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Stav vody v Havlíčkově Borové
Letošní sucho se velmi podepsalo
na stavu zásob pitné vody v městysi.
Již několik měsíců jsme byli nuceni
vodu dovážet, převážně pak
o víkendech, kdy je nejvyšší
spotřeba. Chtěl bych zde poděkovat
Havlíčkově Borové zemědělské
a.s. za to, že nás nechala bezplatně
dovážet pitnou vodu ze svého
vrtu v Oudoleni. Bez této pomoci
bychom tuto kritickou dobu nebyli
schopni přečkat a dodávku vody
bychom nebyli schopni zajistit.
Zákaz zalévání jsem se rozhodl
po zkušenostech z okolních obcí
nevydávat, v obcích, kde tak učinili,
byli vzhledem k neohleduplnosti
lidí okamžitě zcela bez vody. Je na
zamyšlení každého z nás, jakým
způsobem k hospodaření s vodou
přistupovat. U nás jsme naštěstí
věděli o zdroji vody (zasypaná

Slovo starosty
studně, která zásobovala vodou
Havlíčkovu Borovou před výstavbou
vodovodu ve 30. letech minulého
století). Nechal jsem udělat rozbory
vody, která z této studny vytékala
drenáží. Ukázalo se, že tento zdroj
je, co se týče kvality vody, nejlepší ze
zdrojů, které v současné době máme.
Ihned jsme tuto studnu obnovili
a napojili do vodárny. V současné
době dává studna 22 m3 denně, což
je zhruba 1/5 denní spotřeby. Dále
jsme provedli opravu potrubí, které
přivádí vodu ze zdroje za vodárnou.
Nyní je situace stabilizovaná a stav
vody ve vodárnách se postupně
mírně zlepšuje. Ovšem na plném
stavu vodáren budeme nejdříve za
měsíc.

100 Let výročí Československa
V neděli 28. 10. 2018 jsme si
připomněli výročí 100 let založení

našeho státu. Toto výročí jsme
uctili položením věnců u pomníku
padlých a u pomníku Josefa
Stránského, zasadili jsme pamětní
lípu a odebrali se průvodem položit
věnec k pomníku Karla Havlíčka
Borovského. Závěrečná tečka oslav
patřila žákům školy, kteří sehráli hru
České nebe s přehlídkou známých
osobností. Děkuji všem, kteří se
i přes nepřízeň počasí akce zúčastnili.

Rozloučení
Novým
starostou
Městyse
Havlíčkova
Borová
byl
na
ustavujícím zastupitelstvu dne 5.
11. 2018 zvolen pan Přemysl Tonar,
místostarostou pak Ing. Josef Nevole.
Tímto se s vámi, spoluobčané, jako
představitel městyse loučím a děkuji
vám za spolupráci. Novému vedení
obce pak přeji mnoho úspěchů
a pevných nervů.
Ing. Aleš Uttendorfský
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Oslavy 100 let výročí Československa. Foto: Jakub Janáček a Hana Tonarová
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VÝPIS Z JEDNÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
ZE DNE 5.11.2018
Přítomni: Ing. Blažek Jaroslav, Geist Jiří, Hájek Ladislav, Chlubnová Michaela, DiS., Ing. Nevole Josef, Ing. Šmíd Karel,
Štěpán Zdeněk, Ing. Tonar Karel, Tonar Přemysl, Bc. Tonarová Hana, Ing. Uttendorfský Aleš, Mgr. Jana Žáková (čp.
322); Omluveni: Burian David, Halama Jiří
Hosté: Hájek Otto, Křesťan Vladimír, Brychtová Martina, Pavlas Michal, Neubauerová Iveta, Burianová Linda, Janáček
Jakub, Staněk Josef, Janáčková Lucie, Nejedlý Jaroslav, Tonar Radoslav, Štěpán Zdeněk, Kolouch Jiří st., Janáčková
Blanka, Bencová Ivana, Kolouchová Jana, Kašpárková Tereza (Modlíkov), Kopecký Lukáš, Havlíček Miroslav, Chlubna
Jan, Dejmal Jaroslav, Starý P., Kašpárek Michal
ZAHÁJENÍ: Zasedání Zastupitelstva Městyse Havlíčkova Borová bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou
obce – předsedajícím Ing. Alešem Uttendorfským.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo se do 15 ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 16. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse Havlíčkova Borová zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 9. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 13 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluveni byli
Jiří Halama a David Burian.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením
slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (Příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a podepsalo „Informaci o povinnosti mlčenlivosti člena Zastupitelstva Městyse
Havlíčkova Borová“.
1/11/2018 ZM schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Blažka a Jiřího Geista. Hlasování: 13-0-0-2(D. Burian, J.
Halama).
2/11/2018 ZM schvaluje zapisovatele zápisu: Ing. Karel Šmíd. Hlasování: 13-0-0-2(D. Burian, J. Halama).
3/11/2018 ZM schvaluje program ustavujícího jednání. Hlasování: 13-0-0-2(D. Burian, J. Halama).
4/11/2018 ZM rozhoduje ustanovit jednoho místostarostu městyse Havlíčkova Borová. Hlasování: 13-0-0-2 (D.
Burian, J. Halama).
5/11/2018 ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Hlasování: 13-0-0-2(D. Burian, J. Halama).
6/11/2018 ZM schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, členů rady městyse (radních), předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru. Hlasování: 13-0-0-2(D. Burian, J. Halama).
Diskuze: Ing. Josef Nevole navrhl na funkci starosty pana Přemysla Tonara.
7/11/2018 ZM volí starostou městyse Havlíčkova Borová pana Přemysla Tonara.Hlasování: 8 (Ing. Josef Nevole,
Marie Veselá, Zdeněk Štěpán, Michaela Chlubnová, DiS., Bc. Hana Tonarová, Ing. Karel Tonar, Mgr. Jana Žáková, Ing.
Jaroslav Blažek) -4 (Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav Hájek) -1 (Přemysl Tonar) -2 (David
Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar po svém zvolení starostou poděkoval zastupitelům za projevenou důvěru, převzal vedení
zasedání a navrhl na funkci místostarosty Ing. Josefa Nevole.
8/11/2018 ZM volí místostarostou městyse Havlíčkova Borová Ing. Josefa Nevole. Hlasování: 8 (Přemysl Tonar, Bc.
Hana Tonarová, Mgr. Jana Žáková, Ing. Jaroslav Blažek, Marie Veselá, Michaela Chlubnová, DiS., Ing. Karel Tonar,
Zdeněk Štěpán) -4 (Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav Hájek) -1 (Ing. Josef Nevole) -2 (David
Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar navrhl na funkci radního pana Zdeňka Štěpána.
9/11/2018 ZM volí členem Rady městyse Havlíčkova Borová (radním) pana Zdeňka Štěpána. Hlasování: 8 (Přemysl
Tonar, Ing. Josef Nevole, Bc. Hana Tonarová, Mgr. Jana Žáková, Ing. Jaroslav Blažek, Marie Veselá, Michaela Chlubnová,
DiS., Ing. Karel Tonar) -4 (Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav Hájek) -1 (Zdeněk Štěpán) -2
(David Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Tonar Přemysl navrhl na funkci radního Ing. Karla Tonara.
10/11/2018 ZM volí členem Rady městyse Havlíčkova Borová (radním) Ing. Karla Tonara.
Hlasování: 8 (Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Bc. Hana Tonarová, Mgr. Jana Žáková, Ing. Jaroslav Blažek, Marie
Veselá, Zdeněk Štěpán, Michaela Chlubnová, DiS.) -4 (Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav
Hájek) -1 (Ing. Karel Tonar) -2 (David Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar navrhl na funkci radního paní Marii Veselou.
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11/11/2018 ZM volí členem Rady městyse Havlíčkova Borová (radním) paní Marii Veselou. Hlasování: 8
(Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Bc. Hana Tonarová, Mgr. Jana Žáková, Ing. Jaroslav Blažek, Zdeněk Štěpán,
Michaela Chlubnová, DiS., Ing. Karel Tonar) -4 (Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav
Hájek) -1 (Marie Veselá) -2 (David Burian, Jiří Halama).
12/11/2018 ZM zřizuje finanční výbor Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová a stanoví počet členů na 5 členů
a kontrolní výbor městyse Havlíčkova Borová a stanoví počet členů na 3 členy. Hlasování: 13-0-0-2 (David Burian,
Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar navrhl na funkci předsedy FV pana Davida Buriana.
13/11/2018 ZM volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová pana Davida
Buriana. Hlasování: 9 (Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Zdeněk Štěpán, Bc. Hana Tonarová, Mgr. Jana Žáková, Ing.
Jaroslav Blažek, Marie Veselá, Michaela Chlubnová, DiS., Ing. Karel Tonar) -4 (Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ing. Aleš
Uttendorfský, Ladislav Hájek) -0 -2 (David Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar přečetl nominace na členy FV: Ing. Linda Burianová, Ing. Jana Pavlasová, Michaela
Chlubnová, DiS., Mgr. Iveta Neubauerová.
14/11/2018 ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová Ing. Lindu Burianovou,
Ing. Janu Pavlasovou, Michaelu Chlubnovou, DiS., Mgr. Ivetu Neubauerovou. Hlasování: 12 – 0 – 1 (Michaela
Chlubnová, DiS.) -2 (David Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar navrhl na funkci předsedy KV Ing. Aleše Uttendorfského.
15/11/2018 ZM volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová Ing. Aleše
Uttendorfského. Hlasování: 12 - 0 -1 (Ing. Aleš Uttendorfský) -2 (David Burian, Jiří Halama).
Diskuze: Pan Přemysl Tonar přečetl nominaci na členy KV: Ladislav Hájek, Mgr. Martina Brychtová.
16/11/2018 ZM volí člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová Ladislava Hájka a Mgr.
Martinu Brychtovou. Hlasování: 12 - 0 -1 (Ladislav Hájek) -2 (David Burian, Jiří Halama).
17/11/2018 ZM schvaluje s účinností od 6. 11. 2018, aby při souběhu výkonu několika funkcí náležela neuvolněnému
členu zastupitelstva měsíční odměna podle funkce.
ZM schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 ve výši: člen
zastupitelstva 266,- Kč; člen rady 798,- Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 310,- Kč; člen výboru
zastupitelstva nebo komise rady 116,- Kč; místostarosta 16.186,- Kč. Hlasování: 12 - 0 -1 (Ing. Josef Nevole) -2
(David Burian, Jiří Halama).
ROZPRAVA: Ing. Josef Nevole poděkoval Ing. Aleši Uttendorfskému a Mgr. Ottu Hájkovi za odvedenou práci
v předchozím období. Ustavující zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:23 hodin.

PODĚKOVÁNÍ

5. listopadu 2018 proběhlo ustanovující zastupitelstvo a svoji pozici již
neobhájil pan starosta Aleš Uttendorfský. Po osmi letech, nejprve jako
místostarosta, později jako starosta Havlíčkovy Borové, opouští vedení
našeho městysu.
Moje první setkání s panem starostou proběhlo v roce 1995, když
nastoupil na druhý stupeň základní školy a já jsem ho začala učit na
češtinu a dějepis. Za čtyři roky opustil borovskou školu, začal studovat
a poté jsme se znovu setkali až v době, kdy začal pracovat ve vedení
obce. Jelikož jsme spolu v roce 2014 začínali – on jako starosta, já jako
ředitelka školy, dovolte mi, abych panu starostovi poděkovala za velký
zájem o školu, který nelze přehlédnout. První velkou akcí za jeho volební
období bylo vybudování tělocvičny a posilovny v budově základní
školy, díky které se mimo jiné po delší odmlce zprovoznily věžní hodiny
na škole, druhou akcí bylo spuštění teplovodu do mateřské i základní
školy a třetí, určitě nejnáročnější akcí byla rozsáhlá rekonstrukce školy
o letošních prázdninách. Naše škola se stala ještě krásnější dominantou
našeho městysu. Jsem velmi ráda, když rodiče, hosté školy, ale i ti, co
do školy chodili již dávno, obdivují, co všechno se ve škole změnilo
a zmodernizovalo.
Panu starostovi, místostarostovi a zastupitelstvu městyse jako zřizovateli
naší školy děkuji za podporu a zajištění výborných podmínek.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Přednáška a výběh s Edou
Kožušníkem
Rozběhni se z chůze za 28 dní. Takto
se jmenuje kurz Edy Kožušníka,
který startuje 3x ročně - v lednu,
dubnu a září. A tak jsme to zkusili,
začali jsme v září a den po dni jsme
plnili stanovené cíle. Díky jeho
radám, videím, příběhům jsme se
opravdu rozběhli. Díky tomuto
kurzu jsme Edovi nabídly, zda by
nepřijel za námi do Havlíčkovy
Borové na společný výběh. A přijel!
17.října se nás tři desítky běžců sešly
v rodném domku Karla Havlíčka,
kde jsme nejprve shlédli zajímavá
videa z letošní Edovi běžecké pouti z
Finska do Španělska. Po hodinovém
povídání jsme si zaběhli 6km okruh
a na fotbalovém hřišti jsme si dali
drobné občerstvení, které jsme
pro účastníky běhu nachystali.
Eda nám věnoval 3 hodiny svého
času, zhodnotil naše běžecké styly
a ještě nám vytvořil video, které je
zveřejněné na našem facebookovém
profilu Trojháčku. Věříme, že se
akce líbila a že se s Edou uvidíme i
v příštím roce. A pokud chcete také
začít běhat, nebo pomoci zvládnout
5 km, 10 km či půlmaraton, určitě
navštivte Edův blog na adrese www.
prostebez.cz.
TrojHáčci
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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
Děti ze školky navštívily
DÝŇOVÝ SVĚT
I letos jsme se s dětmi vydali
autobusem do Dýňového světa
na statek u Pipků do Nové Vsi u
Leštiny. Stejně jako v loni s námi jely
děti a paní učitelky z mateřské školy
ze Žižkova Pole. A i tento rok to
byl parádní zážitek. Děti zde viděly
spoustu hospodářských zvířátek
jako například: ovečky a jehňátka,
holandské zakrslé kozičky a kůzlátka,
prasátko, telátko i poníka. Vyřádily
se na slámohradu i na slámovém
bazénu, kde mohly lézt a skákat
do sytosti. Procházely bludištěm
ze smrkových klád, houpaly se na
houpačkách. I když dýniček bylo
letos kvůli velkému suchu méně,
různorodost tvarů a barev dýní
a staveb z nich nás nepřestává
fascinovat. Děti měly možnost volně
z dýní tvořit a s velkou fantazií
postavily krásný traktor s vlekem.
Pro všechny to bylo příjemně prožité
dopoledne.
Podvečerní vycházka
podzimní přírodou
Ani poměrně chladné počasí
neodradilo většinu rodičů s dětmi
od účasti na podvečerní vycházce
podzimní přírodou, která se konala
v úterý 2. října. Děti se těšily na
vycházku a plnění různých úkolů,
které si pro ně a jejich rodiče
připravily paní učitelky a pomáhali
jim žáci z IX. třídy ZŠ. S chutí si na
hřišti u sokolovny zasoutěžily ve
skákání v pytli, na překážkové dráze,
ve stavění komínů z dřevěných
kostek, zaskákaly si „panáka“
a proběhly se se stonožkou Božkou.
Dále naše cesta vedla k ovčínu.
I tady čekaly na děti a rodiče úkoly
v podobě poznávání pohádkových
a
večerníčkových
postaviček
a správném pojmenování některých
druhů ovoce a zeleniny. Posledním
úkolem pro rodiče bylo přenést své
děti na zádech přes most. Potom
už nás čekalo společné opékání
špekáčků. Komu zůstalo ještě dost
sil, vydal se na cestu přes Peršíkov
zpět do Havlíčkovy Borové. Možná
tomu nebudete ani věřit, ale na
letošní vycházku se vypravilo 89
účastníků.
Trpaslíci pouštěli draky
Nastalo pravé podzimní „dračí“
počasí - vítr a blankytně modrá
sluníčkem prozářená obloha. No
prostě ten správný čas na pouštění
draků. Trpaslíci si nejdříve ve třídě
vyprávěli o tom, jak a z čeho se

takový opravdovský drak vyrábí.
Také jsme si vyzkoušeli sestavit draka
z kaštanů. Tenhle drak sice neumí
létat, ale jeho sestavení nám dalo
hodně práce a o to větší radost jsme
z něj měli. O dracích jsme si zpívali,
vykreslovali je na omalovánkách,
a dokonce jsme si vyrobili každý
svého malého papírového dráčka
na zapíchnutí do květináčku. Nejvíc
jsme si však užívali venku na louce.
Naši draci létali na obloze s větrem
o závod a Trpaslíci měli co dělat, aby
je udrželi.

Naše Havlíčkova Borová
V našem městysi si každý určitě
najde místo, které se mu líbí, je mu
blízké nebo místo, kde je mu prostě
dobře. Rybičky si svoje znalosti
o Havlíčkově Borové stále rozšiřují
a prohlubují. Pracují s knihami,
kde se dozvídají zajímavosti
z historie naší obce - původní
název, časté požáry, borovská škola,
rodák K. H. Borovský. Dobře znají
i symboliku znaku Havlíčkovy
Borové. Nezapomněli jsme ani na
naši dominantu - borovský kostel.
Ten děti sestavovaly z dřívek a určitě
si budou dlouho pamatovat pověst
„Kterak v Borové stavěli kostel“.
A pokud chodíte s dětmi na
procházky po Borové, bezpečně
vás zavedou k Muzeu K. H. B., ke
galerii malíře Filipa T. A. K., ke staré
Havlíčkově škole nebo k pomníku
našeho rodáka, který stojí na náměstí
v naší Havlíčkově Borové.
I malí Trpaslíci se v říjnu blíže
seznamovali s naším městysem.
V rámci tematického celku „Tady
bydlím JÁ“ si vyprávěli, prohlíželi
a navštěvovali významné budovy
a místa v Havlíčkově Borové.
Navštívili jsme základní školu, úřad
městyse, poštu, obchody a dobře
jsme si prohlédli i sochu Karla
Havlíčka. Paní Marcela Sobotková
nás provedla rodným domkem KHB
a nevšední zážitek měli Trpaslíci
i z návštěvy našeho kostela sv. Víta,
kterým nás ochotně provedl pan
Josef Nevole.
Slavili jsme Den stromů
Krásné barevné stromy patří
neodmyslitelně k podzimu. Listí
se barví do žluta, do červena i do
oranžova. Plejádu barev doplňují
zrající plody jeřabin, švestek,
jabloní. Neméně krásné jsou
i stromy jehličnaté. Den stromů je
svátek, který se slaví po celém světě
od poloviny 19. století. V Česku
připadá tento svátek na 20. října.
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Děti ze třídy Trpaslíků si o stromech
vyprávěly celý týden. V pestrém
programu nebylo naším úkolem
učit malé Trpaslíky poznávat druhy
stromů, ale pouze rozeznávat stromy
listnaté od jehličnatých a pěknými
zážitky vést děti k lásce k přírodě.
Zároveň paní učitelky aktivně
používaly názvy jednotlivých stromů
- smrk, borovice, modřín, dub, buk,
bříza, jabloň… Na vycházkách jsme
běhali mezi stromy, každý hledal
svůj strom a spousty zábavy jsme
si užili při brouzdání v barevném
opadaném listí. Týden jsme zakončili
návštěvou Lesoparku MUDr. Miloše
Seiferta (přírodní památka založená
v roce 1973), kterým nás provedl
pan Dante Lombardo, a dokonce
jsme ochutnali pečené jedlé kaštany
posbírané pod nádherně vzrostlým
kaštanovníkem setým (lidově jedlým
kaštanem), který v pečlivě a s láskou
udržovaném Lesoparku také roste.

Toulky podzimní přírodou
Celý měsíc říjen nás při práci ve
třídě Rybiček provázel a inspiroval
příchod PODZIMU. A ten letošní
se opravdu povedl - počasí bylo
na jedničku a úroda v přírodě byla
obrovská. Děti při každodenních
vycházkách sbíraly vše, co by
mohly využít pro svoji tvořivou
práci - kaštany, žaludy, šípky,
jeřabiny, vyhledávaly jehličnaté
a listnaté stromy, které se učí
i pojmenovat, a pokaždé se obohatily
novými poznatky o přírodě.
Poslední dny jsme především
obdivovali krásu barevných listů a v
jejich nafoukaných haldách Rybičky
pořádně řádily. Nasbírané přírodniny
děti postupně zužitkovaly při
výtvarných a pracovních činnostech.
Nejoblíbenější zábavou předškoláků
je kaštanové hraní a sestavování.
Děti čtou dětem
Máme za sebou 2. čtení a pověst
„Poustevníkova studánka“. Sedmáci
nás v úterý 23. října netrpělivě
očekávali v základní škole a jejich
perfektní příprava na nás koukala
z každého rohu třídy. Vítal nás
poustevník Ondřej, který se
zlomeným srdcem seděl před svoji
poustevnou u průzračné studánky.
Ani školka nezůstala pozadu
a přivedla s sebou malého
poustevníka Patrika v dlouhém šatu
(ten mu ušila babička, které moc
děkujeme). Rybičky si vyslechly
pověst a sedmáci ji ještě jednou
zopakovali
pomocí
záludných
otázek. Následovala hra „Na tichou
poštu“, při které se všichni opravdu
bavili, a nakonec předškoláci ve
skupinkách plnili úkoly, které úzce
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souvisely s pověstí. Sedmáci si
zaslouží obdiv za vzorně vedenou
hodinu a už se moc těšíme, čím
nás překvapí v listopadu při dalším
setkání s pověstí.

Co nám přinesl podzim
Co malým Trpaslíkům přinesl
PODZIM?
Především
mnoho
různých přírodnin (kaštany, žaludy,
šípky, jeřabiny, šišky, oříšky, barevné
listí, suché trávy…), které sbírali
a využívali ke svým hrám, tvoření
a rozvíjení fantazie. Čekalo na nás
i hodně práce na naší školní zahradě,
ale na tu jsme nebyli sami. Pomáhaly
nám samozřejmě Rybičky a největší
kus práce udělal pan školník. Na
podzimní téma jsme cvičili, učili
se nové písničky, básničky a také
jsme přečetli a poslechli si mnoho
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Tisíce ujetých kilometrů, spousty
gólů i proher a více než čtyři
desítky let vzpomínek. Fotbalisté
děkují Milanu Bencovi
Když se v sobotu 27. října vraceli
fotbalisté borovského A týmu ze
zápasu v Tisu, nebyl žádný důvod
k radosti. Smolná prohra o gól
potápí hráče definitivně k tvrdým
jarním bojům o záchranu v soutěži.
V sychravém a chladném počasí
jinak bylo zdánlivě vše jako dřív.
Tašky na záda, složit do uličky
autobusu mokré dresy, poslední
cigarety před odjezdem a u pana
Bence koupit nezbytné pivo. To
nikdy nechybí.
Ale něco bylo přeci jenom jinak.
Přesně takhle jsme totiž odjezd ze
zápasu prožívali možná naposledy.
Podle všeho se totiž zdá, že náš
řidič – náš ředitel autobusu – Milan
Benc jel s námi na zápas naposledy.
Ve svých 63 letech odchází do
důchodů. Až se tomu nechce věřit.
Tolik let s námi za volantem…a je
konec? Opravdu nám dveře otevřel
naposledy?
Když začal fotbalisty na zápasy
vozit, nebyli současní aktivní hráči
v naprosto drtivé většině ani na
světě. Takřka každého tak vlastně
zná už od mala.
„Na zápasy řídím od svých
jednadvaceti let,“ říká. Takže celých
42 sezon? Neuvěřitelné číslo, vlastně
jen málokdo je aktivně u fotbalu déle
než Milan Benc.
Za tu dobu mu do autobusu
nastoupily stovky hráčů a fanoušků.
Za 42 let přivezl do Borové (ale
i do Oudoleně, chcete-li ...) záplavy
bodů, radosti a gólů. Za ty čtyři
desítky let s námi prožil hodně
utrpení, naštvání i nadávek. Asi to
nikdy neviděl rád (a my jsme se tím

pěkných
podzimních
příběhů
(právě dočítáme knihu o ježečkovi
Dupálkovi). Prostě PODZIM nás
baví!

Zahájili jsme další ročník
projektu „Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj“
Začátkem října jsme ve školce
zahájili již třetí ročník projektu,
jehož cílem je umožnit dětem
z mateřské školy pravidelné
setkávání se seniory z našeho okolí.
Jako vážené hosty si zveme prarodiče
dětí, které docházejí do mateřské
školky, ale i ty, kteří svá vnoučátka ve
školce nemají, a přesto projeví zájem
se s našimi dětmi setkávat. Senioři
obohacují děti svým vyprávěním,
vzpomínkami a mnohdy přinesou
i fotky ze svých školkových let. Svoji
nechlubili), ale tolik piv se otevřelo
o madla na sedačkách, tolikrát
bychom dokázali naplnit odpadkový
koš zátkami. Tolik smíchu, oslav,
křiku, ale i promlčených minut
a skleslých hlav.

Musel jsem i do brány
Jak sám říká, zážitků má spousty.
Na vlastní oči viděl hodně postupů
i sestupů.
„Vzpomínám, že kdysi jelo tak
málo hráčů, že jsem dokonce musel
jít v Rozsochatci načerno chytat,“
směje se za rytmického houpání na
své sedačce, aniž spustí oči ze silnice.
Jak zápas v Rozsochatci dopadl,
nevíme.
A kolik kilometrů s fotbalem
najezdil? Spočítat? To už není
jednoduchá matematika.
„Opravdu to sám nevím. To se
snad ani spočítat nedá. Na mistrák
jsme jeli nejdále asi do Moravských
Budějovic.“ Autobus, který svým
nápisem na boku propagoval
borovské zemědělské družstvo, hráče
na boje o body zavážel opravdu po
celém kraji Vysočina, ale i na mnoho
míst Pardubicka.
„Vzpomínek je vážně spousta. Třeba
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návštěvu ve školce vždy zakončí
četbou pohádky před odpoledním
odpočinkem dětí. V měsíci říjnu
jsme postupně ve školce s radostí
přivítali tři hosty. Jako první nám
přišla vyprávět a číst ve středu 10.
10. babička Elišky Sobotkové, paní
Marie Smejkalová. Pohádka Boháč
a chudák se dětem moc líbila.
Druhým hostem byla babička
Tomáška Musila, paní Veronika
Musilová, která dětem přečetla
pohádku „Popelka“. Třetí host k nám
přijel z Jitkova a byla to prababička
Matyáška Fialy, paní Drahoslava
Novotná. Ta děti uspávala pohádkou
Čert a Káča. Babičkám moc
děkujeme a těšíme se na další čtení.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

toto rozhodnutí není definitivní,
možná se situace změní, to my úplně
jistě nevíme. Ale tak jako tak, je na
místě panu Bencovi poděkovat. Za
to, že s námi vydržel,“ říká dlouholetý
hráč i funkcionář fotbalu, Roman
Brukner. Mimochodem, když se on
narodil, pan Benc už vozil hráče
k utkáním.
Atmosféra třeba po historickém
postupu do krajských soutěží, kdy
se v parném červnu jelo z Ledče nad
Sázavou, se snad ani popsat nedá.
To je třeba zažít.
Do Habrů se muselo jednou po
poruše dojít pěšky. V motoru
opravdu za jízdy něco klepalo. No
co, naštěstí už to nebylo daleko
a my jsme rozcvičky stejně vždycky
flákali.
Nejednou se muselo čekat na
opozdilce, kteří dokázali zaspat
odjezd i odpoledne a na jiné
zase dlouze vyčkávat až se při
odjezdu vypotácí z kabin a výčepů.
V zapadlých koutech Vysočiny jsme
občas museli složitě hledat cestu.
Pokaždé jsme ji nalezli a dojeli.
A jedno bylo společné. Milan Benc
vždy seděl za volantem.
Jakub Janáček
Díky.

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

Okresní kolo v přespolním běhu
Ve středu 3. října se 16 odvážlivců
z borovské školy vypravilo změřit
své síly do Chotěboře, kde ŠSK při
ZŠ Chotěboř, Smetanova a OR AŠSK
v Havlíčkově Brodě uspořádaly
okresní kolo v přespolním běhu.
V letošním roce si to naši běžci rozdali
na trati v areálu sjezdového lyžování
a motokrosu Svatá Anna. Z každé
školy startovalo v dané kategorii
jedno čtyřčlenné až šestičlenné
družstvo, přičemž do soutěže se
započítávaly výsledky čtyř nejlépe
umístěných závodníků. Jako první
se na startovní čáře objevily mladší
žákyně: Ivetka Dejmalová, Bára
Janáčková, Verča Janáčková, Lotka
Ondrejková, Hanka Minaříková
a Dana Zelenková, které běžely
1 okruh (1 km). Stejnou vzdálenost
uběhly i starší žákyně ve složení:
Pavla Andresová, Lída Bencová,
Anička Blažková, Klárka Kadlecová
a Katka Luňáčková. Dva okruhy (2
km) čekaly na mladší žáky: Davida
Klimeše, Martina Klementa, Robina
Zvolánka, Jendu Kubáta a Dana
Hájka. Počasí však závodům nepřálo,
zastihl nás prudký déšť a zima.
Přesto se borovští běžci neztratili, na
první tři místa jsme sice nedosáhli,
ale výsledky nebyly vůbec špatné.
Mezi nejlepší se zařadila Bára, Ivetka
a Verča z mladších dívek, Martin,
Jenda a David za mladší chlapce
a Lída s Aničkou z kategorie starších
dívek.
Děkuji všem účastníkům za vzornou
reprezentaci školy a doufám, že je
běhání bude i nadále bavit.
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okamžiku soutěže.
Skvělé! Děkuji Denise, Lídě, Lukáši
a Štěpánovi za vzornou reprezentaci
školy a osobně za prima dopoledne
a adrenalin při vyhlašování výsledků
:-)!
Jana Žáková, 2. stupeň

Preventivní program (NE)
BEZPEČNĚ NA INTERNETU
Moderní
technologie
jsou
již nedílnou součástí našeho
každodenního
života,
mnoho
žáků se již od útlého věku učí
využívat počítač, tablet, notebook
či chytrý telefon. Učí se však rovněž
správným návykům, které souvisí
s odpovědným přístupem k těmto
technologiím? Jsou si vědomi rizik,
která s nimi mohou být spojena?
Dle našich zkušeností tomu tak
není. Proto jsme se rozhodli
věnovat aktuálnímu tématu velkou
pozornost a považujeme za důležité,
aby působení na dítě v tomto ohledu
přicházelo jak ze strany školy, tak
ze strany rodičů a samozřejmě i ze
strany odborníků zabývajících se
příslušnou problematikou. Velice
rádi jsme mezi námi přivítali
lektorky z Centra primární prevence
Spektrum ze Žďáru nad Sázavou,
které v úterý 9. října zahájily 1. blok
programu v osmé a deváté třídě.
Během tříhodinového setkání si
žáci prostřednictvím motivačních
a aktivizačních her připomněli
pravidla bezpečné komunikace na
internetu, zejména pak na sociálních
sítích. V kruhu se společně bavili
o závislosti na mobilu, nebezpečí
her, kyberšikaně, seznamování
přes internet, o falešných profilech,
o skrytých formách zneužívání
internetu, o ochraně svého bezpečí
a soukromí, o zveřejňování osobních
údajů a fotografií. Měli také možnost
ptát se na to, co je zajímá. Obě
lektorky měly k žákům velmi milý
a přátelský přístup, nezahltily je
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informacemi, nezastrašovaly je, ale
snažily se společně najít rozmanité
způsoby trávení volného času než
jenom na mobilech a počítačích.
Osmáci a deváťáci odcházeli
z programu se znalostí bezpečného
desatera užívání internetu.
Preventivní program absolvovali
také žáci 6. a 7. ročníku. Připravujeme
přednášku i pro rodiče.
Blanka Zvolánková

III. ročník soutěže v odborných
technických dovednostech
VOŠ, OA a SOU technické
v Chotěboři uspořádaly III.
ročník soutěže zaměřené na
manuální praktické dovednosti,
obecné praktické znalosti a práci
s počítačem. Tato soutěž je určena
pro žáky osmých a devátých tříd
a letos se do ní přihlásilo dvacet
základních škol z okolí Chotěboře,
Havlíčkova Brodu a Hlinska. Naši
osmáci a deváťáci se rozdělili do pěti
týmů, vybrali si jednu z následujících
oblastí a během 240 minut
absolvovali teoretickou i praktickou
přípravu na splnění daných úkolů:
1. STROJÍRENSTVÍ – Pepa,
Lída, Anička a Kája pracovali ve
strojírenské dílně, vyráběli kovovou
krabičku a s podporou počítače
virtuálně svařovali.
2. ZPRACOVÁNÍ DŘEVA –
David, Lukáš, Jenda a Štěpán ručně
opracovávali dřevo, zvládli vyrobit
pěkný dřevěný stojánek na ubrousky
se svým jménem a programovali na
CNC routeru řízeném počítačem.
3. ELEKTROTECHNIKA – Denisa,
Katka, Klárka a Dan navštívili
elektrotechnickou dílnu a jejich
soutěžním úkolem byla výroba
zkoušečky.
4.INFORMATIKA, AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE – Radim,
Pavel, Dan a Roman usedli do počítačové dílny, zabývali se programováním, výsledkem jejich práce byla

Blanka Zvolánková

Přírodovědné klání
Po několika letech prolomili letošní
deváťáci sérii „bramborových“
medailí či pátých míst a v
Přírodovědném klání na Gymnáziu
v Chotěboři byli druzí :-) !!!
Vyplatily se jim nejen odborné
znalosti a týmová spolupráce, ale
především chuť do hry a koncentrace
pozornosti až do posledního

III. ročník soutěže v technických dovednostech si osmáci a deváťáci opravdu užili. Foto: ZŠ
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soutěžní sestava školního robota
Chepíka (cvičil, tančil, posiloval ap.).
5. EKONOMIKA, TRH PRÁCE,
MARKETING – Jana, Kristýna,
Ivana, Pavla a Honza byli pomocníky
svým spolužákům v daných
skupinách, ekonomicky zpracovávali
všechny výrobky (stanovení ceny,
výrobní list, reklamní letáčky), fotili
postupy výroby.
Domů jsme si kromě nových
zážitků a zkušeností přivezli
podklady pro zpracování reportáže
z celého dopoledne. Úkolem osmáků
a deváťáků bylo během jednoho
týdne vytvořit prezentaci k celé
soutěži. Tu jsme vytvořili a nyní
čekáme na výsledky.
Žáci hodnotili celou soutěž velmi
pozitivně, i přes počáteční obavy
všichni pracovali perfektně, učitelé
i mistři odborného výcviku byli
spokojeni a jenom chválili. Zjistili
jsme, že chotěbořský „chepík“ není
jen pro slabé žáky, ale je to škola
s perfektním odborným vybavením
učeben, laboratoří i dílen a není
tedy divu, že studenti dosahují
v technických oborech výborných
výsledků.
Blanka Zvolánková, Marek Kotrč

Žáci na besedě o Žáčkovi
Ve středu 17. 10. se žáci 3. a 4.
ročníku zúčastnili besedy „Žáček
žáčkům“ v Krajské knihovně
Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Seznámili se s tvorbou básníka
Jiřího Žáčka, prohlédli si některé
jeho básnické sbírky a vyslechli
hravé a vtipné verše. S úspěchem
a v mnoha případech na 100 %
splnili aktivity zaměřené na dané
téma a zahráli si i na básníky. Po
besedě si děti mohly prohlédnout
a prolistovat knihy a časopisy, které
si samy vybraly. Při odchodu jsme
v prostorách Staré radnice narazili
na charitativní akci „Bílá pastelka“,
pořádanou na pomoc nevidomým.
Někteří z žáků měli možnost si tak
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je
nevidět a orientovat se v prostoru jen
pomocí bílé hole. Poté jsme v Muzeu
navštívili výstavu k 100. výročí
založení Československé republiky.
Měli jsme možnost prohlédnout
si plakáty, vlajky, peníze, oblečení
a mnoho dalších exponátů z let
1918, 1938, 1948 či1968. Středeční
návštěvu v Havlíčkově Brodě
jsme zakončili prohlídkou nově
opraveného Smetanova náměstí
se dvěma kašnami propojenými
betonovým žlabem s protékající
vodou.
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Vlasta Slámová

číslo

3

Den jazyků s písničkou právě začíná, vítáme vzácnou návštěvu z Itálie a Belgie. Foto: ZŠ

Den jazyků
- tentokrát s písničkou
Každým rokem se připojujeme
k oslavám Evropského dne jazyků.
Tentokrát jsme si ho připomněli
s písní na rtech - a to doslova a do
písmene. Třídy od šesté do deváté si
vzájemně předvedly, jaké písničky se
naučily. Jen pro zajímavost zazněla
německá Sag mir, wo die Blumen
sind, anglický Yellow Submarine,
polská písnička Měla baba koguta
i ruská Kaťuša atd. Vzácná návštěva
z Itálie Marta Sartori nás naučila
italskou La bella lavanderina
a Patrick Toussaint z Belgie zvládl
jak známou skladbu Champs Elysee,
tak zopakoval Frère Jacques, tedy
Bratře Kubo, kterou jsme společnými
silami zazpívali nejprve jako kánon
a pak i německy, česky a anglicky.
Mezi písničkami zazněly anglické
limeriky, německá báseň Lorelei
a klarinet Katky Luňáčkové. Všechny
třídy se také předvedly ve znalostech
jazykolamů a různých pohybových
písniček. Dobrou paměť na čísla
i fakta o jazycích prokázala Lída
Bencová a Lukáš Balcar – vyhráli
totiž soutěž, kterou si připravila pro
své spolužáky sedmička. Osmáci
zase o přestávce pozvali celý druhý
stupeň na vlastnoručně upečené
Sachrovy dorty.
A tak doufáme, že letošnímu Dni
jazyků nechyběla dobrá nálada,
skvělé občerstvení, trocha toho
soutěžení a navíc malé překvapení
– to když paní učitelky nastoupily
jako typické ruské „umělkyně“
a zazpívaly Kaťušu. Kéž by dobrý
pocit z oslavy Dne jazyků motivoval
žáky k intenzivnějšímu zájmu
o studium cizích jazyků.
Za pomoc při organizaci děkuji
Daně Neubauerové, která s žáky i
učiteli zpěv poctivě trénovala.
Lenka Havlíková, Marek Kotrč

DĚTI ČTOU DĚTEM
- O poustevníkovi
Tu pověst znají místní dobře.
I třída Rybiček už byla s příběhem
seznámena, když od sedmáků znovu
slyšela pověst o studánce v Pasíčkách
a poustevníku Ondřejovi. A tak
jsme je v naší třídě trochu potrápili
některými slovy, jež v pověsti zazněla
– žíně, šat, plachost nebo například
báň kostela. Poté jsme zkusili tichou
poštou poslat od studánky z jednoho
rohu třídy k poustevníkovi, který
stál v opačném rohu, slovo či větu
z pověsti. Nutno přiznat, že se nám
to ne vždy podařilo: někteří špatně
vyslovují, jiní tvrdili, že opravdu
nic neslyší ... no prostě jsme se dost
nasmáli. A pak už se malí předškoláci
rozešli ke čtyřem stanovištím, aby
splnili úkoly a získali čtyři obrázky
na připravené kartičky. Sedmáci
si z modré látky udělali studánku,
do ní „vnořili“ polystyrénové
rybičky a děti z MŠ je musely
chytit háčkem na prutu. Druhý
úkol se vztahoval k lesu, kde také
poustevník přebýval – předškoláci
poznávali zvířata, a navíc je museli
zařadit k domácím či lesním. Třetí
stanoviště bylo zkouškou paměti
– Lucka s Danou totiž nakreslily
pexeso k naší pověsti. Poslední
úkol byl zaměřený na koordinaci
- budoucí prvňáci přenášeli na
lžičce jídlo poustevníkovi, ale
naštěstí šlo o míček, který na zemi
pouze poskakoval – být to skutečné
jídlo, asi by se často ocitlo na zemi
v prachu. Nakonec ale všichni úkoly
splnili: sedmáci zvládli přípravu
celé vyučovací hodiny a předškoláci
poslouchali, poznávali, mluvili,
soustředili se a doufáme, že se
i dobře bavili.
Lenka Havlíková

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

číslo

3

se budou
100 let od vzniku
u b í r a t
Československa
jejich další kroky.
V pátek 26. 10. jsme si ve škole
Tradiční
přehlídka
připomněli 100 let od vzniku
středních škol, kterou
Československé
republiky.
deváťáci
navštívili
Symbolicky jsme všichni přišli
společně
s
osmáky
oblečeni v barvách trikolóry,
ve středu 31. října
prohlédli si ranní Lidové noviny
v Havlíčkově Brodě,
z 28. 10. 1918, kde se píše
jim mohla s volbou
o vyhlášení samostatného státu,
vhodné školy pomoci.
vyslechli jsme si báseň od Jaroslava
V
KD
Ostrov
se
Seiferta a společně zazpívali
představilo
několik
oblíbenou písničku prvního
desítek středních škol
československého
prezidenta
nejen z našeho regionu
a celou československou hymnu.
a budoucí středoškoláci
100 let uběhlo jako voda
získávali
informace
a my už nyní můžeme říci, že
o
rozmanitých
v roce 2018 jsme byli při tom!
oborech, které nabízejí
Oslavy výročí vzniku republiky Kromě Sachrova dortu letos osmác upekli i pravý linecký dort
vyvrcholily v neděli 28. 10. 2018. Garrigue Masaryk – Radim Solnička. gymnázia, střední odborné školy
I žáci naší školy se zúčastnili Příchodem této postavy však začala a učiliště. Stačilo si vybrat, o
slavnostního kladení věnců, sázení druhá, čistě „školní“ verze českého jaký typ školy mají žáci zájem,
lípy a deváťáci sehráli divadelní nebe, kam totiž právě Masaryk navštívit stánek, nabrat letáčky
představení České nebe.
a kněžna Libuše (Katka Luňáčková) a položit nejdůležitější otázky typu,
Martina Brychtová zvali různé osobnosti českých dějin. které obory škola otevírá, jaká
jsou kritéria přijímacích zkoušek,
České nebe a výběrové řízení na A tak se na scéně postupně objevoval kdy jsou dny otevřených dveří
Přemysl Oráč (David Kučera), sv.
jeho nové členy
a zda pořádají kurzy na přípravu na
Když začátkem září přinesla paní Vít (Pavel Neubauer), sv. Anežka přijímací zkoušky.
ředitelka deváťákům text divadelního a sv. Ludmila (Aneta Jiráková a Dana Deváťákům
přejeme
šťastnou
představení České nebe, zdál se Zelenková), Marie Terezie (Anna volbu, navštěvujte vybrané školy
termín plánovaného vystoupení – Solničková), Karel IV. (Dan Hájek), a zajímejte se o studium. Osmáci, vy
28. 10. – jako šibeniční. Deváťáci, Magdalena Dobromila Rettigová máte ještě rok čas, ale nebojte, také
zkušení divadelní matadoři, se však (Ivana Ehrlerová), Božena Němcová na vás dojde.
s rychlými dialogovými výměnami (Pavla Andresová), Ema Destinnová
Blanka Zvolánková
vyrovnali skvěle a v den oslav 100. (Lucie Holcmanová), Miloš Forman
Matematický klokan
výročí Československé republiky (Sam Sláma), Emil Zátopek (Jan
předvedli v zaplněné sokolovně Málek), Jarmila Kratochvílová Stalo se již pravidlem, že
parádní představení. Roli sv. (Lucie Hájková), Martina Sáblíková v podzimním čase se žáci nejvyšších
Václava s ledovým klidem zvládala (Karolína Hiblbauerová), Tomáš ročníků naší školy zapojují do
Denisa Bruknerová, praotec Čech, Rosický (Jan Burian), Věra Čáslavská soutěže Přírodovědný klokan. Ve
tedy Anička Blažková, vždy svými (Leontýna Ondrejková), Tomáš Baťa středu 10. října se devět osmáků
„uzemňujícími“
poznámkami (Josef Stehno), Karel Čapek (Štěpán a třináct deváťáků vypořádalo
obecenstvo zaručeně rozesmál. Celé Kubát), Jaroslav Seifert (Dan s různorodými a často netradičně
představení táhnul skvělý Lukáš Kalenda), Václav Havel (Matyáš pojatými otázkami z několika
Balcar, neboli Jan Ámos Komenský, Sláma), Werich, Voskovec i Ježek vědních oborů: biologie, chemie,
kterého
výborně
doplňovala (Roman Baláž, Ríša Lipavský, Jakub fyziky, matematiky a zeměpisu. Test
v přesvědčivém kostýmu Nela Žák), Hanzelka a Zikmund (Jan měl 24 otázek a při řešení mohli
Bartušková jako mistr Jan Hus. Zvolánek a Matěj Bohuslav), Rafael soutěžící využívat jen vlastní hlavu,
Toho zase trochu sirkami škádlil Kubelík (Jan Kubát), Otto Wichterle nebyly povolené ani tabulky, ani
rázný Karel Havlíček Borovský, (Jakub Žák) a bezejmenný legionář kalkulačka či další pomůcky. Záběr
otázek byl opravdu široký a obstát
tedy Kristýna Smejkalová. Všichni (Tomáš Benc).
si určitě zapamatovali Kláru Děkujeme paní ředitelce Martině v takové soutěži vyžadovalo vskutku
Kadlecovou jako babičku, a to ať už Brychtové, která mezi jednáními značné znalosti. S nástrahami
přesvědčovala praotce Čecha nebo se stavebním dozorem a školními soutěže se nejlépe vypořádali:
Komenského ke společnému životu, povinnostmi našla čas na divadelní 8. ročník: Jan Kubát (51 bodů),
nebo si od podlahy zatancovala. zkoušky. Deváťáci, byli jste skvělí! Pavla Andresová (46 bodů), Pavel
Jana Hájková v roli Miroslava Tyrše Poděkování patří i všem, kteří si Neubauer a Roman Baláž (45
získala v nebi patřičný respekt jako noví členové českého nebe bodů)
a stačila jí k tomu jen píšťalka. připravovali kostýmy, tedy žákům 7. 9. ročník: Denisa Bruknerová (58
bodů), Jana Hájková (56 bodů),
A generál Radecký? Ten byl v podání a 8. třídy, učitelům i rodičům.
Lenka Havlíková Nela Bartušková (49 bodů).
Lídy Bencové natolik přesvědčivý, že
Protože maximální počet bodů byl
nebeskou komisi málem opravdu
Přehlídka středních škol
120, výsledky řešitelů jsou slabší.
zrušil. Ještěže sv. Václav nakonec
v Havlíčkově Brodě
zavelel: „Radecký, marš ven!“ Většina žáků devátých tříd právě stojí Všem ale patří poděkování za
A protože Cimrman o jeden hlas před těžkým životním rozhodnutím. vynaložené úsilí a snahu.
Blanka Zvolánková
neprošel, mohl se objevit Tomáš Vždyť si musí vybrat směr, kterým
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ONDŘEJ SEDLÁK NOVÝ: KONEC JEDNOHO MÁJE

Na konci října vyšla v pražském nakladatelství Klika sbírka básní Konec
jednoho máje, jejímž autorem je bývalý žák zdejší ZŠ Havlíčkova Borová
a brigádník Památníku Karla Havlíčka Borovského Ondřej Neubauer.
Můžete si ji pořídit na ÚM a Památníku. V anotaci ke knize se dočteme:
„Sbírka básní opěvuje mladý život, přátelství, lásku, tradiční lidské
hodnoty jako rodinu či domov a často si hraje s fantazií. Jiné verše,
zvláště ty reagující na dnešní poměry, jsou pro změnu temné a nevybíravě
upřímné.
Pocítíte rozkvetlé kopce Českomoravské vrchoviny, odkud mladý
autor pochází, odpoutáte se od tíživé reality v alegorických láskyplných
dobrodružstvích či zakusíte hektický studijní život v centru Brna. Cesta
se uzavírá básněmi pro první lásku, jež se kdysi stala autorovi prvotní
inspirací k veškeré tvorbě.
Většina básní jako by dávala naději do budoucnosti a říkala, že stojí za to
žít, veselit se a dál se každý den snažit.“
Další informace na: www.konecjednohomaje.cz nebo na Facebooku.
Jana Stránská

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Tradiční setkání důchodců se uskuteční
v sobotu 24. listopadu 2018 od 14 hodin
v sokolovně.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
16. 10.
2018

18:00
pátek

17. listopad na havlíčkobrodsku,

17. 10.
2018

19:00
sobota

KURZER, divadelní premiéra, info na str. 2

24. 11.
2018

14:00
sobota

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ, pozvánka na

1. 12.
2018

14:00
sobota

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA ,

2. 12.
2018

14:00
neděle

ADVENTNÍ JARMARK, pozvánka na str. 2

přednáška, pozvánka na str. 2

str. 10

pozvánka na str. 1

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Doubrava a Podoubraví

Na úřadu městyse, v muzeu a na poště
je možnost zakoupení stolního kalendáře
Doubrava a Podoubraví 2019
od Míly Vaňka.
Cena kalendáře je 70,- Kč.

CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL

     Plánujete oslavu? Sháníte
občerstvení, prostory,
obsluhu?
 Stačí jen zavolat.
 Zajištění kompletních akcí,
vlastní inventář a zařízení
(grily, fritézy...).
 Oslavy, svatby, smuteční
hostiny, firemní večírky,
rauty, promoce, atd.
 Uvaříme, přivezeme, obsloužíme.
 Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)
17. - 18. 11. MUDr. Čurda Pavel, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 102
24. - 25. 11. MUDr. Lánová Milena, Na Rozcestí 82, Ždírec n. Doubravou, tel.: 569 694 639
1. - 2. 12. MUDr. Jáchym Pavel, Lánecká 970, Světlá n. Sázavou, tel.: 569 452 569
8. - 9. 12. MUDr. Kříž Ladislav, Plovárenská 482, Havl. Brod, tel.: 569 426 104
15. - 16. 12. NEOBSAZENO
22. - 23. 12. MUDr. Surzhyk Valentyn, U Trojice 4059, Havl. Brod, tel.: 777 505 212
24. - 25. 12. MUDr. Ciubrei Dumitru, Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou, tel.: 569 721 553
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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Dýňový svět na statku U Pipků. Foto:MŠ

OBRAZEM

Rybičky u staré Havlíčkovy školy. Foto: MŠ

Paní Marie Smejkalová letos ve školce zahájila projekt Babičko, dědečku, Rodiče s dětmi si společně vyšli na podvečerní vycházku podzimní
přírodou. Šlo nás 89. Foto: MŠ
čti nám a vyprávěj. Foto: MŠ

Touto brankou vešli Trpaslíci do Lesoparku MUDr. Miloše Seiferta,
Trpaslíci poznávají jehličnaté a listnaté stromy. Nejlepší je vše si dobře
kterým je provedl pan Dante Lombardo. Slavili tam Den stromů. Foto: MŠ prohlédnout a ohmatat. Foto: MŠ.

Nejmladší fotbalisté. Foto: Jakub Janáček

Pan Milan Benc s fotbalisty. Foto: Roman Brukner
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Takto pozorně předškoláci poslouchají, když sedmáci čtou o poustevníkovi.

Spojené třídy v KK Vysočiny. Foto: ZŠ

Symbolicky jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky.
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OBRAZEM

České nebe v podání deváťáků mělo úspěch. Foto: ZŠ

Přírodovědné klání na Gymnáziu v Chotěboři a stříbrné umístění letošních zástupců z devítky. Foto: ZŠ

Devítka vybírala školy na přehlídce středních škol v Havlíčkově Brodě.
Foto: ZŠ

Kaťuša v učitelském podání. Foto: ZŠ

Výběh s Edou Kožušníkem. Foto: Libuše Raková

