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Slovo starosty
Lokalita výstavby deseti
rodinných domů

Projekt pro výstavbu 10 rodinných
domů je hotov. Nyní čekáme
na stavební povolení, které by
mělo být vydáno o prázdninách.
Předpokládáme, že pokud vše
půjde dle plánu, bude v letošním
roce vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele stavby a uzavřena
smlouva o dílo. Celá akce by mohla
být hotova do konce srpna příštího
roku. Žádosti o prodej parcel zatím
není možno podávat. Nabízíme však
zájemcům možnost nahlásit se do
seznamu. Zájemci z tohoto seznamu
budou informování o termínu, od
kterého bude možno podávat žádosti
o odkup stavební parcely. Účastí
v seznamu nevzniká zájemcům
žádné zvýhodnění ani závazek pro
budoucí odkup stavební parcely.
Zájemcům bude po schválení
záměru prodeje zastupitelstvem
městyse zaslán dopis s podmínkami
a termínem začátku příjmu žádostí.
Ostatní zájemci budou mít možnost
rovněž podávat žádosti.

16. 5. 2018
www.cdpr.cz

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní
aplikaci sbírky s kalendářem
preventivních prohlídek:
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GDPR
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General Data Protection Regulation
- jedná se o nařízení Evropské unie na
ochranu osobních údajů, které začne
platit od 25. 5. 2018. Bohužel naši
zákonodárci zaspali, tudíž zákon,
který má toto nařízení upravovat
a regulovat, nebude do tohoto
termínu přijat. Nicméně nařízení
bude platit, tudíž se jím musíme řídit.
Co to v praxi znamená? Osobní data
na městysu budou zpracovávána
pouze po dobu nezbytně nutnou
dle zákona. Pokud budete například
potřebovat některé historické věci,
už je u nás nedohledáte. Vyvěšované
dokumenty na elektronické úřední
desce budou k nahlížení pouze po
dobu danou ze zákona, archiv úřední
desky bude zrušen. Jestliže budete
potřebovat kontakty na některé
spoluobčany například z důvodu
třídního srazu, bohužel Vám je již
nebudeme moci poskytnout.

Borovské hry

Jako každý rok, tak i v letošním roce
se konají Borovské hry. A tentokrát
u nás v Havlíčkově Borové, a to
23. 6. 2017.
Samotný program bude probíhat
již od pátku 22. 6. 2018, kdy ve
večerních
hodinách
vystoupí
kapela Vingl. V sobotu pak
proběhne přátelské fotbalové utkání
veteránů s týmem ze Slovenska
a následovat budou samotné hry
a soutěže. Večer bude zakončen
zábavou, kdy zahraje kapela Garde.
Samozřejmostí je také bohaté
občerstvení. Veškeré zázemí, hry
a občerstvení zajišťují místní spolky,
za což jim zde děkuji.
Podrobný program bude zveřejněn
v příštích Borovských listech.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Šesťáci a sedmáci uklidili prostranství u vodárny. Foto: ZŠ
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Ti, kteří si kytičku nestihnou koupit ve středu
16. 5., si ji mohou zakoupit na úřadu městyse
až do pátku 18. 5. 2018.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 12. 4. 2018

4/4/2018 PRODEJ BYTU Č. 345/2: Starosta seznámil zastupitele s žádostí po koupi bytu č. 345/2.
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 345/2 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě č. p. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem
ve výši 1/8 na společných částech domu č. p. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova
Borová za cenu 574.000,- Kč s podmínkou úhrady kupní ceny do 31. 8. 2018. Hlasování: 13-1-0 (proti: Zdeněk
Štěpán).
5/4/2018 SMĚNA POZEMKU: Starosta seznámil zastupitele s návrhem směny pozemku mezi LDO Přibyslav a
podílnickými obcemi.
ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 351/4 o výměře 1337 m2 (lesní pozemek) dle geometrického plánu č. 30720/2018 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce za pozemky p. č. 310/7 o výměře 42 m2, p. č. 310/8 o výměře 97 m2,
p. č. 310/14 o výměře 82 m2, a p. č. 310/15 o výměře 1120 m2 v k. ú. Račín u Polničky. Hlasování: 14-0-0.
DOTACE NA OPRAVU NEMOVITOSTI: Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Jakuba K. o dotaci na
rekonstrukci RD čp. 243. Tento bod byl odložen na příští jednání.
6/4/2018 PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta navrhl schválit předložený
program rozvoje městyse.
ZM schvaluje program rozvoje městyse Havlíčkova Borová na období 2018-2023. Hlasování: 12-0-2 (zdržel se:
Blanka Janáčková a Mgr. Otto Hájek).
7/4/2018 RŮZNÉ - Rozpočtová změna k 30. 4. 2018: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu k 30. 4. 2018. Hlasování: 14-0-0.
RŮZNÉ - Informace k budoucím 10 RD: ZM vzalo na vědomí žádost o vyjádření k přípravě stavebních parcel.
Starosta informoval, že je chystán projekt pro stavební povolení tak, aby se mohla v letošním roce vysoutěžit stavební
firma, která bude akci realizovat. S realizací akce se počítá na rok 2019. Bylo dohodnuto, že zájemci o parcely se budou
moci nahlásit na úřadu městyse. Až zastupitelstvo městyse schválí záměr prodeje stavebních parcel, bude jim tato
skutečnost sdělena.

Slovo hejtmana

Druhou květnovou neděli si připomeneme Den matek. Je to
svátek, který byl dlouho u nás opomíjený, tím více by měl mít
v našem moderním kalendáři své místo. Třetí neděli v červnu zase
slavíme Den otců, což už ví málokdo. Ovšem stát se otcem je, jak
všichni víme, mnohem snadnější než stát se a být matkou. Abych
nebyl podezírán z genderové nevyváženosti, musím uznat, že být
dobrým otcem je rovněž nelehké. Leč přece jen v naší tradiční
rodině je role matky jako základu rodiny významnější, jejich svátek
vnímáme jako poctu mateřství. Naše maminky si to jistě zaslouží.
Jejich obětavost a laskavost se i po letech projevuje v té lepší části
našich osobností.
Den matek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě,
v Československu se začal slavit v roce 1923 a jeho propagátorkou
byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl vědomě
postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen
(slaveného vždy 8. března). Jeho různé podoby (a na pracovištích
často nucené a ne příliš důstojné) máme my starší v paměti.
Po roce 1989 se připomínání Dne matek obnovilo. V dnešní
době se senioři, a to zvláště ženy, většinou dožívají vyššího věku,
bývají bystré a plny psychických sil. Jako moje jednadevadesátiletá
maminka. Na druhé straně nejednou mnohé matky v dnešním
uspěchaném světě jen v samotě čekají, až si jejich děti a vnoučata
na ně vzpomenou a projeví svou lásku a vděk. Třeba jen návštěvou
a kytičkou. Velmi šťastné jsou rodiny, kde vzájemné dobré vztahy
a porozumění prolínají všemi generacemi. Mnohdy si stěžujeme
na povrchnost našich dětí a vůbec dnešních mladých lidí. Ale to se
jen vrací, co jsme do nich vložili. V dobrém i v tom nepovedeném.
Někdy i dobří lidé zapomínají. Přimlouvám se proto za připomenutí
svátku matek, nic maminky tolik nepotěší jako projevy lásky jejich
potomků.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Přes léto
zavřeno!

Každý rok připravujeme novou divadelní
hru, se kterou pak od podzimu do jara
vystupujeme. Letošní sezóna patřila
komedii z francouzského venkova s názvem
Pro nemoc zavřeno. Navštívili jsme s ní
hned devět okolních měst a vesnic, kam
jsme sebou přiváželi i dobrou náladu. Jak
už to bývá, tak první i poslední představení
vždy hrajeme u nás, v rodné Havlíčkově
Borové. A jelikož ani tentokrát neuděláme
výjimku, tak se na derniéru této hry můžete
těšit v pátek 18. 5. 2018 od 19 hodin
v havlíčkoborovské sokolovně.
Přijďte se s námi s touto hrou rozloučit
a uvolnit tak místo hře nové :)
Za JenTak Klára Vencová

Informace o možnosti
přivýdělku

Městys Havlíčkova Borová přijme osobu
na dohodu o provedení práce na úklid
v místní sokolovně.
Bližší informace na úřadu
městyse.
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Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam
s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich
sběru a recyklace, který se v České republice
buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce
a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců
zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč
si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít
trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek?

spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných
údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje,
přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů,
za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 2014, kdy začala
jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové
organizace.

Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly,
kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých zoologických
zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim
přijde například stará žehlička, rychlovarná konvice nebo třeba
toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017
umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž
obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to
ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým
zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co
pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte se
včas
na její webové stránky, jestli právě v té, kterou jste si vybrali,
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český
takový
kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou
kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už
nějakou
tu elektrickou dobrotu.
vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů
Hurá do muzea!
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu
než 330 tisíc tun.
Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN připravil ve
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, spolupráci s Národním technickým muzeem. Možnost přihlásit
kontejnery trvale umístěné na veřejně „historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni od 1. března
přístupných místech nebo třeba mobilní sběry až do konce roku 2018.
organizované pravidelně obcemi jsou možností, Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste rádi
na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí udělat pár
netušíte, že starým spotřebičem můžete také jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odhadované
obdarovat potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace
nebo rozšířit muzejní sbírky.
(manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem do
31. prosince 2018 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.
Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr,
funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a
má víc funkcí, menší spotřebu - nebo se vám elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
prostě svým designem víc hodí do domácnosti. spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 13 let svého působení na
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává o celkové hmotnosti více než 330 000 tun.
možnost nabídnout k dalšímu použití
spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom
jsou ale stále funkční a mohly by po odborném
posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o
odpadech, který zavedl pojem „opětovné
použití“. Rozumí se tím „použití zpětně
odebraného nebo odděleně sebraného
elektrozařízení nebo komponentů takového
elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování
ke stejnému účelu, pro který byly původně
určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.
cz najdete kromě podrobných informací
také formulář, přes který lze nabídnout svůj
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N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š K O L K Y
Měsíc duben byl pro děti z mateřské
školy ve znamení teplého jarního
počasí a dopravní výchovy. Mladší
děti ze třídy Mravenců si nejdříve
povídaly o zvířátkách a jejich
mláďatech a o své rodině. Poté
si užívaly radovánky na školní
zahradě, ale také zasely mrkev,
kopr, petržel a vše pořádně zalily.
A také si stejně jako starší děti
Včeličky povídaly o dopravě a užily
si dopravní radovánky na asfaltovém
hřišti s kolem nebo odrážedlem.
Včeličky si prošly zápisem do
I. třídy a dostaly slavnostní stužku
jako důkaz toho, že v září nastoupí
do 1. ročníku. Také měly první
besedu k projektu: „Včeličky“
a zvědavý skřítek Medovníček aneb
s dětmi do světa včel a užily si další
4. lekce plaveckého výcviku v bazénu
v Hlinsku.
Mravenci na exkurzi v teletníku
a v kravínu
Ve čtvrtek 5. dubna se třída
Mravenců vypravila na exkurzi do
teletníku a kravína v a. s. zemědělská.
Nejprve jsme prošli celý teletník,
a kdo měl odvahu, tak si mohl telátka
pohladit. Jako další jsme navštívili
dojírnu, kde děti s nadšením
pozorovaly, jak probíhá celý proces
dojení. A nakonec jsme nahlédli do
kravína, kde zrovna projížděl krmný
vůz. Děkujeme paní Beranové
a Vencové za ochotu a prima zážitky.
Divadélko U dvou sluncí
V pondělí 9. dubna do naší školky
zavítalo Divadélko U dvou sluncí s
pohádkou „Kocourek Mourek“. Děti
se tři čtvrtě hodiny náramně bavily.
V pohádce nechyběla legrace, ale ani
poučení, všichni jsme si zazpívali v
doprovodu kytar a děti si navíc ještě
procvičily znalost zvířátek ve volné
přírodě a střídání ročních období.
Předškoláci si prožili
zápis do I. třídy
V pondělí 9. dubna proběhl na naší
základní škole zápis do 1. ročníku.
Osmnáct předškoláků si prožilo
svoji první opravdovou zkoušku
v životě. Ve škole bylo vše vzorně
připraveno. O administrativní
stránku se s velkou profesionalitou
postarala paní učitelka Mgr. Jana
Žáková, výchovná poradkyně v ZŠ.

Úkoly na prověření školní zralosti
dětí si pečlivě přichystaly paní
učitelky Mgr. Hana Sobotková, Mgr.
Jana Žáková a vypomáhala Mgr.
Dana Neubauerová. Žáci 9. třídy
měli pro budoucí prvňáčky a jejich
doprovod, rodiče a sourozence
připravený
vtipný
doplňkový
program, při kterém je provedli
téměř celou budovou školy. A tak
měli všichni možnost zadovádět si
s postavičkami ze známých pohádek.
Čekala na ně čarodějnice Saxana
a lexikon kouzel, Bob a Bobek králíci z klobouku, věční popletové
Pat a Mat, dvě křehké víly a dvě
krásné princezny. Všem jistě přišla
vhod i možnost občerstvit se ve
výborně zásobené „kavárničce“. No
prostě škola přivítala své budoucí
žáčky příjemně, mile a hravě.
A snad právě proto předškoláci,
Včeličky, rychle překonaly počáteční
nervozitu a pod vedením zkušených
učitelek zvládly tuto první velkou
zkoušku na výbornou. Odměnou
za jejich výkony byly nejen úsměvy
a spokojenost paní ředitelky,
učitelek a rodičů, ale také pěkný
pamětní list, knížka prvního čtení
a spousta dárků, které jim vyrobili
žáci ZŠ, a daroval úřad městyse. Ze
snímků ve fotogalerii je nejlépe vidět
soustředěnost a pracovní úsilí dětí
a na druhé straně pohodová
a vstřícná atmosféra celého zápisu.
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budou brzy školáky, a proto si musí
svoji samostatnost stále posilovat.
Dopravní výchova od nejútlejšího
věku je mimořádně důležitá nejen
proto, že je zvlášť tragické, když
se děti stávají oběťmi silničního
provozu, ale také proto, že v mládí
získanými návyky se řídí celý život.
Při našem cyklistickém dopoledni
se Včeličky výborně bavily. Zároveň
si posilovaly ty psychické vlastnosti,
které směřují k rozvoji osobnosti
a které přímo ovlivňují chování
v určitých situacích. Je to především
rozvoj pozornosti, soustředěnosti,
paměti, ukázněnosti a ohleduplnosti
vůči sobě i okolí, rozvoj jistoty
a odvahy, vnímání a orientace
v prostoru a času a smyslové
vnímání. Prostě škola hrou.

První beseda k projektu
„Včeličky“ a zvědavý skřítek
Medovníček aneb s dětmi
do světa včel
Znáte skřítka Medovníčka? Děti ze
třídy Včeliček ho znají moc dobře
z pohádek Jana Lebedy. Je to malý
mužíček, který nenosí plnovous
jako ostatní skřítkové a má zdravé
červené tvářičky, protože moc rád
jí med. Také je kamarád se všemi
včelkami v okolí a pomáhá jim
i jiným zvířátkům, která to potřebují.
A právě skřítek Medovníček
pomáhá paní učitelce zavést děti
co nejpoutavější formou do světa
včel. Na začátku měsíce dubna jsme
totiž ve spolupráci s panem Ing.
Radoslavem Tonarem, včelařem
Dopravní dopoledne pro šikovné a držitelem certifikátu ČESKÝ MED,
Včeličky - cyklisty
rozjeli ve třídě Včeliček právě tento
Dopravní ruch na našich vozovkách projekt. Při první besedě nám pan
je velký a my ve školičce si tento Tonar vyprávěl o včelách, včelstvech,
fakt uvědomujeme. Včeličky už úlech i včelařství, jako starodávném

Dopravní radovánky Mravenců s žáky IX. třídy. Foto: MŠ
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modlitebna, šábes - židovský sváteční
den. Potom už jsme se ponořili do
poslechu četby o stvoření tvora
z hlíny, golema. V pověsti rabín
Löw se svými pomocníky stvořil
a oživil golema pomocí čtyř elementů
- země, ohně, vody a vzduchu. My
všichni společně jsme přiložili ruku
k dílu a vytvořili svého „golema“
(podle postavy urostlého Romana)
z jiného přírodního materiálu.
Z kaštanů. Ani oheň při tom
nechyběl, ale jen v podobě zapálené
čajové svíčky v golemovském svícnu.
Nad krásně sestaveným golemem si
sedmáci i předškoláci se zaujetím
ještě vyslechli Legendu, která nám
Dopravní radovánky pro
dovysvětlila, jak byl golem stvořen,
Mravence s žáky IX. třídy
a zároveň nás všechny přesvědčila
Na středu 25. dubna zněl pro o tom, že stejně záhadně, jak se
Mravence úkol jasně. Do školky si v životě pražského židovského ghetta
mají přivést kolo nebo odrážedlo objevil, z něj i bezestopy zmizel.
a vše co ke kolu patří (jako například:
Babičko, dědečku,
helmu,
rukavice...).
Všichni
čti nám a vyprávěj
Mravenci úkol splnili a tak jsme se
za velké radosti a s reflexní vestou V dubnu navštívil naší školku jeden
a helmou na hlavě mohli vydat na dědeček a dvě babičky. První byl pan
asfaltové hřiště u sokolovny. Tam Radoslav Tonar, dědeček Radíka
na nás čekali již žáci z IX. třídy. Po a Kačenky Tonarových. Naší školku
slavnostním nástupu a rozdělení navštívil ve čtvrtek 5. dubna a dětem
do skupin se děti pustily do plnění přečetl pohádku „O zlatém hadovi“.
úkolů, které si pro ně deváťáci Jako druhá se k nám do školky přišla
připravili. A že to úkoly byly podívat a dětem před spaní přečíst
opravdu pestré - slalom na kole nebo pohádku paní Helena Zvolánková.
odrážedle, poznávání dopravních Do školky přišla ve čtvrtek 19. dubna
značek, závody, chůze po přechodu a děti potěšila pohádkou „Honza
s kolem, správná výbava cyklisty a na v pekle“. Ve čtvrtek 26. dubna za
oddechnutí pohybová hra na auta, námi přijela paní Ludmila Teclová,
kterou si nakonec zahráli všichni babička Fanouška Nevoleho. Paní
společně, a to byla velká legrace. Teclová přijela až ze Světlé nad
Na závěr dopravního dopoledne Sázavou a dětem přečetla pohádku
deváťáci
předali
Mravencům „O nenasytovi a čertovi“. Babičkám
pamětní list a lízátko jako odměnu a dědečkovi moc děkujeme za jejich
za šikovnost. Moc děkujeme žákům poutavé vyprávění o jejich dětství a
IX. třídy a jejich třídní učitelce za přečtení pohádky na dobrou noc.
Mgr. Janě Žákové za krásné a pestré
Včeličky a ČARODĚJNICKÝ
dopoledne, které si pro nás připravili.
DEN v naší školce
Dětem se moc líbilo a plnění úkolů
Všichni
dospěláci dobře vědí, že
si užily.
pálení čarodějnic či filipojakubská
noc je lidový zvyk spojený s pálením
Děti čtou dětem - čtení osmé:
ohňů, kouzly a vírou v čarodějnice.
„Golem“
Nad
tajemstvím
opředenou V pondělí 30. dubna se magická moc
pověstí o golemovi se předškoláci této noci projevila hned ráno. Do
se sedmáky sešli v mateřské škole školky spěchaly malé čarodějnice
ve třídě Včeliček. Před samotným a malí čarodějové v plné zbroji.
čtením vysvětlili školáci Včeličkám Klobouky a čarodějnickými hávy
některé z pojmů, kterým by jistě nevídaných střihů ozdobenými
nerozuměli. Například slova rabín pavouky, ještěrkami, myškami a jinou
- kazatel židovské náboženské obce havětí. Na čarodějnické hůlky, létací
a vzdělanec, synagoga - židovská košťátka, plyšové netopýry, kocoury
řemesle. Dozvěděli jsme se mnoho
poznatků o významu včel pro člověka
i přírodu, o včelích produktech
i o včelím bodnutí. Předškoláci
pozorně sledovali jeho vyprávění
doplněné ilustracemi z knih a pan
Tonar je chválil za vědomosti, které
prokazovali. Vždyť také od časného
jara vyhledáváme a pozorujeme
včelky při svých vycházkách,
pozorujeme jejich stavbu těla,
sledujeme let, posloucháme jejich
bzučení v rozkvetlých květinách
a korunách stromů atd. Ale nejvíc
se všichni těšíme na to, až vyrazíme
s panem Tonarem k úlům.
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a hady jste mohli narazit na každém
kroku. Ve třídě vše začalo buzením
čarodějnic ze spánku. Každý si
vymyslel své čarodějnické jméno
- Viktorína, Karamelka, Adulína
... a bylo zahájeno vyučování ve
škole kouzel. Míchali a ochutnávali
jsme kouzelné lektvary, lovili jsme
čarodějnické mince ze sklenice
„dračí krve“, učili se kouzelné
zaříkávání, závodili na létajících
košťatech, vydatně počítali a na
školním dvorku spálili čarodějnici
Kanimůru. Za namáhavé učení
jsme byli odměněni čokoládovými
mafinkami od maminky Elišky
Ronovské. Chutnaly kouzelně.
Čarodějnický den
ve třídě Mravenců
V pondělí 30. dubna bylo ve třídě
Mravenců pěkně rušno. Děti přišli
do školky v kostýmech čarodějů
a čarodějek a hned začali kouzlit.
Třídou zněly všechny možné
i nemožné zaklínadla, míchaly
se čarodějnické lektvary lásky
a věčného mládí. A v neposlední
řadě si Mravenci zkusili i slalom
na koštěti. Po dovádění a řádění ve
třídě jsme všichni společně spálili na
dvorku čarodějnici Kanimůru i s její
myší.
Slavnostní stužkování
předškoláků
Pěkným zvykem v naší školce je
slavnostní stužkování předškoláků,
kteří prošli svojí první velkou životní
zkouškou, zápisem. Stužka s nápisem
MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ PŘEDŠKOLÁK 2018 je pro ně
znak toho, že po prázdninách hrdě
nastoupí do 1. třídy. Překvapením
pro ně bylo zelené tričko s obrázkem
včeličky. To aby si vždy, když si
ho obléknou, vzpomněli na své
kamarády. Včeličky jsou fajn parta
dětí, které bez zaváhání předvedly
svým hostům program sestavený
z písniček a básniček, a s radostí
se pochlubily, co všechno už umí.
I svou třídní paní učitelku nečekaně
překvapily a udělaly jí neskutečnou
radost tím, že v režii svých maminek
natočily krásný a dojemný videoklip.
Ještě je čekají dva měsíce her,
vycházek do přírody, výletů a legrace
ve školce. Proto jim popřejme, ať si
je užijí!!!
Šárka Hospodková

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

Jarní výlet tam, kde kvetou
tisíce bledulí
Po dlouhých zimních časech,
které jsme trávili o tělesné výchově
v tělocvičně, jsme se už s dětmi
nemohli dočkat jara. Lákavá
předpověď počasí nás nenechala
dlouho otálet a po Velikonocích
jsme se rozhodli vyrazit ve středu
4. dubna na tradiční turistický výšlap
do ranských lesů. Již čtvrtým rokem
se vydáváme s druhostupňovými
žáky za nádhernou bílou krásou
cestou přes Peršíkov, k Sajfertovu
buku a „panelka“ signalizuje, že
už brzy se nám otevře pohádková
scenérie v podobě tisíce a tisíce
bledulí, které vytvářejí rozhlehlé bílé
koberce. K tomu krásná příroda,
ticho a klid přinášejí všem dobrou
náladu a pohodu. I tak na nás během
cesty působili naši žáci, i když někteří
z nich měli velkou obavu, zda ujdou
14 km, a svěřili se, že ještě nikdy
takovou túru neabsolvovali. Naopak
jsme pochválili děti a samozřejmě
jejich rodiče či prarodiče, kteří
o
velikonočních
prázdninách
tuto lokalitu společně navštívili.
Vždyť není nic hezčího než vyrazit
do přírody, nabudit organismus,
srovnat si myšlenky, myslet na sebe,
na svá přání a prožitky. Chůze je
přirozeným prostředkem pohybu
a je na každém z nás, zda jej
využije ke zlepšení své fyzické nebo
psychické kondice. A naši žáci
cestu zvládli na výbornou, někteří
sice přiznali, že už je bolí celé tělo,
ale vydrželi a nevzdali to. Společně
jsme se vrátili do školy na oběd.
Kdo nebyl unavený, tak ještě hodinu
hrál vybíjenou. Turistice třikrát
NAZDAR a příští rok se těšíme na
viděnou!
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2.
stupeň

ČÍSLO
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Všeználek
V pátek 6. dubna vyjeli žáci 5.
ročníku do Chotěboře na vědomostní
soutěž Všeználek. V prvním kole
odpovídali na testové otázky
z různých oborů - přírodovědy,
dějin, zeměpisu a literatury. Poté
následoval matematický rébus,
u kterého se všichni pořádně zapotili.
Po jeho ukončení byla krátká
přestávka na občerstvení. Posledním
úkolem byla velká trojkřížovka.
Soutěžní klání bylo zakončeno
předáním diplomů a každý účastník

2017/2018

celkem 40 hlav a 96 nohou. Kolik
hus a ovcí je na louce?

Dana Neubauerová

Jarní práce na AKORDu
Ve čtvrtek 12. dubna čekala většinu
deváťáků první velká zkouška
v životě - přijímací zkouška na
střední školy. Zatímco se devět
žáků IX. třídy „potilo“ u přijímacích
písemných testů z českého jazyka
a matematiky, zbytek třídy pracoval
na AKORDu. Zatím nevíme, jak
se deváťákům bude na středních
školách dařit, ale už nyní víme, že
zbytek třídy připravil na školním
pozemku ideální podmínky pro
jarní setí a sázení, dále prostory pro
novou venkovní učebnu, kterou
vybavíme z projektu Zdravé školy,
který nese název Společně na jedné
lodi.
Martina Brychtová

Souboj čtenářů
skončil letos úspěchem
V pondělí 16. dubna 2018 panovala
v šestých třídách po celé republice
nervozita a předsoutěžní napětí.
105 tříd se chystalo na online kolo
soutěže Souboj čtenářů 2018, kterou
pořádá Svět knihy v rámci kampaně
na podporu četby knih Rosteme s
knihou. Záludné otázky prověřovaly,
jak soutěžící porozuměli textu a jak
Páťáci se zúčastnili soutěže Všeználek
znají obsah určených knih. Vítězná
v Chotěboři. Foto: ZŠ
třída z obce Kly v okrese Mělník
si také odnesl pěknou knihu. Naši získala 70 bodů. Naše třída šesťáků
žáci tak měli možnost zabojovat jich vybojovala 56, což se možná
si v silné konkurenci dalších osmi na první pohled zdá málo, ale pro
škol. I tak Markéta Ehrlerová, Bára nás to znamená, že jsme porazili 81
Janáčková, Martin Klement a Hana jiných škol! A to už potěší, zvlášť
Vencová obsadili pěkné šesté místo. když jsme dva měsíce poctivě četli
Gratulujeme. A kdo by si chtěl a dělali si poznámky jak ve škole ve
vyzkoušet jeden z úkolů - tady je: čtenářském klubu, tak ale především
Na louce se pasou husy a ovce. Mají doma. Každá z dvojic někde

Deváťáci zahájili jarní práce na AKORDU. Foto: ZŠ
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chybovala, ale jako tým byli prostě
šesťáci skvělí: Anetka, Lucka Hájková
a Anička se staly odbornicemi na
knihu z prostředí Sudet po 2. světové
válce: Prostě na mě zapomněli.
Matyáš a Lucka Holcmanová
zvládli perfektně detektivní příběh
Tajná dvojka A+B - Zločin mezi
dinosaury, Honza Zvolánek a Dana
se určitě dobře bavili u vtipné knížky
Ztřeštěný dům na stromě - 13 pater.
Nelehký úkol měli Honza Burian,
Matěj a Sam - kniha Útěk zaujala na
první pohled krásnými ilustracemi
i formátem, zpracovat ale příběh
a zapamatovat si, co se v kterém městě
událo, nebylo jednoduché. Ještě
náročnější, zvláště co do rozsahu
i snových představ, byla Příručka
mladého hledače, kterou ale Tomáš
a Bára zvládli. Překvapení čekalo
šesťáky při vyhlašování výsledků
- gratulovat přišla i paní ředitelka
a přinesla naprosto originální a navíc
i výborný dort. Kromě toho jsme
se rozhodli splnit našim čtenářům
jejich druhé přání a podnikneme
s nimi navíc jednodenní výlet na
konci školního roku.
Lenka Havlíková

Čert a Káča v Národním divadle
Skvělé letní počasí, sváteční
oblečení,
krásné
prostředí
Národního divadla, první setkání
s operou, nezdravé jídlo v tak
oblíbeném KFC, zajímavé informace
- to vše byla sobotní výprava 22 žáků
do Prahy. A teď trochu podrobněji:
v 10 hodin ráno byl v Praze ještě
příjemný chládek, odpoledne však
skutečné léto, přestože bylo teprve
21. dubna. V 11 hodin jsme už
seděli v Národním divadle na opeře
Antonína Dvořáka Čert a Káča.
Skvělé kulisy vytvořené Adolfem
Bornem, pestrobarevné a přitom
ladící kostýmy, rychlý spád, děj
prokládaný tanečními vstupy, vtipné
pojetí, perfektní výkony orchestru,
sólistů i sboru - tak by se daly asi
shrnout dojmy nás dospělých. Děti
většinou jen lakonicky zhodnotily:
jo, bylo to dobrý, líbilo se mi to.
Představení trvalo 2 hodiny 45
minut,
dvě
dvacetiminutové
přestávky po každém dějství
byly přesně načasované - jednu
z nich jsme využili stoupáním
směrem vzhůru - až na střechu ND
k trojspřežím, tu druhou jsme
8
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skutečný
silniční
provoz
se
značkami,
přechody
pro chodce, zúženými
místy, zákazy vjezdu apod.
To všechno s minimem
odebraných
smajlíků
za dopravní přestupky.
Pokud dobře zvládnou i
tuto poslední zkušební
disciplínu, budou se moci
pyšnit
svým
prvním
„řidičským
průkazem“,
průkazem
cyklisty.
Ten je potvrzením, že
se po dovršení deseti let
Žáci naší školy na výletě za operou v ND. Foto: ZŠ
věku dokáží samostatně
naopak sešli do podzemí a prohlédli odpovědně chovat v silničním
si některé ze základních kamenů. Po provozu. Pak už zbývá popřát jen
cestě z divadla zbyl čas tak akorát jediné: KILOMETRY BEZ NEHOD!
na to, aby se výletníci posilnili
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
a něco dozvěděli o Národní třídě,
Projekt Knížka pro prvňáčka
pomníčku
studentů
Palacha
a pasování na čtenáře
a Zajíce, soše sv. Václava, patronech
Žáci
první třídy pilně pracují
české země, Národním muzeu a tzv.
v
základní
škole už osm měsíců –
Pečkárně. Historii ND jsme už měli
uteklo
to
jako
voda a mnohému se
v malíčku. A my, učitelé, doufáme, že
už
naučili.
Na
konci
školního roku je
účastníkům této výpravy zůstanou
čekají
hned
dvě
čtenářské
zkoušky.
v paměti příjemné vzpomínky
Tou
první
je
obstát
mezi
stejně
a dojem, že opera není nic hrozivě
starými
žáky
prvních
tříd
v
Krajské
nezáživného a nepochopitelného.
Děkuji Martině Brychtové a Blance knihovně Vysočiny v rámci projektu
Zvolánkové za pomoc při organizaci Knížka pro prvňáčka. O tento
projekt byl v letošním školním roce
našeho výletu za operou.
Lenka Havlíková tak velkým zájem, že naše první třída
byla vybrána dokonce losováním.
Dopolední program projektu se
Čtvrťáci finišují
uskuteční 11. června v sále Staré
v dopravní výchově
Žáci čtvrté třídy se pravidelně radnice v Havlíčkově Brodě. Prvňáci
v rámci hodin tělesné výchovy tu budou prezentovat připravený
připravují na svoji první velkou program a předvedou svoje čtenářské
zkoušku. V květnu se vydají se svojí schopnosti. V úterý 12. června v 17
třídní učitelkou H. Sobotkovou na hodin odpoledne budou v rodném
dopravní hřiště na zimní stadion domku KHB v Havlíčkově Borové za
v Chotěboři. Tam je bude čekat paní přítomnosti svých rodičů slavnostně
Mrštíková, učitelka z autoškoly, která pasováni na čtenáře. Přejme jim
prověří jejich teoretické znalosti, hodně štěstí, jistoty a co nejméně
ale i praktické dovednosti. Čtvrťáci strachu při jejich prvních veřejných
budou muset předvést, jak ovládají vystoupeních.
názvy, ale hlavně význam dopravních
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
značek, dokázat, že rozumí tomu,
Pythagoriáda 2018
jak značky ovlivňují přednost
Jako
každý
rok, tak i letos proběhlo
v silničním provozu. Nejdříve
na
borovské
škole školní kolo
napíší test z pravidel silničního
matematické
soutěže
pojmenované
provozu, pak se pustí do praktické
podle
legendárního
řeckého
části zkoušky. Musí prokázat svoji
matematika
Pythagora
ze
Samu
zručnost při jízdě na kole – budou
s
názvem
Pythagoriáda,
které
se
projíždět trasou s připravenými
zúčastnilo
15
žáků
5.
ročníku,
11
překážkami. Nakonec je čeká jízda
po dopravním hřišti, které simuluje žáků 6. ročníku, 10 žáků 7. ročníku a

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
11 žáků 8. ročníku. Všichni soutěžící
řešili 15 úloh, které kladly důraz na
logické uvažování a prostorovou
představivost. Za každé doplnění
správného řešení získali žáci
1 bod, celkem tedy mohli dosáhnout
15 bodů. Výsledky dříve velmi
oblíbeného matematického klání
jsou ale v dnešní době na velmi nízké
úrovni, žákům chybí schopnost
porozumění textu úlohy, logické
myšlení, ale také je na první pohled
patrná nechuť řešit matematický
problém. Nejlepším řešitelem se
stala Hana Vencová z 5. ročníku,
která dosáhla 12 bodů, druhé místo
obsadil Daniel Kalenda ze 7. ročníku
s celkovým počtem 11 bodů a třetí
příčka patří Markétě Ehrlerové
z 5. ročníku, která spočítala úlohy
za 10 bodů. Na opačné straně při
hodnocení, tedy 0 bodů získalo
5 žáků, 1 bod 5 žáků, 2 body
8 žáků, 3 body 8 žáků, 4 body
6 žáků, 5 bodů 7 žáků a 6 bodů 5 žáků.
Úspěšným řešitelům gratulujeme
a doufáme, že budou naši školu
dobře reprezentovat i v okresním

číslo
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Vítězové Pythágoriády. Foto: ZŠ

kole v Havlíčkově Brodě. Ostatním
soutěžícím děkujeme za účast
a doporučujeme více procvičování
a tréninku v řešení matematických
úloh, které byly v letošním již 41.
ročníku koncipovány pro děti velmi
atraktivně.
Blanka Zvolánková

Golem
Sedmáci se už do mateřské školky

těšili, snad že příběh
o Golemovi patří
k těm relativně známým
pověstem, snad je čtení dokonce
i baví nebo se jim prostě mezi
prťaty líbí. Jenda Kubát nejprve
vysvětloval pojmy synagoga, rabín
či šábes, po přečtení pověsti pak
Pavel Neubauer a Dan Kalenda
kladli všetečné kontrolní otázky,
ale děti ze třídy Včeličky se nedaly
nachytat. Všechno věděly! Ale co
přišlo pak, překvapilo malé i velké:
Roman se stal svou velkou postavou
prototypem pro našeho třídního
Golema - malé děti z kaštanů
vytvořily obrys jeho postavy, ty
velké pak celou figuru vyložili
kaštany. Uhrančivé oči byly sice jen
vystřižené z papíru, ale působily
dost přesvědčivě. Tečku za vším
pak udělala paní učitelka Šrámková
podrobnějším příběhem o vzniku a
využití Golema. Pěkná hodina pro
malé předškoláky i velké sedmáky.
Děkujeme.
Lenka Havlíková

Z Rodného domu K. H. B. a knihovny
Vážení a milí čtenáři, dovolím si
takovou malou rekapitulaci měsíce
března coby „Měsíce knihy, internetu
a čtenářů“.
Knihovnu navštívili žáčci MŠ, aby
se seznámili s chodem knihovny,
systémem půjčování knih a typem
knižních titulů.
Poslední čtyři roky Vás žádám
o navrácení knih a zejména
z výměnného fondu z Havlíčkova
Brodu, které mají jistí čtenáři doma,
nebo je už nemají, nebo nevím
co, třeba od roku 2009. Nechám
veřejnost hádat, kolik registrovaných
čtenářů využilo možnost bez sankcí
a zbytečných řečí knihy vrátit, nebo
nějakým způsobem situaci řešit.
Nebudu nikoho napínat. Slovy dva
je výsledek. Některé z dlužníků
jsem osobně vyzývala k vrácení,
obešla s upomínkami už loňského
roku. Co dál? Pracovnice metodiky
z Brodu knihy odepíší jako ztrátu a
hodnotu knih budou požadovat po
úřadu městyse jako po zřizovateli
knihovny, ten následně obešle podle
seznamu dlužníky a dlužnou částku
po nich bude požadovat. Je skutečně
nutné, aby k tomu docházelo?

Nechávám na těch, kterých se toto
týká, zda není jednodušší domluvit
se a řešit v knihovně.
Zajímá Vás, jako občany žijící
v Havlíčkově Borové, jak to chodí
a co se děje v Památníku Karla
Havlíčka Borovského? Dovolím si
pár čísly objasnit náplň mojí práce.
V roce 2017 navštívilo památník
1974 návštěvníků, někteří platili
vstupné celé, někteří snížené
a ostatní měli vstup zdarma. Kultura
jako taková je rozhodně podnik
nevýdělečný a vždy se na ni doplácí,
ale život není pouze o penězích.
Pravda, pokud finance chybí, je to
špatně, ale někdy je třeba financovat
něco, co se zhodnotí jinak než
v penězích.
Pro veřejnost bylo otevřeno 250
dnů kalendářního roku a dvacet dnů
s volným vstupem. Zkrácený provoz
v měsících listopad a prosinec, leden
a únor. Sezóna v měsících březen až
říjen.
Akcí, které proběhly v památníku,
bylo několik: například návštěva
delegace z Brixenu, z Lešna, pasování
prvňáčků na čtenáře, přednáška
historika Kampa aj. Tyto navštívilo

458 účastníků.
Sami si můžete udělat úsudek, zda
je to dost nebo málo.
Pochod Jarní Vysočinou 2018
po
stopách
Karla
Havlíčka
Borovského,
pořádaný
KČT
Havlíček z Havlíčkova Brodu, se
vydařil. Z Borové, jako startovacího
místa, vyšlo za příjemného počasí
45 turistů (http://www.kcthavlicek.
cz). Většina byla borovských, což
je příjemné. Památníkem jako
startovním, kontrolním a cílovým
místem prošlo víc než 85 účastníků.
Velký zájem byl o turistické vizitky,
drobné upomínkové předměty
a většina účastníků akce kladně
hodnotila možnost zdarma projít
obě expozice. Pro mnohé námět
na prázdninový výlet s ratolestmi
a přáteli.
Děkuji za ochotu a vstřícnost
nájemců hospody za sokolovnou.
Škoda, že když už bylo otevřeno a
někdo tam musel být, nebylo možné
si dát třeba párek, rohlík a hořčici.
Cituji slova turistů.
Celkově zdařilá akce s možností
propagace Havlíčkovy Borové.
Marcela Sobotková
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KVĚTEN 2018

CEKUS Chotěboř

Tchýně na zabití - divadelní představení
čtvrtek 24. 5. 2018, 20:00 hod., kino Chotěboř
Petr Horálek - Od apokalypsy k úžasu
pondělí 28. 5. 2018, 16:00 hod. podkroví 		
					knihovny
Fialové podkroví - Kateřina Černá + módní
přehlídka
středa 30. 5. 2018, 18:00 hod., podkroví 		
					knihovny

Výstavy

Jaro na vsi - Kroužek lidových tradic
			
(Junior DDM SVČ)
23. 3. - 2. 9. 2018
Veřejný depozitář
23. 3. - 28. 10. 2018
Koně a vozatajci - fotografie 			
Šárka Veinhauerová
Tajemný svět - Sandra Kocmanová
Sedlařina - vzácné řemeslo - Martin Kocman
28. 4. - 25. 5. 2018, podkroví knihovny
Předprodej zahájen: Olympic
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Chotěboř a v pokladně kina půl hodiny před
každým představením.
Veškeré akce pořádané v kině a sokolovně lze
rezervovat on-line.
info@cekus.eu, www.cekus.eu

Upozorňujeme občany na plánovanou odstávku elektrické energie

30. 5. 2018 od 7:30 do 18:00 hodin
v Havlíčkově Borové, v Peršíkově i v Železných Horkách.
ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)
19.- 20. 5. MUDr. Vosiková Veronika, Lánecká 970, Světlá n. S., tel.: 606 136 302
26. - 27. 5. MUDr. Landsmanová Romana, Hrnčířská 2928, Havl. Brod, tel.: 569 428 238
2. - 3. 6. MUDr. Horáková Irena, Kalinovo nábř. 605, Havl. Brod, tel.: 569 434 445
9. - 10. 6. MUDr. Laštovičková Julie, Kalinovo nábř. 605, Havl. Brod, tel.: 569 425 751
16. - 17. 6. MUDr. Kasal Josef, Šubrtova 2170, Havl. Brod, tel.: 569 421 329
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NEMOCNICE HAVL. BROD
pracovní dny : 17.00 - 20:00 hodin (dospělí i děti)
víkendy a svátky : 9:00 - 20:00 hodin (dospělí)
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Po sběru jsme tradičně pálili čarodějnice Foto: Linda Burianová

Letos se nás sešlo více než 60! Foto: Linda Burianová

Podpis slabého člověka.

OBRAZEM

Čarodějnické koupání v sudech. Foto: Linda Burianová

Mravenci navštívili teletník. Foto: MŠ

První beseda s panem Ing. Radoslavem Tonarem k projektu Včeličky
a zvědavý skřítek Medovníček aneb s dětmi do světa včel. Foto: MŠ

Pálení čarodějnice Kanimůry na dvorečku u MŠ. Foto: MŠ

Slavnostní stužkování předškoláků. Foto: MŠ
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OBRAZEM

Naši úspěšní matematici. Foto: ZŠ

Děti čtou dětem - pověst Golem. Žáci sedmé třídy společně s předškoláky
si stvořili svého golema z kaštanů. Foto: ZŠ

Žáci 2. stupně se vydali za bílou krásou bledulí. Foto: ZŠ

Šesťáci byli v Souboji čtenářů úspěšní. Foto: ZŠ

Sedmáci vyčistili okolí silnice na Slavětín. Foto: ZŠ

Osmáci se ujali sběru papíru na jedničku. Foto: ZŠ

První mistrovský zápas s Jeřišnem v polovině dubna. Foto: L. Burianová Poslední dubnová neděle znamenala pro borovské žáky vítězný zápas
s Rozsochatcem na domácí půdě. Foto: Linda Burianová

