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Slovo starosty
Ošetření stromů v Havlíčkově
Borové

V katastru našeho městysu se
nachází několik majestátních
lip, o které je důležité pečovat už
vzhledem k jejich stáří. Na letošní
rok proto plánujeme ošetření aleje
ke kostelu, lip na hřbitově a lípy před
farou. Na danou akci jsme požádali
o 100% dotaci z Programu péče
o krajinu. Pakliže bude žádost
úspěšná a bude kladně vyřízena,
bude se vše realizovat do července
tohoto roku. Náklady na ošetření
stromů a nové vazby jsou vyčísleny
přibližně na cca 100.000,- Kč.

Nová mateřská škola

Jak
jsem
již
zmiňoval
v minulém čísle Borovských
listů, městys uvažuje o stavbě

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava
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Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 - Tisková zpráva

Informace finanční správy, str.5 Novinky ze ZŠ a MŠ, str.7-10

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí
3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům,
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se
lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna
2017 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

nové mateřské školy. Jelikož byly
pro tento rok zrušeny dotace
na výstavbu nových školek
a žádné nové dotace zatím
avízované
nejsou,
nevíme
v současné době, zda bude realizace
tohoto plánu možná. Nicméně
vzhledem k aktuálnosti dotačních
titulů pokračujeme v projektové
přípravě. Školka by měla stát za
dětským hřištěm u sokolovny.
Kapacita školky je plánovaná na
60 dětí, měly by zde být oddělené
ložnice od hracího prostoru a
školka je plánována s vlastní
kuchyní. O plánech a vývoji
s ohledem na dotační možnosti vás
budeme dále informovat.

Trocha statistiky...

Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
 v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do
17.00 hodin
 v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
 o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých
pracovištích.

V roce 2016 měla Havlíčkova
Borová celkem 952 obyvatel, z toho
již žilo v Borové 888 (455 mužů,
433 žen), v Horkách 26 (14 mužů,
12 žen) a v Peršíkově 38 (21 mužů
a 17 žen).
Průměrný věk u mužů byl 40,65
a u žen 42,34. Průměrný věk
občanů v Borové je 41,16 let,
v Horkách 41,92 let a v Peršíkově
46,53 let.
V roce 2016 se narodilo 11 dětí,
z toho v Borové 10 dětí a v Horkách
1 dítě.
Opustilo nás 9 spoluobčanů - 7 z
Borové a 2 z Peršíkova.

Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím
spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Územní pracoviště
v Jihlavě

v Havlíčkově Brodě

Obec

Den

Polná

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

Třešť

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

zasedací místnost MÚ

13.30 - 17.00

zasedací místnost MÚ

Počátky

Hrotovice

v Třebíči

28.2., 7.3., 14.3., 21.3. 2017 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

malá zas. místnost MÚ

8.00 - 16.00

Městský úřad

8.3. a 22.3. 2017

8.00 - 16.00

Kulturní zařízení města

15.3.2017

12.00 - 16.00

6.3. a 20.3. 2017

20.3.2017
22.3.2017

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Městys Lukavec

Mě. Úřad Hrotovice

8.00 - 12.00

Mě. Úřad Jaroměřice nad
Rokytnou

Velká Bíteš

22. a 29.3. 2017

12.00 - 17.00

zasedací místnost MU

Nové Město na Moravě

15.3., 29.3. 2017

8.00 - 16.00

Městský úřad

Jimramov

22.3.2017

8.00 - 16.00

Městys Jimramov

Jaroměřice n/R.

ve Žďáru nad Sázavou

Místo

Městský úřad

Městský úřad

13.30 - 17.00

20.3., 29.3. 2017

Lukavec

ve Velkém Meziříčí

8.00 - 17.00

22.3., 29.3. 2017

Přibyslav

Světlá nad Sázavou
Kamenice nad Lipou

v Pelhřimově

Hodina

8.00 - 17.00

Golčův Jeníkov

20.3.2017
22.3.2017

13.00 - 17.00

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2017
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho vytištění
je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře
jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém
portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Jana Stránská

Lyžařský přejezd Borová - Borová. Foto: Milan Kučera
BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ VŽDY POSLEDNÍ DEN V MĚSÍCI. TISK ZAJIŠŤUJE TISKÁRNA V RÁJI, PARDUBICE, www.tiskarnavraji.cz.
TITUL ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838
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VÝBOR TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
V NEDĚLI

26. ÚNORA 2017
14:30
OD

V SOKOLOVNĚ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
Spolek

Přijměte pozvání na promítání dokumentu
autora Filipa T·A·K·

v pátek 3.

v zasedací místnosti úřadu městyse H. Borová.
Po promítání proběhne autogramiáda knihy
„Zelené vzpomínání“.
Občerstvení zajištěno. Organizačně zajišťuje

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na přednášku
na téma

MŮŽE SE TO STÁT I VÁM
…aby první pomoc
nebyla i tou poslední…
nebyla i tou
O základech první pomoci, příznacích a pomoci při nejrůznějších zraněních,
nemocech a příhodách, jako například infarkt, mozková příhoda, cukrovka,
epilepsie, astma a jiné. Nácvik resuscitace.

Přednáší paní Ilona Loužecká z Oblastního spolku

Českého červeného kříže Havlíčkův Brod.

V NEDĚLI 26. 2. 2017 OD 14:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE H. BOROVÁ
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3. 2017 od 17:00

.

I Vy můžete přispět do
našich Borovských listů.
Je tu prostor pro Vaše
články, názory, nebo
zajímavé fotografie.
Neostýchejte se podělit se
se svými úspěchy, úspěchy
blízkých, se zážitky z cest,
oslav a všeho,
co je pro Vás zajímavé!
Příspěvky můžete posílat
na
urad@havlickovaborova.cz
nebo přinést osobně.
Děkuji všem, kdo do
Borovských listů přispívají
a budu se těšit na další
spolupráci.

Jana Stránská
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 12. 1. 2017

4/1/2017 PRODEJ BYTU: Starosta předložil žádost pana Jiřího G a paní Jitky G. o koupi bytu č. 345/1, který mají

v pronájmu. Majetková i finanční komise doporučila k prodeji. Proběhla diskuze k nastavení podmínek fondu oprav.
Starosta navrhl ponechat tuto diskuzi, až bude aktuální prodej dalšího bytu a založení bytového družstva.
ZM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 345/1 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši
1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova Borová za cenu
574.000,- Kč panu Jiřímu G. a paní Jitce G. Hlasování: 10-1-1 (proti: Štěpán Z., zdržel se: Geist J.).
5/1/2017: Starosta předložil žádost paní Lucie S. o odklad koupě bytu č. 345/3 v domě čp. 345, který si v současné
době nemůže dovolit koupit. Zastupitelé diskutovali, jak daný případ posoudit a rozhodnout. Shodli se, že nejlepší
variantou bude tuto žádost neschválit a zrušit usnesení o prodeji bytu paní Lucii S. Ponechali na rozhodnutí rady
městyse, zda umožní paní S. pronájem bytu do doby, než na daný byt najde městys kupce.
ZM neschvaluje žádost paní Lucie S. o odklad koupě bytu č. 3 v domě čp. 345 na dobu dvou let a možnost pronájmu
na tuto dobu. Hlasování: 12-0-0.
6/1/2017: ZM ruší usnesení č. 7/10/2016 ze dne 13. 10. 2016. Hlasování: 12-0-0.
7/1/2017 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta městyse navrhl prodej části pozemku p. č. 3120/7 panu Petru H. za cenu
50,- Kč/m2 dle vyvěšeného záměru.
ZM schvaluje prodej 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:
11-0-1 (zdržel se: Štěpán Z.).
8/1/2016 Starosta informoval o žádosti o odkup pozemku od paní Lenky. H. dle smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4183/10, trvalý travní porost, o výměře 806 m2 v k. ú.
Havlíčkova Borová, paní Lence H., trvale bytem Drahotín 345, Havlíčkova Borová, za cenu 250,- Kč/m2 + DPH.
V případě kolaudace domu do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby bude
žadateli vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 12-0-0.
Na jednání se dostavil Josef Nevole.

9/1/2017 Starosta informoval o žádosti pana Jana T. o prodej části pozemku p. č. 250/2. Majetková komise
nedoporučila pozemek k prodeji do vybudování kanalizace a ČOV. Po diskuzi bylo dohodnuto, že bude
provedena obhlídka daného pozemku na jaře, až bude možné najít hraniční body.
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 250/5 a 441/25 dle g. p. 506-57/2010 panu Janu T. Případný prodej
bude řešen po vybudování kanalizace a ČOV. Hlasování: 11-0-0.
10/1/2017 Starosta informoval o žádosti o odkup pozemků od pana Bohuslava M. Majetková komise doporučuje
prodej části pozemků p. č. 4112 a p. č. 4183/3. Cena bude určena dohodou a bude stejná jako cena za prodej
pozemku p. č. 4113/2, který bude městys od pana M. kupovat. Jedná se o zarovnání hranic mezi pozemky městyse
a pana M. u jeho dílny v nové lokalitě U vodárny. Majetková komise nedoporučila prodej pozemku p. č. 4183/2
panu M.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4183/3 a části pozemku p. č. 4112 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Havlíčkova
Borová panu Bohuslavu M. Hlasování: 13-0-0.
11/1/2017 ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4183/2 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Bohuslavu M.
Hlasování: 13-0-0.
PROJEKT „MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLÍČKOVA BOROVÁ“: Na jednání se dostavil Karel Šmíd. Starosta
informoval o zrušení plánovaných dotací na výstavbu mateřských škol z IROP na rok 2017. Zastupitelé se shodli,
že i přes to, že není jasné, kdy a jestli budou další dotační možnosti na výstavbu mateřské školy, bude dobré
v projektu pokračovat a mít ho připraven. Starosta předložil návrh projektu. Probíhala diskuze o budoucí podobě.
Zastupitelé se shodli, že budou vypracovány další návrhy a prověřena možnost provedení budovy v jedné rovině.
ZM bere na vědomí přípravu projektu „Mateřská škola Havlíčkova Borová“.
12/1/2017 NÁVRH NA VYŘAZENÍ MAJETKU: Starosta předložil zastupitelstvu městyse návrh inventurní
komise na vyřazení majetku.
ZM schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventurní komise. Hlasování: 14-0-0.
13/1/2017 RŮZNÉ: Smlouva o zřízení věcného břemene - Starosta předložil zastupitelstvu městyse smlouvu s ČEZ
Distribuce a. s. o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 138/1 a p. č. 4050. Jedná se o přípojku el. NN k pozemku
paní K. p. č. 4052 dle smlouvy o smlouvě budoucí.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013968/VB/1 Havlíčkova Borová,
pí. Kubátová, 4052, knn s ČEZ Distribuce a. s.
Pokračování na str. 4 ...

Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční 9. 12. 2016 od 19 hod. v zasedací
místnosti v budově úřadu městyse.
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... pokračování ze str. 3

DISKUZE:
Starosta informoval o přípravách školního a obecního plesu.
Místostarosta informoval, že se mu nepodařilo zajistit úklid sokolovny po plesech. Složky si budou uklízet sami.
Jiří Geist upozornil na nefunkčnost radaru v ulici Pivovarská.
Blanka Janáčková vznesla připomínku k dlouhodobé neúčasti pana Alberta Hošáka na jednáních zastupitelstva.
Místostarosta informoval o oslavách výročí Peršíkova, které budou tento rok.
Karel Tonar se informoval na kanalizační řád obce a žádal o co nejrychlejší novelizaci.
Jana Pavlasová vznesla dotaz k termínu přechodu pošty pod městys. Starosta odpověděl, že termín mu není znám, ale
bude usilovat o to, aby převod proběhl co nejpozději.
Jana Pavlasová dále vznesla návrh, zda by nebylo možné posunout některý den úřední hodiny úřadu městyse.

SLOVO HEJTMANA
Zima na Vysočině může být okouzlující – zvláště když je počasí příznivé.
Sportování, turistika i kultura – to jsou naše možnosti pro tento čas. Konec
loňského a začátek tohoto roku konečně přály i milovníkům bílé stopy, sníh
napadal a udržel se po dlouhé týdny. Místní i návštěvníci si mohli užívat
stovky kilometrů upravených běžeckých tras poskytujících nádherný výhled
do kraje, náročná stoupání i svištící sjezdy. To vše nám nabídlo mnoho míst na
celé Vysočině. Jejím lyžařským centrem je pak jednoznačně Vysočina Arena
u Nového Města na Moravě. Znovu se mi potvrdila správnost rozhodnutí
o její výstavbě, je hojně navštěvována turisty i aktivními sportovci. Mimo
vrcholné sportovní akce si ji mohou všichni vyzkoušet přímo na tratích
profesionálních biatlonistů a běžkařů, v létě zase na trasách pro kola všeho
druhu.
Před Vánocemi jsme si užili skvělý zážitek, kdy se Vysočina úspěšně
představila světové špičce biatlonu a jejich prostřednictvím celému světu.
A opět jsem osobně slyšel z mnoha úst i zahraničních účastníků jen chválu.
Na organizátory, na prostředí, na více než 120 tisíc nadšených diváků. A
mnoho z nich se k nám jistě vrátí i při jiných příležitostech, aby objevili
další neméně krásné kouty našeho kraje. Lepší propagaci našeho regionu
si snad ani nedovedu představit. A to nás ještě čeká ve Vysočina Areně
začátkem února otevřené juniorské mistrovství Evropy v biatlonu, v květnu
pak Světový pohár horských kol. Ostatně i když nás neobklopují Alpy,
na kopcích Vysočiny najdou lyžaři dobré podmínky rovněž pro sjezdové
lyžování. Provozovatelé zdejších mnoha sjezdovek umí připravit příjemné
prostředí po celou dobu přijatelného počasí.
Rozvoji cestovního ruchu na Vysočině by měly pomoci i v poslední době
vznikající oblastní destinační společnosti, jejichž úkolem má být mimo jiné
vytváření produktů cestovního ruchu na svém území. Organizace tohoto
typu fungují již na Žďársku, Třebíčsku, nejnověji se rodí organizace na
Pelhřimovsku. Doufám, že ve spolupráci s naší organizací Vysočina Tourism
pomohou ještě více využít potenciál naší krásné Vysočiny.
V zimních měsících je kromě sportů na sněhu správný čas i k návštěvě
kulturních zařízení. Na Vysočině k tomu máme spoustu příležitostí, ať už
jde o výstavy, koncerty, či památky. Kromě tradičních třešťských betlémů
zaznamenala v této sezóně v čase adventním velký ohlas příležitostná velká
výstava betlémů ze sbírek jihlavského Muzea Vysočiny v Telči. Užijte si tedy
i v dalších měsících krás přírodních, ale i našich památek architektonických
nebo těch ve výstavních prostorách našich muzeí a galerií.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Přejezd Borová – Borová

Po šestileté pauze se nám vrátila
opravdová zima se sněhem, a tak se
mohl uskutečnit 12. ročník přejezdu
na lyžích z Borové u Poličky do
Havlíčkovy Borové.
Na zdolání trasy dlouhé 50
kilometrů se v sobotu 21. ledna sešlo
40 milovníků bílé stopy z Havlíčkovy
Borové, Nového Ranska, Ždírce
nad Doubravou, Krucemburku
a Chotěboře.
Ráno v 7:00 hodin nás odvezl
autobus na start do Borové u Poličky.
Trasa vedla přes Březiny, Damašek
do Milov (zde byl zajištěn oběd), dále
přes Samotín, Fryšavské hájenky,
Fryšavu, Tři Studně, Sklenné, Český
kopeček, Světnov, Škrdlovice, Karlov,
Radostín do Havlíčkovy Borové.
Celou trasu nás provázelo slunečné
počasí s nádhernými výhledy.
Přejezd provázela dobrá nálada.
Závěr
celé
akce
proběhl
v pohostinství v sokolovně, kde bylo
zajištěno občerstvení.
Děkujeme
Úřadu
městyse
Havlíčkova Borová za příspěvek na
dopravu a zajištění běžeckých stop.
Kučera Milan
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 - Tisková zpráva
Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí
3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům,
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se
lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna
2017 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
 v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do
17.00 hodin
 v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
 o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých
pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím
spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště
v Jihlavě

v Havlíčkově Brodě

Obec

Den

Hodina

Místo

Polná

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

8.00 - 17.00

Městský úřad

Třešť

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

8.00 - 17.00

Městský úřad

Golčův Jeníkov

22.3., 29.3. 2017

13.30 - 17.00

zasedací místnost MÚ

20.3., 29.3. 2017

13.30 - 17.00

Přibyslav
Světlá nad Sázavou
Kamenice nad Lipou

v Pelhřimově

Počátky
Lukavec
Hrotovice

v Třebíči
Jaroměřice n/R.
ve Velkém Meziříčí
ve Žďáru nad Sázavou

28.2., 7.3., 14.3., 21.3. 2017 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

zasedací místnost MÚ
malá zas. místnost MÚ

6.3. a 20.3. 2017

8.00 - 16.00

Městský úřad

8.3. a 22.3. 2017

8.00 - 16.00

Kulturní zařízení města
Městys Lukavec

15.3.2017

12.00 - 16.00

20.3.2017

8.00 - 12.00

22.3.2017

13.00 - 17.00

20.3.2017

13.00 - 17.00

22.3.2017

8.00 - 12.00

Mě. Úřad Jaroměřice nad
Rokytnou
zasedací místnost MU

Mě. Úřad Hrotovice

Velká Bíteš

22. a 29.3. 2017

12.00 - 17.00

Nové Město na Moravě

15.3., 29.3. 2017

8.00 - 16.00

Městský úřad

Jimramov

22.3.2017

8.00 - 16.00

Městys Jimramov

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2017
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho vytištění
je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře
jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém
portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
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Tříkrálová mrazivá
sobota 7. 1. 2017

I když byla první sobota letošního
roku velice mrazivá, naše malé
koledníky to neodradilo, a vyrazili
do ulic Havlíčkové Borové a po
místní osadě Peršíkov. Od lidí, kteří
jim otevřeli a třeba je i pohostili
teplým čajem, či něčím dobrým,
vybírali peníze v rámci Tříkrálové
sbírky.
Ta letošní bude v rámci Oblastní
charity Havlíčkův Brod (65 %
z celkového výtěžku z našeho okresu)
využita na vznik, vybavení a zajištění
provozu půjčovny kompenzačních
pomůcek. A dále finanční prostředky
poputují na zajišťování svozu klientů
Oblastní charity a poskytování
odborných terapií hendikepovaných
(canisterapie, hipoterapie, atd.).
Dalších 15 % z výtěžku využívá
diecézní Charita na své projekty,
10 % putuje na pomoc potřebným
do zahraničí, 5 % jde na celostátní
projekty a 5 % pokrývá režijní
náklady sbírky.

Z historie sboru
dobrovolných hasičů
v Havlíčkově Borové

Ničivý požár ze dne 12. února
1887
Ještě nikdo z nás z prvého tak
hořkého neštěstí, které potkalo obec
naši se nevzpamatoval a již tu neštěstí
nové, prvého hroznější; neboť
vyžádalo sobě dva lidské životy. Bylo
to v sobotu dne 12. února 1887 po
9. hodině večerní, když tichem
nočním ozývaly se děsné výkřiky
„hoří“. Lid vybíhal na městečko a
hrůzou patřil na nespoutaný živel,
který ze stodoly čísl. 42 vyšel, a
podporován jsa silným větrem,
ohrožoval celou dolní část městečka.
Na hájení při velkém větru a
nedostatku
hasičského
náčiní
pomyšlení nebylo. Dospělí i děti
běhali v zmatku polonazí samotamo
– pláč, nářek, bědování ve které
mísilo se řvaní dobytka – nelze
vypsati.
Neuplynulo od té doby ani půl
hodiny a již stálo 32 čísel v jednom
plameni. Celá ulice Zeleného i
domky stojící podél silnice ku Ždírci
obrácena byla v prach a popel.
Lidé málo co zachránili, každý byl
rád, že vyvázl životem. Nejhůře se
dálo v rodném domku Zeleného
č. 36. Když oheň nejvíce zuřil
přiběhl na městečko starý hospodář
a úpěnlivě prosil lid, aby vnikl
6

V Havlíčkově Borové se letos
vybralo krásných 25.305,- Kč,
v Peršíkově 3.383,- Kč. Všem
dárcům, kteří otevřeli svá srdce
a přispěli jakoukoliv částkou, patří
velký dík!!!
Na závěr bych chtěla poděkovat
šikovným
koledníkům,
bez
kterých by se to neobešlo. Letos
jimi byli Klárka Bruknerová,
Anička Staňková, Eliška Tonarová,
Hanička Vencová, Kačka Balcarová,
Ivetka a Lenka Dejmalovy, Kamila
Havlíčková,
Adéla
Beranová,
Vašek Kubát, Honza a Adam
Burianovi. A nesmíme opomenout
ani obětavé vedoucí – Petru
Macounovou, Michaelu a Milana
Krčálovi. V Peršíkově koledovaly
děti Frühbauerovy a Matěj Štefáček
z Havlíčkovy Borové.
Ještě jednou velký dík!!!
Všem
obyvatelům
Havlíčkovy
Borové a místních osad přeji úspěšný
a požehnaný rok 2017.
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK
INFORMUJE...

A už je tu opět další rok...
Po vánočních svátcích jsme se zase
opět začali scházet každou sobotu.
Využíváme krásného zimního
počasí a chodíme s dětmi na výšlapy
do přírody.
Na sněhu je vidět spousty stop zvířat,
které už děti bezpečně poznávají.
Vědí tedy, kudy která zvěř šla.
Při poslední sobotní vycházce jsme
šli ke Šmerhausce. Tady jsme si v
kotlíku uvařili dobrou bramboračku.
Sice foukal silný vítr a mrzlo až
praštělo, ale to nám vůbec nevadilo.
Jinak
se
pomalu
začínáme
připravovat a učit na soutěž Zlatá
srnčí trofej, která se opět bude konat
v létě na zámku ve Vilémově a které
se v hojném počtu opět zúčastníme.
Za MS Tomáš Janáček

Marie Doležalová

do domu, že tam jest celá rodina.
A vskutku! V krátké době vynešeno
bylo 8 osob do hostince p. Jana
Stránskýho, kdež 6 mezi nimi
i dítě 1/2 roku staré přivedeno bylo
k životu – mladého hospodáře Jana
Zeleného a manželku jeho Marii
nepodařilo se vzkřísiti – udusili se.
Smutná to doba.
V neděli dne 13. února, když se
rozednilo bylo teprv viděti onu
spoustu, kterou oheň učinil. Po
celý den přicházeli lidé do Borové,
aby hrozné divadlo na vlastní oči
popatřili. – Již odpoledne zaslala
městská rada královského města
Něm. Brodu fůru chleba, který mezi
pohořelé ihned rozdělen byl.
V úterý dne 16. února konal se
pohřeb udušených. Již od božího
rána scházelo se množství lidí
přespolních, aby zúčastnili se
pohřbu. Poněvadž ale pohřeb konán
byl až teprv odpoledne mnoho
vzdálených odešlo, přec však možno
říci, že pohřbu zúčastnilo se na 2000
osob. Mrtvoly uloženy byly v domě
čís. 9., když se i soudní obdukce
vykonala. Po 4. hodině byly mrtvoly
vykropeny a průvod pohřební
ubíral se k domu č. 36, kde opět
zapěno písně, odbyty byly smuteční
obřady. A průvod hnul se zase dále.
Tentokráte ubíral se ku poslední
cestě mladý hospodář se svoji ženou
– cesta ta byla ku kostelíku sv. Víta.
Za zvuku smutečních pochodů
došlo se na hřbitov, místo to věčného

odpočinutí. Rakve vnešeny byly do
kostela, kamž většina přítomných
se odebrala. Na kazatelnu vystoupil
důst. p. farář František Moravec.
Hluboké ticho zavládlo prostorami
chrámovými.
Duchovní
počal
mluviti – avšak mocný jindy hlas
– byl dnes jaksi stísněným. V malé
chvíli, kdy duchovní mezi řečí uživ
slov Mickiewicze „Ticho všude,
dusno všude! Co to bude! Co to bude?
Co to bude u nás v té naší Borové?
Co se to děje v našich statcích?
Oheň, vražda a oheň?“ – pohnul
mysli všech našich přítomných
– nastalo štkaní a pláč přehlušil
další slova duchovního. Když pak
duchovní volal zlosyna, jenž všeho
toho neštěstí byl původcem – ach,
toť chvíle byla velebná, již vypsati
nestačím. Po kázání zapěl bratr
zemřelé p. Jakub Tonar své sestře
píseň dojemnou za průvodu varhan.
Na to odebral se průvod na hřbitov,
kdež do společného hrobu uloženy
byly oběti hrozného požáru dne
12. února 1887, za zpěvu tklivé vždy
písně „Kde domov můj?“. Okolo
šesté hodiny rozešli se zástupové
ze hřbitova a každý zajisté odnášel
sobě v srdci svém dojem bolestný do
příbytku svého.
O původci ohně ničeho známo není.
Arciť asi 4 osoby byly zatčené, avšak
pro nedostatek důkazů byly po
několika dnech propuštěné.
Pokračování příště …

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

Novinky ve školském zákoně
1. K 1. 1. 2017 bylo zrušeno
Doporučení k organizaci zápisů
k povinné školní docházce z roku
2014. Nově vstoupil v platnost
§ 36 odst. 4 školského zákona
v účinném znění: zákonný zástupce
je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to
v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku.
Pokud bude zákonný zástupce
dítěte žádat o odklad docházky,
je povinen předložit již při zápisu
– kromě Žádosti o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání - veškerá
doporučení poradenského zařízení,
pediatra, popř. jiné. O přesném
termínu zápisu budou rodiče včas
a na několika místech informováni.
S případnými dotazy se můžete
obracet na výchovného poradce v ZŠ
(Jana Žáková, 2. stupeň, konzultační
hodiny v úterý od 14.30 do 15.30).
Vážení rodiče, chcete-li se svým
dítětem před zápisem ještě „trochu
pracovat“, můžete např. podle
Desatera pro rodiče, které najdete
na:
www.msmt.cz/vzdelavani/
predskolni-vzdelavani/desateropro-rodice-deti-predskolniho-veku.
2. V přijímacím řízení ve školním
roce 2016/ 2017 dochází ke
sjednocení termínu pro předkládání
přihlášek ke střednímu vzdělávání
do 1. 3. 2017 pro první kolo
přijímacího řízení. Konají se povinné
jednotné zkoušky pro všechny formy
vzdělávání v oborech s maturitní
zkouškou, formou písemných testů
ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a Matematika a její
aplikace. Termíny jednotné zkoušky
jsou stanoveny takto: 1. termín 12.
dubna pro čtyřleté obory vzdělávání,
18. dubna pro obory víceletých
gymnázií. 2. termín 19. dubna pro
čtyřleté obory vzdělávání, 20. dubna
pro obory víceletých gymnázií. Pro
všechny obory jsou stanoveny dva
náhradní termíny, 11. a 12. květen.

číslo 5

ročník
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Všechny potřebné informace budou
žáci průběžně dostávat, jsou též
k dispozici na nástěnce ve škole,
u výchovného poradce (viz výše),
popř. na webu MŠMT.
Jana Žáková, 2. stupeň

Koledování na svátek Tří králů
Děti ze školní družiny si připomněly
tento svátek opravdu netradičně.
Za pomoci praktikantky Jany
Novosadové vyrobily několik druhů
chutných pomazánek (mrkvovou,
rybičkovou, česnekovou, sýrovou a
vajíčkovou), které poté namazaly na
toustové chleby, z nichž za pomoci
vykrajovátek vytvořily různé tvary
jednohubek (např. kolečka, srdíčka,
motýlky atd.). Pak už se stačilo
jenom převléct za Tři krále, nasadit
královské koruny a hotovými
jednohubkami obdarovat ostatní
žáky. Děkuji všem, kteří se do
„koledování“ zapojili.
Veronika Šidláková

Olympiáda - to není jen sport
Na základních školách se žáci
utkávají v různých disciplínách,
a skutečně nemusí být sportovními
talenty. Ve školním kole dějepisné
olympiády zvítězili Eliška Hájková
z IX. třídy a (snad?) nadějný
budoucí historik Lukáš Balcar ze
VII. třídy, druhé místo vybojovala
opět zástupkyně sedmičky - Denisa
Bruknerová a 3. místo pro deváťáky
zachránila Ivana Lipavská. Největší
cit pro jazyk mateřský má z naší
školy Pavel Kadlec, v těsném závěsu
za ním stojí na výsledkové listině
Eliška Hájková, na 3. místě pak
Ivana Lipavská s Martinem Antlem.
Nejlepšími němčináři jsou Tereza
Hiblbauerová, Ester Janáčková
a Pavel Zvolánek, všichni jsou žáky
IX. třídy, do okresního kola posíláme

školní rok

2016/2017

Terku Hiblbauerovou. V anglickém
jazyce budou školu reprezentovat
Nela Bartušková a Pavel Zvolánek,
kdyby však Pavel onemocněl, je
připravena Terka Hiblbauerová. V
těchto olympijských disciplínách
nemuseli účastníci sice běhat, skákat
či posilovat, přesto se v dalších kolech
ukáže, jak trénovali, co se naučili
a jak umí své znalosti zúročit.
Okresní kola se konají většinou
v průběhu února, držíme palce a
věříme, že ti nejlepší z naší školy
zabodují.
Lenka Havlíková

Dvě setkání s Adolfem Dudkem
V rámci projektu Knížka pro
prvňáčka, do kterého je naše I. třída
zapojena, jsme v pondělí 23. 1. vyrazili
autobusem do Havlíčkova Brodu.
Dostali jsme pozvání na interaktivní
show „Malování pro děti“ známého
a oblíbeného ilustrátora Adolfa
Dudka, který za dětmi přicestoval až
z Ostravy. Velice zdařilé vystoupení
se konalo v nově upravených
prostorách
Krajské
knihovny
Vysočiny. Po úvodním, zprvu
nesmělém vzájemném „oťukávání“
se rozpoutala úplná smršť. Adolf
Dudek je totiž nejen skvělý ilustrátor
dětských knížek (např. Skákal pes
přes oves, Velká kniha pro malé
děti, Říkadla, První čtení a mnoho,
mnoho dalších), ale ještě větší bavič
a recesista. Děti se bezprostředně
zapojovaly do společného malování,
napovídaly, luštily kreslené hádanky,
vymýšlely reklamy, cvičily, učily
se říkanky, skandovaly, křičely až
do úplného ochraptění a u někoho
i do dočasného ohluchnutí. Viděly,
jak se rodí ilustrace z obyčejných
geometrických tvarů, což dokáže
nakreslit opravdu každý. Dudkovo
vystoupení
nikdy
nezklame
a nadchne všechny malé i velké. Na

Adéla, Jana a Martin vyhráli 4. kategorii recitační soutěže. Foto: ZŠ
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závěr programu A. Dudek představil
i svého jmenovce z ptačí říše a právě
touto grafickou značkou se zvěčnil na
čela a ruce téměř všech přítomných

Šesťáci s ilustrátorem A. Dudkem. Foto: ZŠ

dětí. Myslím, že tato výprava bude
patřit mezi ty nejzdařilejší a „mega
hustý!“
Stejný zážitek mají za sebou šesťáci.
Jejich pořad se jmenoval „Nehulíme,
kreslíme“ a měl žáky přesvědčit
o tom, že je lepší něco malovat či
číst a dobře se u toho bavit, než se
věnovat nekalým aktivitám. A to se
skutečně povedlo. Děti si vyzvedly
při vstupu desky, tři bílé papíry
a obyčejnou tužku. Domů si odnášely
vlastnoručně nakreslenou krajinu,
lidskou postavu, obličej i ruku
člověka, která, jak víme, se nekreslí
právě snadno. Kdyby si návštěvníci
této netradiční besedy zapamatovali
alespoň některá pravidla, jak
na
základě
jednoduchých
geometrických tvarů nakreslit výše
jmenované, pak by nikdo nemusel
mít z výtvarné výchovy mindráky.
Na závěr se ilustrátor žákům bez
vytáček podepisoval, nakreslil
dokonce věnování jen a jen pro
jejich třídu.

Lyžařský výcvik ve Vítkovicích se vydařil. Foto: ZŠ
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A co o sobě Adolf Dudek prozradil?
Odkud jsem: světlo světa jsem
spatřil 25. března 1964 v Poličce
na Vysočině. Čím jsem byl: žákem
základní školy,
studentem
p otravinářské
průmyslovky
v Pardubicích,
velitelem
telefonní
ústředny,
konstruktérem,
studentem na
kon z e r v at oř i .
Od roku 1991
z k o u š í m
magický
svět
bytí „na volné
noze“. Čeho si
vážím: svých dvou dcer, manželky,
zdraví a toho luxusu, že mě živí to,
co mě baví. Kde tvořím: v současné
době žiji a tvořím uprostřed
nádherně inspirující oblasti Beskyd
ve Frenštátě p. R. Co se mi povedlo:
s Librexem prodat 3 miliony knih
v ČR a následně získat ocenění
nejprodávanějšího
ilustrátora
dětských knih. Záliby: kromě
ilustrací je to horské kolo, příroda,
hudba, počítače, film, okrasná
zahrada,
akvaristika,
comics,
cestování. Adolf Dudek se zúčastnil
3 550 vystoupení pro děti, nakreslil
5 500 obrázků, má na kontě 3 100
000 vydaných knih. Ilustruje dětský
časopis Sluníčko, maluje obaly
na CD, pohlednice, omalovánky,
vytváří loga a mnoho dalšího.
Vlasta Slámová, Lenka Havlíková

Lyžařský výcvik
Takový týdenní pobyt na horách
je skvělá věc. To celý den stojíte na
lyžích, jezdíte, padáte, někdy se ani
nemůžete zvednout. Ale pak vše

zvládnete! Když
se blíží konec,
navlečete se do masky,
pořádně si zmalujete obličej
a vydáte se na karnevalový slalom.
Nevýhodou takového pobytu na
horách je, že musíte ráno brzo
vstávat. Hned jdete ven na rozcvičku
a v té zimě musíte cvičit! A navíc
musíte uklízet! Když se vám to
nepovede, jste před celou skupinou
vyhlášeni za čuníky. Výhodou
jsou super obědy: svíčková, rizoto,
guláš nebo buchtičky s krémem vynikající! Večerní soutěže dodají
celému pobytu správnou atmosféru
a hlášky pana Hájka i Riegera jsou
nezapomenutelné. Sedmáci a osmáci
děkují manželům Riegerovým za
skvělou péči na svahu i na chatě, panu
Hájkovi za trpělivost se začátečníky,
paní Jonákové za výborné vaření
a hlavně panu Bencovi, který nás
dopravil tam i zpět.
Kamila Havlíčková
za celou osmičku i sedmičku

Když sedmáci a osmáci, tak my
taky ...
... řekli jsme si, když výše uvedené
třídy odjely na lyžařský výcvik.
Sněhová nadílka skoro jako v těch
Krkonoších, školní běžecká výstroj
sice starší, ale funkční, odhodlání
dostatečné! Takže nic nebránilo
tomu, abychom ve středu 25. ledna
s deváťáky a několika odvážnými
šesťáky vyrazili do stopy. Cíl byl
jasný: žádné „poflakování „ po okolí
Borové, ale pěkně v upravené stopě
až do Radostína, samozřejmě do
restaurace U Šimáka. Vyrazili jsme
přes Podstráň, zdolali první překážky
v podobě sjezdu po sněhové krustě a
výšlapu do kopce. Někteří bojovali
už tady - s technikou jízdy, s vlastním
těžištěm, potili se, funěli a nadávali,
že podcenili přípravu, ale nikdo to
nevzdal! Odměnou nám pak byla
jízda v upravené stopě, pohádkově
ojíněným lesem až na Synkův kopec
a odtud kolem Doubravníku do
Radostína. V restauraci jsme naopak
byli sebejistí, rozhodní a technika
objednávání jídel byla plynulá. Asi
hodinku jsme poseděli, odpočinuli
si a celkem v pohodě jsme se vydali
na zpáteční cestu. Po stejné trase, s
natrénovaným stylem, takže i pádů
bylo mnohem méně. Stihli jsme
se vrátit tak, jak jsme naplánovali.
Myslím, že všichni spokojení! A
to někteří doslova překonali sami
sebe - a to se cení! Bilance je tedy
jednoznačně příznivá: bezva počasí,
prima nálada, žádný úraz, pouze
dvoje zničené boty (asi únava

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
materiálu). Zvládnuto přibližně
16 km, takže jednička s hvězdičkou
pro všechny! P. S. Fotky jako důkaz
jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na
školním webu.
Jana Žáková, Blanka Zvolánková,
Lenka Havlíková

Poděkování za ledovou plochu
na hřišti u sokolovny
Letošní zima nám po delší pauze
přinesla krásné mrazivé počasí a
ve škole si s dětmi užíváme těch
správných zimních radovánek.
Děkujeme zaměstnancům Úřadu
městyse Havlíčkova Borová a dalším

Školní družina bobuje u kostela. Foto: ZŠ

občanům za nastříkání, údržbu
a vyhrnování ledové plochy na
hřišti u sokolovny, kterou velice
rádi v hodinách tělesné výchovy a
odpoledne s družinou využíváme.
Přejeme si, aby se jejich velká snaha
vyplatila, a držíme palce, ať nepřijde
obleva, ale mrzne pořádně alespoň
do konce února! Určitě rádi a s chutí
budeme chodit bruslit a hrát hokej!!
Blanka Zvolánková

Bobování
Krásné zimní počasí a ideální
sněhové podmínky vytáhly děti ze
školy i ze školní družiny bobovat.
Pekáče i boby svištěly po stráni u
kostela či u vodárny, na řadu přišlo
i stavění sněhuláků. Děti si sněhové
radovánky užívají, a tak doufáme, že
bude pořád dost sněhu. Vždyť znáte
něco lepšího než se pořádně vyválet
ve sněhu? 
Veronika Šidláková

Veršobraní
V úterý 31. ledna obdrželi všichni
žáci pololetní vysvědčení a právě
v tento den vypuklo na naší
škole «Veršobraní“. Soutěž byla
rozdělena do jednotlivých kategorií
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a recitačnímu utkání předcházela
kola třídní, z nichž do toho školního
postoupilo 17 soutěžících na 1.
stupni a 14 stupni druhém. Porota
i spolužáci
pozorně vyslechli
přednášející a každý výkon
ohodnotili bouřlivým potleskem.
Musíme říci, že se opravdu všichni
soutěžící snažili ze všech sil a někteří
podali obdivuhodné výkony. Na
2. stupni se do přednesu zapojily
zcela netradičně a překvapivě i
paní učitelky: paní učitelka Žáková
přečetla poselství o významu a
smyslu poezie od F. Niezsche, paní
učitelka Zvolánková a Havlíková
zavzpomínaly
na
vlastní
recitační mládí
a
oprášily
některé texty,
paní ředitelka
s l o ž i l a
d o k o n c e
v l a s t n í ,
naprosto
originální
a
skvělou báseň
na sedmáky.
B o h u ž e l
nemohl vyhrát
každý, porota
n a k o n e c
vyhlásila
tyto výsledky: I. kategorie: 1. místo
obsadil Šimon Steklač (3. roč.),
stříbrné byly Klára Bruknerová
(2. roč.) a Tereza Holcmanová (3.
roč.), na 3. místo vystoupily Eliška
Tonarová (2. roč.) a Katka Balcarová
(3. roč.) Ve II. kategorii získala
1. místo Lucie Hájková (5. roč.),
2. místo Veronika Janáčková (4.
roč.) a bronz brala Hana Vencová.
Dětské publikum ocenilo za přednes
Lukáše Šmída z II. třídy, Katku
Balcarovou, Veroniku Janáčkovou
a Lucii Holcmanovou z páté třídy.
V okrskovém kole budou hájit naše
barvy vítězové jednotlivých kategorií
- Lucie Hájková a Šimon Steklač.
Na 2. stupni zazněly jak klasické
a vděčné básně Seiferta, Skácela,
Bezruče a Krylova, tak neotřelé
texty Lukáše Pavláska, Petra Nikla,
Jaromíra Nohavici, Jindřicha Balíka
či Anny Frankové a Marka Haddona.
Šesťáci překvapili: Jenda Kubát
vybojoval 2. místo, Pavla Andresová
získala místo třetí. Sedmáci ani letos
nezklamali - Nela Bartušková byla
skvělá a vyhrála 1. místo. Osmáci
se zlepšili: Jana Šimůnková byla ve
své kategorii první, Adéla Beranová
druhá. No a deváťáci se spolehli na
zkušeného reprezentanta své třídy,
na Martina Antla, a brali bronz. Výše

jmenovaní postupují
do okrskového kola.
Přejeme hodně štěstí!

Vlasta Slámová, Lenka Havlíková

Exkurze do věže kostela sv. Víta
v Havlíčkově Borové
Ve středu 1. února se žáci 4. a 5.
ročníku ZŠ v rámci hodin tělesné
a hudební výchovy vydali k
borovskému kostelu sv. Víta. Od cesty
na Borovský vrch nás neodradila
ani vydatná sněhová nadílka. Pan
J. Nevole nám předal základní
informace o historii kostela a pak
už jsme stoupali nahoru – prohlédli
jsme si staré varhany, na něž údajně
hrál i Bedřich Smetana a které se
dodnes pravidelně rozeznívají pod
rukama borovského varhaníka,
pana Sobotky. Pak už jsme se venku
natěšeně řadili u vstupu do kostelní
věže. Po točitém schodišti z trámů
jsme vystoupali do prostoru nad lodí
kostela a obdivovali gotické klenuté
okno potvrzující stáří této historické
budovy. Po příkrých schodech se
ti největší odvážlivci (tedy téměř
všichni) dostali do nejvyššího místa
kostela, ke zvonům. Dozvěděli
jsme se jejich jména: Svatý Vít a
Svatý Jan Nepomucký, i jejich váhu:
větší z nich váží přibližně 600 kg a
menší Svatý Jan Nepomucký asi
350 kg. Vyzkoušeli jsme si hlas
většího z nich. Zvony se pravidelně
rozeznívají třikrát denně od roku
1991, kdy byly vysvěceny a do věže
nainstalovány. Kostel je borovskou
dominantou a navštívit jeho věž se
většině dětí podařilo poprvé v životě.
Za tuto jedinečnou možnost, ochotu
i poutavý výklad musíme poděkovat
našemu průvodci, panu Josefu
Nevolemu.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Rosteme s knihou
Již po Vánocích se šesťáci
jednohlasně rozhodli přihlásit do
soutěžního projektu Rosteme s
knihou, konkrétně Souboj čtenářů.
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Měli jsme štěstí, protože o soutěž staly Velikonoční dílny, které se zima jede“ se v naší školce rozjelo na
byl v celé republice velký zájem a letos uskuteční v sobotu 1. dubna. plné obrátky. V obou třídách byly
ne všichni zájemci byli vybráni. V Příští číslo Borovských listů přinese slyšet říkanky a písničky o mrazících
rámci tohoto projektu mají děti za podrobnější program. Dílny jsou a sněhulácích, děti využívali
úkol přečíst některou ze zadaných určeny nejen pro žáky naší školy, ale různé techniky při malování a
knih a stát se tak odborníky i pro širší veřejnost. Udělejte si čas z papírových koulí a kaštanů
právě na tuto knihu. Při četbě si a přijďte nás potěšit svojí návštěvou! sestavovaly sněhuláky. Nejvíce si
«soubojáři“ vedou svůj poznámkový
však užívaly zimu při vycházkách
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
blok, kladou si otázky mezi sebou,
– odklízely sníh lopatkami,
diskutují o ději apod. V dubnu se
vyšlapávaly a prohazovaly cestičky,
pak posadí k počítačům a podrobí se
stavěly sněhuláka, pozorovaly stopy
kvízu, který zjistí, zda četli pozorně,
ve sněhu, krmítka pro ptáčky, anebo
zda text správně pochopili a zda si
se jen tak válely ve sněhu.
dělali dostatečně dobré poznámky.
Bohužel nás zasáhla chřipková
Co je ale snad důležitější než
epidemie a počet dětí poklesl natolik,
zvítězit, (protože z 90 přihlášených
že jsme mateřskou školu od 26. do
postupuje
jen
5
nejlepších
31. ledna uzavřeli.
kolektivů do celostátního kola), je
Naše aktivity
samotná četba knihy a diskuse o
•
Oslava svátku Tří králů
nich. Cíl tohoto projektu je jasný:
zdokonalení dovedností spojených
•
V rámci projektu „Babičko,
s porozuměním textu, ve kterých
dědečku, čti nám a vyprávěj“ ve
české děti vykazují v mezinárodním
třídě Kuřátek děti přivítaly paní
srovnání dlouhodobé zhoršení. My
Věru Šturmovou, která jim přečetla
v šestce zatím nemáme problém před odpoledním odpočinkem
ZŠ na exkurzi do věže kostela sv. Víta. Foto:ZŠ
čtení nás baví.
pohádku O zlé koze.
Lenka Havlíková
•
Ve čtvrtek 19. ledna děti
NOVINKY
shlédly v kině Krucemburk pásmo
Velikonoční dílny letos již
pohádek „Broučci a byla zima“
Z M AT E Ř S K É
posedmé
•
Děti čtou dětem
ŠKOLKY
Vánoce jsou nenávratně pryč,
V
pátek
3. ledna děti v obou třídách
leden nám utekl jako voda a děti si Leden, první měsíc letošního roku
oslavily
svátek
Tří králů. O slavných
domů odnesly pololetní vysvědčení. byl opravdu ledový a zima nám
mudrcích
jsme
si vyprávěli, přečetli
Ve škole plánujeme, co nás čeká ukázala snad všechny svoje tváře.
jsme
si
příběh
O
hvězdě betlémské
v druhé polovině školního roku. Tolik očekávaný sníh děti přivítaly
a
v
převlecích
za
Kašpara,
Melichara
Její neodmyslitelnou součástí se s obrovským nadšením a téma „Paní
a Baltazara se králové vydali
s vzácnými dary k Ježíškovi při
zpěvu koledy „My tři králové jdeme
KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
k vám…….
Projekt „Děti čtou dětem“ zdárně
8:00
MASOPUSTNÍ PRŮVOD, pořádá SDH Havlíčkova
pokračuje a právě jsme v jeho
25. 2. 2017 sobota
Borová, pozvánka na str. 2
polovině. V pondělí 23. ledna k
nám do školky zavítali čtvrťáci s
20:00 MAŠKARNÍ PLES, pořádá TJ Sokol, oddíl kopané,
25. 2. 2017 sobota
pohádkou „Pták Ohnivák a liška
Havl. Borová, pozvánka na str. 2
Ryška“ a opět vzorně připraveni.
14:00 MŮŽE SE TO STÁT I VÁM, pořádá TrojHáček,
Přestože posluchači byli pouze čtyři,
26. 2. 2017 neděle
pozvánka na str. 2
pozorně vyslechli čtenáře a dobře
zvládli i plnění úkolů, které jim
14:30 DĚTSKÝ KARNEVAL, pořádá výbor TJ Sokol
26. 2. 2017 neděle
zadávala paní učitelka ze školy. A
Havl. Borová, pozvánka na str. 2
na konec jsme si všichni jen tak pro
17:00
FRANTIŠEK
JANÁČEK
VZPOMÍNÁ
,
pořádá
radost zazpívali písničku „Když se
3. 3. 2017 pátek
TrojHáček, pozvánka na str. 2
zamiluje kůň“.
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
18.-19. února MUDr. Landsmanová - Havl. Brod, Hrnčířská 2925, tel. 569 428 238
25.-26. února MUDr. Pexa Jiří - Světlá n. Sáz., Zámecká 730, tel. 569 477 191
4.-5. března MUDr. Ulybinová Kateřina - Ledeč n. Sáz., Husovo nám. 12, tel. 569 722 318
11.-12. března MUDr. Teclová Andrea - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 426 109
18.- 19. března MUDr. Venosová Naděžda - Havl. Brod, Humpolecká 244, tel. 569 426 107
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Jaroslava Janáčková
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OBRAZEM

Šikovní koledníci v Borové a v Peršíkově. Foto: Marie Doležalová

Přejezd Borová - Borová. Foto: Milan Kučera

Přejezd Borová - Borová. Foto: Milan Kučera

Svatý Martin v podání Tomáše Strnada. Foto: Linda Burianová

Ohnivá show na konci Svatomartinského průvodu. Foto: Linda Burianová

Šesťáci bruslili na hřišti u sokolovny. Foto: ZŠ

Expedice Radostin - nálada skvělá. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Lucka, Verča a Hanička vyhráli 2. kategorii Veršobraní. Foto: ZŠ

Tři králové nebyli jen tři. Foto: ZŠ

Čtenáři se ve třídě Soviček předvedli s pohádkou Pták Ohnivák a liška
Ryška. Foto: MŠ

Kuřátka při zábavných pokusech se sněhem a ledem ve třídě. Foto: MŠ

Sovičky oslavovaly Tři krále. Foto: MŠ

Sovičky si postavily sněhulákovou slečnu Lízu. Foto: MŠ

My tři králové jdeme k vám ... do malé dramatizace příběhu Klanění
mudrců se s chutí zapojily všechny děti ze třídy Kuřátek. Foto: MŠ

Je to paráda! Kuřátka se vozí na plastových lopatách, koulují se a hrají si
ve sněhu a se sněhem. Foto: MŠ

