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SLOVO STAROSTY

Pozvánka na setkání s důchodci

Srdečně zveme všechny dříve
narozené na letošní setkání, které
proběhne v sobotu 25. listopadu 2017
od 14 hodin v místní sokolovně. Jako
již tradičně k poslechu i tanci zahraje
pan Ing. Josef Nevole. Občerstvení
bude zajištěno. A proč se tentokrát
setkáme právě v sokolovně? Jelikož
se nám podařil realizovat teplovod
z bioplynové stanice, tak se můžete
těšit na příjemné teplo, studené točené
pivo a spoustu místa k sezení i tanci.

Teplovod Havlíčkova Borová

Teplovod z místní bioplynové stanice
do objektů městyse je již hotov.
Výstavba teplovodu, výměníkových
stanic, řízení a regulace stála městys
Havlíčkova Borová dle smlouvy
o dílo s firmou VS-top s. r. o. celkem
10.222.928,- Kč. Dotace z OPŽP, která
byla původně 7.986.733,- Kč byla

Usnesení ze
Pozvání na akce
Zubní pohotovost
zastupitelstva str. 3
str. 2, 10
str. 10
pro pochybení ve výběrovém řízení tak občanům. Realizací teplovodu
(uvedení názvu potrubí konkrétního městys uspoří minimálně 400.000,výrobce s možností dodání produktu Kč ročně na vytápění. Samozřejmě
od jiného výrobce ve stejné nebo v plném konfortu i s vytápěním sálu
lepší kvalitě) snížena na částku sokolovny po celou zimní sezónu.
7.188.059,- Kč. Rozdíl by měl být Sjednaná cena za teplo s Havlíčkova
uhrazen z pojistky projektanta. Dále Borová zemědělská a. s. je 100,- Kč za
jsme na danou akci obdrželi dotaci GJ + DPH. Samozřejmě do budoucna
z Kraje Vysočina ve výši 120.000,- Kč je možnost rozšiřovat teplovod dál
z Programu rozvoje venkova. Celkově a úspora se bude zvyšovat. Takto
tedy daná akce vychází pro městys na vychází návratnost akce cca 5,5 roku.
částku 2.116.195,- Kč.
Když ovšem započítáme i náklady
Co jsme za naše peníze získali a jaká na investice, které díky této akci
je návratnost finančních prostředků? dělat nemusíme, je návratnost ještě
Realizovali jsme rozvody tepla podstatně vyšší. Topení v sokolovně
a vytápění budov ve špičkové kvalitě bychom museli v příštím roce
s dlouhou životností. Při této akci realizovat v plynu (další sezónu by
jsme rovněž realizovali optické sítě,
Pokračování na str. 4...
které budou sloužit jak městysi,

Putování po Gruzii
PROMÍTÁNÍ A CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

V PÁTEK 17. 11. 2017 OD 18 HOD.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
UVIDÍTE STAROU I MODERNÍ PODOBU METROPOLE TBILISI, NÁBOŽENSKÉ CENTRUM

MTSKHETA SE STAROBYLÝMI PRAVOSLAVNÝMI KOSTELY, SKALNÍ MĚSTO UPLISTSIKHE,
GRUZÍNSKOU HOSTINU, STALINOVO MUZEUM V GORI . PŮJDEME TREK PO NÁDHERNÝCH
PARTIÍCH KAVKAZU, HORSKÝCH VESNICÍCH. NAVŠTÍVÍME ČERNOMOŘSKÉ PLÁŽE
S ČERNÝM MAGNETICKÝM PÍSKEM, TROPICKOU BOTANICKOU ZAHRADU V BATUMI, SKALNÍ
MĚSTO A KLÁŠTER VARDZIA.
NA PŘÁTELSKÉ A ZVÍDAVÉ POSLUCHAČE SE TĚŠÍ JAROSLAV PANÁČEK
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Městys Havlíčkova Borová

a
Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová
všechny srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉ CAS,
které se uskuteční 2. prosince 2017 ve 13:30 hod.
na borovském náměstí.

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová

Výbor SDH zve všechny své členy na výroční valnou
hromadu, která se koná u příležitosti 130 let trvání sboru
2. prosince 2017 v místní sokolovně.
Začátek je v 18:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 12. 10. 2017
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1/10/2017 VOLBA OVĚŘOVATELŮ: ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Blažek a Ondřej Dejmal.
Hlasování: 13-0-0.
2/10/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta promítl usnesení z minulého jednání.
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 13-0-0.
3/10/2017 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu v bodě Různé o body:
Přezkoumání hospodaření městyse, Rozpočtové opatření a Odepsání pohledávky.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 13-0-0.
4/10/2017 TEPLOVOD HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta informoval zastupitele o potřebě výměny přívodního
kabelu nn do budovy sokolovny. Vzhledem k návaznosti akce na akci Teplovod Havlíčkova Borová, navrhl prodloužení
smlouvy o dílo s firmou VS-Top s.r.o. na realizaci akce Teplovod Havlíčkova Borová do 31. 10. 2017.
Technický dozor na akci teplovod, pan Vít Dohnal, popsal průběh stavby, vysvětlil pokládku kabelů. Ing. Karel Šmíd se
dotázal, zda se počítá s rozvodem i do budoucí mateřské školy. Mgr Otto Hájek sdělil, že přívod do sokolovny je přívod
el. energie z bioplynové stanice, která napájí obec el. energií. Bude zcela nově zaveden kabel do kotelny v sokolovně,
odtud se nechá odběr dále rozvést. Paní Jana Pavlasová se dotázala, zda městys má potvrzení o bezpečnosti dotace.
Starosta odpověděl, že v rámci evropských nařízení je obec povinna zajistit položení optických sítí. Pan Jan Kunčík
doplnil, že je již nařízení v platnosti.
ZM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou VS-Top s.r.o. ze dne 4. 7. 2017, jehož předmětem je prodloužení
termínu ukončení a předání díla do 31. 10. 2017 z důvodu návaznosti na akci výměny přívodního vedení nn do
budovy sokolovny. Hlasování: 13-0-0.
5/10/2017 ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
Starosta informoval o opraveném projektu na akci Energetické úspory budovy Základní školy Havlíčkova Borová
a navrhl vypsání nového výběrového řízení.
Pan Vít Dohnal doplnil, že původní projekt byl chybný ve výkazu výměr. Doplnil, že je tento projekt aktualizovaný.
Dále pan Dohnal popsal, jak bude stavba probíhat. Mgr. Martina Brychtová zhodnotila novou verzi projektu na akci
Energetické úspory budovy ZŠ jako mnohem lepší, přijatelnější.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Energetické úspory budovy Základní školy Havlíčkova Borová“
a navrhl vypsání nového výběrového řízení. Hlasování: 13-0-0.
ÚZEMNÍ PLÁN: Starosta informoval zastupitele o plánovaných změnách v územním plánu. Pozemky ukázal na
mapě. Paní Michaela Chlubnová se dotázala, zda jsou v plánu nové stavební parcely. Starosta názorně ukázal. Mgr.
Otto Hájek navrhl přidat do územního plánu pozemky vedle v současné době připravovaných parcel vedle „Sobotkovy
zahrady“. Starosta odpověděl, že je to zbytečné, protože v současné době není možné měnit tuto půdu a dále problém
je limitovaná velikost nové zástavby.
ZM bere na vědomí Zprávy č. 1 o uplatňování ÚP Havlíčkova Borová.
6/10/2017 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje pozemku.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 76/108 trvalý travní porost o výměře 98 m2 dle g. pl 676-54/2017 v k. ú. Havlíčkova
Borová, panu Michalu P. a paní Ing. Janě P., U Vodárny 368, Havlíčkova Borová. Hlasování: 9-4-0 (proti: Dejmal O.,
Štěpán Z., Halama J., Havlíčkova E.).
7/10/2017 SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE –
SLUŽEBNOSTI A PRÁVU PROVÉST STAVBU: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2015587/VB/1 název stavby Havlíčkova Borová, p. Tonar, par. 4054, KNN s ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování: 13-0-0.
8/10/2017 ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU V RÁMCI PROGRAMU REGENERACE MPZ A MPR:
Starosta informoval zastupitele o ponížení dotace ze strany ministerstva kultury paní Jitce J. na rekonstrukci čp.
45. Z tohoto důvodu bylo možné požádat o proplacení spoluúčasti městyse ministerstvem, což starosta učinil.
Starosta navrhl zrušit usnesení, kterým byl příspěvek schválen.
ZM ruší usnesení č. 16/7/2017. Hlasování: 13-0-0.
RŮZNÉ - Přezkoumání hospodaření městyse: Starosta seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání
o hospodaření Městyse Havlíčkova Borová. Starosta informoval o zjištěných chybách a nedostatcích a o jejich
nápravě.
ZM bere na vědomí přijetí nápravných opatření na odstranění chyb a nedostatků.
9/10/2017 RŮZNÉ - Rozpočtová opatření: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením.
ZM schvaluje přijetí rozpočtového opatření k 30. 9. 2017. Hlasování: 13-0-0.
10/10/2017 RŮZNÉ - Odepsání pohledávky: Starosta seznámil zastupitele s nevymahatelnou pohledávkou proti
panu Lukáši K., který měl pronajatý byt v čp. 110.
ZM schvaluje odepsání pohledávky proti panu Lukáši K. ve výši 15.241,- Kč.
Hlasování: 11-0-1 (zdržel se: Šmíd K.).
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ 15. 12. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.
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kotle již nevydržely), jenom tato akce
by vyšla s opravou komínu na cca
700.000,- Kč, a samozřejmě i ostatní
kotelny v budovách základní školy,
mateřské školy a úřadu městyse by
z důvodu zastaralosti musely projít
rekonstrukcí. Realizace této akce
tedy přinese městysi nemalé finanční

prostředky ve formě úspor. Slyšel
jsem názory, že bioplynová stanice
tu bude ještě 13 let a co potom? To
je samozřejmě hloupost, 13 let je
garantovaná dotovaná cena od státu
na výkup elektřiny. Bioplynová stanice
samozřejmě pojede dál, a kdyby za pár
desítek let skončila, určitě ji nahradí
jiný centrální zdroj tepla.

LISTOPAD 2017
Parkování

Vážení spoluobčané, dal jsem
Vám rok na zajištění parkování na
svých pozemcích. Situace se však
nezlepšila. Jakmile napadne sníh
a vaše auto bude stát na ulici, počítejte
s možností pokuty.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

V Mačkově odhalili pomník vlasteneckému spisovateli Karlu Havlíčkovi Borovskému.
111 let od položení základního kamene.
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Byly to okamžiky, jejichž význam
nelze nikdy náležitě docenit.
Po 111 letech od položení základního
kamene k vysněnému pomníku
jedné z největších osobností českých
dějin - žurnalistovi a spisovateli
K. H. Borovskému - na vrchu „ Hůrka“,
tyčícímu se majestátně ve výšce
474 m. nad m. nad obcí Mačkov, se
o prosluněném sobotním odpoledni
23. září sešlo více než sto dobrých
Čechů a vlastenců na stejném místě,
aby společně oslavili dokončení a
odhalení jediného takového památníku
v celém Jihočeském kraji. Zrak
všem přítomným doslova přecházel
nejen z velkolepého a vznešeností
dýchajícího
pietního
obelisku,
ale rovněž z krásných krojů členů
a členek vlasteneckých staročeských
spolků - baráčnické obce z Radomyšle,
sokolské organizace z Blatné, Jednoty
K. H. Borovského ze Strakonic.
A právě František Sáček, jednatel
havlíčkovců, veřejností zapomenutý
a v lesíku zarostlý kámen čtvercového
tvaru loni objevil a společně se stejně
energickou a pro každou dobrou věc
zapálenou mačkovskou starostkou
Hanou Míkovou ihned rozjeli akci na
zhmotnění tužeb a snah předků, které
se v minulosti nepodařilo naplnit.
Na lidové slavnosti nemohl chybět
vynikající řečník s fenomenální
pamětí, upřímný přítel venkovského
života a úžasný znalec historie emeritní senátor, někdejší poradce
prezidenta v oblasti zemědělství
a přednosta Okresního úřadu ve
Strakonicích Ing. Josef Kalbáč
z
Třebohostic.
Se
zanícením
a neskrývaným dojetím pohovořil
o životě a díle obrozeneckého umělce
a plným právem označil celý
vlastenecký proces na mačkovské
půdě za „ nové národní obrození“.
Potěšitelná byla přítomnost krajské
hejtmanky Ivany Stráské, která velice
kladně ohodnotila kolektivní snažení
mačkovských za naplněním starých
ideálů jejich předků. Ty ostatně ani
dnes neztrácejí na aktuálnosti - právě
naopak.
Dalšími čestnými hosty svátečního

odpoledne byli Marcela Sobotková ředitelka památníku K. H. Borovského
v jeho rodném domě čp. 163 a historik
z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Mgr. Michal Kamp. Oba dva, spolu
s ostatními zástupci pořádajících

z Vysočiny, Josefu Stránskému a sochaři
Viktoru Dobrovolnému: „Nejvíce
k nám přijíždí těch dříve narozených
návštěvníků, kteří často z paměti
recitují úryvky z Havlíčkových básní.
Jinak je rodný domek v Borové
cílem školních exkurzí, jazykových
gymnázií a četných sdružení. V rámci
nezbytné knihovny a památníku se
u nás odehrávají společenské akce,
např. pasování prvňáčků na čtenáře,
kolektivní čtení a tvoření, přednášky.“
Historik Mgr. Michal Kamp se
vyjádřil k dotazu, zda jako jedna
z nejpovolanějších osob věděl něco
o základním kameni v Mačkově:
„Upřímně - nevěděl! Sice mně
profesně zajímají pomníky a slavnosti
se vztahem k Borovskému, ale
sotva mám zpracované ty stojící/
uskutečněné.
Nerealizovaných
bylo mnohem víc - od proklamací
po základní kameny. Tehdy i dnes
platí, že vše je o penězích a vůli.
Už za Rakouska či první republiky
spolky chtěly budovat pomníky
velikánům, ale byly závislé na darech
a cílevědomosti spolkových členů.
Velmi často selhávaly. Mačkovský
pokus se nakonec přeřadil do skupiny
těch šťastných a úspěšných.“ Jako
znalec kladně ohodnotil i samotný
mačkovský památník: „Sám o sobě je
originálním dílem, což je v kontextu
havlíčkovských památníků ne vždy
Pomník KHB v Mačkově. Foto: Vladimír Šavrda pravidlo. Plaket a plastik s tématem
složek, položili s úctou a pokorou KHB vzniklo do začátku 2. světové
u nového pomníku velkou kytici se války více než 35. Pak tento trend
stuhou z trikolóry. „Je moc pěkné, že výrazně ustal, ale občas se nějaký
i v dnes uspěchané a komerční době kousek někde vyskytl. Nejsme
se najdou lidé, kteří ctí památku v ohrožení jako národ, takže Havlíčka
jedinců, co pro národ bojovali ne ve svých projevech nespravedlivě
přímo zbraní, ale v Havlíčkově opomíjíme. O to více je mačkovská
případě perem a ohnivým slovem. akce překvapivá a obdivuhodná.“
My, jako rodiště žurnalisty, jsme Pod vlasteneckými vlajkami a
byli poctěni pozváním zúčastnit prapory obklopili mačkovský pomník
se slavnostního odhalení pomníku i hosté z Jednoty K. H. Borovského
našeho nejvýznamnějšího rodáka,“ Praha - Řevnice a Podpůrné Jednoty
vyznala se ze svých ušlechtilých z Bechyně. Procítěně zde pro
dojmů Marcela Sobotková. Dále navození atmosféry zarecitovala
připomněla, že expozice v rodném nesmrtelné „Tyrolské elegie“ paní
domě K. H. Borovského obsahuje Jaroslava Písařová z Blatné. O hudební
i kouty, zasvěcené dalším významným doprovod se postarala hudba pana
borovským rodákům - letcům Koubka z Blatné.
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Pomník na mačkovské „Hůrce“
vytvořil citlivou rukou umělce
architekt Petr Štěpán z Blatné. Reliéf
slavného literáta výtvarně ztvárnila
paní Eliška Švecová ze Strakonic.
Tmavá kamenná deska s vyrytým
nápisem jsou skvělým dílem panů
Jančara a pokorného z Blatné. Kámen
na pomník věnovala zdarma obec
Hajany, včetně bezplatné dopravy.
Celkové náklady na zbudování
pietního díla byly vyčísleny na cca
15 000 korun. „To jsou na dnešní dobu
náklady nevýznamné,“ uvádí starostka
Hana Míková. „Ve skutečnosti půjde
o mnohem nižší částku, protože něco
uhradily finanční dary od organizací
a jednotlivců. Nadto paní hejtmanka
Ivana Stráská přislíbila formou dotace
zaplatit podstatnou část zbývající
investice, za což jsme ji velmi vděčni.
Čili ti hecíři a nespokojenci, kteří naše
snažení pomlouvali a shazovali a měli
největší starost, kolik pomník bude
ve finále stát, můžou klidně spát,“
vyjádřila se nekompromisně na jejich
adresu starostka Hana Míková.
Ona sama důvěrně základní kámen

k pomníku KHB znala již jako „děcko
školou povinné“, kdy se s ostatními
ratolestmi z vesnice po jeho povrchu
klouzala: „A pamatuji si, že jsem se
pořád rodičů vyptávala, proč tam
chybí ten pomník. Ani ve snu by
mně tenkrát nenapadlo, že jednou
jako mačkovská starostka budu tuhle
mezeru vyplňovat. Faktem je, že tady
žije dost lidí, co moc srdcem toužili
po tom, aby se ten pomník vybudoval.
Já sama za sebe jsem moc šťastná, že
se podařilo záměr dovést až do cíle
a že jsme mohli splatit dluh předkům,
kteří s myšlenkou přišli. Za místní
mi nejvíc pomohli místostarosta
Milan Šmíd a zastupitel Radek
Müller, ale angažovala se většina
obyvatel Mačkova. Na brigádách se
odpracovalo mnoho hodin zadarmo,“
zdůrazňuje první žena obce.
V dávné minulosti byly podniknuty
celkem tři pokusy pomník na
„Hůrce“ zbudovat. Poslední v roce
1937. „Naši předkové zamýšleli něco
monumentálního, soudě už podle
rozměrů základního kamene. My
jsme se ale museli držet trochu víc při

NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc říjen byl plný barev a to
převážně venku. S dětmi jsme se toulali
podzimní přírodou a sbírali různé
přírodniny – šípky, šišky, jeřabiny,
kaštany, žaludy, listí a mnoho dalších.
Užívali jsme si poslední teplé dny na
dětském hřišti nebo na naší školkové
zahradě. Říjnové dny také patřily
povídání o našem městyse Havlíčkova
Borová, nebo o vesnicích Jitkov
a Slavětín, kde bydlí někteří kamarádi
z naší školky.

Naše aktivity

* I v tomto školním roce jsme se
rozhodli pokračovat v projektu
„Babičko, dědečku, čti nám
a vyprávěj“, kde se děti setkávají
se seniory a dozvídají se mnoho
zajímavých příběhů o tom, jaké oni
měli dětství a poslechnou si pohádku
před odpoledním odpočinkem. Tento
měsíc za námi do školky přišla 4. října
paní Zdeňka Doležalová, babička
Patrika a Gábinky Doležalových a
dětem přečetla pohádku „Otesánek“.
18. října jsme přivítali paní Janu
Kolouchovou, která děti potěšila
pohádkou „Dobře tak, že je smrt na
světě“. Oběma moc děkujeme.
* Ve středu 4. října děti ze
třídy Mravenců navštívily místní
bramborárnu.
* „Pohádkopísňostroj“ – takto se
jmenoval hudební pořad, se kterým
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zemi, protože pak by náš projekt mohl
ztroskotat jako ty předtím. Takhle se
to podařilo za dobrý peníz a rychle,“
soudí jeden ze zastupitelů.
Velmi důležitou a váženou osobou
lidové slavnosti 23. září byl nový
blatenský kněz Rudolf Hušek, který
na „Hůrce“ symbolicky pokřtil nový
pomník vodou z Tyrolského Brixenu.
Toho Brixenu, kde K. H. Borovský
strávil ve vyhnanství tři a půl roku
a odkud jako zlomená troska se
vrátil domů již jen zemřít. Vodu
přivezl z návštěvy tohoto městečka již
zmiňovaný František Sáček z Jednoty
K. H. Borovského Strakonice. Ještě
předtím kněz vysvětil sochu sv.
Jana Nepomuckého ze zdejší kaple,
kterou nechal Obecní úřad odborně
zrekonstruovat a odsloužil mši svatou.
Byl to zkrátka fantastický den. Den, na
který mačkovští nikdy nezapomenou.
Poznámka: Do rodného domku
KHB putoval i dar od představitelů
Mačkova - jeden ze tří obrazů velkého
myslitele, který namalovaly klientky
místního klientského domu „ Petra“.
Vladimír Šavrda

setkání čtenářů ze sedmé třídy
s dětmi ze třídy Včeliček. Tentokrát si
předškoláci poslechli pověst „Libuše
a Přemysl“ z knihy Staré pověsti české.
* V tentýž den proběhlo preventivní
screeningové
vyšetření
zraku
předškolních dětí. Vyšetření zajišťuje
zdravotní pracovnice zařízení Prima
Vizus o. p. s. pomocí speciální
vyšetřovací videokamery PlusoptiX.
* V úterý 31. října navštívili
Mravenci muzeum Karla Havlíčka
Borovského, kde jim paní Sobotková
vyprávěla o tom, jak K. H. Borovský
byl malý kluk.
Všechny naše fotografie z těchto aktivit
můžete vidět na stránkách: http://
www.zsborova.cz/ms/fotogalerie/.

ve čtvrtek 5. října přijel do základní
školy zpěvák a hudebník Dan Kubica.
Děti zpívaly, tleskaly, určovaly smutné
a veselé písně a všem se hudební pořad
moc líbil.
* V úterý 10. října k nám do školky
zavítalo Divadélko U dvou sluncí
s pohádkou „Příběhy kočky Micky“.
Pohádka byla plná ponaučení, zpěvu
a hry na kytaru.
* Děti ze třídy Včeliček si ve čtvrtek
12. října odpoledne pozvaly do školky
maminky a babičky, protože se konala
podzimní výtvarná dílnička. Děti
společně se šikovnými maminkami
a babičkami vytvořili krásnou
Šárka Hospodková
muchomůrku a okolo nalepili
přírodniny.
* Z pondělí 16.
října
na
úterý
17. října proběhlo
podzimní nocování
ve školce. Letošní
nocování
bylo
výjimečné tím, že ve
školce spalo všech
18 Včeliček.
* Ve čtvrtek 19. října
jsme v tomto školním
roce poprvé jeli do
kina v Krucemburku
na hodinové pásmo
krátkých pohádek.
* Ve středu 25. října
proběhlo v MŠ druhé
Děti četly dětem - tentokrát pověst Libuše a Přemysl. Foto:ZŠ
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zvěře, šifry, signalizaci s různými Skauting byl opět obnoven až v roce
Vzpomínka na
pomůckami a naučili jsme se mnoho 1989, kdy doktor Ježek založil nové
MUDr. VLADIMÍRA JEŽKA

(12. 2. 1929 – 7. 10. 2017)
MUDr. Vladimír Ježek založil
v Havlíčkově Borové první skautský
oddíl 21. května 1968 a ještě v srpnu
téhož roku pro nás, dnes již seniory,
upořádal se svojí ženou Jarkou první
desetidenní putovní skautský tábor po
Nízkých Tatrách.
Následující rok to byl již třítýdenní
tábor na Jitronických loukách na
Šumavě, kam nás, skauty, celou
naši tábornickou výbavu včetně
potravin, pod plachtou na valníku,
bezpečně dovezlo auto V3S tehdejší
JZD Havlíčkova Borová. Krajinou
Jitronických luk byl učarován. I když
takovýchto míst v naší zemi prošel
spoustu, myslím, že právě tohle bylo
pro něj to nejkouzelnější. Tábory se
nám všem líbily, bylo to přece něco
nového a do té doby neobvyklého.
V roce 1970 to byl ještě tábor na
Želivce v místech, která jsou již nyní
zatopena a slouží jako zásobárna vody.
Na táborech jsme nikdy neměli žádné
kuchařky, či pomocné síly. Museli
jsme stavbu celého tábora, latrýn
,„uplácání „ kamen z hlíny, nákupy,
vaření, shánění dřeva zvládnout sami.
Během pobytů nás učil poznávat
přírodu, noční hvězdnou oblohu,
rozdělávat oheň bez papíru. Zbavil nás
strachu z noční tmy, kdy jsme museli,
každý sám, hodinu a půl hlídat celý
spící tábor. Rozpoznávali jsme stopy

dalších věcí, které jsme následně
mohli využít i v běžném životě. Naučil
nás také mnohé z lékařské zdravovědy.
Nenásilnou formou jsme poznali, jak
poskytnout první pomoc, rozpoznat
úpal, ošetřit omrzliny a poradit si
s nebezpečnými situacemi, které nás
mohly v přírodě potkat. Vyprávěl nám
dobrodružné příběhy, které zažil na
svých horolezeckých výpravách a také
zážitky z Afriky, kde jako mladý lékař
nějaký čas působil.
Po dvou letech existence borovského
oddílu byl skauting v roce 1970
bohužel zakázán. Ale ani tato
skutečnost ho nezastavila a my jsme
přesto dál „tajně“ podnikali víkendová
putování s přespáváním v přírodě po
okolí – oblíbenými místy se pro nás
stala Henzlička, Liškův rybník, Devět
skal nebo Doubravník.
Neobvyklým dobrodružstvím pro nás
bylo též podnikání nočních výprav
včetně přenocování na sněhu, plnění
různých odborek, které vrcholilo
složením zkoušky Třech orlích per.
Během společného setkávání dbal
i na dodržování českých tradic – o
Vánocích jsme si v klubovně ozdobili
stromeček, donesli vánoční cukroví,
vařili čaj, četli z bible a zpívali koledy.
Mezi sebou jsme si vyměňovali
dárečky. I na táboře se, většinou
v neděli, četlo z bible. Myslím, že pro
všechny to bylo moc krásné období.

skautské středisko. Hned o letních
prázdninách v roce 1990 byl uspořádán
první „polistopadový“ skautský tábor
v Boru u Železných Horek. I mimo
tábor se konaly víkendové výšlapy
s přenocováním na naší „Bonanze“,
kde si vlčata a světlušky osvojovali
skautská pravidla a zákony.
Až do roku 2004 se konaly tábory
již pětitýdenní, během kterých se
vystřídaly dva běhy, a to opět na
oblíbených Jitronických loukách
na Šumavě. I zde vedl doktor Ježek,
nyní už i se svojí dcerou Blankou,
děti k samostatnosti, zodpovědnosti,
nebojácnosti, k pomoci druhému
a hlavně k lásce k přírodě a naší vlasti.
I zde předával malým skautíkům své
zkušenosti.
Jsem přesvědčena, že v každém z nás,
kteří jsme s „doktorem“ v letech svého
dětství a mládí trávili svůj volný čas,
zůstalo něco dobrého a jsme mu
vděčni za to mnohé, co nás naučil. Byl
pro nás bratrem, rádcem i kamarádem.
Nyní, když již není mezi námi, zůstává
na něj v Borové stálá vzpomínka
v podobě dvou vzrostlých lip, které
šumí za plotem nového borovského
hřbitova. Jako symbol naší státnosti
jsme je vysázeli dne 27. října 1968 my,
dnes již senioři, při příležitosti složení
svého prvního skautského slibu.
Čest jeho památce.

KOTLÍKOVÁ DOTACE
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The Beatles
a Pohádkopísničkostroj

I v letošním školním roce zavítala
do naší školy chomutovská hudební
agentura FORREST GUMP se svými
interaktivními programy pro žáky
základních a mateřských škol. Žáci
5. ročníku a 2. stupně absolvovali III.
díl hudební přednášky o samotných
základech světové moderní hudby,
specificky zaměřené na vývoj
a tvorbu nejproslulejšího hudebního
seskupení všech dob THE BEATLES,
včetně živých ukázek skladeb, které
zprostředkoval se svou akustickou
kytarou velmi zkušený zpěvák
a speaker Dan Kubica. Během 60
minut se žáci dozvěděli mnoho
zajímavého o členech kapely, o jejich
společném koncertování, ale také
o nepřátelství a problémech, které vedly
k rozpadu Beatles. Naší tělocvičnou
zazněly krásné hity, jako I will, Yellow
submarine, Something, Let it be a jako
malý bonus za pozornost našich žáků
Yesterday. Školkové děti a děti z 1. - 4.
ročníku si společně s Danem zazpívaly
písničky z pohádek a dětských filmů.
Banka Zvolánková

Přírodovědné klání počtvrté

Tradičně první říjnový pátek pořádá
Gymnázium Chotěboř Přírodovědné
klání pro žáky 8. a 9. ročníků
okolních základních škol. I letos
jsme pozvání rádi přijali a družstvo
ve složení Kamila Havlíčková, Tereza
Riegerová, Tomáš Balek a Vašek Čejka
jelo vyzkoušet štěstí. A nedopadli
vůbec špatně! Začínalo se míčovým
vícebojem ve velké tělocvičně a hned
potom přišla na řadu vyhlášená opičí
dráha. Po tomto dokonalém okysličení
mozku se mohli naši deváťáci vrhnout
do řešení vědomostních úkolů fyzikálními výpočty určovali kovy,
řešili chemickou tajenku a rovnici,
v přírodovědné učebně poznávali
a zařazovali bezobratlé živočichy
a méně známé jehličnany, trochu
se trápili nad mapami ČR, Evropy
i světa, venku pracovali v geoparku i
v přírodní zahradě. Lahůdkou byla
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enigma v počítačové učebně - 10
obtížných úkolů, k jejichž řešení mohli
dokonce „podvádět“ - tzn. využít
jakékoli cesty k získání bodů: počítač,
mobil, přátele a hlavně vlastního
„filipa“, ovšem v omezeném čase.
A tady se docela lámal chleba
a míchalo se body!
Nicméně: konec dobrý, všechno
dobré. Sice jsme získali nepopulární
bramborovou
medaili,
ale
se
ztrátou pouhých 0,75 bodu, takže
nás pořadatelé dokonce slavnostně
vyhlásili s prvními třemi týmy:-)
Všem čtyřem deváťákům děkuji
za sympatické soutěžní chování
a vzornou reprezentaci školy.
Jana Žáková, 2. stupeň

O pejskovi a kočičce

I v letošním školním roce se
nám podařilo navázat na besedy
o dětské literatuře v jinak velmi
vytížené Krajské knihovně Vysočiny
v Havlíčkově Brodě. Počasí nám přálo,
proto si mohli druháci i třeťáci dopřát
ranní svačinku v nádherně podzimně
zbarveném parku. Na Staré radnici
v oddělení dětské literatury měla paní
Dolejší pro děti připravené působivé
povídání o pejskovi a kočičce.
Nechyběla křížovka, úkoly, čtení
„naškrábaného dopisu“ a za odměnu
kreslená pohádka. Po skončení besedy
si děti mohly vybrat a prohlédnout
knížky a časopisy. Vymezený čas
rychle uplynul a nám nezbylo než se
vypravit zpět domů. V parku už na
nás čekaly hladové kachny s labutí v
čele, které nepohrdly žádnými drobky
z našich svačin. Při odchodu jim děti
slíbily, že příště zase něco přinesou.
Vlasta Slámová

Přírodovědný KLOKAN 2017

Naši nejstarší žáci se v letošním
školním roce opětovně pokusili
vyřešit úlohy přírodovědné soutěže
KLOKAN, kterou každoročně pořádá
Přírodovědná
fakulta
Univerzity Palackého v
Olomouci ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou
Univerzity
Palackého
v Olomouci pro žáky 8.
a 9. ročníků základních
škol v kategorii KADET.
Ve středu 11. října se
do soutěže zapojilo 14
osmáků a 16 deváťáků,
na které během 40
minut
čistého
času
čekalo
celkem
24
otázek ze zeměpisu,
biologie, chemie, fyziky
a matematiky. Úlohy
byly
rozdělené
dle

školní rok

2017/2018

obtížnosti na tříbodové, čtyřbodové
a pětibodové, za správnou odpověď žák
získal 3, 4 nebo 5 bodů, za nesprávnou
odpověď se odečítal pouze 1 bod, za
neřešenou úlohu žák nezískal ani
neztratil žádný bod. Všichni soutěžící
se museli spoléhat jen na svoje
znalosti, nebylo dovoleno používat
kalkulačky, tabulky či jinou literaturu,
vybírali vždy jen jednu správnou
odpověď z nabízených možností,
a pokud nevěděli či nevypočítali, bylo
třeba i zariskovat. Maximální počet
dosažených bodů mohl být 120 (z toho
jim ještě KLOKAN nadělil 24 bodů
do začátku), ale o tom si mohli naši
žáci nechat jenom zdát. Průměrný
počet bodů dosáhl pouze hodnoty
40 bodů, osmáci byli o něco lepší,
dosáhli 43 bodů v průměru, deváťáci
pouhých 37 bodů!!!! Při vyhodnocení
jsme se opravdu styděli, neboť někteří
naši soutěžící se dostali i pod 24
bodů! Přesto jsme malým diplomem
a tichým potleskem odměnili z každé
třídy 3 nejlepší řešitele:
8. ročník: 1. Lukáš Balcar (67 bodů),
2. Radim Solnička (61 bodů), 3. Ivana
Ehrlerová (60 bodů)
9. ročník: 1. Jitka Novosadová (61
bodů), 2. Barbora Bohuslavová (53
bodů), 3. Jana Šimůnková (50 bodů)
Závěrem musíme dodat, že někteří
naši žáci mají výborné znalosti
v
přírodovědných
předmětech,
dosahují
pěkných
studijních
výsledků, ale chybí jim schopnost
řešit netradiční problémové úlohy.
Teoretické poznatky se jim během
krátké doby ztrácejí z paměti, proto je
třeba důsledně rozvíjet logické myšlení
a umět si poradit s problémem, nebát
se a hledat možnosti jeho řešení.
A proto budeme trénovat, abychom
byli v dalším kole přírodovědného
klokana alespoň o krůček lepší.
Blanka Zvolánková,
Jana Žáková, 2. stupeň

Vítězové přírodovědného klokana. Foto: ZŠ
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Legiovlak

Legiovlak
je
velice
zajímavý
a poučný projekt Československé
obce legionářské, který si předsevzal
vytvořit věrnou repliku legionářského
vlaku z období let 1918–1920,
kdy na Transsibiřské magistrále
v Rusku probíhaly válečné operace
československých legií. Vlak křižuje od
května 2015 celou Českou republiku
a jeho cesta skončí až v roce 2020.
V letech 2011–2015 zakoupila
Československá obec legionářská
celkem 11 vyřazených historických
vagonů, na jejichž rekonstrukci se
podílely české i slovenské nadace
a firmy. V současné době již jezdí po
naší vlasti Legiovlak čítající 13 vagonů.
Pro co největší přiblížení podoby
legionářských vlaků a životních
podmínek, bojové činnosti a zvyklostí
našich dobrovolníků byly vybrány
pro rekonstrukci nejčastěji používané
vozy. Vlak se skládá z vozu polní

číslo

Legiovlak – postřehy žáků
5. ročníku

- nejvíc se mi líbil zdravotnický vagón,
protože tam byly mastičky a protože
bych taky chtěla být doktorka
- nelíbilo se mi, že tam nebyl záchod
- skvělý byl poslední vagón s velkým
dělem, který odstřelovalo protivníky
zezadu
- v lékařským vagóně byla dřevěná
noha a pán bez nohy v posteli
- nejluxusnější byl důstojnický vagón
s gaučem, kobercem a stolem s židlemi

Prvňáčci tleskali českým
kresleným pohádkám

Ve čtvrtek 19. 10. žáci první třídy
základní školy posílili řady dětí
z mateřské školy a vypravili se do
kina v Krucemburku. Zhlédli pásmo
pohádek: Maková panenka a motýl
Emanuel, O víle Amálce, O Cipískovi,
nebo O Rákosníčkovi. Z oblíbených
pohádkových postav chyběl snad
jen
Krteček,
na
kterého
všichni
netrpělivě
čekali.
Nejmenším dětem se
i v dnešní době plné
modernějších příběhů
jako
Transformers,
Robotboy či NinjaGo
promítané
české
kreslené pohádky stále
ještě líbí. V dalších
měsících se prvňáčci
prostřídají s druháky
a třeťáky.

Deváťáci navštívili LEGIOVLAK v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

pošty, těplušky, plukovní prodejny,
ubytovacího, filmového, krejčovského,
zdravotního, štábního, velitelského,
obrněného a dvou vozů plošinových.
Naše škola proto využila této ojedinělé
nabídky a žáci V. a IX. třídy si legiovlak
v Havlíčkově Brodě prohlédli.
V každém z vagonů je nainstalována
výstava panelů a trojrozměrných
předmětů, které přibližují život
a boj československých legionářů
na Transsibiřské magistrále. Žáci si
tak v případě zájmu mohou zjistit
podrobnější informace o daném
tématu, ale také si prohlédnou
originální součásti výstroje a výzbroje
stejně jako předměty, které legionáři
každodenně používali.
Odborný výklad nám poskytli
fundovaní průvodci v replikách
legionářských stejnokrojů.
V Havlíčkově Brodě se legiovlak
zdržel pouze šest dní a odtud putuje
zase dál, tentokrát do Jindřichova
Hradce a Tábora.
Martina Brychtová
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Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku
Dne 20. 10. proběhla na naší škole 1.
část výukového programu Dopravní
výchova s paní Mrštíkovou, lektorkou
Besipu. Zvyšování ochrany života
dětí v silničním provozu je jednou
z priorit dopravní politiky Ministerstva
dopravy ČR, a tak si zásady
bezpečného a ohleduplného chování
v běžném provozu, pravidla bezpečné
jízdy autem z pohledu spolujezdce
nebo např. povinnosti
řidiče i chodce osvojují
žáci během výuky v
souladu se školními
vzdělávacími programy
po celý školní rok v
různých předmětech.
Nyní však žáky čeká
intenzivní
výuka
dopravní výchovy. Tato
aktivita je zakončena
zkouškou,
přičemž
ti žáci, kteří uspějí
v závěrečném testu
a jízdě po dětském

dopravním
získají tzv.
cyklisty.

hřišti,
Průkaz

Hana Sobotková, třídní učitelka 4. r.

Den jazyků

Už v roce 2001 vyhlásila Rada Evropy,
že Evropský den jazyků se bude
slavit 26. září, aby si lidé při různých
příležitostech uvědomili nutnost učit
se cizí jazyky a poznali tu velkou
kulturní a jazykovou rozmanitost
jednotlivých států. Posuďte sami, jestli
se nám naše školní oslavy podařily
- slavili jsme totiž téměř tři týdny
a velice rozmanitým způsobem:
Přesně 26. 9. začali osmáci: upekli
čtyři velká kola vídeňského Sachrova
dortu - s meruňkovou marmeládou,
čokoládou polevou a se šlehačkou.
A že se dorty povedly, dosvědčí
všichni spolužáci z druhého stupně
- každá třída dostala totiž jeden dort
jako dárek. Další hodinu vaření zkusili
„kuchtíci“ z osmé třídy tentokrát
švýcarskou specialitu, tzv. rösti, tedy
placičky ze syrových brambor. Své
kuchařské zkušenosti uplatnili i ve
výtvarce, kdy speciality jednotlivých
zemí a cizojazyčné přání dobré chuti
zaznamenali do obrázku kuchařské
čepice.
To deváťáci pojali oslavy jinak:
mezinárodní módní přehlídku naše
škola ještě nezažila - tělocvičnou
po oranžovém koberci procházely
dvojice Kate a Wiliam (Lída a Kamila),
dva statní Rusové v kožichu (Slávek
a Kuba), dvě Švédky (Bára a Jitka)
po divácích házely sněhové koule
a dva italští mafiáni (Vilda s Vaškem)
se ukázali s doutníkem i zbraní
v kapse. Řecký tanec sirtaki se nás
pokusily naučit dvě Řekyně (Katka s
Ivanou), španělský toreador (Jana)
zamával na diváky šátkem a jeho
přítelkyně (Míša) rozdávala růže,
našim bavorským sousedům (Adéla
a Terka) nechyběly krátké kalhoty,
myslivecký klobouk, podkolenky
ani kšandy, přehlídku pak zakončil

O švýcarské rösti byl zájem. Foto: ZŠ

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Tomáš v roli francouzské slečny
a malíř Šimon, který jako by odskočil
z Montmartru. Aby však tito
cizinci ukázali jazykové schopnosti,
museli popsat své oblečení, a to jak
v angličtině, tak i v němčině.
Šesťáci připravili besedu Naši
sousedé: pozvali tři cizince, kteří
v Borové trvale žijí nebo zde našli
přechodné útočiště. Po kraťounké
česko-anglickou prezentaci o zemi
svých hostů už předali slovo paní
Martě Sartori z Itálie, Filipovi T.A.K.
z Polska a Belgičanovi Patricku
Toussaintovi. Kromě odpovědí jsme
si s Patrickem dokonce zazpívali

Naši sousedé - beseda. Foto: ZŠ

francouzskou písničku, rozuměli
jsme i Filipově polštině, a ačkoli jsme
se nikdo z nás neučil italsky, poznali
jsme, kdy paní Marta četla italsky
návod na vaření špaget, kdy to bylo
vyznání lásky či popis večera s malým
dítětem. Děkujeme našim hostům za
upřímnost, zajímavé informace a za
to, že si na nás udělali čas. Náš obdiv
patřil jejich krásné češtině.
Také žáci VI. a VII. třídy si vzájemně
mezi sebou připomněli Evropský
den jazyků. Šesťáci předvedli vtipné
scénky na téma Svět lidí. Sedmáci si
připravili soutěž o evropských zemích

Chobotničky pro kulíšky

První říjnový víkend jsme připravily
další dílničku, tentokrát jsme to
ale pojaly jinak, tentokrát jsme
pomáhaly! Nadchnul nás totiž projekt
Nedoklubka a rozhodly jsme se, že
se zapojíme i my a že se pokusíme
zapojit i veřejnost a myslíme, že se
nám to povedlo. O co vlastně jde,
ptáte se? Šestého října jsme háčkovaly
chobotničky
pro
nedonošená
miminka. Tyto chobotničky v půli
listopadu
poputují
přímo
do
Havlíčkobrodské nemocnice. A proč
vlastně chobotničky? Podle výzkumu,
který v Dánsku proběhl, chapadélka
chobotniček připomínají nedono-

číslo
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tak, aby se ostatní mohli seznámit
s danou kulturou, jejich zvyky,
vyzkoušet si kvízy či hádanky a naučit
se pár slovíček. Nejlepší lingvisté
dostali sladkou odměnu.
Za výtvarnou pomoc při oslavách
Evropského dne jazyků děkujeme
paní učitelce Boumové.
Lenka Havlíková, Kateřina Vojtková

Děti četly dětem o Libuši
a Přemyslu Oráčovi

Žáci sedmé třídy šli tentokrát na
návštěvu do mateřské školky. To
byste nevěřili s jakou radostí: „Jé,
tady jsem byl naposledy před šesti
lety!“ ozývalo se. „A ta skluzavka! To
tady za nás nebylo!“ Ale
účelem naší návštěvy
nebylo
vzpomínat.
Nejprve jsme si díky
krátké ukázce z Trnkova
filmu připomněli pověst
o praotci Čechovi, pak
přišlo naše čtení a poté
ještě jednou přesun před
plátno, protože nám
paní učitelka ukázala
vlastní fotografie ze
Stadic. Předškoláci na
nás byli připravení přivítala nás krásně
oblečená
kněžna
Libuše, i Přemysla Oráče jsme
bezpečně poznali. Rovněž sedmáci
ukázali, že si na přípravě dali záležet:
před čtením vyzvídali, zda děti
rozumí slovům jako např. lýkové
střevíce, mošna, otka či ratolest.
Vše patřičně názorně vysvětlili:
lýkové střevíce ukázali na obrázku,
mošnu měl náš Přemysl Oráč přes
rameno a v ruce třímal otku, dokonce
se třemi ratolestmi - přesně, jak se
o nich v pověsti vypráví. Naši čtenáři
museli otázkami zkontrolovat, jestli
děti pozorně poslouchaly. Tak jako
paní učitelka z MŠ chválila naše
sedmáky za výrazné čtení, tak i my
šeňátkům pupeční šňůru jejich
maminky. Miminka mají tendenci
k úchopu a tím, že mají chapadélka při
ruce, netahají si za zavedenou sondu
či jiné hadičky. Cítí se bezpečněji,
jsou klidnější a tím pádem jsou také
stabilnější a lépe prospívají. A jak
jsme tedy pomohly my? Sešlo se nám
43 chobotniček a toto číslo mluví za
vše! Příštích 43 předčasně narozených
miminek
v
Havlíčkobrodské
nemocnici tak bude mít svoji
chobotničku a my věříme, že jim
udělají radost. Moc děkujeme všem
motalinkám, které se zapojily
a pomohly tak dobré věci.
Za TrojHáček Jana a Linda

musíme
pochválit
školkové diváky poslouchali a ani
nedutali. Tak za měsíc, tentokrát
s Bivojem, u nás ve škole na viděnou!

Lenka Havlíková

Podzimní cestování časem aneb
pohled na dějepis trochu jinak

V průběhu letošního podzimu
proběhla série přednášek bývalého
žáka naší školy Ondřeje Neubauera.
Po šesti letech se vrátil sice do
stejné budovy, avšak už ne do lavice,
ale rovnou za katedru. Ondra si
přednášky
pečlivě
připravoval,
doplnil je prezentacemi a odkazy na
velice zajímavé internetové stránky.
Každý lichý pátek všem příchozím,
kteří si udělali čas, příjemným hlasem
a nenuceným projevem, navíc se
zájmem jemu vlastním sypal z rukávu
fakta, data, souvislosti i nejnovější
poznatky ze studia historie na
témata předeslaná v minulém čísle
Borovských listů. Na prvním setkání
(29. září) s názvem Otázky raného

Pohostění pro hosty - cizince napekli osmáci.
Foto:ZŠ

středověku zaujaly zejména informace
o sv. Václavu, sv. Vojtěchovi a první
křížové výpravě. O čtrnáct dní později
(13. 10.) mohli návštěvníci druhého
setkání s názvem 19. století u nás i ve
světě načerpat znalosti o habsburské
monarchii, dualismu a objevech té
doby. Třetí setkání (27. 10.) - Doby
krizí - osvětlilo problematiku období
začátku 20. století, dobu vzniku
Trojspolku a Trojdohody, která byla ve
znamení boje o kolonie. Následovaly
vybrané části dokumentárních filmů
z první světové války a dokument
o
vzniku
Červeného
kříže.
V závěru poslední přednášky Ondřej
vyjádřil přesvědčení, že správné činy
(a nemusejí být tak významné jako
založení Červeného kříže), ale
i poctivá dobře vykonávaná práce
mají svoji platnost i v dnešní době!
Cestování časem bylo v borovské
škole první vlaštovkou, ale ti, kdo
jej navštívili, doufají v jeho brzké
pokračování.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
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Přijďte prodávat na jarmark

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

PUTOVÁNÍ PO GRUZII, pořádá Jaroslav Panáček,
pozvánka na str. 1
25. 11.
SETKÁNÍ SENIORŮ, pořádá městys,
pozvánka na str. 2
25.11.
ŘEMESLNÝ JARMARK, pořádá Motýlek Žižkovo
Pole, pozvánka na str. 2
2. 12.
PŘEDÁNÍ NOVÉ CAS, pořádá SDH a městy, pozvánka
na str. 2
2. 12.
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA, pořádá SDH,
pozvánka na str. 2
3. 12.
ADVENTNÍ JARMARK + ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU, pořádá JenTak, pozvánka
na str. 2
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
17. 11.

pátek
18.00
sobota
14:00
sobota
14:00
sobota
17:00
sobota
18:00
neděle
14:00

Ochotníci z JenTaku připravují
i letos na první adventní neděli
tradiční jarmark na faře v Havlíčkově
Borové. Letos se uskuteční v neděli
3. prosince od 13 hodin (viz plakát
str. 2). Nabízíme Borovákům
možnost představit tam své
rukodělné výrobky. Naším záměrem
je, aby Borováci (případně občané
Železných Horek a Peršíkova)
nabídli drobné dárečky ze své dílny
přímo Borovákům, ukázali svou
šikovnost a nápaditost.
Ideálním sortimentem jsou drobné
textilní výrobky, cukrářské výrobky,
drobnosti ze dřeva, papíru a dalších
materiálů, dekorativní maličkosti.
Máme zkušenost, že největší
zájem mají návštěvníci jarmarku
o sortiment v řádu desetikorun až
po dvě stě korun, ale nebudeme
zrazovat od prodeje ani prodejce
s věcmi dražšími. Za prodejní místo
žádné peníze nevybíráme, kdo
chce, může darovat drobnou částku
kostelu.
Zájemci o prodej se, prosím, co
nejdříve ozvěte Haně Tonarové
na číslo 604 351 710, e-mail
h.tonarova@seznam.cz
či
se
můžeme domluvit osobně, zastavte
se u Tonarů na náměstí. Kapacita je
omezena.
Zároveň zveme všechny, aby si
přišli užít sváteční odpoledne,
ochutnat cukroví a svařák, naladit
se na adventní čas, a přivedli i děti –
pro ně bude připraveno peklo, a pro
ty hodné či slibující polepšení i nebe
se svatým Mikulášem, Petronelem
a dalšími anděly.
V 17 hodin jarmark skončí
a průvodem se vydáme na náměstí,
kde děti z mateřské školky po
krátkém programu rozsvítí vánoční
strom. O občerstvení tam se postará
rada městyse.
Těšíme se na vás!

Z U B N Í P O H OTOVO S T NA NÁ S L E D U J Í C Í M Ě S Í C
17.-19. listopadu MUDr. Vosiková Veronika - Světlá n. Sáz., Lánecká 970 tel.606 136 302
25.- 26. listopadu MUDr. Pospíšilová Jitka - Ledeč n. Sáz., Koželská 222, tel. 776 100 171
2.- 3. prosince MUDr. Kříž Ladislav - Havl. Brod, Plovárenská 482, tel. 569 426 104
9.- 10. prosince MDDr. Kociánová Jana - Havl. Brod, Kalinovo náb. 605, tel. 569 424 499
16.- 17. prosince MDDr. Longin Petr - Havl. Brod, Husova 3622, tel. 776 116 125
23.- 24. prosince MDDr. Ciubrei Dumitru - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 569 721 553
25. - 26. prosince MUDr. Surzhyk Sergii - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 777 505 212
30. - 31. prosince MUDr. Neubauerová Věra - Havl. Brod, Doležálkova 673, tel. 569 623 900
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Lupínkohrají ve třídě Mravenců. Foto: MŠ

Předškoláci nocovali ve školce. Foto: MŠ

OBRAZEM

Mravenci u muzea K. H. Borovského. Foto: MŠ

Podzimní výtvarná dílnička pro Včeličky a jejich maminky a babičky.
Foto: MŠ

Poslední podzimní zápas odehráli borovští žáci v „retro“ dresech a nad Zápas žáků s Libicí neskončil pro domácí vítězně. V pozadí trénink
Habry zvítězili. Foto: Linda Burianová
borovského Áčka. Foto: Linda Burianová

Chobotniček se sešlo přes 40, předáme je havlíčkobrodské nemocnici.
Foto: Linda Burianová

Dějepisná přednáška v podání Ondřeje Neubauera.
Foto: Ivana Hamerníková.
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OBRAZEM

Keramické hrátky pro seniory. Foto: Linda Burianová

Keramické hrátky pro seniory. Foto: Linda Burianová

Deváťáci zazimovali AKORD. Foto: ZŠ

II. a III. třída v Havličkově Brodě. Foto: ZŠ

Dopravní výchova pro žáky 3. a 4. ročníku. Foto: ZŠ

Sedmáci zkouší šesťáky, zda ví něco o Francii. Foto: ZŠ

Módní přehlídkou slavili deváťáci Den jazyků. Foto: ZŠ

Šesťáci soutěžili ve znalostech o evropských zemích. Foto: ZŠ

