáková, 2. stupeň

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ
OLYMPIÁDY
Letos se koná již 47. ročník této
vědomostní soutěže. Tematické
zaměření v letošním školním roce je
ve znamení stého výročí od vzniku
Československa, proto tedy hlavní
motto: „To byla první republika
aneb Československo v letech 1918
- 1938“. Soutěž je určena žákům 8.
a 9. ročníků základních škol, 3. a 4.
ročníků osmiletých gymnázií a 1.
a 2. ročníků šestiletých gymnázií
a je jednotná pro celé území České
republiky. Jelikož období první
republiky je učivem dějepisu
9. ročníku v 1. pololetí, tak si
všichni deváťáci vyzkoušeli testové
otázky školního kola. Nejlépe se
test podařil Tereze Riegerové.
Uvádíme příklad jednoho úkolu:
Podle charakteristik urči významné
osobnosti Československé republiky.
a)
Jako
přední
představitel
československého
zahraničního
odboje za první světové války byl
po vzniku samostatného státu zvolen
v listopadu 1918 do významné
funkce. V této funkci byl potvrzen
ještě třikrát. V roce 1935 abdikoval
a za svého nástupce doporučil
Edvarda Beneše.

školní rok

2017/2018

b)
Napsal
desítky
románů
a divadelních her. Z jeho styků
s prezidentem vznikla kniha
Hovory s TGM. Byl představitelem
a
obráncem
československé
demokracie, krátce poté, co byla
republika mnichovským diktátem
rozbita, umírá. Bratr Josef byl
rovněž spisovatelem, ale především
malířem.
c) Vykonával funkci ministra
zahraničí, v roce 1935 byl zvolen
do vysoké státní funkce. Po
německé okupaci se postavil do
čela československého zahraničního
odboje, stal se představitelem
československé
exilové
vlády,
vysokou státní funkci vykonával
také v letech 1945-1948. Zemřel
v roce 1948.
Martina Brychtová

OKRESNÍ PŘEBOR V ŠACHU
V úterý 5. 12. 2017 se sešli milovníci
královské hry v havlíčkobrodském
AZ centru (2. kategorie starší žáci),
aby si poměřili síly v rámci okresu.
Po minulých velmi úspěšných
letech hráli v čtyřčlenném týmu
pod vedením Petra Kačora dva
nováčci a nevedli si vůbec špatně.
Družstvo ve složení Denisa
Bruknerová, Jan Kubát, Tomáš
Benc a Matyáš Sláma přivezli velice
nepopulární bramborovou medaili.
Blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci naší školy!
BRUSLENÍ NA ZIMNÍM
STADIONU
Již každoročně zařazujeme do
hodin tělesné výchovy bruslení,
které je pro naše žáky stále
atraktivním a oblíbeným sportem.
V
předposledním
školním
prosincovém týdnu, kdy vrcholí
přípravy na vánoční besídku, si jeli

Čtvrtá třída na zimním stadionu v Chotěboři. Foto: ZŠ
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v úterý odpoledne 12. prosince do
Chotěboře
zabruslit
osmáci
a deváťáci, den nato ovládli krásnou
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a opravdu se všichni ze všech sil
snažili pokořit ledovou plochu.
Když jsme z ledu odcházeli do šaten,
padaly dotazy, zda
pojedeme
bruslit
i zítra, že to bylo
dneska „fakt hustý“.
A to si myslím,
mluví za vše.
Blanka Zvolánková
a Vlasta Slámová

Florbalový vánoční turnaj se vydařil. Foto: ZŠ
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ledovou plochu stadionu páťáci,
šesťáci a sedmáci. Po úvodním
rozbruslení, jehož součástí byla jízda
vpřed, vzad, způsoby zastavování
a brždění, cvičení na rovnováhu,
se žáci rozdělili do tří skupin. Ta
první hrála hokej, druhou skupinu
zaujaly pohybové hry a třetí skupinu
tvořili začátečníci, kteří nejprve
jezdili s hrazdičkou, poté už sami.
A opravdu je musím pochválit
za jejich statečnost a úsilí, vždyť
někteří stáli na bruslích poprvé.
Výuka proběhla bez problémů,
nikdo nebyl zraněný, všichni
bruslili velmi ukázněně a opatrně.
Příjemně unavení, s červenými
tvářemi a úsměvy na rtech
jsme se všichni vrátili do školy.
A bruslení z pohledu těch
nejmladších?
Když jsme před jedním, dvěma
lety začínali jezdit na bruslení
i s prvňáčky, nebyly to pro mnohé z
nich vůbec lehké začátky. Samostatně
bruslit umělo jen pár žáčků. Ostatní
- jak si jistě ještě vzpomínáte - se
prali s hrazdičkami nebo se snažili
nepovalit na zem paní učitelku, která
měla obě ruce plné dětí. Když jsme
vyjeli dnes, hrazdičku z 16 druháků
a třeťáků potřebovalo už jen několik
málo jedinců, ostatní se již vesele
proháněli po ledu zcela samostatně
a po rozbruslení si mohli zkusit
slalom nebo chytat rybičky. Kluci
rozehráli opravdový hokejový zápas.
Sice sem tam ještě někdo přistál na
zemi, ale radost a nadšení překonaly
všechny překážky. Někteří byli tak
nedočkaví, že se posilnili svačinou, a
už chtěli znovu zpátky na led. Žádné
prostoje! Nikdo ze zúčastněných
zbytečně
nezahříval
střídačku

VÁNOČNÍ
FLOORBALOVÝ
TURNAJ
Žáci pátého, šestého
a sedmého ročníku,
kteří v letošním
roce
pravidelně
navštěvují středeční
kroužek floorbalu,
uspořádali pro své spolužáky
vánoční floorbalový turnaj ve velké
tělocvičně. V pátek 15. prosince
nastoupilo na hrací plochu celkem
29 hráčů z 5. - 9. ročníku, mezi
kterými se objevily i 4 statečné dívky.
Hráči byli rozděleni do 5 týmů, které
turnaj odehrály kombinací „všichni
proti všem“. Každý tým měl svou
barvu dresu, takže naše tělocvična
pestře zářila, ale také duněla
pořádným fanděním a troubením.
Na hráče čekalo celkem 10 zápasů
v délce 2 x 5 minut s minutovou
pauzou a pravidelným střídáním.
Výkony hráčů byly perfektní, všichni
se snažili a hráli jako jeden tým.
O přestávkách se mohli občerstvit
v naší školní kuchyňce, kde jim
děvčata z osmičky připravila
občerstvení: vodu s citrónem
a ovoce, navíc nechyběla sladkost
pro dobití energie. V tomto turnaji
jsme se dočkali vítězů a poražených:
1. místo: BAREVNÍ (Tomáš Balek,
Lída Bencová, Pavel Neubauer,
Honza Málek, Lucka Holcmanová)
2. místo: MODŘÍ (Vilda Klement,
Štěpa Kubát, Ríša Lipavský, Bára
Volfová, Kuba Kotrba, Honza Burian)
3. místo: ZELENÍ (Šimon Sedlák,
David Kučera, Dan Hájek, Dan
Kalenda, Aneta Jiráková, Tomáš Benc)
4. místo: ČERVENÍ (Vašek
Čejka, Slávek Kubát, Lukáš
Balcar, Jenda Kubát, Matyáš
Sláma,
Robin
Zvolánek)
5. místo: ORANŽOVÍ (Kuba Lacina,
Radim Solnička, Pepa Stehno, Matěj
Bohuslav, Honza Zvolánek, Kuba
Hron).
Celý turnaj se nesl v duchu fair
play, za což patří velké DÍKY všem

zúčastněným
hráčům.
Ani
v jednom zápase nebylo
potřeba odpískat nic, co by vedlo
hráče k trestnému střílení, popřípadě
vyloučení. Zápasy běžely, hry se
prolínaly, hráči byli stále unavenější,
ale všichni nastoupili k dalšímu
zápasu vždy včas a s patřičným
odhodláním a nadšením. Kromě
pěkných vzpomínek si všichni
odnesli malou „zlatou“ medaili,
sušenku a někteří i pár modřin
a bolavá těla. Poděkování patří
také všem, kteří s přípravou
a v průběhu turnaje pomáhali.
Sláva vítězům, čest poraženým
a rozhodně se těšíme na jarní
odvetu!
Blanka Zvolánková

DOMINIK
Lucka Hájková ze šestky má
spousty koníčků, kromě jiných
aktivit dojíždí cvičit do Žďáru.
Zde se dozvěděla o Dominikovi:
Dominik je čtrnáctiletý kluk,
který přišel při autonehodě o tátu
a sám utrpěl vážná poranění hlavy,
zlomeniny nohou a ochrnul na
pravou stranu těla. Pohybuje se na
vozíku. Aby se mohl zapojit do života,
musí ještě hodně rehabilitovat.
Což stojí peníze. Lucka se svými
spolužáky poprosila ve všech třídách
o finanční pomoc. Sbírka byla
anonymní, každý přidal ze svého
kapesného podle svého uvážení,
nikdo
nikoho
nepřesvědčoval
a nepřemlouval. Za 7 dnů se vybralo
2394 korun! Jen pro představu: je
to, jako by každý z naší školy přispěl
necelou dvacetikorunou. Peníze
jsme poslali na konto projektu Na
nohy, což znamená pomoci právě
Dominikovi postavit se na vlastní
nohy. Za náš příspěvek dostaneme
sice 6 triček s potiskem tohoto
projektu, ale především musí mít
ti, kteří vhodili do pokladničky své
peníze, příjemný pocit z dobrého
skutku.
Lenka Havlíková a žáci VI. třídy

ČÍST HAVLA
18. prosince uplynulo šest let od
úmrtí Václava Havla a právě v tomto
týdnu si celý 2. stupeň naší ZŠ
připomněl alespoň krátkou ukázkou
toto výročí.
V VI. třídě jsme poslouchali
pohádku Továrna Dobrovka, kterou
Havel napsal ve svých 10 letech.
Děti pak kreslily, co by se podle

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

číslo
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Děti z mateřské školky z oddělení
Včeliček už také. Sedmáci jim ho
totiž ve středu 20. prosince přečetli
a improvizovaně dokonce názorně
sehráli. Nejprve však vysvětlili, co
je to zlatá a stříbrná horečka, kdo
jsou to vladykové a co dělali za
Křesomysla kovkopové (názorně
s krompáčem i lopatou). Po přečtení
všichni společně vystavěli z velkých
kostek nádvoří Vyšehradu, jehož
hradby Horymír (Pavel Neubauer)
ladně přeskočil. A tak stavební ruch
vystřídaly jekot, pištění a radost dětí,
když se hradby poroučely k zemi.
Paní učitelka však měla pochopení,
vše bylo odpuštěno, stejně jako
Křesomysl odpustil Horymírovi
jeho troufalost.
Lenka Havlíková

Holky z osmičky si užívaly na bruslích. Foto: ZŠ

nich mohlo v takové továrně vyrábět
„dobrého“ pro ně, pro třídu, pro
lidstvo jako takové. A tak jsou na
naší nástěnce ve třídě např. skřítci
pomahači, zvláštní zvířata schopná
přežít cokoli, dort na dobrou
náladu, odpuzovač špatných snů,
ale i princeznovské šaty, perpetum
mobile, stroj na odstraňování
odpadků atd. 7. ročník se snažil
pochopit Havlův dopis G. Husákovi
z roku 1975 - vysvětlovali jsme si
především dobové fotografie, jež
provázely čtenou ukázku, dávali
jsme dohromady data: 1945, 1948,
1968, 1975 či 1989. Osmáci přečetli
ukázku z Dálkového výslechu
a splnili úkoly v pracovním listu,
aby se dozvěděli něco o životě, díle
a významu Václava Havla. IX. třída
sledovala rozhovor ze hry Audience,
odpovídali jsme ústně na otázky
z pracovních listů, diskutovali
jsme např. o donášení v minulosti
i dnes. Při tomto „havlovském dnu“
jsme využili nabídku Knihovny
Václava Havla a několika z 10
nových čtených nahrávek jeho děl.
A cíle jsme měli stejné jako oni připomenout osobnost prvního
českého prezidenta a přimět žáky
zamyslet se nad dobou tehdejší
i dnešní.
Lenka Havlíková

DĚTI ČTOU DĚTEM
- O Horymírovi
Kníže Křesomysl chtěl nechat
setnout hlavu Horymírovi, ten
ale těsně před smrtí požádal
o projížďku na svém věrném koni
Šemíkovi. Že tenhle příběh znáte?

VÁNOČNÍ VYBÍJENÁ
V posledních dnech kalendářního
roku je ve škole na každém rohu
cítit vánoční atmosféra, děti se už
nemohou dočkat nadílky a jejich
pozornost se tak mírně otřásá
v základech. Naštěstí existuje
jednoduchý způsob, jak lze člověka
zaujmout – sportem. A tak ve
čtvrtek 21. prosince uspořádali žáci
kroužku vybíjené pro své spolužáky
z pátého, šestého, sedmého, osmého
a devátého ročníku vánoční turnaj.
Šesťáci vymysleli hezké a poutavé
plakáty, roznesli je po třídách,
sedmička zase rozdělila všechny
žáky do pěti družstev a holky
z osmičky a devítky pomáhaly při
vlastní organizaci turnaje. Hráli jsme
systémem „každý s každým“ podle
pravidel vybíjené AŠSK a celkem
jsme zažili 10 zajímavých zápasů
odehraných v časovém limitu 7
minut. Výsledky pěti týmů různých
barev byly srovnatelné, hráči se
snažili a bojovali o míč jako lvi.
Vítězným týmem se stalo družstvo
zelených ve složení Jakub Lacina,
Tereza Riegerová, Ivana Zvolánková,
David Kučera, Jan Málek, Daniel
Kalenda, Jan Zvolánek, Lucie
Holcmanová, Markéta Ehrlerová,
Jakub Hron a Robin Zvolánek. Na
druhém místě se umístilo červené
družstvo, na třetím místě barevné
družstvo, čtvrtí byli modří a na
pátém místě skončili oranžoví.
Všichni hráči obdrželi vánoční
medaili a müsli tyčinku. Celý turnaj
probíhal ve velmi soutěživém duchu,
někteří hráči se ale musí naučit
přijmout porážku a sportovně vzdát
poctu vítězům. Vždyť to dokáže jen
opravdový sportovec! Doufáme,

že děti našly pod
stromečkem
také
pěkné sportovní vybavení
a do nového roku 2018 jim přejeme
mnoho
sportovních
úspěchů
a radosti při hře!
Blanka Zvolánková

PŘEDVÁNOČNÍ NALADĚNÍ
V KNIHOVNĚ PODRUHÉ
V posledním týdnu před Vánocemi
navštívili místní muzeum tentokráte
už všichni žáci prvního stupně.
Po jednotlivých třídách se svými
vyučujícími se zúčastnili čtení
a vyprávění o vánočních zvycích.
Paní knihovnice Marcela Sobotková
si připravila známé i méně známé
zvyky adventu, a to z velké knihy
z fondu naší knihovny s názvem
Lidové tradice. Děti se mimo jiné
dozvěděly, co symbolizují jednotlivé
prameny vánočky a jak se dříve
připravoval a prostíral vánoční
stůl. Povídání o zvycích zakončila
Pohádkou o Ježíškovi. Děti
v očekávání vánoční nadílky zaujalo
poselství, že „nikdo není úplně zlý
a každý má v sobě kousek dobrého
srdce, a tak každý dostane něco pod
stromeček“. Na závěr programu jsme
opět rozkrajovali jablíčka a očekávali
uprostřed krásnou hvězdičku. Každý,
komu se uvnitř ukáže hvězdička,
bude zdravý celý rok! Proto všem, ať
už jste na Štědrý den svoje jablíčko
rozkrojili, nebo jste tentokráte
tento starý zvyk vynechali, přejeme
v novém roce mnoho dobrého
a hlavně pevné zdraví, spokojenost,
klid a pohodu.
Jana Žáková, 1. stupeň

JEŠTĚ K VÁNOČNÍ BESÍDCE
Dovolte nám, abychom napravili
to, na co jsme při besídce zapomněli
a co nezaznělo dostatečně nahlas.
Dodatečně děkujeme za spolupráci:
1.
manželům
Burianovým
za
poskytnutí
fotografií,
2. Václavu Kubátovi za ozvučení
celého
programu
včetně
přípravy a balení aparatury,
3. Veronice Šidlákové za pomoc
při zdokumentování programu,
4. Vlastě Šnajdrové za ochotu,
4. Filipu T.A.K. za zdokumentování
programu a především za následné
zpracování materiálu a „výrobu“
DVD pro školu.
Opomenutí
nebylo
úmyslné,
omlouváme se za něj.
Pozn.: Výše uvedení byli seřazeni
podle abecedy.
Jana Žáková a deváťáci
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO
nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
Finanční správa již v předchozích
zdaňovacích obdobích zavedla
službu placení daně z nemovitých
věcí
prostřednictvím
SIPO
a zasílání údajů pro placení
daně
z
nemovitých
věcí
na e-mail. „Poplatníci, kteří mají
u České pošty zřízeno spojovací
číslo SIPO, tak mohou platit daň
z nemovitých věcí jednoduše
a bez starostí. Pokud má poplatník
nastaveno placení SIPO z bankovního
účtu, po přihlášení k této službě se mu
daň každoročně automaticky strhne
z účtu a nemusí tak hlídat termíny,
kdy přijde složenka,“ vysvětluje Věra
Engelmannová, ředitelka Odboru
majetkových
daní,
oceňování
a ostatních agend.
Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO,

mohou požádat o zaslání informace
pro placení daně z nemovitých
věcí na e-mail. Každoročně pak
obdrží před splatností první splátky
e-mailovou zprávu s kompletními
informacemi pro placení daně. Tato
informace obsahuje obdobné údaje,
jaké jsou nyní uvedeny na složence,
tj. informace o výši stanovené
daně, výši nedoplatku/přeplatku
a údaje pro placení daně včetně QR
kódu, umožňujícího platbu daně
prostřednictvím
internetového
bankovnictví, nebo mobilních
platebních aplikací.
Co je nutné pro využití těchto služeb
udělat? Stačí vyplnit tiskopis:
Oznámení
o
placení
daně
z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO,

LEDEN 2018

přiložit doklad prokazující přidělení
spojovacího čísla (např. doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo
aktuální platební doklad SIPO, resp.
rozpis bezhotovostní platby SIPO)
a předložit jej příslušnému pracovišti
Finanční správy nejpozději do
31. ledna 2018 nebo
Žádost ve věci zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých
věcí
e-mailem
a
předložit
ji
příslušnému
pracovišti
Finanční správy nejpozději do
15. března 2018.
Služby nelze kombinovat.
Další informace ke službě SIPO
a zasílání údajů pro placení daně
e-mailem naleznete na stránkách
Finanční správy.
Ing. Petra Petlachová, ředitelka Odboru
komunikace, tisková mluvčí,
Generální finanční ředitelství,
tel: 602 674 903

Trocha statistiky za uplynulým rokem 2017
Havlíčkova
Borová

Peršíkov

Železné Horky

narození

6

-

-

úmrtí

8

1

-

27

2

-

25

1

2

přihlášení k
trvalému pobytu
odhlášení
trvalého pobytu

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
ŽIVOT A DÍLO J. A. SANTINIHO, přednáška
a zahájení výstavy, pozvánka na str. 1
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES H. BOROVÁ,

19. 1. 2018

18:00
pátek

27. 1. 2018

19:30
sobota

pozvánka na str. 2

10. 2. 2018

19:30
sobota

PLES SDH H. BOROVÁ, pozvánka na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

K 31. 12. 2017 měla Havlíčkova
Borová celkem 946 obyvatel, z toho
jich žilo v Borové 883 (449 mužů
a 434 žen), v Horkách 24 (13 mužů
a 11 žen) a v Peršíkově 39 (21 mužů
a 18 žen).
Celkový průměrný věk v Borové byl
41,33 let (mužům bylo průměrně 40,14
let a ženám 42,56 let), v Horkách průměr
činil 43,96 (věk mužů 40,23 a žen 48,37)
a v Peršíkově věkový průměr dosáhl
47,41 let - z toho průměrné stáří mužů
bylo 50,16 a žen 44,20 let. A jak je na
tom městys celkově? Muži jsou mladší
než ženy, jejich průměrný věk je 40,58
let, zatímco průměrný věk žen je 42,76
let.
Dětí do 15 let bylo v Borové 149 (z toho
69 chlapců a 80 dívek), v Horkách 4 děti
(3 chlapci a 1 dívka) a v Peršíkově 6 dětí
(z toho 2 chlapci a 4 děvčata).
V Borové bydlelo celkem 218 občanů
ve věku nad 60 let - 96 mužů a 122 žen,
v Horkách to bylo 6 občanů - 3 muži a 3
ženy a v Peršíkově 8 mužů a 7 žen.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
13. - 14. ledna MUDr. Ulybinová Kateřina - Husovo nám. 12, Ledeč n.S., tel: 569 722 318
20. - 21. ledna MUDr. Richter Tomáš - Jiráskova 669, Chotěboř, tel: 569 626 481
27. - 28. ledna MUDr. Palánová Helena - Humpolecká 244, Havl. Brod, tel: 569 426 103
3. - 4. února MUDr. Staňková Milena - Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel: 569 426 108
10. - 11. února MUDr. Denby Štepánka - Humpolecká 244, Havl. Brod, tel: 569 426 107
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Děti ze školky vystoupily se svým krátkým programem při rozsvěcení
vánočního stromu. Foto: MŠ

Při pečení vánočního cukroví zapomněly Včeličky i zlobit - tak moc je
práce zaujala. Foto: MŠ

Včeličky u třetí zapálené svíčky na adventním věnečku. Foto: MŠ

Mravenci při vánočním setkání s paní knihovnicí. Foto: MŠ

Vánoční besídka ve třídě Mravenců. Foto: MŠ

Družstvo šachistů na okresním přeboru škol v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

Mikulášská nadílka v osmičce. Foto: ZŠ

Čerti vypadali hrozivě, ale nakonec si nikoho neodnesli. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Prvňáčci na předvánočním naladění v knihovně. Foto: ZŠ

Sedmáci na společné třídní besídce. Foto: ZŠ

Vítězný tým vánočního turnaje ve vybíjené. Foto: MŠ

Vítězové dějepisné olympiády. Foto: ZŠ

Na vystoupení... Foto: ZŠ

Šikovní prvňáčkové poprvé na bruslích. Foto: ZŠ

Tradiční vánoční besídka v sokolovně. Foto: ZŠ

Sedmáci četli ve školce před Vánocemi o Horymírovi. Foto: ZŠ

