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SLOVO STAROSTY

S blížícími se svátky a koncem roku
bych Vám všem chtěl popřát, ať jsou
Vaše svátky radostné a prožité v co
největším klidu. V dnešní uspěchané době je třeba se alespoň na chvíli zastavit a odreagovat. Do nového
roku Vám chci popřát hlavně hodně
zdraví, které je tou nejcennější věcí,
kterou máme. Dále pak přeji mnoho osobních a pracovních úspěchů
v nadcházejícím roce.

poděkování a zhodnocení
akcí

Rád bych poděkoval divadelnímu
spolku JenTak za program před a při
rozsvěcení stromku a všem ostatním,
kteří se na přípravě akce podíleli.
Občanům pak děkuji za vysokou účast
na této vydařené akci, která mě mile
překvapila. Těší mě, že i přes nepříznivé počasí jste přišli a navodili si příjemnou vánoční atmosféru.

Návrh rozpočtu 2015
str. 5

Fotbalové zhodnocení

V sobotu 29. 11. proběhlo tradiční
setkání s důchodci. Jsem rád, že tato
akce, jež má dlouholetou tradici, je
hojně navštěvována. Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě akce
podíleli a všem, kteří se akce zúčastnili. Doufám, že se líbila a že se v příštím
roce budeme i nadále setkávat.
Další velmi vydařenou akcí byl
Turnaj v rapid Šachu, který proběhl
29. 11. v pohostinství U Havlíčků. Jedná se o 4. ročník šachového turnaje
Meroriálu Romana Bruknera, kterého se zúčastnilo přes 30 účastníků.
Děkuji Petru Kačorovi za každoroční
organizaci této akce.
Filmem Borovská desítka 2014
v pátek 28. 11. jsme se vzpomínkami vrátili do parného léta a druhým
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Z memoriálu
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filmem Urbex do dnes již prázdných
prostor Borováky označovaného
„Starý národní výbor“. Oba dva filmy
z Borové se autorovi Filipu T.A.K velice vydařily a účast na promítání byla
dle očekávání vysoká. Děkuji Filipovi
za přispění ke kulturnímu dění v obci
a těším se na jeho další filmy.
I přednáška Putování po Islandu,
která proběhla v sobotu 22. 11. a kterou připravil Jaroslav Panáček ze své
cesty po Islandu, byla další vydařenou
akcí s hojnou účastí lidí, za což mu
patří poděkování.
Toto je jen výčet akcí, kterých jsem
se sám zúčastnil a mohu ještě jednou zopakovat, že to byly akce velice
vydařené a přínosné.

... pokračování na str. 3

Členové JenTaku o první adventní neděli. Foto: Linda Burianová
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MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ a RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLANÍ ŠKOLY
VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA SPOLEČNÝ

ŠKOLNÍ A OBECNÍ

PLES

V SOBOTU

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová

24. 1. 2015 OD 19:30

DO SOKOLOVNY V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA
PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z

H.O.P.E.

KROUŽKU AEROBIKU PŘI ZŠ

BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

VSTUPNÉ 80 KČ, SENIOŘI VSTUP ZDARMA
Koupí vstupenky přispějete Základní škole
a Mateřské škole Havlíčkova Borová

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES,

který se koná dne 7.února 2015
v místní sokolovně.
-------------Hraje kapela AMIX p. M. Slaniny.
Začátek ve 20:00 hod.
Vstupné obvyklé.
Svoz zajištěn. Bohatá tombola.
Na Vaší účast se těší pořadatelé

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Výbor SDH zve všechny členy sboru
na volební valnou hromadu, která
se koná 3. ledna 2015 v hasičské
zbrojnici. Začátek je v 18:00 hod.

Všichni jste srdečně zváni.
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Každý rok na začátku ledna můžete v českých městech a vsích potkat koledníky v kostýmech Tří králů.
V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu
nebo koledují v ulicích. I v Havlíčkově Borové budou opět
koledníčci chodit při Tříkrálové sbírce, kterou již tradičně
pořádá Charita České republiky ve spolupráci s farností Havlíčkova Borová.
Sbírka v naší obci proběhne v sobotu 3. 1. 2015.
Z výtěžku sbírky poté Charita ČR celoročně pomáhá především nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Otevřete nám prosím dveře
a potřebným svá srdce a štědré dlaně. Společně s Tříkrálovou
sbírkou pomůžete mnoha lidem v nouzi.
Marie Nevolová, ml.

Občané H. Borové,
Peršíkova, Ž. Horek,
a chalupáři: nezapomeňte si vyzvednout
na úřadu městyse
kalendář na příští
rok, pokud jste tak
již neučinili. Děkujeme!
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 27. LISTOPADU 2014
USNESENÍ

1/11/2014
2/11/2014
3/11/2014
4/11/2014
5/11/2014
6/11/2014
7/11/2014
8/11/2014
9/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
15/11/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Halama Jiří, Hájek Ladislav.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje povolení provozu výherního hracího přístroje společnosti I. PARTNER GAMES a.s. v pohostinství U Havlíčka na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015.
- schvaluje rozpočtové změny k 27. 11. 2014.
- schvaluje dodatek smlouvy o dílo s firmou ATOS spol s r.o. Ledeč nad Sázavou na akci „Stavební úpravy ZŠ Havlíčkova Borová a vestavba do půdního prostoru“.
- schvaluje schvaluje dodatek smlouvy kupní se společností Jipast a.s. na akci „Stavební úpravy ZŠ
Havlíčkova Borová a vestavba do půdního prostoru“.
- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
- schvaluje uzavření smlouvy s firmou DRUPOS HB s.r.o. na projekt pro DSP, inženýrské sítě Havlíčkova Borová pro 9 rodinných domů za cenu 160 100 Kč bez DPH.
- schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Technická infrastruktura Havlíčkova Borová“.
- schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dodávce elektrické energie a plynu se společností Fonergy
s.r.o.
- schvaluje prodej pozemku p.č. 4180/2 o výměře 77 m2 ostatní plocha, neplodná půda, odděleného
G.P. 614-30117/2014 z pozemku p.č. 4180 v k.ú. Havlíčkova Borová panu Jiřímu Š. za cenu 35 Kč/m2.
- pověřuje radu městyse k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2014.
- schvaluje rozpočtový výhled Městyse Havlíčkova Borová na roky 2015 – 2018.
- schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 18. PROSINCE OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

slovo starosty

...pokračování ze str. 1

Totéž lze jistě konstatovat i o akcích dalších - dílny pro seniory v rámci projektu
tvořivý domov, které pravidelně organizuje Trojháček, knihovnice uspořádala
předvánoční tvoření Andělů není nikdy
dost. Zkrátka pěkných akcí proběhlo za
poslední dobu velké množství, za což
patří můj dík všem, kteří se na přípravě
a organizaci těchto aktivit pro ostatní
spoluobčany podílejí. Je dobře, že se stále
najdou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni
věnovat svůj volný čas a udělat něco pro
kulturní dění v městysi.

Zimní údržba

Začíná chladnější období a dá se předpokládat sněžení. Z toho důvodu apeluji na
všechny, kdo nechávají auta na silnících,
aby je v zimních měsících uklidili a nepřekáželi s nimi při zimní údržbě silnic.

myslivecké sdružení ZVE NA TRADIČNÍ PLES

Pro příznivce a návštěvníky našeho lednového plesu jsme připravili
v myslivecké tombole několik divočáků, srnčí, zajíce, divoké kačeny a dalších 300 hodnotných cen. Kdo nemá štěstí v tombole, může zkusit naši oblíbenou „ZVĚŘINOVOU DRAŽBU“. V myslivecké kuchyni Vás potěší biftečky
z divočáka, srnčí svíčková, zvěřinový gulášek a další 2 - 3 zvěřinové speciality.
Vepřová aut.zast.
19,10
Malá Losenice aut.zast. 19,15
Přibyslav náměstí
19,20
Dobrá aut.zast.
19,25
Žižkovo Pole aut.zast.
19,30
Modlíkov aut.zast.
19,35
Pro účastníky s vlastní dopravou je připraveno parkoviště.
Upozorňujeme návštěvníky,
že je zakázáno donášet
a konzumovat vlastní alkohol.

Kompostárna a sběrný dvůr

Kompostárna a sběrný dvůr jsou od
3. 12. uzavřeny. Otevřeno bude podle
počasí na jaře příštího roku. Pakliže budete potřebovat neodkladně odvézt větší
množství odpadu, je možná individuální domluva s panem Petrem Kučerou,
zaměstnancem městyse.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Krucemburk aut.zast.
Ždírec n.D. zast. u DIPP
Nové Ransko aut.zast.
Sobiňov aut.zast.
Bílek aut.zast.
Chotěboř zast. Hotel Vysočina
Příjemky aut.zast.
Střížov aut.zast.
Jitkov aut.zast.
Oudoleň aut.zast.
Slavětín aut.zast.

18,00
18,05
18,10
18,15
18,20
18,25
18,30
18,35
18,40
18,45
18,50

za Myslivecké sdružení Vladimír Křesťan

PLESOVÁ SEZÓNA 2015 v Havlíčkově Borové
MYSLIVECKÝ PLES
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES
HASIČSKÝ PLES

10. 1. 2015
hraje skupina TRIK
24. 1. 2015
hraje skupina H.O.P.E.
7. 2. 2015 hraje skupina AMIX p. Slaniny
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slovo hejtmana

Máme po komunálních volbách
a jednáních o vedení měst a obcí,
díky nimž začínají fungovat nově
složené samosprávy. Doufám, že dojde k určitému zklidnění oproti době
před volbami a krátce po nich. Potvrdily se mé obavy, o nichž jsem psal
už před měsícem. Sestavování koalic
bylo letos složitější než jindy. Snaha
kandidátů seberealizovat se vedla
ke vzniku mnohých nových uskupení s nepříliš vypovídajícími názvy. Ta
často slibovala řešení všemožných
problémů měst a obcí. Někdy šlo
i o známé tváře pod novou hlavičkou.
A voliči toužící po změně jim přisoudili nemálo mandátů. Takže často došlo
k rozdrobení nových zastupitelstev na

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři a široká borovská
veřejnosti. V minulém vydání jsem
Vás informovala, že si pro vás knihovna v čase mezi vánočními svátky připravila akci s názvem „ Přijďte pobejt“
ve spolupráci s „ BOBREM“ a jeho
přáteli. Bohužel vás musím informovat, že akce se z organizačních důvodů nebude konat.
Přeji všem pohodové prožití svátků
vánočních a šťastný vstup do Nového
roku.
Marcela Sobotková
knihovnice a průvodkyně

KNIHOVNA BUDE Z DŮVODU
ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENA
OD 19. 12. 2014 DO 4. 1. 2015.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SE POVEDLO

Divadelní spolek JenTak děkuje všem,
kdo přišli o první neděli adventní
30. listopadu odpoledne na adventní jarmark do Vitusu na borovské
faře. Za prodejci přišla spousta nejen
Borováků, kteří se kochali a nakupovali drobné výrobky, pochutnali si na
svařáku a vánočním cukroví, a v klidu
a teple si pohovořili se svými sousedy.
Více než stovka lidí se s námi pak
vydala na náměstí s průvodem, který
vedli andělé, čerti a Mikuláš. Na cestu
jim svítily děti lucerničkami, které si
v dílničce na faře před tím vyrobily.
Na náměstí jsme po několika písničkách a přímo v živém vysílání televize
„Nebe, peklo, ráj“ slavnostně rozsvítili vánoční strom. Za příjemnou atmosféru, kterou spolu s námi všichni přítomní vytvořili, velmi děkujeme!
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za JenTak Hana Tonarová

mnoho subjektů, jež pak obtížně hledaly souznění svých programů nebo
obyčejné lidské porozumění. Přiznám
se, že spíše důvěřuji osvědčeným
a zkušeným zastupitelům z jasně profilovaných kandidátních listin různého zaměření než novým zázračným
receptům těch neznámých. Ale uznávám jejich právo zkusit to a přesvědčit
o svých kvalitách. Doufám, že se všemi dojdeme ke shodnému pohledu na
potřeby obyvatel kraje. Slušné chování a poctivá práce – to je předpoklad
každé pozitivní činnosti. Přeji novým
i staronovým starostkám a starostům
a všem zastupitelům úspěšné fungování v jejich funkcích.
Nyní nadchází doba adventu, jenž
býval v křesťanské tradici našeho světa pro všechny občany obdobím zklid-
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nění, přípravou na duchovní svátky.
Předvánoční shon, na který si často
dnes stěžujeme, není opravdu nutný. Je mnohem lépe vnímat tento čas
v souladu s dřívějším pojetím předvánoční doby. Jako příležitost k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem,
nad tím, jak jsme žili, co jsme udělali
dobře a co se nám třeba i nepovedlo.
Taková malá poctivá inventura svého roku nikomu neuškodí. Abychom
vychutnali přátelskou domácí atmosféru, je důležitější uklidit si ve svém
nitru, než uklidit celý dům či byt.
Vánoce vnímám jako příjemné klidné
setkání rodiny a přátel a přeji Vám,
abyste i Vy tyto nejhezčí svátky v roce
prožili obdobně… anebo nejlépe každý dle svého přání.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Memoriál Romana Bruknera ovládl
šachista z Havlíčkova Brodu
Další ročník šachového Memoriálu Romana Bruknera je už minulostí. Čtvrtý ročník turnaje se nesl ve znamení nesmírně vyrovnaných
bitev na černobílých polích a o konečném vítězi nakonec rozhodlo
pomocné hodnocení. Putovní trofej si na rok odnesl Jiří Pokorný
z Havlíčkova Brodu.
Na klání se letos sešlo jednatřicet hráčů, mezi kterými nechyběli ani zástupci nejmladší šachové generace. Dlouhou dobu to vypadalo, že pohár letos
zůstane na domácí půdě, protože se v průběhu hry se na prvním místě usadil
borovský Marek Lacina. Jenže ten před poslední partií podcenil pomocné hodnocení a po remíze v posledním kole nakonec spadl se šesti a půl body až na
čtvrté místo. Stejný počet bodů jako vítěz nakonec v turnaji, který pořádá Petr
Kačor a jehož hlavním partnerem je Městys Havlíčkova Borová, získalo hned
šest šachistů a první a dvaadvacáté místo nakonec dělily pouhé dva body!
O vyrovnanosti turnaje svědčí i fakt, že loňský vítěz – Mojmír Smejkal ze Žďáru
nad Sázavou – skončil až devátý.
Havlíčkova Borová však nakonec o svoji pozici na stupni vítězů nepřišla. Na
třetí příčce se totiž umístil Petr Kačor, kterého předčili pouze dojatý vítěz Jiří
Pokorný a Miroslav Blažek z Havlíčkova Brodu. Mezi dětmi triumfoval Ondřej
Dejmal, který byl těžkým soupeřem i pro dospělé hráče, před Tomášem Balkem a Václavem Kubátem.
Poděkování patří všem sponzorům a těm, kdo se podíleli na zdárném průběhu turnaje.
Jakub Janáček

Foto: Jakub Janáček
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
Par.

Závazný ukazatel

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM DNE 27. 11. 2014.

NÁVRH 2015

PŘÍJMY CELKEM

22 086 488,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

10 340 000,00

Sdílené daně

9 070 000,00

Místní poplatky

550 000,00

Ostatní odvody

100 000,00

Správní poplatky

20 000,00

Daň z nemovitostí

600 000,00

PŘIJATÉ DOTACE:

6 431 888,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

5 314 600,00

Splátky půjč. prostředků
od obyvatelstva (splátky FRB)

100 000,00

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky)

120 000,00

1032 Podpora ostatních produkčních
činnost (lesní hospodářství)

3 000 000,00

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

30 000,00

2310 Pitná voda

550 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

260 000,00

3314 Činnosti knihovnické

3 000,00

3315 Činnosti muzeí a galerí

40 000,00

3341 Rozhlas a televize

1 000,00

3349 Ostatní záležitosti sděl prostředků

15 000,00

3511 Všeobecná ambulantní péče

54 000,00

3612 Bytové hospodářství

650 000,00

3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. (FRB)

400,00

3632 Pohřebnictví

25 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

20 000,00

3722 Sběr a svoz komunál. odpadů

21 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

140 000,00

6171 Činnost místní správy

255 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
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30 200,00

Přehled plánovaných příjmů a výdajů na této straně je
z důvodu místa zestručněn pouze na jednotlivé paragrafy čerpání na příjmové i výdajové straně. Návrh rozpočtu
byl projednán a schválen zastupitelstvem městyse 27. 11.
Podrobná verze návrhu rozpočtu rozepsaná na jednotlivé
položky čerpání je v současnosti zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dní tak, aby se s ním mohli občané seznámit. Po uplynutí 15-ti denní lhůty se jím bude zastupitelstvo
opět zabývat na svém zasedání ve čtvrtek 18. prosince.

Par.

Závazný ukazatel

VÝDAJE CELKEM

NÁVRH 2015

19 838 271,00

1012 Podnikání a restruktur. v zemědělství a potravinářství (pozemky)

20 000,00

1032 Podpora ostat.prod. činností (lesy)

380 200,00

2212 Silnice
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
3113 Základní školy
3313 KD Peršíkov
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií

1 640 200,00
40 000,00
327 800,00
92 100,00
1 200 000,00
25 000,00
23 000,00
310 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

3 000,00

3341 Rozhlas a televize

2 000,00

3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků

80 000,00

3399 Ostatní záležitosti kultury

53 500,00

3511 Všeobecná ambulantní péče

15 400,00

3612 Bytové hospodářství

68 040,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení (FRB)
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a rozvoj

2 000,00
171 640,00
50 100,00
991 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

450 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

160 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

103 600,00

5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy

5 000,00
76 000,00
950 000,00
12 103 691,00

6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací

15 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

50 000,00

6399 Ostatní finanční operace

400 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-2 248 217,00

Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ

-2 248 217,00

PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ

0,00

PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

NÁVRH ROZPOČTU 2015 DLE TŘÍD:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Kapitálové příjmy
PŘÍJMY CELKEM

10 340 000,00
5 214 600,00
6 431 888,00
100 000,00
22 086 488,00

Rádi bychom popřáli panu Mgr. Otto Hájkovi, který je
v době vydání tohoto čísla Borovských listů v nemocnici, hodně sil a brzké uzdravení.

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

7 623 271,00
12 215 000,00
19 838 271,00

Linda Burianová

Oznamujeme občanům, že úřad městyse bude v době
od 20. 12. 2014 do 4. 1. 2015 pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

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

PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VE ŠKOLÁCH V KRAJI
VYSOČINA
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Od září 2014 jsme zapojeni jako jedna ze 13 partnerských škol do projektu Podpora zdravého životního stylu
ve školách v Kraji Vysočina, jehož
hlavním cílem je podpora základních
a středních škol v Kraji Vysočina
v oblasti zdravého životního stylu
a dopravní výchovy.
Projekt je realizován prostřednictvím
4 klíčových aktivit, ve kterých:
a) budou proškoleni učitelé a obdrží
mnoho metodických a výukových
materiálů a her zaměřených na zdravý životní styl, které budou v průběhu
projektu používat ve své pedagogické
praxi
b) se budou žáci vzdělávat v dopravní výchově novými metodami, zaměřenými hlavně na praktický nácvik
v provozu
c) budou žákům nabídnuty různé formy pohybových aktivit
d) budou zapojené školy sdílet zkušenosti se zařazováním nových aktivit
do činnosti školy, budou se vzájemně
setkávat za odborné podpory členů
Krajského koordinačního týmu Škol
podporujících zdraví, budou předávat
svoje zkušenosti (např. na konferencích) ostatním školám Kraje Vysočina.
Naše škola se přihlásila k realizaci
těchto aktivit:
1. Zdraví nás baví – v rámci této
části proběhla v naší škole 11. 11.
2014 tzv. hra o zdraví pro žáky 3., 4.
a 7. ročníku. Jedná se o interaktivní hru, kdy na 4 stanovištích probíhá
volná diskuse s dětmi, hravou formou
se odborníci snaží sdělit informace
o významu zdravého životního stylu. Atraktivním, poutavým a zejména aktivním způsobem osloví děti ve
věku, kdy lze velmi významně ovlivnit
jejich chování, návyky a způsob život
a zodpovědnost za své zdraví i zdraví
druhých. A co všechno si žáci během
hry o zdraví vyzkoušeli? Doplňovat
správné typy potravin do potravinové
pyramidy, porovnat stupeň nebezpečnosti různých typů závislostí,
uvědomit si vlastní zodpovědnost na

ročník
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svoje zdraví. Jelikož hru vedou zkušení odborníci ze Státního zdravotního
ústavu v Jihlavě, budou zpracovány i
metodické a pracovní listy pro žáky, se
kterými mohou pracovat v průběhu
celého školního roku. Závěr celé hry
je věnován tomu nejdůležitějšímu, co
každý může podle svých schopností
udělat pro své zdraví – pohybu, a jak
jinak si ho vyzkoušet než ihned na
místě – cvičením sestavy, která určitě
všechny bavila.
2. Pohyb nás baví - cílem aktivity je
nabídnout co největšímu počtu žáků
mimoškolní pohybové aktivity dle
jejich zájmu ve školních tělocvičnách,
hřištích, nebo v přírodě, vzhledem k
omezené výši finančních prostředků
však byly finančně podpořeny pouze
tři kroužky – přírodovědně – sportovní, stolní tenis a karate, zároveň bylo
zakoupeno drobné sportovní vybavení dle jejich požadavků.
3. Bezpečně na cestě – projekt
zaměřený na dopravní výchovu.
4. Síťování škol - cílem aktivity je
setkávání základních a středních škol
při programech zaměřených na zdravý životní styl, mohou se zapojit školy, které ukážou příklad dobré praxe
jak z vyučovacích hodin, z družin, tak
i z mimoškolních aktivit, z těchto
setkávání vznikne „Zásobník nápadů“
jako inspirace pro ostatní školy.

DOTKNĚME SE BUDOUCNOSTI

Od září realizujeme i další projekt
opět jako partnerská škola zaměřený
na další vzdělávání pedagogů v oblasti
informačních a komunikačních technologií, zejména pak na výuku s možností využití mobilních dotykových
zařízení – tabletů. Projekt je určen
pouze pedagogickým pracovníkům
základních škol a zabývá se dalším
vzděláváním tří skupin pedagogů:
1. dalším vzděláváním ředitelů škol
v problematice veřejných zakázek,
ICT vybavení do stávajícího systému
školy a orientaci v oblasti bezpečnosti
v ICT oblasti
2. dalším vzděláváním ICT metodiků pro využití tabletů, včetně jejich
aplikace do stávajícího vybavení školy
a následného využívání ve výuce
3. dalším vzdělávání všech učitelů pro
využití tabletů při přípravě na výuku
i při výuce samotné.
Doposud již proběhlo vzdělávání
ředitelky a metodika ICT, v současné
době se připravuje výběrové řízení
na dodavatele mobilních dotykových
zařízení pro pedagogické zaměstnance. Po ukončení výběrového řízení
a dodání tabletů do školy začne vzdělávání učitelů. Závěr celého projektu
bude patřit tzv. oborovým školením,
kdy si učitelé stejných aprobací z blízkých zapojených škol (ZŠ a MŠ Kru-

školní rok
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cemburk, ZŠ a MŠ Česká Bělá, ZŠ a MŠ
Maleč) budou vzájemně vyměňovat
zkušenosti.
Děkuji všem svým kolegyním, které
se do projektů zapojili i přesto, že je
to práce v jejich
volném čase,
a doufám, že
to bude znamenat přínos
a posun pro
naši školu.

28 UČITELŮ SE SEŠLO V NAŠÍ ŠKOLE
Celkem 28 pedagogů, z toho 15
z okolních škol (ZŠ a MŠ Oudoleň, ZŠ
a MŠ Česká Bělá, ZŠ a MŠ Maleč) se
sešlo ve čtvrtek 20. 11. 2014 v naší
škole v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pozvání k nám
totiž přijal PaedDr. Zdeněk Martínek,
speciální pedagog, který pracuje
v Pedagogicko – psychologické poradně v Pelhřimově a dlouhá léta se
věnuje problematice dětí s poruchami chování a práci s třídními kolektivy.
Jeho tříhodinová poutavá přednáška velice zaujala všechny účastníky.
Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří neváhali a přijeli k nám do
Havlíčkovy Borové. Myslím, že určitě
nelitovali.

PRÁCE NA ŠKOLNÍ PŮDĚ FINIŠUJÍ

Koncentrace mnoha profesí – takto
to vypadá na školní půdě v posledních týdnech, skoro jak praví stará,
ale známá a slavná klasika: „zedníci, tesaři, obkladači, sádrokartonáři,
topenáři, instalatéři, malíři, elektrikáři….“ Práce v nejvyšších patrech
základní školy finišují, naplňuje se
druhá etapa projektu Půdní vestavba ZŠ. V rámci tohoto projektu
ROP Jihovýchod hrazeného z 85 %
z evropských dotací vznikne nový cvičební sál s menší lezeckou stěnou,
šplhacími tyčemi, lany a mnoha dalšími pomůckami pro tělesnou výchovu žáků a cvičení zájemců. Součástí
cvičebních prostor budou i šatny se
sociálním zařízením pro chlapce i dívky, prostory pro ukládání pomůcek na
cvičení.
Svého zprovoznění se dočkají
i dlouho očekávané věžní hodiny, které budou propojeny se zvoněním ve
škole. Momentálně se doslova řečeno finišuje - dodělávají se sádrokartonové stropy, obkládají se sociální
zařízení, pokládá se podlaha, instaluje se zvonění a začínají se zprovozňovat věžní hodiny. Předpokládáme, že
závěrečné práce proběhnou do poloviny prosince.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUPOVÝ
SYSTÉM DO BUDOVY ŠKOLY

Poslední listopadový týden byl ve škole zprovozněn elektronický přístupový systém. Všichni žáci, zaměstnanci
a vedoucí kroužků dostali čip, který
jim umožňuje vstoupit do budovy
základní školy, pouze však v určených
časových intervalech. Ostatní návštěvníci školy mohou kdykoliv v průběhu dne zazvonit u hlavního vchodu
a po ohlášení jim bude vchod otevřen
prostřednictvím telefonu buď u účetní školy, ředitelky školy, vychovatelky
školní družiny nebo sborovny. Věřím,
že zavedením elektronického systému přispíváme k zajištění větší bezpečnosti všech žáků školy.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Příběhy bezpráví

Také letos se na naší škole objevili
pamětníci komunistického bezpráví
- p. Stojan a p. Fanta. V rámci projektu Příběhy bezpráví, kterého se
naše škola každoročně účastní, jsou
žáci seznamováni s životem v minulém století za éry komunismu. Projekt
má dvě části. V té první žáci sledují
dokument o životě v tehdejším Československu. Druhá část je poněkud živější. Každý rok k nám zavítají
pamětníci a ti nás v rámci dvou vyučovacích hodin seznamují se svým
životním příběhem. Tak tomu bylo
také letos. Pan Stojan nám vyprávěl o
dvou letech v Jáchymově, ke kterým
byl odsouzen ve vykonstruovaném
procesu. Na jeho slova navázal pan
Fanta se svým životním příběhem
chlapce, jehož rodina byla vyhnána
z rodného domu. Věřím, že se přednáška byla pro dnešní mladou generaci poučná, že jim dovolila nahlédnout do života před desítkami let.

Marie Holcmanová

Bobřík informatiky

V polovině listopadu proběhla na
naší škole celostátní soutěž Bobřík
informatiky. Tato soutěž si klade za cíl
seznamovat žáky a jejich učitele s tím,
co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co
ovládání počítače.
Proč právě bobřík? Kdo četl knihu Jaroslava Foglara Hoši od Bobří
řeky, ví, že bobřík představuje určitou
zkoušku, prokázání dovednosti, umu
a kvality. Kdo by neznal bobříka hladu, bobříka odvahy, bobříka velkého
mlčení! Ulovení bobříka znamená
překonání sebe sama, splnění nelehké zkoušky. V této soutěži, která takovou zkoušku představuje, lze ulovit
bobříka dosažením určitého počtu
bodů při testu na počítači. Nejde sice
o prokázání mrštnosti nebo odvahy,
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ale jistě o prokázání důvtipu, schopnosti přemýšlet a rozumět světu počítačů.
A jak dopadl lov? Naši žáci celkem získali 10 Bobříků informatiky.
V kategorii Kadet (žáci 8. r.) soutěžilo
18 žáků, alespoň 150 bodů dosáhlo
a úspěšnými řešiteli se stali 2 soutěžící – Tomáš Bačkovský a Věra Bruknerová. V kategorii Benjamin (6. a 7. r.)
neulovil Bobříka žádný z 28 soutěžících. Nejúspěšnější lovci byli v kategorii Mini (4. a 5. r.), kde z 20 soutěžících
uspělo 8 žáků – Nela Bartušková, Ludmila Bencová, Radim Solnička, Denisa Bruknerová, Štěpán Kubát, Ivana
Ehrlerová, Daniel Kalenda a Kateřina
Luňáčková. Navíc Nela a Ludmila se
ve své kategorii umístily se 177 body
na 80. příčce z 9026 soutěžících v celé
republice. Všem soutěžícím děkuji za
účast a úspěšným řešitelům blahopřeji!
Na závěr bych chtěla poděkovat
kolegyni Vlastě Slámové za pomoc při
organizaci soutěže a učitelům, kteří
upravili rozvrh tak, aby se naši žáci
mohli soutěže zúčastnit.
Dagmar Boumová

Do školy přijel Svatý Martin…..

Listopad není na první pohled
nijak příjemný měsíc. I pranostika si
stěžuje: Listopad z mlhy, jinovatky,
deště, sněhu , sucha a bláta před zimou k zimě chvátá. Venku je ošklivo,
prší a fouká vítr, bývá mlha a sychravo. Sluníčko není skoro vidět, však se
také říká, že listopadová mlha zhasíná slunce….A tak jsme se s deváťáky
rozhodli, že si tyto smutné chvíle zpříjemníme povídáním o tom, co krásného nás čeká s příchodem adventní
a vánoční doby a uspořádali jsme pro
všechny děti ze základní a mateřské školy naši první společnou akci
s názvem „Od Martina po Vánoce.“
V úterý 11. listopadu přijel k naší
škole SVATÝ MARTIN na krásném
bílém koni a všem oznamoval, že zima
ještě nenastává, ale je třeba se na ni
přichystat:

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice
za metelicí se honí.
Je-li zamračeno na svatého Martina,
bude zima levná; je-li jasno, bude zima
tuhá.
Když svatý Martin se sněhem přiběžel,
bude v něm celý měsíc ležet.
Na svatého Martina slunečno - dlouhá
zima.
O Martině po ledu - o Vánocích po blátě.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Děti se společně s Martinem
odebraly k faře, kde putování po
adventní a vánoční době začínalo.
Na bíle vyzdobené cestě na všechny čekalo vyprávění o podzimu

a adventu, setkání s Barborkami, Mikulášem, andělem, čerty a s nejkrásnějším
Štědrým dnem. Na závěr všichni
ochutnali svatomartinské rohlíčky
a zahřáli se horkým čajem.
Doufáme, že se Vám naše akce líbila a již se těšíme na další, které Vám
budeme po celý školní rok připravovat.
Blanka Zvolánková a deváťáci

Výtvarná soutěž
Po stopách Jana Zrzavého

Už tradičně se naše škola účastní
výtvarné soutěže, kterou pořádají
v Krucemburku. Nejednou byli žáci
naší školy úspěšní a v konkurenci ostatních se neztratili. Letos se
vyhlášeným tématem soutěže „Krucemburk“ zabývali žáci zejména vyšších tříd základní školy. Pod vedením
p. uč. Slámové vznikly velmi vydařené výtvarné práce ve 4. a 5. ročníku.
P. uč. Boumová se žáky 6. a 9. ročníku ztvárnili Krucemburk technikou
perokresby. Nejhezčí práce odeslali k
výstavě a posouzení a nyní čekají na
verdikt odborné poroty.

Muzikální kresba podruhé

Od února do března letošního roku
probíhal v 1., 2. a 3. třídě ZŠ kurz
muzikální kresby. Jen v krátkosti připomenu, že jsme úzce spolupracovali
s borovským malířem a grafikem Filipem T.A. K., který byl autorem nápadu. Nejmladší děti naší školy volně
kreslily pastelkou, později suchým
pastelem to, co je napadlo při poslechu hudby. Přes počáteční rozpaky se
děti vyjadřovaly výtvarnou formou
velice nenuceně a bylo zajímavé, jak
se hudba stává prostředkem uvolnění a relaxace. Výtvarné práce vzniklé v tomto projektu jste mohli prohlédnout na začátku dubna. V rámci
velikonočních dílen jsme připravili
zajímavou výstavu nejpovedenějších
prací.
Nyní projekt vstupuje do své druhé poloviny. V ní budeme kritickým
pohledem vybírat nejzajímavější práce, ty ve spolupráci s Filipem T.A.K.
a p. uč. Boumovou zapaspartujeme a díky finančním prostředkům
z grantu městyse necháme zarámovat. Takto finálně zpracované výtvory
našich nejmenších žáčků pak budou
zdobit nově vybavenou školní jídelnu
a chodby základní školy.

Borováci se letos už podruhé chystají na návštěvu
adventní Vídně

V loňském školním roce jsem v rámci
prohloubení znalostí o našich německy mluvících sousedních zemích
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i v rámci zvýšení zájmu o výuku německého jazyka nabídla dětem
2. stupně možnost navštívit předvánoční Vídeň. Zájem nebyl veliký,
přesto se nakonec do rakouské metropole vypravili žáci naší školy
s doprovodem rodičů, ale i pedagogové s rodinami. V počtu 33 osob
jsme doplnili přistavený autobus.
V letošním školním roce je už situace jiná. Autobus je plně obsazen
a ještě se hlásí další zájemci. Organizátorka zájezdu p. uč. Havlíková, která
nás bude sama Vídní provázet, doplnila program o návštěvu Schönbrunnu
a Státní opery. Výlet na adventní trhy se stává tradicí a přihlášení účastníci se těší na sobotu 13. prosince, kdy se z borovského náměstí rozjede autobus směr Vídeň.
Vloni se se školou
jelo do Vídně poprvé.
V pozadí Stephansdom.
Foto: ZŠ.

NAŠE AKTIVITY

Zajímá nás váš názor

Čekají nás Vánoce, nejhezčí svátky v roce! Sama je mám moc ráda,
proto se hned zprvu omlouvám, že hodlám stočit „řeč“ úplně jinam.
V základní škole chystáme příští rok v březnu už pátý ročník velikonočních dílen. Od jejich začátku v roce 2009 jsem velmi potěšena, že se
těší tak velké oblibě. Některé dílny opakujeme pro velký úspěch, jiné
zkoušíme, jak se osvědčí. Díky finančním prostředkům úřadu městyse
jsme dílny rozšířili, aby si každý tzv. přišel na své. Loni už se tvořilo ve
všech třídách základní školy. Celou akci pořádají všichni zaměstnanci
školy především pro žáky školy, ale i pro širší veřejnost. Protože musím
s předstihem oslovit majitele šikovných rukou a celou akci naplánovat, ráda bych znala vaše názory i připomínky. Zajímá mě, která činnost vás zaujala, jakou byste rádi v borovské škole znovu přivítali i naopak. Zároveň přivítám, kdyby se chtěl někdo
z místních aktivně zapojit a přímo některou z dílen sám vést. K dispozici je můj mail na webových stránkách školy. Děkuji za vaše názory.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Vánoční kouzlení s Kožíškem

Páteční dopoledne se žáčci první třídy vyrazili naučit něčemu jinému,
než se učí ve škole, a to kouzlení. Do knihovny v Havlíčkově Brodě přijel známý kouzelník Kožíšek. Celé představení se neslo v duchu Vánoc.
A hned k prvnímu kouzlu si přizval na pomoc našeho žáčka Šimonka. Společně ozdobili ukrytý stromeček podle barvy, kterou Šimonek
ze sáčku s ozdobami vylosoval. Děti během kouzlení cvičily, říkaly
zaklínadla, zpívaly a některé dělaly asistenty při kouzlení. Odměnou
jim bylo pexeso a perfektní hodinová atmosféra. Na můj dotaz ,jak se
asi kouzelníkovi povedlo v rukách spojit roztrhané noviny jsem dostala jednoduchou odpověď . “Normálně to slepil“.
Výlet se vydařil a pro některé to byla i první návštěva v knihovně,
kde jsme hodinku před začátkem představení pobyli.
Iveta Neubauerová

Žádost o příspěvek do tomboly

Dovolujeme si touto cestou oslovit rodiče žáků naší školy i širokou
veřejnost s prosbou o příspěvky do tomboly na v pořadí již 3. společný
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES. Pokud můžete věnovat cenu do tomboly, přineste ji, prosím, na úřad městyse v dostatečném předstihu před konáním plesu - 24. 1. 2015. Za případné dary Vám předem děkujeme.
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Měsíc listopad byl pro děti z mateřské školy
ve znamení mnoha akcí. Každý týden na děti
čekal nějaký hezký program, jak už ve školce
nebo i mimo ni. Také děti pozorovaly počasí a dozvídaly se mnoho nových věcí o něm.
Třída Kulíšků pokračovala ve svém poznávání
Havlíčkovy Borové, kdy navštívili dům Karla
Havlíčka Borovského a také místní kostel sv.
Víta. Třída Lupínků se zase detailně zabývala
poznáváním lidského těla.

Iveta Neubauerová, tř. uč. 1. roč. ZŠ

- 6. 11. se děti fotografovaly na sérii fotografií s vánoční tématikou
- 7. 11. jsme navštívili galerii výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě u příležitosti animačního programu pro děti s názvem „Cesta za dobrodružstvím“, který nás zasvětil do
tajů ilustrací Pavla Čecha
- 11. 11. nás před školkou navštívil Svatý
Martin na bílém koni a doprovodil nás na
„cestu adventním obdobím“
- Tentýž den v podvečer se konalo již tradiční
„Uspávání broučků“
- 12. 11. k nám do školky zavítali hasiči z Havlíčkova Brodu a pomocí obrázků nám řekli,
co takový hasič musí všechno umět
- 13. 11. se konalo již druhé setkání Lupínků
s žáky 3. třídy, tentokrát v budově základní
školy
- 20. 11. jsme navštívili již podruhé kino
v Krucemburku a podívali se na pásmo pohádek „Krtkova pohádková dobrodružství“
- 20. 11. ukázala třída Kulíšků svým maminkám, tatínkům i babičkám, co se od začátku
roku naučili, i to, jak moc jsou šikovní

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Průvod dětí, rodičů a prarodičů jste mohli
potkat v podvečer úterý 11. 11., jak jde od
mateřské školy po směru světýlek. To proto,
že se konalo tradiční uspávání broučků. Této
akci předcházelo mnoho příprav. Již 22. 10. se
rodiče sešli v mateřské škole a vyrobili svým
dětem lucerničky ve tvaru dýničky, aby si děti
mohly posvítit na cestu. Také Lupínci společně
s paní učitelkou vydlabali dýni a vytvořili tak
krásný domeček pro broučky, který vybavili na zimu – dali do něj listí, brikety, hobliny
a také kamínka, aby si broučci v té největší
zimě měli kde zatopit.
Cestu k domečku broučků označovali světýlka i velké lahve ozdobené různými
usmívajícími se obličeji. Letos nám počasí
moc nepřálo, foukal velký vítr, který nám
zhasínal světla po cestě i lucerničky, které
jsme si po cestě zapálili. Přesto jsme v dobré
náladě došli k cíli – k domečku pro broučky –
- k dýničce. Zde jsme broučkům k usínání
zazpívali písničky a řekli nějaké básničky.
Poslední píseň k uspávání s námi zpívaly
také rodiče. Na konci se v domečku zhaslo
a broučci tak mohou v klidu spát až do jara
a přečkat tak zimu, která jak doufáme, nám
přinese alespoň trochu sněhu.
Šárka Hospodková

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL

INFORMUJE

Informace z fotbalového oddílu
S blížícím se koncem roku většina
z nás bilancuje, jaký vlastně byl, co
se podařilo a co ne. Dovolte mi, abych vás - širokou sportovní veřejnost
i ostatní čtenáře Borovských listů
informoval o činnosti našeho fotbalového oddílu v právě končícím
kalendářním roce 2014. Po sportovní
stránce to bude hodnocení dle mého
názoru velmi úspěšné.
V pravidelných soutěžích minulého soutěžního ročníku startovala tři
družstva, A a B dospělých a družstvo
mladších žáků. A družstvo poprvé ve
své historii vyhrálo nejnižší krajskou
soutěž I.B třídu a po třech letech
postoupilo opět do druhé nejvyšší
krajské soutěže I.A třídy. B mužstvo
skončilo na celkovém 8.místě ve III.
třídě a naši nejmenší poprvé v historii
vyhráli jednu ze skupin soutěže mladších žáků a postoupili do finále o celkového přeborníka OFS. Zde se našim
hráčům tolik nedařilo a v konečném
hodnocení obou skupin obsadili
4. místo ze 16 družstev.
Po skončení uplynulého SR jsme
se z důvodu dovršení věkové hranice rozloučili se třemi hráči. Všichni
hráči dostali pamětní medaile a ti,
kteří se o úspěch nejvíce zasloužili,
i malé poháry. Rovněž OFS věnoval
vítězům všech svých soutěží poháry.
Před podáním přihlášky na stávající
SR 2014/2015 bylo rozhodnuto, že do
soutěží přihlásíme také nové družstvo
mladší přípravky, které tuto soutěž
naposledy hrálo v SR 1989/1990!
Bylo to i z důvodu postupu A družstva
do zmiňované I. A třídy, kde je podmínkou mít alespoň dvě mládežnická družstva. Problém, který se nám
nepodařil vyřešit ani během podzimní části, byli trenéři a vedoucí ke
zmiňovanému družstvu. Nakonec na
sebe tuto oběť vzali trenéři družstva
mladších žáků, pánové Klement Martin a Luňáček Láďa. Aby bylo učiněno
všem problémům zadost, byla tato
soutěž rozlosována na stejný hrací
den jako soutěž mladších žáků. Přesto jsme nesehráli pouze první turnaj
v Golčově Jeníkově. Tato soutěž se
totiž hraje turnajovým způsobem.
Znamenalo to též zajistit nové adepty
pro fotbal a to již během letních prázdnin. Nábory jsme prováděli i během
podzimní části daného SR. Celkem se
nám podařilo do žákovských družstev
zaregistrovat 12 hráčů.
Po absolvování letní přípravy byl
zahájen stávající SR 2014/2015, ve

kterém máme tedy v soutěžích čtyři
družstva - A družstvo v I.A třídě Kraje
Vysočina, B družstvo ve III. třídě a již
zmiňované družstvo ml. žáků a mladší přípravky v soutěžích našeho OFS
Havlíčkův Brod.
Umístění po podzimní části je nad
očekávání úspěšné. Vždyť A je zatím
na 4. místě, B družstvo obsadilo
6. místo, omlazené družstvo ml. žáků
je ve druhé polovině tabulky ve skupině A – 8. místo z 10 družstev a rovněž
přípravka si vede úspěšně. V této soutěži se body za vítězství nepřidělují
a o pořadí rozhoduje pouze počet
branek. Dle těchto kritérií je naše
družstvo znevýhodněné, protože se
soutěž přípravek hraje jako utkání
dvou družstev a branky se sčítají. Naše
družstvo však z důvodu nedostatečného počtu hráčů hrálo pouze utkání
jedno. To však nic nebrání tomu, že
chlapci mají o fotbal zájem, na tréninky a utkání se těší. Lze si jen přát, aby
jim elán a chuť do hry vydržela.
V podzimní části jsme měli na
hostování tři hráče žákovské kategorie a z dospělých Kamila Štukhejla
v Tatranu Ždírec nad Doubravou, stejně jako na“ Junior start“ Jakuba Fikara. V našem oddíle hostovalo celkem
8 hráčů. Výraznou posilou byl bezesporu hráč Slovanu Havlíčkův Brod
Roman Provazník. Celkem má oddíl
k 1. 12. 2014 99 členů. Po dlouhé
době sehrálo rovněž naše družstvo
starších pánů – veteránů svá dvě
utkání, obě mezinárodní se slovenským družstvem z Diakovců, v červnu
na našem hřišti a v měsíci září na Slovensku.

MNOHO DALŠÍCH AKTIVIT

Toto je moje sportovní hodnocení
činnosti v letošním kalendářním roce
2014 a dovolím si přidat ještě pár vět
všeobecně o práci v oddíle. V letošním roce jsme pořádali Masopustní průvod, uspořádali jsme několik
tanečních zábav, pomáhali jsme zajistit dnes již tradiční běh „Borovskou
10“, zajišťovali jsme občerstvení při
promítání letního kina.
V červenci provedla firma Park
Třebíč částečnou rekonstrukci hrací
plochy. Jednalo se o aerifikaci, propískování a dosetí travnatého povrchu.
Akce vyšla zhruba na 57 tisíc korun,
částečně jsme ji uhradili z dotace,
kterou jsme získali prostřednictvím
FAČR. Na tribunu jsme instalovali opět
lavice, stále nám však chybí dokončit
sezení v horní řadě, bylo instalováno
zábradlí vedle schodiště z kabin na
hrací plochu a v neposlední řadě byla
provedena rekonstrukce přední strany na stavebních buňkách za hřištěm,
kde je závlaha hrací plochy a antuko-

PROSINEC 2014

vého hřiště. O tyto dvě poslední akce
se zasloužil hlavně člen našeho fotbalového oddílu pan Láďa Luňáček,
který rovněž začátkem letošního roku
zajistil některé pomůcky na trénink,
které využívají všechna naše družstva.
Při rekonstrukci buněk pomáhali též
trenér A družstva Roman Brukner
a další dva členové fotbalového výboru. Dovolte, abych jim za odvedenou
práci touto cestou poděkoval.
Děkuji Úřadu našeho městyse
a zemědělské a.s. za pomoc při údržbě hrací plochy a za zajištění dopravy převážně pro A družstvo. Děkuji
i panu Vítkovi, který zajišťoval dopravu mikrobusem pro naše žákovská
družstva. Děkuji rovněž jménem fotbalového oddílu i hráčům, trenérům,
vedoucím všech našich družstev za
dosažené výsledky a všem ostatním,
kteří jste zajišťovali ostatní akce pro
získání financí na naši činnost a kteří jste zajišťovali hladký chod oddílu.
Konkrétní a jmenovitá hodnocení
provedeme až na naší Valné hromadě, kterou svoláme do zahájení jarní
části mistrovských utkání a která bude
zároveň volební. Vyzývám všechny
zájemce, kterým není borovský fotbal
lhostejný, přihlaste se jako kandidáti
do nového fotbalového výboru.
Velmi ochotně a nezištně s námi
spolupracuje pan Filip T.A.K., v jarní části minulého SR natočil utkání
mladších žáků a předal každému hráči
záznam na DVD. Za to mu patří můj
dík stejně jako panu Davidu Burianovi a Pribině Přibyslav za finanční dar
pro naše družstvo přípravek, za který jsme pořídili nové dresy. Dík patří
i keramičce paní Lence Sedlákové,
která nám sponzorsky věnovala věcný dar. Děkuji rovněž všem fanouškům a fanynkám, kteří naše družstva
povzbuzují a to nejen na domácím hřišti. Jménem oddílu přeji všem krásné
Vánoce a v novém roce mnoho zdraví
a osobní pohody, hráčům též hodně
sportovních úspěchů.
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu
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OSMISMĚRKA O CENU
přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a budeme se těšit na stránkách zpravodaje opět v ...(tajenka).

PROSINEC 2014

Pomalu ale jistě se nám blíží
Vánoce a my jsme jejich nádech
mohli pocítit 23. 11. na v pořadí
již třetích dílničkách pro seniory,
které jsme pojali právě vánočním
tvořením. Kouzlo těchto dílniček
snad ani nemusíme popisovat. Věříme, že si všichni přišli na
své a tvořením vánočních dekorací se dostatečně naladili
na nejkrásnější svátky v roce.
Chtěli bychom všem popřát klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně zdraví! Již nyní se těšíme na další
setkávání v příštím roce.
za Trojháček Jana Havlíčková

PODĚKOVÁNÍ

LEGENDA: advent, anténa, asijec, balené, beata, červen, desetiletí, děťátko, drn, džem,
inteligent, inženýr, klášter, lano, nať, noha,
skvost, terakota, trikotýn, trio, tříkrálový,
vánoce
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 12. 2014
na úřad městyse buď osobně, telefonicky nebo
na uvedené kontaktní e-maily.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. MINAŘÍKOVÁ HANA, H. BOROVÁ 110
2. RIEGEROVÁ BLANKA, H. BOROVÁ 329
3. HÁJKOVÁ MARIE, H. BOROVÁ 288
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

Kolektiv Koloniálu Šrámková a Pohostinství
U Havlíčka Vám děkuje za přízeň v roce 2014
a přeje krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2015.

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele:
www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Rádi bychom poděkovali členům spolku TrojHáček za příjemně strávená tři nedělní odpoledne, která pro nás, seniory, připravili v rámci projektu Tvořivých dílen. Za odborného dohledu šikovných instruktorek jsme měli možnost
naučit se některé nové techniky a vyrobit si různé dekorativní předměty. Dekorace z papíru nás naučil pan Pěch.
Při druhém sezení jsme pracovali s pedigem. Jak plést
košíčky, podnosy a pod. nám ukázala Míša Chlubnová.
V předvánočním čase jsme si s Jitkou Havlíčkovou vyrobili vánoční dekorace - svícny a adventní věnce. Členové
TrojHáčku pro nás připravili veškerý potřebný materiál
a pomůcky. Nechybělo ani občerstvení - zákusky ke kávě
a výborný svařák.
Těšíme se na další podobné akce a ještě jednou děkujeme všem, kteří nám, seniorům, věnovali čas i energii.
Ludmila Zvolánková, Marie Kolouchová

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. ve spolupráci s Obcí Kameničky
Vás srdečně zvou na společnou výstavu
spojenou se soutěží o nejhezčí vánoční stromeček „Havlíčkova kraje“

Slavnostní zahájení se koná
v sobotu 20. 12. 2014 v 15.00 hodin
ve výstavní síni na Obecním úřadě v Kameničkách.
Při této příležitosti vystoupí děti z MŠ a ZŠ Kameničky.
Celou akci bude doprovázet putovní výstava MA21 a obcí v MAS Havlíčkův kraj.
Cílem výstavy je seznámit obyvatele obcí Havlíčkova kraje s programem Místní
agenda 21, s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj a se zajímavostmi
v jednotlivých obcích v regionu MAS.

Výstava je přístupná od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015.
Pracovní dny otevřeno: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 hodin
Víkendy a státní svátky: 13.00 – 15.00 hodin
24. a 25. 12. 2014 - ZAVŘENO

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Havlíčkově Borové
Vás co nejsrdečněji zvou na tradiční

OBRAZEM

1.

VÁNOČNÍ BESÍDKU
V NEDĚLI

21. 12. 2014 OD 13:00 HODIN
V SOKOLOVNĚ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

SOKOLOVNA HAVLÍČKOVA BOROVÁ
VSTUPNÉ:

(v ceně večeře + přípitek)

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ: 400 Kč (pouze přípitek)

Možnost zakoupení večeře na místě: 60 Kč
ZAKOUPENÍ MÍSTENEK: na Úřadu městyse u paní Hošákové do 20. 12.

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN DĚTEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vánoční dekorace s TrojHáčkem.
Foto: Linda Burianová

Šachy jsou náročným sportem.
Foto: Jakub Janáček

O premiéru dokumentu Urbex a Borovské desítky 2014 autora Filipa
T.A.K. byl veliký zájem. Foto níže: Aleš Uttendrofský

Andělů není nikdy dost - na akci knihovnice Marcely Sobotkové
jich byla spousta. Foto: Linda Burianová

Děkujeme paní Marii Havlíčkové, která nám velmi
ochotně a v bleskovém termínu ušila ubrousky na
stoly do školní jídelny. V kombinaci s novým nábytkem to vypadá v jídelně moc hezky.
Děkujeme. Martina Brychtová

Tradiční setkání seniorů pořádané radou městyse. Foto: Aleš Uttendorfský.
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Havlíčkobrodští hasiči s dětmi v mateřské škole. Foto: MŠ

Děti z dolní třídy v kostele sv. Víta. Foto: MŠ

Děti ze školky uspaly broučky.
Foto: MŠ
Děti si ve Vitusu mohly vyrobit lucerničky na cestu
ke stromečku. Foto: Hana Tonarová

Putování „Od Martina po Vánoce“
si pro žáky připravili deváťáci.
Foto: Jana Žáková
Děti z přírodovědně-sportovního kroužku. Foto: Jana Žáková.
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OBRAZEM

