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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na počátku
nového roku popřál pevné zdraví
a mnoho úspěchů. Jelikož nám
právě s novým rokem začala po
mnoha letech pořádná zima, která
komplikuje dopravu, rád bych
opět upozornil na stání v ulicích.
Situace se sice velice zlepšila, za
což vám děkuji. Stále se ovšem
najdou jedinci, kteří na mé varování
nereagovali, proto bude muset přijít
již zmiňovaný zásah policie.
Ale začátek roku by měl být
pozitivní, proto mám dobrou zprávu
pro milovníky zimních sportů.
Vzhledem k vydatným sněhovým
podmínkám jsme ve spolupráci
se Ždírcem nad Doubravou,
Sobíňovem
a
Krucemburkem
připravili strojně upravené lyžařské
běžecké trasy. Jejich stav můžete
sledovat na internetových stránkách
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městyse v aktualitách nebo přímo
na adrese http://www.zdirec.cz/cz/
kultura-a-sport/lyzarske-bezecketrasy.html. Pokud budou v průběhu
zimy hlášeny silné mrazy bez
sněžení, bude připravena asfaltová
plocha u sokolovny pro bruslení.

Sazba za prvního psa je 200,- Kč
ročně, sazba za druhého psa 300,Kč ročně. Pro osoby, jejichž jediným
zdrojem příjmu je důchod, je tato
sazba ponížena o 150,-Kč. Jelikož
někteří nejspíše o této povinnosti
nevědí, upozorňuji, že v případě, že
nemají psa nahlášeného, porušují
Poplatek za psa
§ 27 odst. 1 písm. q zák. č. 246/1992
Rád bych připomněl povinnost Sb. ve znění pozdějších předpisů se
platby poplatku za psa. Poplatek za vystavují možnosti uložení pokuty
psa vzniká držiteli psa v den, kdy pes do 50tis. korun českých. Pro sjednání
dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, nápravy jsme se rozhodli lidem, kteří
kdy nabyl psa staršího tří měsíců, o své povinnosti nevěděli, nebo na ni
a je povinen přihlásit psa v místě zapomněli, dát šanci sjednat nápravu
svého trvalého bydliště. Poplatník bez postihu a vymáhání poplatku
je povinen ohlásit správci poplatku zpětně do 30. 4. 2017, to je termín,
písemně nebo ústně vznik a zánik do kdy je třeba mít tento poplatek
své poplatkové povinnosti, a to ve zaplacen. Po tomto termínu, pakliže
lhůtě 15 dnů ode dne vzniku nebo
Pokračování na straně 4...
zániku své poplatkové povinnosti.
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Pozvánka na masopustní průvod

Havlíčkova Borová zemědělská a. s. Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova
Borová vás co nejsrdečněji zve na
přijme
Masopustní
průvod naší obcí, který
do hlavního pracovního poměru
se letos uskuteční 25. února.
účetní
Přijďte se s námi pobavit, zazpívat si
(mzdy, pokladna, sklady).
a užít legraci.
Požadavky:
* středoškolské vzdělání
s maturitou
* práce s počítačem.
Masopustní průvod vyrazí v 8:00 hod.
od úřadu městyse a projde celou
Zájemci se mohou hlásit osobně
obcí.
na tel. 737 359 583 - Ing. Málek
Výtěžek z celé akce bude věnován na
pořízení nového hasičského vozidla.

Je to prosté: sběrem přepáleného oleje, jeho následným zpracováním a
dalším použitím se můžeme jednotně, vy i my, podílet na ochraně našeho
společného vzácného bohatství – životního prostředí. Přepálené oleje
patří mezi nejodolnější nečistoty jak v kanalizacích, tak i po jejich úniku do
volné přírody. Vaše důležitá role spočívá
v odevzdání odpadového oleje do sběrných
nádob, umístěných ve vaší obci a na nás jsou
další kroky.
Pojďte s námi pomáhat přírodě.
Černohlávek Oil

Rodinné centrum
Motýlek Žižkovo
Pole hledá šikovné
„řemeslníky“
profíky i amatéry, ochotné podpořit dobrou věc !!!
25.3.2017 se bude konat další řemeslný jarmark v ŽP,
jehož výtěžek bude věnován Karin na nákup juniorské
tříkolky Loped.
POTŘEBUJEME: výrobky rukodělné jakéhokoliv
charakteru na prodej - k jídlu, praktické, na ozdobu...
Prosím ozvěte se nám, detaily domluvíme osobně.
Martina tel. 606 300 327, Alena tel. 733 341 059. DÍKY!
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 9. 12. 2016
4/12/2016 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU: Jedná se o změnu územního plánu kvůli výstavbě nové školky. Vzhledem
k dotačním možnostem byl původní záměr pozměněn. Starosta jedná o výkupu dalších pozemků, aby školka nebyla
zasazena v břehu a byla prosluněna. Místostarosta podotkl, že současná budova školky je nevyhovující díky malé
kapacitě míst a absence kuchyně, jídlo je nyní dováženo ze školy. ZM Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
1. schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací dokumentaci
a o způsobu evidence územně plánovací činnost, zadání Změny č. 1 územního plánu Havlíčkova Borová.
2. Ukládá pořizovateli Změny č. 1 územního plánu Havlíčkova Borová – Městskému úřadu Havlíčkův Brod, odboru
rozvoje města, pokračovat v další etapě pořizování Změny č. 1 územního plánu Havlíčkova Borová – návrhu Změny
č. 1 územního plánu Havlíčkova Borová. Hlasování: 12-0-0.
5/12/2016 INVENTURNÍ KOMISE: ZM jmenuje inventurní komisi pro rok 2016 ve složení Jiří Geist, Daniel Rieger
a Jaroslav Sedlák. Hlasování: 12-0-0.

6/12/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta informovat o žádosti o odkup pozemku od pana Tomáše H. a paní Anety
P. Majetková i finanční komise doporučují schválení odprodeje. ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku
p. č. 4183/7, trvalý travní porost, o výměře 1075 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Tomáši H., trvale bytem Horní
obec 304, 582 23 Havlíčkova Borová a paní Anetě P., trvale bytem U hřiště 166, 251 64 Praha – Struhařov, za cenu
250,- Kč/m2 + DPH. Zastupitelstvo městyse zároveň schvaluje uzavření dodatku kupní smlouvy, kde bude uvedeno,
že v případě kolaudace domu do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby bude
žadatelům vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 12-0-0.

7/12/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta předložil žádost o prodej části pozemku od pana Petra H. Zastupitelstvo
městyse diskutovalo, zda zachovat cenu 50,-Kč za m2, která byla odsouhlasena v době, kdy byl schválen původní záměr
před vytvořením geometrického plánu. Zastupitelé se shodli, že i přes to, že se jedná o větší časovou prodlevu, budou
ctít již jednou odsouhlasený záměr a část pozemku bude prodána za dohodnutou cenu 50,-Kč/m2. Starosta informoval,
že pro příští prodeje pozemků bude dána pevná doba, do kdy kupující předloží geometrický plán, aby se těmto situacím
předešlo. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3120/7 označený jako díl „a“ dle g. p. 627-18/2015 o výměře
63 m2 panu Petru H., bytem Zelenýho 282, Havlíčkova Borová, za cenu 50,- Kč/m2 dle předchozího odsouhlaseného
záměru. Hlasování: 10-1-1 (proti: Hájek. O., zdržel se: Štěpán Z.).
8/12/2016 SMLOUVA S ČEZ Distribuce a. s. O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV O PŘIPOJENÍ
ODBĚRNÝCH MÍST: Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu na připojení elektřiny do nově plánované lokality
a vysvětlil, že je potřeba smlouvu schválit, aby se mohlo pokračovat v daném záměru. Cena za připojení 10 RD je
125. 000,- Kč. ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOB01_4121240409 s ČEZ Distribuce a. s. Hlasování: 12-0-0.

9/12/2016 ROZPOČET NA ROK 2017: Starosta předložil návrh rozpočtu a vyzval přítomné k dotazům a připomínkám.
Jana Pavlasová měla několik dotazů k návrhu rozpočtu. Dotazy byly zodpovězeny. Starosta informoval o navýšení
dvou položek některých položek způsobených změnou legislativy a vyššími přepokládanými výdaji, které nebyli známy
v době návrhu. ZM schvaluje rozpočet na rok 2017. Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf.
Hlasování: 11-1-0 (proti: Hájek O.).
10/12/2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED: Starosta představil rozpočtový výhled městyse. ZM schvaluje Rozpočtový
výhled na rok 2017 – 2020. Hlasování: 12-0-0.

11/12/2016 RŮZNÉ:
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní - Starosta předložil zastupitelstvu městyse smlouvu s GasNet s. r. o. pro

plynofikaci plánované lokality výstavby 10 RD a vysvětlil, že je potřeba smlouvu schválit, aby se mohlo pokračovat
v projektových pracích. Starosta sdělil, že se již nedělají smlouvy budoucí kupní ale smlouvy budoucí nájemní. ZM
schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní číslo 9416002666/2016/4000205710/101 s GasNet s. r. o..
Hlasování: 12-0-0.

12/12/2016 Kupní smlouva s GasNet s. r. o. - Starosta předložil kupní smlouvu na prodej plynovodu v ulici polní
pro 9 RD dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní za cenu 382.500,- Kč bez DPH. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy
číslo 9416002710/4000205909/023 s GasNet s. r. o. Hlasování: 12-0-0.
13/12/2016 Dotčení pozemků stavbou - Starosta informoval, že by městys měl schválit dotčení potřebných pozemků
pro stavbu nové lokality pro 10 RD. ZM souhlasí s dotčením pozemků ve vlastnictví obce stavbou „Havlíčkova Borová
– komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul. Polní“. Hlasování: 12-0-0.
Diskuze: Jiří Halama vznesl dotaz ohledně vody – často je cítit z vody chlor. Starosta mu odpověděl, že zjistí v čem je problém.
Otto Hájek poděkoval zastupitelům za to, co pro městys udělali v letošním roce a dále jim popřál mnoho sil do dalšího roku.
Jana Pavlasová měla výtku k zápisům ze zastupitelstva. Podle ní jsou zápisy příliš stručné a nic z nich nevyčte.
Jana Žáková (č. p. 322) se ptala, jak se počítají hlasy zastupitelů při schvalování. Dotaz byl zodpovězen.
Aleš Uttendorfský popřál zastupitelům vše nejlepší do nového roku a ukončil zasedání.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ 9. 2. 2017 OD 19 HOD. V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE.
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SLOVO HEJTMANA
Uběhlo zhruba sto dní od posledních voleb. Nové složení krajského
zastupitelstva vzniklo rozhodnutím vás – voličů. Následovala nelehká jednání
o složení rady a dalších orgánů kraje. Jsem rád, že se povedlo dohodnout
složení rady ze čtyř subjektů. Naše předvolební prohlášení se v zásadních
bodech nelišila, takže předpokládám, že budeme schopni společně pracovat
ve prospěch celé Vysočiny. A více pohledů z různých stran může naší práci
prospět. V zastupitelstvu i v radě jsou noví členové, ale vesměs jde o zkušené
politiky – i s praxí ve městech a obcích. Hlavní směřování naší činnosti
budeme formulovat v novém programovém prohlášení a věřím, že se na
jeho podobě shodneme.
Budeme pokračovat v důležitých oblastech naší činnosti, která byla započata
v minulých obdobích. Budeme se opět věnovat investicím do oprav silniční
sítě. Je to sice nepopulární vzhledem k omezením v dopravě – slyšíme nářky
nad nutnými uzavírkami – ale současně je to nezbytné pro další rozvoj
kraje. Ve školství navážeme na podporu vzdělávání v technických oborech,
kde stále narážíme na nedostatek odborníků. Svůj perspektivní praktický
význam mají i dříve navázané mezinárodní vztahy s regiony např. Rakouska,
Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Francie. Ty můžou přinést prospěch
Vysočině i v rozvoji našeho průmyslu. Nebudeme zapomínat na podporu
regionální kultury a sportovního vyžití našich občanů. Počítáme se stejnou
spoluprací s městy a obcemi, pro něž chceme být ne byrokratickým úřadem,
ale praktickým pomocníkem v jejich formování podmínek života občanů.
Nechci vyhlašovat populistické fráze. Pokud máme s jinými politickými
subjekty různorodé názory, musíme se k výsledku dostat vyjednáváním
a hledáním shody. Na Vysočině jsme se většinou společně bez senzací
a korupčních kauz věnovali potřebné práci ve prospěch všech občanů
i s respektem k jiným názorům. A věřím, že tomu tak bude i nadále.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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... pokračování ze str. 1

zjistíme, že někdo chová psa bez
přihlášení na úřadu městyse, budeme
požadovat po držiteli prokázání, kde
je tento pes přihlášen a komu patří.
Pakliže nebude pes nikde přihlášen,
hrozí majiteli již zmiňovaná pokuta
a vymáhání poplatku 3 roky zpětně.
A samozřejmě nezapomínejte na to,
že psi nemají po obci volně pobíhat
a že jste povinni po nich sbírat
exkrementy.

Staré fotograﬁe
Rok 2019 bude pro naši obec
rokem slavnostním - připomeneme
si 730. výročí od první písemné
zmínky o naší obci. Už nyní proto
připravujeme podklady pro vydání
publikace, která by porovnávala
aktuální stav se stavem na starých
a dobových fotografiích. Městys
Havlíčkova Borová žádá všechny
občany o zapůjčení starých fotografií
z Havlíčkovy Borové. V případě
zájmu vaše fotografie noste na úřad
městyse, fotografie zde převedeme
do digitální podoby a vrátíme zpět
majitelům.
Děkujeme
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

Oznamujeme
občanům,
že
od začátku prosince 2016 je
možnost odevzdávat
použitý kuchyňský
olej
do
sběrné
nádoby
umístěné
u sokolovny.
Olej musí být uložen
v
uzavíratelných
plastových lahvích.
Olej bude vyvážen k
ekologické likvidaci.

Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.

Jak na to?
1)

Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

2)

Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána
složenka.
www.financnisprava.cz
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UPOZORNĚNÍ

pro majitele pozemků,
pronajímající pozemky Havlíčkově
Borové zemědělské a.s.
Majitelé pozemků, kteří mají
pronajaty pozemky u naší
společnosti,
mohou
podat
přiznání z příjmu fyzických osob
prostřednictvím našeho podniku.
Termín vždy v úterý od 7.2.2017 do
28.2.2017, od 13.00 hod. do 15.00
hod. v kanceláři v přízemí správní
budovy , kdy bude přítomna
pracovnice, která pomůže přiznání
vyplnit.
Havlíčkova Borová zemědělská a.s.
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N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Prosinec, to je měsíc plný očekávání.
Nejdříve čekáme na to, co drobného
nám asi přinese Barbora. Následně
trochu s obavami a strachem čekáme
na Mikuláše, anděla a taky čerta.
A nakonec už plni nedočkavosti
očekáváme příchod Ježíška. Přesně
tak to bylo i u nás ve školce. Každý
týden jsme zapalovali další a další
svíčku na adventním věnci. Obě
třídy s nadšením připravovaly
vánoční besídky, zdobily vánoční
stromečky, vytvářely čertovské
i vánoční výrobky. A tak se děti
dočkaly i vytoužené nadílky, která
byla opravdu pestrá. Děti z obou tříd
dostaly farmy se zvířátky, zoologické
zahrady, doktorské pláště a kufříky
s doktorstvím, zástěry, různá autíčka
malá i větší, stavebnice, xylofon,
bubínek a globus.
Naše aktivity
•
V pátek 2. prosince nás

Kuřátka pečou vánoční cukroví. Foto: MŠ

ve školce navštívily Svaté Barbory
s malou nadílkou
•
V pondělí 5. prosince přišel
do školky jeden čert a jeden anděl
a odvedli nás do základní školy
do pekla, kde už na nás čekalo
celé peklo čertů. Čerti postupně
dětem vyjmenovaly hříchy a za
příslib polepšení jsme mohli jít do
nebe. V nebi na nás čekal Mikuláš
a dva andílci, kteří obdarovali děti
drobnými sladkostmi.
•
V tento den na nás čekala
ještě jedna Mikulášská nadílka a to
v koloniále u Havlíčků. Zde na nás
čekal andílek, který děti obdaroval
balíčky. Jako poděkování děti
zazpívaly písničky. Ještě jednou moc
děkujeme za tyto krásné dárky.
•
Další setkání v rámci
projektu
„Babičko,
dědečku,
čti nám a vyprávěj“ se konalo

8. prosince. Tentokrát naše pozvání
přijala paní Jaroslava Janáčková,
babička Viktorky Nejedlé a Danečka
Janáčka a dětem četla pohádku
„O kohoutkovi a slepičce“.
•
V pondělí 12. prosince bylo
ve třídě Soviček rušno. Nejdříve si
děti ozdobily vánoční stromeček
ve třídě, poté už netrpělivě čekaly
na příchod Ježíška, který jim toho
spoustu nadělil a na závěr v podvečer
se konala ve třídě Soviček Vánoční
besídka s podzimní, čertovskou
a vánoční tématikou a po vystoupení
nechyběl ani vánoční čaj a nějaké to
cukroví.
•
Tentýž den se děti ze třídy
Kuřátek také ponořily do vánoční
atmosféry a napekly rohlíčky
a pracny k pohoštění na vánoční
besídku.
•
Hned v úterý 13. prosince
zdobily děti ze třídy Soviček vánoční
stromečky
v
muzeu
K.
H.
Borovského
•
A další den
14. prosince
Sovičky
ozdobily
stromeček
do soutěže
„ B e z
stromečku
n e j s o u
Vá n o c e “,
která letos
probíhala
v obci Vatín
•
I děti ze třídy Kuřátek tento
den nezahálely a ozdobily si svůj
vánoční stromeček ve třídě a poté se
radovaly z nadílky
•
Ve čtvrtek 15. prosince
děti ze třídy Kuřátek přivítaly své
rodiče a hosty na Vánoční besídce.
Kuřátka si pro své blízké připravily
program složený z písní, básní,
tanečků, pohybových her a koled.
Na závěr nechyběl ani vánoční čaj
a nějaké cukroví. Nechyběla ani
vánočka, kterou upekla paní Marie
Havlíčková. Moc děkujeme.
•
V pondělí 19. prosince
proběhlo již čtvrté setkání Soviček
s šikovnými čtenáři ze 4. třídy
v rámci projektu „Děti čtou dětem“.
Tentokrát setkání proběhlo v muzeu
K. H. Borovského a četla se pohádka
„O perníkové chaloupce“.
Přejeme všem dětem, rodičům
a spoluobčanům šťastný nový rok
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2017, plný úspěchů, splněných přání
a také mnoho štěstí a zdraví.
Šárka Hospodková

Novinky ve školském zákoně
Předškoláci mohou být neočkovaní
Podle Stanoviska Ministerstva
zdravotnictví
a
Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
mohou být tyto děti přijaty i bez
povinného očkování, ustanovení
totiž neplatí pro zařízení, do nichž
je docházka povinná, což může
být např. poslední třída mateřské
školy: „…mateřské školy mohou
přijmout i dítě, které se nepodrobilo
pravidelnému očkování, ani nemá
doklad, že je proti nákaze imunní
či se nemůže očkování podrobit
z důvodů trvalé kontraindikace
jen v případě, že patří do skupiny
dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Počínaje dnem
1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání
povinné pro dítě, které před datem
1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více
a dosud nezahájilo povinnou školní
docházku,“ uvádí stanovisko.
Pro ostatní děti se nic nemění,
výjimka platí pouze pro děti, na
které se vztahuje povinné předškolní
vzdělávání: „Ostatní děti, pro které
není předškolní vzdělávání povinné,
tedy musí být před přijetím do
mateřské školy nadále očkovány
v rozsahu dle zákona.“
Zápis do mateřských škol
V období od 2. 5. – 15. 5. 2017 musí
proběhnout zápis do MŠ. O přesném
termínu zápisu v naší školce vás
budeme informovat v březnovém
vydání borovských listů.

Platba školkovného
Od 1. 9. 2017 mají bezplatné vzdělání
předškoláci i děti s odkladem
povinné školní docházky.
Děkuji všem pracovnicím MŠ za
odvedenou práci a v roce 2017 přeji
pevné zdraví a mnoho pracovních
i osobních úspěchů.
Jaroslava Janáčková
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Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová 130. let od založení
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V letošním roce si sbor dobrovolných hasičů v naší obci připomíná 130. let od svého vzniku. Samotnému založení
sboru předcházelo několik ničivých požárů, které Borovou změnily k nepoznání. Zápis ze školní kroniky pojednává
o požáru ze dne 10. září 1886, kdy bylo ohněm zasaženo 64 popisných čísel a 136 rodin přišlo o střechu nad hlavou.
Kniha památní obecné školy silnici ani jíti nemohl. Pomoc přišla rodin nemá, kde by hlavu sklonilo –
v Borové (st. okres. archiv v HB, dosti záhy. První ku požáru dostavili většina bydlí ve sklepích. Mne s rodinou
se hasiči z Bělé, pak přijeli i ze Ždírce, mojí přijal pod střechu šlechetný muž
roky 1886-1892)
Ranska, Sobíňova, Krucemburku, a spanilomyslná choť jeho – pan Bohr,
Borovský požár dne 10. září 1886 Přibyslavi a Chotěboře. Mnoho arci lesní v Borové za češ mu díkem zavázán
Tolikrát
blahoslavené
rodiště nemohly konati všechny ty ochotné jsem. Poněvadž v celé Borové není
Havlíčkovo a Zeleného – kolikrát jsi ruce. Vody bylo poskrovnu, rybníček místnosti, kde by se vyučovati mohlo,
dnes hodno politování! Vždy jenom na náměstí vysušen a kde již hořelo, odložen počátek školy od 1. Prosince
vděčnost národa vzbuzovala Ti závist tam nezbývalo než vše poručit osudu. 1886, do kteréž doby prozatím upraví
nejušlechtilejší, nikdy blahobyt neb Za dvě hodiny bylo dílo zhouby obecní zastupitelstvo dům čís. 78 pro tři
bohatství nestavě by Tě k požehnaným dokonáno s děsnou důsledností. – Na třídy. Ostatní dvě budou se vyučovati
městům našich niv; ale co nyní na místě přívětivých domků a pokojných v bývalých filiálkách.
Tebe poslala prozřetelnost, toť více než statků trčí ze spáleniště ohořelé zdi
•Na konec ještě upomínku.•
zkouška spravedlivých, toť oběť kterou a komíny.
Podobným ohněm jako letos Borová
máš obrazem plamenným před oči
světu postaviti žalostný osud dobrého Šedesát čtyři čísla jsou zničená – vše stižena byla před půl stoletím, roku
lidu, českého. Tvá skoupá půda těžce shořelo téměř naprosto, krom skotu 1835. Právě v těchto místech, která nyní
živý ty, již se honosí jménem rodáků jenž vyhnán a bravu, jehož zahynulo jsou obrazem zkázy, tehdy vyhořelo 49
Havlíčkových; již dávno zavřela jim jen několik kusů. Stavení, sklizeň, čísel. Roku 1861 zničeno bylo požárem
zdroj výživy, plynoucí z vnitřního náčiní hospodářské, všechen movitý asi devět čísel, roku 1878 asi šestnáct
pokladu rudy, nad níž bory rostou majetek shořel všem s výjimkami domů borovských. Cibulovitá střecha
a ani skrovné skývy černého chleba, nepatrnými. Škoda páčí se na 160,000 památného kostelíčka svatovítského
vzala za své plameny roznícenými
které dobývají v potu tváře, jim zl.
nepřeje každého roku dosyta. – Letos, Když se v pátek setmělo, byl z kopce bleskem za sněhové vánice 26. ledna
kdy z úrody mohli sousedé naši od borovského kostelíčka takový 1875.
vytěžiti dostatek božího daru – kdy pohled na ohnivé sloupy dýmu, jakoby Toto na věčnou památku hrozného
dne 10. září 1886 v tuto nově založenou
jim měnivý osud poskytoval náhrady se tu římský Nero opájel hrůzami.
úrodou jaké neviděli snad od desíti let. Nejdéle zuřil oheň ve škole. Budova památní knihu zapsal
Jan Hruška, řídící učitel
– tu vše zničeno v několika hodinách. tato byla v roku 1846 vystavěna a v ní
V
Borové
dne
16.
října 1886
Bylo to v pátek dne 10. září 1886, umístěny byly v poslední době tři třídy,
kabinet
a
v
přízemí
bydlel
nížepsaný.
kdy – jak se vypravuje – šel syn
řezníka Janáčka – Josef, žák V. třídy Borová jest mi místem nešťastným. Další zápis: Oheň dne 10. září 1886
do sklípku pod stodolou v čísle 108 se Roku 1884 v měsíci březnu přistěhoval Jaká to náhlá změna! Před kratinkým
nacházejícího pro maso. V malé chvíli jsem se do Borové když mi svěřeno časem všude samé veselí – dnes
po jeho odchodu vyšlehl ze sklípku bylo místo řídícího učitele. Roku však ozývá se ode všech stran pláč
oheň, zachvátil slámou obložené 1885 v měsíci únoru roznemohl se a nářek pohořelých jejichž údělem jsou
dveře a již dral se do stodoly slámou mi šestiletý synáček Václav na záškrt trampoty nedohledné. Nešťastný požár
naplněné. As v 1 1/2 hod. odpoledne a v několika dnech odnesli mrtvolu dne 10. září 1886 vzniklý, který 64 čísel
rozléhalo se městečkem děsné volání jeho ku kostelíčku borovskému. strávil, příčinou je bídy té tak veliké.
„hoří, hoří!“ Vítanou potravou Nebylo však neštěstí konce; neboť již I školu zasáhly plameny, které vše v ní se
mladému živlu byla suchá sláma v dubnu 1885 roznemohl se dne 11. t. nalézající zničily. Co nyní se bude díti to
a na troud vyschlé šindelové střechy. m. osmiletý Karel a čtyřletý Stanislav. ví Bůh sám. Již v lednu 1885 byl konkurs
Oheň, který za divých hodů rostl Neminul týden a oba miláčkové na přístavbu školy, byl však následkem
obecního
zastupitelstva
v obra rychlostí báječnou, zachvátil v pátek na to vypustili ducha. Aby protestu
v pěti minutách všechna sousední míra neštěstí a zkoušky od Boha na odvolán a nečinilo se ničeho. Letošního
stavení. Rychle vytažena byla obecní mne seslané dovršená byla, pochoval roku podalo opět obecní zastupitelstvo
stříkačka a hleděno obmeziti žíravý jsem v květnu na to čtvrtého synáčka žádost ku velesl. c. k. zemské školní
příval. – Žel Bohu, že městečko naše dvouletého Bohumila. Sotva že po radě, aby stavěti nemuseli. Slavná c. k.
nemá dosud žádného hasičského těžkých trampotách těchto jsem okr. školní rada vyzvala místní školní
sboru, který ba snad býval opatřen jsa se vzpamatoval přikvapilo neštěstí radu by stavbu veřejnou dražbou zadala
řádným hasičským náčiním, jehož též v podobě dravého živlu – ohně, a když tak se nestalo uložila pořádkovou
v tuto dobu obec naše nemá, - býval který většinu majetku mi zničil. Kéž pokutu starostovi a některým členům
požár na menší počet domů omezil. Bůh dá a jest neštěstí toto pro mne a nyní – stojíme u spáleniště. Dříve měla
Lid v zoufalství běhal semo tamo a moji ženu to poslední! – Požárem škola aspoň tři místnosti vlastní a dnes –
a každý byl rád, že životem vyvázl. tímto zničeny byly i veškeré pomůcky nemá ani jediné. Snad konečně zlomen
V malé chvíli zachvácena byla celá učební, knihovna žákovská i učitelská, bude ten předsudek, že se stavbou školy
řada domů na svahu k Žel. Horkám obrazy, mapy a veškerý školní nábytek. připravila by se obec o peníze a zvítězí
ležícím, jakož i podél silnice od Oheň byl tak prudký, že nemohlo nic snad u některých aspoň členů láska ku
kupce p. Frant. Musila, až k hostinci býti zachráněno. Ve škole shořela též mládeži, pro kterou vlastně školu by
p. Stránského. I škola uprostřed památní kniha založená při slavnosti vystavěli, a která jedenkráte má býti
městečka stojící neodolala zhoubnému Havlíčkově r. 1862. Netknut zůstal reprezentací obce, která národu vydala
živlu zachvácena jsouc z přízemku i se obraz Jeho Veličenstva. Bída mezi dva věhlasné muže, jichž v paměti má
shora; Žár byl tak hrozný, že nikdo po pohořelými jest nevýslovná. 136 každý věrný Čech.
Pokračování příště….
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oddělení hraček. Děkujeme za
možnost návštěvy i zajímavý výklad!
Na další exkurzi do bioplynové stanice
se chystáme v jarních měsících.
Jana Žáková, 1. stupeň

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

Rozumíte penězům?

Obchodní akademie a Hotelová
škola Havlíčkův Brod uspořádaly
ve čtvrtek 1. prosince 2016 pro žáky
základních škol již 2. ročník soutěže z
oblasti finanční gramotnosti s názvem
„Rozumíte penězům?“. Naši školu
reprezentovala tři tříčlenná družstva
složená ze žáků 8. a 9. ročníku.
Soutěž se skládala ze dvou částí: v té
první psali všichni žáci 30minutový
test se 40 otázkami a družstvo za něj
mohlo získat až 120 bodů. Druhým
úkolem, rovněž za 120 bodů, bylo
řešení projektové úlohy: během 45
minut mělo každé družstvo připravit
program i rozpočet na dvoudenní
rodinný výlet pro rodinu, která bydlí
v Havlíčkově Brodě a chce strávit
následující víkend v krajském městě
Kraje Vysočina. Soutěžící družstvo
pak odevzdalo tříčlenné odborné
komisi vytištěný rozpočet celé akce a v
časovém limitu 10 minut jí předvedlo
svoji vytvořenou prezentaci. A jak
to všechno dopadlo? I když jsme
neobsadili žádné medailové pozice,
naši žáci se neztratili: družstvo ve
složení Eliška Hájková, Simona
Strnadová a Václav Kubát mělo
naprosto bezchybnou prezentaci a
získalo plný počet bodů!
Dagmar Boumová

Exkurze v Zemědělské a. s.
Havlíčkova Borová

S první větší nadílkou letošního
sněhu se ve čtvrtek 1. prosince žáci
II., V. a III. třídy vydali na exkurzi
„do družstva“. Za doprovodu
Ladislava Hájka a Jiřího Zvolánka
viděly děti nejmenší telátka, větší
býčky, jalovičky i dospělé dojnice.
Prohlédly si dojírnu, úpravnu mléka
i velkou nádrž pro uskladnění mléka.
Následovala cesta do bramborárny,
kde se dozvěděly o odrůdách
sadbových brambor. Návštěvu jsme
zakončili v kooperačním skladu.
Tam, kromě nepřeberného množství
náhradních dílů i ochranných
prostředků, neuniklo naší pozornosti

Čerti a Mikukáš
V podkroví školy se nám i letos
usadili čerti a andělské bytosti. Čerti
si od rána chodili pro děti do tříd a
odváděli je do pekla. Tam musely
předvést, jak splnily zadaný úkol
- malé děti kreslily obrázky, větší
zpívaly písničku a ty největší musely
přijít s vlastní tvorbou. Nakonec byli
před Lucifera předvedeni hříšníci,
ten «ocenil» jejich hříšné skutky a
za trest je poslal loupat brambory.
A ti hodní? Ti se bát čertů nemuseli,
těm se otevřela nebeská brána a oni
mohli předstoupit před Mikuláše s
andělskou družinou. Všechny děti
školy, i ty zlobivé, dostaly mikulášský
balíček. Krásné zpestření přinesla
školka: objevily se totiž občas slzičky
a nepředstíraný strach, ale s čertem si
nakonec plácnul skoro každý. Kolem
poledne vyrazili čerti s Mikulášem na
obchůzku po Borové. Ráda bych za ně
poděkovala všem, kdo je obdaroval
nadílkou. Nakonec musím pochválit
Mikuláše s anděly i čerty - byli
nebesky krásní i pekelně strašidelní.
Dagmar Boumová

Kurz první pomoci

Kraj Vysočina věnuje hodně
pozornosti prevenci úrazů a celkově
první pomoci - jednak každoročně
organizuje kurzy První pomoc do
škol pro osmáky nebo Prevence
dětských úrazů pro žáky prvního
stupně, jednak kurzy první pomoci
pro zaměstnance škol a školských
zařízení. Jeden takový kurz absolvovali
7. prosince všichni zaměstnanci naší
školy spolu s perfektními odborníky
ze záchranky z
Přibyslavi. Děkuji
za velice zajímavé
a praktické vedení
celého kurzu.

ŠKOLNÍ ROK
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Pavel Vlček z Občanské iniciativy
pro ochranu životního prostředí
v Českých Budějovicích. Ve dvou
dvouhodinových blocích se věnoval
globálnímu pohledu na jadernou
energetiku, seznámil žáky s historií
jaderné energetiky u nás i ve světě,
s provozem jaderné elektrárny, s
těžbou uranu a ukládáním jaderného
paliva. Dále hovořil o problematice
využití úspor a obnovitelných
zdrojů energie -objasnil rozdíl mezi
neobnovitelnými a obnovitelnými
zdroji, vysvětlil pojem pasivní
a nízkoenergetický dům a svoji
pozornost věnoval především Slunci,
vodě, větru, geotermální energii a
biomase. Přednáška byla zpestřena
soutěží o ceny na téma obnovitelné
zdroje energie. Výherkyní ze skupiny
žáků 6. a 7. ročníku se stala Lída
Bencová, která obdržela pěkné tričko,
a společně s ní si ho na památku
odnesl i Pavel Zvolánek ze skupiny
žáků 8. a 9. ročníku. Také ostatní žáci,
kteří se do soutěže zapojili, obdrželi
malou pozornost. Získané informace
bychom měli zúročit alespoň tím, že
budeme energií šetřit a nebudeme s
ní plýtvat!
Blanka Zvolánková

BETLÉMY - Havlíčkův Brod

Pondělní ráno 12. prosince nás
přivítalo
nevlídným
deštivým
počasím. Přesto jsme neztratili
dobrou náladu a do Galerie
v Havlíčkově Brodě došli s elánem
a natěšení na program s názvem
Betlémy. V připravené dílně nám
práce šla pěkně od ruky a krásné
betlémy i ozdobené vánoční
stromečky s Ježíškem a kometou
se všem vydařily. Ve výstavních
prostorách jsme si po práci společně
prohlédli různé druhy betlémů
z různých materiálů – dřevěné,

Martina Brychtová

Beseda Energie
pro budoucnost

Ve čtvrtek 8.
prosince
se
všichni žáci 2.
stupně zúčastnili
tematické besedy
s názvem Energie
pro budoucnost,
se kterou do naší
školy přijel Mgr. 4. setkání a pohádka O perníkové chaloupce. Foto: MŠ
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keramické, ze šustí nebo ze slámy.
Velmi pěkně byla také vyzdobena
staročeská světnice s typickým
vánočním stromkem, malovanou
skříní a truhlicí, kolovrátkem
a dřevěným stolem se staročeskými
pokrmy. Děti tak mohly „zabrousit“
o několik desetiletí zpět do historie
a ne všem by se v této době, vzhledem
k její střídmosti a jednoduchosti, asi
líbilo. Odměnou pro děti však byly
pěkné výrobky, které si odnesly
domů.
Dana Neubauerová

Letos poprvé na bruslích
Stejně jako loni vyrazila celá škola
na brusle. Ne najednou samozřejmě,
pěkně po skupinách. Jako první
ve středu 14. 12. odjížděla III., VI.
a VII. třída, my - 1., 2., 4. a 5. ročník ve čtvrtek 15. 12. Vybaveni bruslemi,
přilbou, rukavicemi a v neposlední
řadě pořádnou svačinou jsme vyjeli
ještě za tmy směr Chotěboř, zimní
stadion. Některé z nejmladších
účastníků - prvňáčků - čekalo první
setkání bruslí a ledu. Musím říct,
že vůbec nikdo z nich nedal najevo
žádný strach či obavy. Po důkladné
kontrole výstroje následovalo utkání
s ledem. Ti starší a zkušenější
(s velkou radostí mezi ně počítám už
i letošní druháčky) se rozbruslovali,
zatímco většina prvňáčků vyrazila
do útoku vyzbrojena pomocnými
hrazdičkami. První hodinu to byly
chvílemi opravdu „líté boje“ - někdy
vítězila hrazdička, jindy prvňáček.
Ostatní bruslaři si zkusili slalom
mezi kuželi, zahráli si na honěnou,
na rybičky a nechybělo ani hokejové
utkání. Pak následovala zasloužená
občerstvovací přestávka, odpočinek
a hurá znovu na led. Všichni se
opravdu snažili, nikdo zbytečně
neodpočíval, někteří začátečníci již

Šesťáci a sedmáci na bruslení. Foto: ZŠ
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ve druhé části hrazdičky opustili,
snažili se sami. A další, z čehož
mám opravdu velikánskou radost,
objeli se mnou ruku v ruce poprvé
několikrát celý zimní stadion!
Všichni žáci si zaslouží velkou
pochvalu za snahu a vzorné chování.
Prvňáčkové ode mne dostávají
jedničku
dvakrát
podtrženou.
Pochvalu si zaslouží paní učitelka
Zvolánková za organizaci termínů,
dozor i dojednání dopravy, stejně
jako všechny paní učitelky, bez
jejichž „servisu“ na ledě i v zázemí
by někteří bruslaři na led jen těžko
vyjeli.
Vlasta Slámová

A v úterý 20. 12. vyrazili na
chotěbořský led osmáci a deváťáci.
V šatně, kde všichni zvládli nasadit
brusle a helmu v rekordním čase,
bylo slyšet: „Tak jsem zase nestála
na bruslích celý rok, kdoví, jestli to
budu ještě umět…“ Počáteční obavy
ze všech spadly hned na začátku
bruslení, kdy nás přivítala nádherně
lesklá, rolbou upravená ledová
plocha, kterou jsme měli celou jenom
pro sebe. A ledu si užívali všichni po
svém: někteří kluci nám předváděli
své hokejové umění, holky zase
ukázaly, jaké jsou krasobruslařky,
a další se zdokonalovali v různých
bruslařských aktivitách – jízda vzad,
přešlapování či slalom. Na závěr
nesměla chybět oblíbená hra „na
rybičky a rybáře“ a celí červení,
s úsměvy na tvářích jsme se bez
zranění vrátili domů.
Blanka Zvolánková

vedením trenéra
Petra Kačora náš
tým absolutně nezaváhal
a přijel se zlatou medailí, která
jim zaručuje postup do krajského
kola v únoru v Jihlavě. Reprezentovat
nás bude ostřílené družstvo ve
složení Denča Bruknerová, Tomáš
Balek, Jakub Lacina, Vašek Kubát
a nejnovější posila Jenda Kubát.
Blahopřejeme a přejeme vám, ať se v
Jihlavě zadaří!
Martina Brychtová

Děti čtou dětem – Perníková
chaloupka
S dětmi z mateřské školky jsme
se sešli už počtvrté v pondělí 19.
prosince v místní knihovně. Poutavé
čtení bylo provázeno nejenom
obrázky s hlavními postavami, ale
četly s námi také dvě „čarokrásné
ježibaby“. Po ukončení pohádky
dostali všichni kluci ze školky
a ze 4. třídy těžkou práci – složit
z medových perníčků, které napekly
paní učitelky ze školky, perníkovou
chaloupku. Práce jim šla pěkně od
ruky a chaloupka „vyrostla“ během
pár minut. Následoval společný
taneček všech dětí k přivítání
vánočního času. Tím jsme se také
rozloučili s letošním rokem i čtením.
Na závěr jsme ještě zhodnotili
medové perníčky tím, že jsme je
všechny poctivě snědli a řádně
zapili. Děkujeme paní učitelkám
ze školky a paní knihovnici za toto
malé pohoštění. Budeme se těšit
na další lednové setkání s krásnou
českou pohádkou.

Dana Neubauerová
Šachisté opět nezklamali
V pátek 16. prosince proběhl Ohlédnutí za besídkou
v Havlíčkově Brodě Okresní přebor
družstev škol v šachu, a to II. Besídky mohou být různé. Borováci
kategorie pro žáky 6. - 9. ročníku. Pod by mohli vyprávět, už jich viděli
tolik, však jsou také zvyklí na jejich
vysokou úroveň. Určitě se neubrání
srovnávání. Vzpomínáte na ty
pohádkové? Ty byly určitě krásné,
dojemné, snad se i k Vánocům víc
hodily. Hráli v nich vždy ti nejlepší,
text se museli naučit nazpaměť, často
se i měsíc před besídkou nedělalo
nic jiného, než zkoušelo divadelní
představení. kde většina žáků školy
pak sehrála tzv. křoví. To v těch
besídkách dnešních se zapojí všichni,
když nic jiného, musí zvládnout
texty písní, rytmus i prostorovou
orientaci při vystupování na pódiu,
nikdo třídám nepředepisuje, co
a jak musí ztvárnit, jen se mají
trefit do „uměleckého“ záměru
deváté třídy, která je za besídku
zodpovědná a vymýšlí jednotící

číslo 5
námět, který se mimochodem ještě v zákulisí mikrofon fungoval, při Havlíčkův kraj. ZŠ i
nikdy neopakoval. A letošní deváťáci výstupu bohužel nikoliv. Jsou prostě MŠ poslaly tentokrát
se rozhodli pro téma vánoční, věci mezi nebem a zemí ...
své ozdobené stromečky do
Lenka Havlíková Vatína, neboť právě jejich stromek
zimní,
mikulášovsko-čertovské,
proto tedy ten název VÁNOČNÍ
získal vloni na výstavě v Sobíňově
vánoční besídka. Prvňáčci přivezli Vánoční ﬂorbalový turnaj
nejvyšší počet hlasů. Na naší
na dětských snowboardech zimu a „Pojďme, hoši, dáme gól, dáme gól, základní škole se úkolu ujali osmáci
byli skvělí! Stejně šikovní druháčci dáme góóól...,“ ozývalo se ze školní a v předmětu zvaném Domácnost
a páťáci vyhrožovali «bu, bu, bu“ tělocvičny v pondělí 19. prosince, kdy napekli a ozdobili perníčková
a „šup tam s ním“, ale do pekla žáci florbalového kroužku uspořádali srdíčka. To v mateřské školce vyrobili
nikoho naštěstí nevzali, protože pro své spolužáky z 2. stupně malý z papírových proužků malá jablíčka,
to bychom neviděli sedmnáct turnaj ve florbalu. Přihlásilo se přidali červenobílou mašličku a bílé
perfektních sněhuláků z III. třídy celkem 23 hráčů, kteří byli rozděleni řetězy. Už mimo soutěž ozdobili
a nádherné Mikuláše ze IV. třídy. do pěti družstev: MODŘÍ (Suicide žáci naší školy devět stromků ve
s q u a d ) , svých třídách a družině, jeden v
O R A N Ž O V Í sokolovně na besídku a jeden před
( B a b i š á c i ) , školou. Zkrátka a dobře: Vánoce bez
Z E L E N Í stromečku nebyly.
(Sparťani),
Lenka Havlíková
ČERVENÍ
(Babánci) a BÍLÍ Předvánoční naladění v knihovně
(Rasisti). Hrálo Poslední školní den kalendářního
se
systémem roku ve čtvrtek 22. 12. se žáci
3 + 1 každý druhého a pátého ročníku po třídních
s
každým, vánočních besídkách vypravili do
2 x 5 minut místní knihovny v rodném domku
s přestávkou. Karla Havlíčka Borovského. Pro
Za
výhru začátek si nesli „svoje“ zajímavé čtení.
se
družstvu Z knížky Chaloupka na vršku přečetli
přičetly 3 body, paní knihovnici kapitolu o vánočních
za remízu 1 zvycích. Popovídali si o nich
Vánoční ﬂorbalový turnaj. Foto: ZŠ
bod, za prohru a rozkrajování jablíček si i vyzkoušeli.
0 bodů. Všichni hráči bojovali Děti se dozvěděly o dalších zajímavých
Ani sedmáci nezklamali - skákající s velkým nasazením, nenechali adventních tradicích. Příjemnou
Ježíšek rozhazující dárky odstartoval se zahanbit, a proto byly zápasy atmosféru jsme dokreslili zpěvem
jejich skvělou taneční show. Osmáci velmi vyrovnané, výsledky se lišily koled, ochutnávkou rozkrojených
se vydali za Eskymáky, indiány o jeden až dva góly. ČERVENÍ (Pavel jablíček i posezením u roztopených
či černochy a za pěvecké výkony K., Pavel N., Radim S. a Kuba L.) kamen. Svátečně naladěny odcházely
i výborný recitativ sklidili zasloužený obsadili 1. místo, na 2. místě skončili děti na vánoční prázdniny.
potlesk. Deváťáci začali sice ZELENÍ (Tomáš B., David K., Štěpán
s medvídky, ale nakonec to rozjeli K., Vilda K. a Michal B.) a 3. místo Děkujeme za milé přijetí i zajímavý
jako opravdoví teenageři s anglickou obhájili BÍLÍ (Vašek K., Dan H., program paní knihovnici Marcele
písničkou Mariah Carey, navíc měli Lukáš B., Vašek Č.). Všem hráčům Sobotkové.
Jana Žáková, 1. stupeň
na starosti všechny vstupy mezi děkuji za jejich florbalové výkony,
jednotlivými písničkami. Zklidnění ostatním žákům za vytvoření skvělé Vánoční turnaj ve vybíjené
přinesli na pódium Katka Nejedlá s sportovní atmosféry a holkám
Ivanou Zvolánkovou (kytary a zpěv), z devítky za měření času a sčítání Poslední den školy v roce 2016 se
sešli v naší velké tělocvičně žáci
Katka Luňáčková (klarinet) a Jenda výsledků.
šesté, sedmé, osmé a deváté třídy, aby
Kubát (akordeon) - klobouk dolů,
Blanka Zvolánková se utkali v malém školním turnaji
kdo umí hrát na hudební nástroj,
ve vybíjené. Po nástupu a přivítání
je borec. A jestliže šlo o VÁNOČNÍ Bez stromečku
besídku, končili jsme správně se nejsou Vánoce
šesťáky a jejich vánočním příběhem, Už
poosmé
betlémem, Marií, Josefem, králi či se
účastníme
pastýři. Co říkáte? Že to zas TAK soutěže
o
skvělé nebylo? Tak to jste neviděli nejhezčí vánoční
děti před a po vystoupení, nervozitu s t r o m e č e k
a obavy vystřídala radost a pocit, že to Havlíčkova kraje.
zvládli na výbornou. I dnes, dlouho První ročník se
po besídce, umí mnozí žáci písničky z dokonce konal u
celé besídky, včetně tanečních kroků. nás v Havlíčkově
PS: Že nefungovaly mikrofony? Borové a jeho
Na obranu pana zvukaře musíme p o ř a d a t e l e m
napsat, že ještě před samotným byla stejně jako
začátkem „mluvil“ každý mikrofon nyní
Místní
v kterémkoli rohu sokolovny či akční
skupina
4. setkání a pohádka O perníkové chaloupce. Foto: ZŠ
pódia, dokonce i během představení
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LEDEN 2017
byli všichni účastníci rozděleni do školy. Od září se proto pravidelně veřejnost s žádostí o příspěvky do
pěti smíšených družstev po 9-10 zabýváme touto problematikou tomboly na ŠKOLNÍ A OBECNÍ
hráčích, systém hry byl zvolen teoreticky v učebně, ale i prakticky PLES, který se koná v sobotu 11. 2.
každý s každým s maximálním přímo v silničním provozu. Můžete Příspěvky můžete odevzdat ve škole
časem 10 minut a hrálo se podle nás tak zahlédnout v ulicích nebo na úřadu městyse nejpozději
pravidel vybíjené Asociace školních Havlíčkovy Borové, jak nacvičujeme do 9. 2. Za vaši podporu předem
sportovních klubů. Po urputném bezpečné
přecházení,
správné děkujeme a budeme rádi, když se na
boji si vítězství odnesli ČERVENÍ, odbočení vlevo nebo objíždění náš ples přijdete pobavit.
za rodiče žáků 1. třídy Vlasta Slámová
druzí byli ORANŽOVÍ, třetí místo překážky. Vysvětlujeme si význam
obsadil tým MODRÝCH, na čtvrtém dopravních značek na křižovatkách,
místě se umístili ZELENÍ a páté které řeší přednost v jízdě, a naopak Šachový kroužek hlásí
místo patřilo RŮZNOBAREVNÝM. hledáme křižovatky, na kterých není
Při závěrečném hodnocení byli přednost dopravními značkami Memoriál Romana Bruknera
hráči pochváleni za výbornou hru vůbec vyznačena. Po vysvětlení Dne 3. prosince 2016 se v Klubu
a obdrželi sladkou odměnu. Celý všech dopravních předpisů si děti u Havlíčků uskutečnil již 6. ročník
turnaj proběhl ve sportovním ve škole zkouší testové otázky, řeší memoriálu pana Romana Bruknera
duchu, bez zranění (kromě malých i situace na křižovatkách. Velmi v rapid šachu na 2x 15 minut.
naraženin) a všichni si ho užili. přínosný je pak pětihodinový kurz Zúčastnilo se jej 28 dospělých a 7
Na závěr jsme si navzájem popřáli dopravní výchovy, který proběhl ve dětí.
krásné vánoční svátky a doufáme, škole na konci listopadu a byl určen Po vyrovnaném průběhu zvítězil
že v novém roce uspořádáme další žákům 3. a 4. ročníku. Dopravní Aleš Vondra z Jihlavy, kterému se
podobné sportovní turnaje.
problematikou provedla žáky obou podařilo obhájit vítězství z minulého
Blanka Zvolánková tříd p. Mrštíková z Krucemburku. ročníku.
Kromě již zmíněných oblastí DV Z domácích šachistů se na 6. místě
Dopravní výchova ve 4. ročníku
se žáci zábavnou formou dozvěděli umístil Marek Lacina. Mezi žáky
Právě ve 4. ročníku ZŠ dovrší žáci i o nových zónách pro cyklisty. zvítězil Ondřej Dejmal, před Jakubem
10. roku svého věku, a mohou se tak Úsměvný jim přišel např. nový název Lacinou a Václavem Kubátem.
samostatně pohybovat v silničním CYKLOPIKTOKORIDOR. Kde se
provozu jako cyklisté. Musí však nachází a pro koho je určen mohou Děkujeme Městysu Havlíčkova
ovládat dopravní předpisy, znát zkusit hádat děti i dospělí. Dopravní Borová, všem sponzorům a
dopravní značky a chápat jejich výchova pokračuje v rámci hodin provozovatelům Klubu u Havlíčka,
význam, mít své jízdní kolo řádně tělesné výchovy a na děti čeká druhá manželům Bořilovým. Díky jim jsme
vybaveno
všemi
povinnými část kurzu (dalších pět vyučovacích mohli v pěkném prostředí soutěžit o
součástmi,
nezapomenout
na hodin) 8. února 2017.
velmi hodnotné ceny. Turnaj se již
cyklistickou přilbu a nově být
Jana Žáková, 1. stupeň stal tradicí a další ročník by se měl
„vyzbrojeni“ i reflexními prvky.
konat 2. prosince 2017.
To všechno jsou pádné důvody k Příspěvek do tomboly
zařazení výuky dopravní výchovy do Dovolte mi, abych se prostřednictvím Okresní přebor škol v šachu
náplně tělocviku ve 4. třídě základní Borovských listů obrátila na širokou V AZ centru Havlíčkův Brod se

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
4. 2. 2017

20:00
sobota

PLES SDH, pořádá SDH Havlíčkova Borová,

11. 2. 2017

20:00
sobota

OBECNÍ a ŠKOLNÍ PLES, pořádá ÚM a ZŠ
Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 2

25. 2. 2017

8:00
sobota
20:00
sobota

MASOPUSTNÍ PRŮVOD, pořádá SDH

25. 2. 2017

pozvánka na str. 2

MAŠKARNÍ PLES, pořádá TJ Sokol, oddíl kopané

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

16. prosince 2016 konalo okresní kolo
přeboru škol v šachu. Za ZŠ a MŠ
Havlíčkova Borová bojovalo úspěšně
družstvo starších žáků (6. – 9. ročník)
ve složení: Tomáš Balek, Jakub Lacina,
Denisa Bruknerová, Václav Kubát, Jan
Kubát.
Družstvu se podařilo ve své kategorii
s náskokem zvítězit a postoupit
do krajského kola, které proběhne
v únoru v Jihlavě.
Blahopřejeme jim k úspěšné
reprezentaci školy a držíme palce
v dalším kole.
Petr Kačor, vedoucí šachového kroužku

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
21.-22. ledna MUDr. Palánová Helena - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 103
28.-29. ledna MUDr. Kotrbová Věra - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 422 741

4.- 5. února MUDr. Denby Štěpánka - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 107
11.-12. února MUDr. Laštovičková Julie - Havl. Brod, Kalinovo nábř. 605, tel. 569 425 751
18.-19. února MUDr. Landsmanová - Havl. Brod, Hrnčířská 2925, tel. 569 428 238
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Osmáci a deváťáci na bruslení. Foto: ZŠ

Třeťáci na bruslích. Foto: ZŠ

Mikuláš a čerti ve škole. Foto: ZŠ

Beseda Energie pro budoucnost. Foto: ZŠ

Na exkurzi v kooperačním skladu. Foto: ZŠ

2.,3. a 5. třída na exkurzi v Zemědělské a.s. Foto: ZŠ

Šesťáci na vánoční besídce. Foto: ZŠ

Vánoční besídka. Foto: ZŠ

OBRAZEM
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OBRAZEM

1.,2.,4. a 5. třída na bruslení. Foto: ZŠ

Vánoční turnaj ve vybíjené. Foto:ZŠ

Osmáci zdobili stromek do soutěže. Foto: ZŠ

Sovičky zdobily v muzeu vánoční stromečky. Foto: MŠ

Děti ze třídy Kuřátek při pouštění lodiček ze skořápek. Foto: MŠ

Nadílka ve třídě Soviček. Foto: MŠ

Vánoční besídka ve třídě Kuřátek, píseň Kolíbala bába čerta
s dramatizací. Foto: MŠ

Vánoční zvyky ve třídě Soviček - pouštění skořápek a hvězdičky
v jablíčku. Foto: MŠ

