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SLOVO STAROSTY
Opět se rychlým krokem blíží čas
Vánoc, proto bych Vám chtěl popřát
radostné svátky plné klidu a pohody. V novém roce pak mnoho zdraví
a úspěchů. Vánoční čas v Havlíčkově
Borové jsme započali slavnostním
rozsvícením vánočního stromu na
náměstí. Jsem velice rád, že i přes
špatné počasí přišlo velké množství
lidí. Slavnostní atmosféru zajišťovalo
28 malých andílků – dětí z mateřské
školy, které spolu se svými učitelkami
nacvičily kouzelný vánoční program.
Všem patří poděkování. Rozsvěcení
vánočního stromu předcházel tradič-

Tříkrálová sbírka
str. 4

Z šachového memoriálu

ní jarmark, který připravil místní spolek JenTak na borovské faře a který
byl rovněž vydařený.

POZVÁNKA NA PLES

Dne 9. 1. 2016 započne plesová sezóna v Havlíčkově Borové společným
Školním a obecním plesem, na který
Vás tímto všechny srdečně zvu. Občerstvení a bohatá tombola budou
samozřejmě zajištěny. Obracím se na
Vás touto cestou s prosbou o příspě-

str. 4

Z činnosti SDH
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vek do tomboly na společný ples. Děkuji Vám.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

PŘÍSPĚVEK DO TOMBOLY

Pořadatelé Školního a obecního plesu děkují předem všem, kdo přispějí
do tomboly našeho společného plesu. Ceny můžete odevzdat ve škole
nebo na úřad městyse nejpozději do
6. 1. 2016.

Za rodiče žáků 1. třídy Vlasta Slámová

příjemné a poklidné prožití
svátků vánočních
přeje Městys Havlíčkova Borová
Než se dočkáme skutečné sněhové nadílky, pojďme si připomenout, jaká zima panovala v letech minulých.
Ta na obrázku je z roku 1968 a za poskytnutí fotografie děkujeme panu Karlu Sobotkovi.
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Obec Sobíňov ve spolupráci s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj
vás srdečně zvou na 7. ročník vánoční výstavy
spojený se soutěží o nejhezčí stromeček „Havlíčkova kraje“

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 17. prosince od 18.00 hodin
v prostorách Obecního úřadu v Sobíňově.
Výstava bude zpřístupněna
od 18. 12. do 23. 12. 2015:

Pátek: 7.00 – 13.00 hodin
Sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin
Pondělí: 7.00 – 17.00 hodin
Úterý: 7.00 – 15.00 hodin
Středa: 7.00 – 12.00 hodin
(Obecní úřad Sobíňov - tel. 569 694 534)

Narození Ježíše Krista si připomeneme
ve středu 23. prosince 2015 v 17.00 h
v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové
Nezapomeňte si s sebou zvonečky!

Na Vaši účast se těší
Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová
***Vstupné dobrovolné***

Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.

KDYŽ SE
ZHASNE...
Tato party vás nenechá vydechnout!

Sobota 12. prosince, 19:00
SOKOLOVNA
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Scénář: Michaela Doleželová a Roman Vencl, Režie: Hana Tonarová
PEPA
HANA
DÁDA
NEVOLE
TONAROVÁ
HAMERNÍKOVÁ

Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová si Vás dovoluje pozvat na svůj tradiční

konaný dne

16. 1. 2016

v sokolovně v Havlíčkově Borové od 19:30

BOHATÁ MYSLIVECKÁ
TOMBOLA
ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY

K poslechu a tanci hraje skupina TRIK z Chotěboře
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Více na: www.ms-havlickovaborova.cz
Svoz a rozvoz zajištěn. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ a RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLANÍ ŠKOLY
VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA SPOLEČNÝ

ŠKOLNÍ A OBECNÍ

PLES

V SOBOTU

9. 1. 2016

OD 20:00

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

GARDE

TANEČNÍHO KROUŽKU PŘI ZŠ

BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

VSTUPNÉ 80 KČ, SENIOŘI VSTUP DOBROVOLNÝ
Koupí vstupenky přispějete Základní škole
a Mateřské škole Havlíčkova Borová
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 5. listopadu 2015
USNESENÍ

2/11/2015

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

3/11/2015

- schvaluje program jednání.

4/11/2015

- schvaluje výzvu k podání nabídek na projektovou dokumentaci pro akci kanalizace a ČOV H. Borová.

5/11/2015

- schvaluje uzavření kupní smlouvy s RWE GasNet, s.r.o. č. 9415002299/189763/062 akce „Plynofikace
1RD v Havlíčkově Borové“.
- schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup nové požární techniky z MV ČR.
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepla se společností H. Borová zemědělská a. s.
- schvaluje koupi pozemku označeného jako p. č. 134/2 ostatní plocha o výměře 1888 m2 v obci
a k. ú. Havlíčkova Borová zapsané na listu vlastnictví č. 708, od LAMBRIEX s.r.o., za cenu 245 440,- Kč
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.

1/11/2015

6/11/2015
7/11/2015
8/11/2015
9/11/2015
10/11/2015
-

Z

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Teplovod Havlíčkova Borová“ z OPZP 8. Výzva prioritní
osa 2.2.i a pověřuje starostu podáním žádosti.

12. listopadu 2015

- schvaluje ověřovatele zápisu: Halama Jiří, Havlíčková Eva.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
13/11/2015
- schvaluje program jednání.
14/11/2015 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/4 trvalý travní porost o
výměře 1198 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Michalu Š. a paní Lence Š., oba trvale bytem
Havlíčkova Borová, Horní obec 305, do společného jmění manželů za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí
výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí
výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého
bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadatelům vráceno 100,- Kč/m2.
15/11/2015 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/5 trvalý travní porost o výměře
1199 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Lukáši H. trvale bytem Havlíčkova Borová, Horní obec 304
a paní Mileně Č. trvale bytem Havlíčkova Borová Dolní 326 za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do
2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby.
V případě splnění podmínek bude žadatelům vráceno 100,- Kč/m2.
16/11/2015 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/7 trvalý travní porost
o výměře 1075 m2 dle g.p. 634-7/2015 v k.ú. Havlíčkova Borová panu Tomáši H. trvale bytem Havlíčkova Borová
Horní obec 304 za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě
nedodržení pokuta 25 000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou
kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadatelům vráceno 100,-Kč/m2.
17/11/2015 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/9 trvalý travní porost
o výměře 896 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Milanu T. a paní Veronice T. do společného jmění
manželů oba trvale bytem Havlíčkova Borová Drahotín 345 za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby
do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby
bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do
uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadatelům vráceno 100,- Kč/m2.
18/11/2015 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/10 trvalý travní porost
o výměře 806 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k.ú. Havlíčkova Borová paní Lence H. trvale bytem Havlíčkova Borová, Drahotín 345 za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení
pokuta 25 000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace
do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude
žadatelům vráceno 100,- Kč/m2.
19/11/2015
- schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na výstavbu 4 rybníků panu Ing. Tomáši
Kopačkovi za cenu 142 600,- Kč.
20/11/2015
- schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sokolovny a přístavby panu
Ing. Jaroslavu Raušovi za cenu 199 650,- Kč s DPH.
11/11/2015
12/11/2015

21/11/2015

- neschvaluje koupi LV 852 a části LV 50 bez lesních pozemků za cenu 3 200 00 Kč.

22/11/2015

- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016.
...pokračování na str. 4
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23/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
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ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:

- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4119 v k. ú. Havlíčkova Borová paní Haně L. a panu
Václavu L. za cenu 50 Kč/m2.
- schvaluje žádost pana Ladislava B. o souhlas s vybudováním vodovodní přípojky za podmínky
uvedení terénu do původního stavu.
- schvaluje žádost pana Radoslava T. o uzavření smlouvy o právu povolení stavby vedení nn přes
pozemky p. č. 4170, 4171, 4175 za podmínky uvedení do původního stavu.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ 14. 1. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU
MĚSTYSE OD 19 HODIN.

SLOVO HEJTMANA
Konec roku je vhodnou příležitostí
k ohlédnutí za uplynulým obdobím.
Pro mne i k připomenutí, že uzavírám
sedmý rok, který jsem prožil ve funkci hejtmana. Jestliže se zamýšlím nad
tím, co se za dobu mé služby Vysočině
(jak tu práci vnímám) povedlo, musím
zdůraznit především, že vše je zásluhou i celého týmu mých spolupracovníků. Nebylo a není mým úkolem být
u všeho. Jako u každé politické funkce
jde o to vybudovat schopný tým a vést
ho tím správným směrem. Jednotlivec nezmůže sám nic. Jsem rád, že
mám kolem sebe mnoho pracovitých
lidí, díky kterým je náš kraj v mnoha
oborech uznávaným regionem. Je to
zásluhou našeho týmu včetně starostů a zastupitelů i samotných občanů.
Díky tomu si mohu dovolit pracovat
pro Vysočinu ze širšího záběru. Jako
občan a hejtman i jako lékař znám
radosti, starosti a také potřeby oby-

vatel kraje. Jako poslanec mohu ve
sněmovně i při jednáních s ministry
a dalšími úřady dosáhnout pro svůj
kraj ještě více než jako hejtman. A
skloubení těchto obou rovin je velmi
efektivní, i když náročné na čas a celkové pracovní nasazení.
Jedním z potěšení mé práce je poznávání pozoruhodných osobností, se
kterými se setkávám. Letos jsme už
poosmé deset z nich odměnili medailemi Kraje Vysočina. Tyto osobnosti
jsou součástí historie našeho kraje,
velmi si jich vážím. Připomenu alespoň
dva z nich, kteří obdrželi nejvyšší ocenění – kamennou medaili Kraje Vysočina. Radek Jaroš je jedním z nejuznávanějších světových horolezců. Jako
dosud jediný z českých lezců zdolal již
všech 14 osmitisícových vrcholů světa.
Zároveň je to skromný a férový člověk,
pevně ukotvený ve svém zázemí na
Vysočině. Pavel Sukdolák patří k našim nejvýznamnějším grafikům druhé
poloviny 20. století. Je zosobněním in-

ŠACHISTÉ ZÁPOLILI NA MEMORIÁLU
ROMANA BRUKNERA JIŽ POPÁTÉ
Svůj pátý ročník napsal v sobotu 28. listopadu šachový
Memoriál Romana Bruknera, který se - jako vždy - odehrál
v pohostinství U Havlíčka. Letos se v salonku sešla nebývale
těžká konkurence kvalitních hráčů. Turnaj provázela perfektní organizace a příjemná, byť soutěživá atmosféra.
Vždyť třeba velezkušení a v šachových kruzích velice
uznávaní hráči jako Mojmír Smejkal nebo Václav Paulík
skončili až ve druhé desítce pořadí.
Z celkového počtu 38 hráčů, který byl zřejmě rekordním v historii turnaje, byl nakonec nejlepší Aleš Vondra
z Jihlavy. Ten těsně předčil domácího a hlavního pořadatele
Petra Kačora, který sice po celou dobu táhl na vítězství, ale
bohužel zaváhal v poslední partii. Vondra si tak z Borové do
Jihlavy odvezl velký putovní pohár. „V takové konkurenci,
jaká tu dnes byla, si vítězství opravdu moc vážím,“ poznamenal Vondra.
Na třetím místě skončil Jiří Polanský. Z domácích borců
zaznamenal slušný výsledek i Marek Lacina, který skončil na
šestém místě.
Mezi dětmi do patnácti let triumfoval Jakub Satrapa, který se ale umístil velmi vysoko i mezi dospělými.
„Kéž by na více obcích a městech existovaly takové kvalitní turnaje, jako je ten zdejší,“ vyslovil malé přání jeden
z hráčů a zároveň také šachový funkcionář, Václav Paulík.
Pořadatelé celého klání srdečně děkují všem, kdo věnovali ceny, i všem, kdo se zúčastnili.

Jakub Janáček
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trovertního umělce, který se sám příliš
neprosazuje a nechává za sebe hovořit
hlavně vlastní tvorbu.
Právě teď začíná advent – doba
předvánoční, jež je časem rozjímání,
a očekávání příjemných setkání celých
rodin. Na to se těšíme. Už adventní
období bylo v křesťanském světě vždy
jakýmsi zklidněním, přípravou na duchovní svátky. To je v osobním životě
každého z nás potřebné. Kdekdo si
stěžuje na předvánoční shon, na nervozitu z blížících se Vánoc. Přitom je na
nás, jaké si toto krásné a neopakovatelné období předvánoční a vánoční
uděláme. Myslím, že advent má svůj
rozměr a smysl nejen pro věřící.
Tento článek je můj poslední před
Vánocemi, a tak bych rád popřál vám
všem, abyste si tu sváteční pohodu
s rodinami a přáteli moc pěkně užili.
A do nového roku 2016 přeji všem občanům Vysočiny hodně zdraví a úspěchů v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Každý rok na začátku ledna můžete v českých městech
a vsích potkat koledníky v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu
nebo koledují v ulicích. I v Havlíčkově Borové budou
opět koledníčci chodit při Tříkrálové sbírce, kterou již
tradičně pořádá Charita České republiky ve spolupráci
s farností Havlíčkova Borová.
Sbírka v naší obci proběhne v sobotu
9. ledna 2016. Z výtěžku sbírky poté Charita ČR celoročně pomáhá především nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí.
Otevřete nám prosím dveře a potřebným svá srdce.
Společně s Tříkrálovou sbírkou pomůžete mnoha lidem
v nouzi.
Marie Nevolová, ml.

PROSINEC 2015
RADOSTI A STAROSTI MÍSTOSTAROSTY Činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
KOMUNÁLNÍ ZAMĚSTNANCI ŽÁDAJÍ: DO KONTEJNERŮ JEN Havlíčkova Borová
TO, CO TAM PATŘÍ
Postupně se daří zlepšovat odpadové hospodářství. Občané a návštěvníci v roce 2015
ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

sběrného dvora a kompostárny se chovají ukázněně. Bohužel tomu tak již
není s odkládáním odpadu do přistavených kontejnerů v obci, kde se nachází
i odpad, který tam nepatří. Jde především o zeminu, stavební suť a hlavně kameny. Letos jsme poprvé zaváželi kontejnery do Železných Horek, v pořádku
se daří plnit kontejnery v Peršíkově. Naši zaměstnanci naplněné kontejnery již
netřídí, pokud v nich bude to, co tam nepatří, může dojít k poškození techniky.
Na jaře opět počítáme s touto formou sběru odpadu. Zlepšil se stav ukládání
odpadů i na hřbitově, ale otevřená skládka má ještě rezervy. Stále jsou zde
plastové obaly a umělé květiny, které patří do kontejnerů.

Čas zimní, počasí podzimní, někdy připomínající i jaro, ale pravá zima si
dává na čas. Je tomu tak již v několika posledních letech. Mnozí se radují,
nepadá, nemusíme odhrnovat, nemrzne, neklouže to a pomalu si zvykáme,
že je to tak dobře. A ono to tak není. Každé období má svá specifika. Platí to
i o vánocích. Ty jsme na sněhu již dlouho nezažili. Přesto si dovolím popřát
všem krásné zasněžené a promrzlé vánoční dny. I v tomto „nečase“ si prosím
najděte chvíle na setkávání a zklidnění.

Otto Hájek, místostarosta

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Vážení a milí čtenáři, opět se přiblížil předvánoční čas. Ve většině domácností hospodyňky připravují obydlí do sváteční podoby. Uklízí se, zdobí
a také peče vánoční cukroví. Na prosinec je připraveno i spoustu veřejného dění, které započalo vánočním jarmarkem na faře a později rozsvícením stromu na náměstí. Program chystá většina místních spolků, škola
i školka. Také knihovna se chce připojit ke zpříjemnění volného času, který
budou mít především žáci školy v podobě prázdnin a někteří dospělí jako
dovolenou. Proto ty, kteří už budou mít dost návštěv, přejídání se, lenošení
a sledování televize, platí pozvání do zasedačky na úřadě městyse ke společnému tvoření z papírových dutinek. Termín akce je 28. 12. 2015 po obědě
ve 12.30 do doby než si uděláme finální výrobek. Zvu všechny věkové kategorie na společné setkání, popovídání si a tvorbu. S sebou si prosím přineste nějakou dutinku jako kostru a šablonu (z alobalu, papírových utěrek,
prázdné tužidlo).

Z RODNÉHO DOMKU KHB

Je po sezoně, od listopadu započal v památníku KHB zimní provoz. Návětěvníku je poskrovnu. Aby prostory nebyly smutné a úplně opuštěné, tak
už třetím rokem vždy před vánocemi ve spolupráci s MŠ, oddělením předškoláků, zdobíme vánoční stromečky. Vždy dva, zdobí hoši i dívky a já a paní
učitelka dané třídy vypomáháme. Myslím si, že tato dnes již tradice se líbí
jak dětem, tak i těm, kdo do vyzdobených prostor příjdou. Letos zdobíme ve
středu 16. prosince. Přijměte pozvání na shlédnutí tvorby našich nejmenších občanů.

VÁNOČNÍ PROVOZ KNIHOVNY A PAMÁTNÍKU:

- OTEVŘENO BUDE NÁSLEDOVNĚ: do 23. 12. a mezi svátky:
- 28. 12. tvořivá dílna v zasedací místnosti úřadu městyse
(plakát na str. 11)
- 29., 30., 31. 12. 2015
od 9.°° - 12.°°
- ZAVŘENO BUDE:
- čt. 1. 1. - út. 6.1. 2016
Všem spoluobčanům
Havlíčkovy Borové přeji
krásné a pokojné prožití
vánočního času a do nového roku hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost.

Marcela Sobotková,
průvodkyně a knihovnice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Havlíčkova Borová je jednotka požární
ochrany (JPO), která je zřizována obcí na
základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Jednotka má územní
působnost a je zařazena do požárního
poplachového plánu. Územní působnost
znamená, že jednotka vyjíždí i mimo katastr obce. Tato jednotka má 15 členů.
Je tvořena jedním velitelem, třemi veliteli družstev, pěti strojníky a šesti hasiči.
V jednotce je jedenáct nositelů dýchací
techniky a tři pilaři. Členové jednotky vykonávají službu bezplatně.
Letošní rok byl velice bohatý na počet událostí. Bylo to především dáno
velkým suchem, které naší republiku
v letních měsících zasáhlo. V důsledku
vysokých teplot docházelo především
při sklizni obilovin k rozsáhlým požárům.
Mírná zima a suché jaro měli za následek přemnožení nebezpečného hmyzu.
Velké množství obtěžujících vos a sršňů
zaměstnávalo hasiče po celém kraji.
Naše jednotka k 25. 11. 2015 zasahovala u 23 událostí. Pro srovnání: v roce
2013 šlo o dvanáct událostí, loni dokonce jen o osm. Převážnou část, 18 výjezdů,
tvořily technické události. Vyjížděli jsme
na odstranění padlých stromů z komunikace, likvidaci nebezpečného hmyzu, tlakování kanalizace po přívalových deštích
či na otevření bytu na žádost policie ČR.
K požáru vyjížděla jednotka v letošním
roce pětkrát. Jednou se jednalo o taktické cvičení v ZŠ v Přibyslavi. Třikrát hořelo
opravdu a jeden výjezd byl klasifikován
jako planý poplach. Jednalo se o neohlášené pálení klestu v lese směrem na
Modlíkov. Při požáru lisu slámy u Malé
Losenice byl dokonce vyhlášen druhý
stupeň požárního poplachu a událost
byla klasifikována jako mimořádná. Škoda na majetku přesáhla 1 milion korun.
Na místě zasahovalo deset hasičských
jednotek. Celkové škody na majetku
způsobené požáry byly vyčísleny na 1,3
mil. Kč, uchráněno bylo za 2,2 mil. Kč. Při
požárech nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.
Členové jednotky se také letos zúčastnili potřebných školení a zdravotních prohlídek, aby dál mohli vykonávat službu ve
výjezdové jednotce. Na podzim se konalo
prověřovací požární cvičení v součinnosti
s borovskou školou.
Závěrem zhodnocení letošního roku
děkuji členům výjezdové jednotky za
jejich práci v jednotce, obci Havlíčkova
Borová děkuji za podporu, a přeji nám
všem, aby mimořádných událostí bylo
v příštím roce co nejméně.
velitel JSDHO Havlíčkova Borová Michal Fišer
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Týden v Mnichově

Něco si zopakovat, něco se naučit, poznat velkoměsto, jeho kulturu, historii
i současnost - to byl cíl našeho týdenního jazykového pobytu v Mnichově,
v hlavním městě největší spolkové
země Bavorsko.
Němčinu se učíme teprve třetím
rokem, dopolední výuka ve škole byla
proto zaměřena spíš na opakování už
známých témat, jako např. rodina či
bydlení. Přesto jsme zvládly i nová slovíčka a gramatiku, ale hlavně jsme se
musely s naším sympatickým učitelem
Thomasem, či s průvodcem olympijským parkem nebo s paní v informacích dorozumět. Kromě toho jsme se
zkoušely orientovat v jízdních řádech,
kupovaly jízdenku v automatu, který
s námi „mluvil“ jen německy, zjišťovaly, jak to chodí v obchodech, v metru či
tramvaji. A to všechno jsou zkušenosti
k nezaplacení.
O městě samotném, jeho minulosti i jeho architektonických skvostech
jsme slyšely během našeho pobytu
hodně informací, centrum jsme navíc
prochodily doslova křížem krážem.
Celé jedno odpoledne jsme věnovaly vzorně upravenému olympijskému
parku, vše jsme sledovaly z ptačí perspektivy - jednou z olympijské věže
a jednou z kostela sv. Petra, prošly
jsme se v moderním muzeu mezi luxusními auty značky BMW, v obrazárně jsme hledaly obrazy, o nichž jsme
se ve škole učily, samozřejmě jsme
hodnotily i módu, kvalitu místních
preclíků, v nejznámější pivnici jsme
si sice pivo neobjednaly, ale už víme,
jak se tam kromě místních stamgastů
nechávají fotit i Japonci. Ale Mnichov
- to nejsou jen typické bavorské kroje,
zvláštní orloj, pivo, luxusní obchodní
domy, perníková srdce, oříšky v čokoládě či preclíky, ale také např. uprchlíci, které jsme potkaly hned na nádraží
při výstupu z autobusu.
Teď, když jsme se ve zdraví a nadšené vrátily, vyprávíme o tom všem
ve škole spolužákům, dokonce jsme
poskytly i rozhovor do novin, děláme
nástěnky a prezentace. Nad všemi
fakty a informacemi však začínají pře-
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vládat především dojmy. Pro mě jsou
dva z nich velice podstatné: děvčata
poznala, že němčina není tak hrozná a
Němci mohou být i milí a sympatičtí,
a já doufám, že tuto zvěst budou šířit
i dál. A ten druhý pocit na nás dolehl
hned při prvních zprávách o událostech v Paříži. Jsme moc rády, že jsme
se ve zdraví a v pohodě vrátily.
za holky z 9. ročníku L. Havlíková, učitelka
němčiny

Od Dušiček po Tři krále

Den před svatým Martinem se od školy směrem ke kostelu trousily jednotlivé třídy borovské základní i mateřské školy. Žáci 9. ročníku připravili pro
své spolužáky trasu se sedmi symbolickými zastaveními, aby připomněli
jednotlivé zvyky či svátky, jež nás od
listopadu až do ledna provází. A tak
jste mohli potkat dvě dušičky, připomínající svátek Všech svatých, dále
pak Martina se dvěma čeledíny, dvě
bíle zahalené Barbory, čtyři krásné
holky jako čtyři adventní svíce, Mikuláše s děsivým čertem a s nepřehlédnutelným andělem, no a samozřejmě
i Ježíška, který si na pomoc vzal skřítka. No a pak už na poutníky předvánočním časem čekaly svatomartinské rohlíčky, upečené deváťačkami
a p. učitelkou B. Zvolánkovou. Pousmějte se i vy nad dojmy dětí:
- Nejlepší byl obrovský anděl, protože
to byl Vašek a protože nám dal bonbóny!
- U Tří králů se mi líbilo - vyvěštili mi,
že budu bohatá.
- Ježíšek byl velmi roztomilý, vypadal
jako mimino. ... Jen by mě zajímalo,
kde vzal Láďa ten dudlík, když u nich
doma už žádné malé děti nemají.
- Husa u Martina byla skvělá, dokonce
i trsala.
- A my jsme hledali u Ježíška dárky v
listí! Jen jsme si je nemohli rozbalit, to
teda nevím proč, když jsem si je našel.
- Čert měl děsivou masku a svítivě zelený boty. A já jsem ho porazila v kartách!
- Duchovský tanec byl potřeba - aspoň
jsme se zahřáli.
- Svatou Barboru jsme nemohli složit,
vždycky nám kousek ulítl, takže jí pořád něco chybělo.
- Od adventu jsme dostali perníčky!
A byly výborný, protože jsem měl hlad.
- Jen škoda, že jsme si ten věnec, který
jsme si ozdobili, nemohli vzít do třídy.
Paní učitelka říkala, že by se nám hodil.
- A mně sv. Martin půjčil na chvilku
svůj plášť.
- A mně korunu!
- A na mě nic nezbylo.
výkřiky dětí zaznamenala L. Havlíková

školní rok

2015/2016

Příběhy bezpráví

Když se řekne historie, většina lidí si
představí tlusté knihy, stohy dokumentů v archivech, případně hodinovou prohlídku nějakého hradu nebo
zámku. Ve skutečnosti je však historie
všude kolem nás, v našich vlastních
rodinách, vesnicích, městech, v živých vzpomínkách, ale především ve
vyprávění a zkušenostech starých lidí.
A mnohdy stačí opravdu jenom málo
– zeptat se! A oni nám budou vyprávět tolik příběhů, že bychom jimi naplnili celé knihovny.
Proto jsem velice ráda, že už jedenáctým rokem máme možnost
prostřednictvím Jednoho světa na
školách (vzdělávací program společnosti Člověk v tísni) seznamovat
žáky 2. stupně s naší moderní historií
prostřednictvím příběhů. Každý listopad se na stovkách škol v celé České
republice konají projekce filmů a besedy s pamětníky, historiky či filmaři.
Ti předávají mladým lidem buď svoje
osobní příběhy, nebo příběhy těch,
kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce
ji pak získává zpátky. Tyto příběhy
jsou pro nás stále cennější, protože
pamětníků ubývá, a proto si velice
vážím dvou pánů – Jaromíra Stojana
z Havlíčkova Brodu a Jiřího Fanty
z Golčova Jeníkova, kteří k nám každoročně jezdí se svými příběhy za deváťáky. Je s podivem, jaký mají oba elán
a jak dokáží předávat svoje příběhy.
Beseda byla velice podnětná hlavně pro naše žáky, kteří určitě poznali,
že před šedesáti lety někteří lidé prožívali velice těžké chvíle. A my si dnes
ani neuvědomujeme, že se zase tak
špatně nemáme.
M. Brychtová

Den před svatým Martinem. Foto: ZŠ

Bobřík informatiky

V polovině listopadu proběhl na naší
škole další ročník celostátní soutěže
Bobřík informatiky.
Tato soutěž si klade za cíl otestovat
znalosti žáků základních i středních

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
škol, jak jsou připraveni na řešení otázek v oblasti algoritmizace, problémů
digitální gramotnosti a porozumění
informacím.
V rámci soutěže musí žáci vyřešit
15 úloh, které mají formu logických
rébusů. Soutěž není znalostní, ale spíše hravá. Hlavním smyslem je vyzkoušet si svůj důvtip, bojovného ducha
a získat bobříka.
V letošním roce žáci naší školy
ulovili celkem 7 bobříků informatiky. Titul Mistr kódu získali: v kategorii Kadet Pavel Zvolánek (8. ročník),
v kategorii Benjamin Denisa Bruknerová a Štěpán Kubát (6. ročník), Jitka
Novosadová a Kamila Havlíčková
(7. ročník) a v kategorii Mini Daniel
Kalenda (5. ročník) a Lucie Holcmanová (4. ročník). Všem soutěžícím děkuji za účast a úspěšným lovcům moc
blahopřeji!
Na závěr bych chtěla poděkovat
kolegyni Vlastě Slámové za pomoc při
organizaci soutěže.
D. Boumová

Prvňáci v kině

19. listopadu si prvňáčci a druháci
udělali společný výlet do kina v Krucemburku. Krtkova dobrodružství
nezklamala, děti se smály, jako kdyby
viděly příběhy poprvé, a už se těší na
další představení.
K. Buchalová

Turnaj ve florbale

Asociace školních sportovních klubů,
AZ Centrum Havlíčkův Brod a Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod pořádaly v pondělí 16. listopadu 2015
okrskové kolo florbalového turnaje
chlapců základních škol ve sportovní hale TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Naši
hoši z osmé a deváté třídy vytvořili
devítičlenné družstvo a dohodli se, že
to vyzkouší a pojedou nasbírat především zkušenosti. O hodinách tělesné
výchovy jsme se florbalové hře začali aktivně věnovat, učili se hrát podle
pravidel pro žákovskou kategorii.
Všichni kluci hráli s velkým nadšením
a hra je bavila natolik, že se společně
scházeli i odpoledne a sami si radili
a trénovali. Naše škola byla zařazena
do okrsku č. III společně s brodskými
školami, se ZŠ Habry a ZŠ Lípa, takže
jsme věděli už na začátku, že to bude
velmi náročné. Ale nevzdali jsme to.
Dobře sportovně naladěni jsme ráno
dorazili do sportovní haly, kde jsme se
dozvěděli podrobnosti turnaje a především rozlosování do dvou skupin. První
skupinu tvořila: ZŠ HB Štáflova, ZŠ HB V
Sadech, ZŠ HB Konečná a ZŠ Havlíčkova
Borová. Druhou skupinu tvořila: ZŠ HB
Wolkerova, ZŠ HB Nuselská, ZŠ Habry
a ZŠ Lípa. Systém hry byl zvolen 2 x 8
minut pro 5+1 hráčů v základním kole,

číslo
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v semifinále 2 x 10 minut. Do okresního finále postupovali tedy dvě základní školy. Po těchto základních informacích naši kluci trochu znervózněli,
přeci jenom doufali, že nebudou hrát
jen proti brodským školám, které florbal trénují i několikrát týdně. Ale ani
na chvilku nezaháleli, rozcvičili se a ve
slušivých oranžových dresech nastoupili k prvnímu zápasu se ZŠ Konečná.
První poločas hráli naši borci s obrovským nasazením a udrželi si výhru 1:0.
Druhou polovinu už ale polevili, síly
docházely a konečný výsledek 1:3 je
velmi zklamal. Zklamání na nich bylo
vidět i ve druhém zápase se ZŠ Štáflova, se kterou prohráli 12:0. Výsledek
zápasu je opravdu mrzel, naštvaní
odešli do kabiny, kde se ale poradili
a vyburcovali se k poslednímu zápasu se ZŠ V Sadech, do kterého opět
nastoupili v plné síle. Hráli výborně,
hlídali si hráče, měli spoustu šancí,
ale nakonec podlehli 5:0. Tím pro nás
turnaj skončil, rozloučili jsme se s pořadateli, kteří nám poděkovali za účast
a konstatovali, že jsme vůbec nehráli
špatně. V kabině jsme ještě společně zápasy rozebrali a usoudili jsme,
že přestože pravidelně netrénujeme,
tak jsme hráli velmi slušně jako jeden
tým a získali jsme mnoho cenných rad
a zkušeností.
Poděkování patří Davidu Luptákovi,
Láďovi Luňáčkovi, Honzovi Bartuškovi,
Tomáši Bačkovskému, Petru Stehnovi,
Martinu Antlovi, Tomáši Blažkovi, Vaškovi Kubátovi a Pavlu Zvolánkovi za
velkou bojovnost a herní nasazení po
celou dobu florbalového turnaje.
Až na jeden faul jsme hráli čistou
týmovou hru a získali jsme obrovské
florbalové zkušenosti, které využijeme k přípravě florbalového turnaje
i na naší škole.
Blanka Zvolánková

Po stopách Lucemburků…

... se v letošním roce vydali hlavní aktéři dějepisné olympiády. Dějepisná
olympiáda je soutěž určená pro žáky
8. a 9. ročníků základních škol, 3.
a 4. ročníků osmiletých gymnázií,
1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
Je postupovou soutěží, má 1 kategorii
a člení se podle soutěžních kol (školní,
okresní, krajské a celostátní). Zadání
pro jednotlivá kola vytváří ústřední
komise Dějepisné olympiády. Soutěž
je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření
jednotné pro všechna kola, jež se liší
jen svou náročností.
Letošní již 45. ročník je věnován
tématu Lucemburků – Po stopách
Lucemburků aneb za císařskou korunou, jelikož příští rok uplyne 700 let

od narození nejslavnějšího českého panovníka Karla IV. (14.
května 1316). Celkem 18 soutěžících,
mezi nimiž byli i tři žáci VI. třídy, si
změřilo síly a vědomosti v nelehkých
24 úkolech za 80 bodů. Vítězem se stal
Tomáš Bačkovský z IX. třídy, který se
spolu s Věrou Bruknerovou (IX. třída)
a osmačkou Eliškou Hájkovou zúčastní 18. ledna 2016 okresního kola v
Havlíčkově Brodě. Za zmínku stojí výborné výsledky šesťáků Lukáše Balcara
a Denisy Bruknerové, kteří se nebáli
poměřit se staršími spolužáky a nakonec obsadili krásné 4. a 7. místo.
Všem děkuji za účast v soutěži
a vítězům držíme palce, aby se jim dařilo
v okresním kole! Doufám, že štěstí přinesou postupujícím i vyhrané repliky mincí
ražených za vlády Lucemburků - denáry,
florény a dukáty!
Pro inspiraci nabízím jednu z otázek
k řešení:
Otázka č. 13
Kteří čeští králové z lucemburského
rodu mohli říci?
a) Ach ty spory se šlechtou a arcibiskupem! A k tomu ještě můj bratr Zikmund. - _____________________
b) Samá chudoba, se šlechtou si nerozumím. Na francouzském dvoře, to je
jiná věc. Není divu, že raději pobývám
v cizině. - ____________________
c) Povýšení pražského biskupství na
arcibiskupství považuji za svůj velký
úspěch. A s arcibiskupem si také rozumím… - _____________________
M. Brychtová

Předadventní tvoření

Blíží se k nám krásný adventní čas,
začínáme se připravovat na kouzelné
vánoční svátky, zdobíme si domovy,
přemýšlíme, kolik druhů cukroví napečeme, myslíme na své blízké a dárečky pro ně.
Sváteční atmosféra se začala nést
i naší školou ve čtvrtek 26. listopadu
při adventním tvoření. Třicet zájemců
z 6. –9. třídy si přišlo do školní cvičné
kuchyně vyrobit perníkové adventní
věnečky, hvězdy, stromečky, komety nebo kostelíčky. Všichni jsme se
s velkou chutí vrhli do tvoření, ale
také jsme si při vánočních písničkách
povídali o adventní a vánoční době.
Po upečení se děvčata i chlapci pustili do nápaditého zdobení bílým, ale
i barevným sněhem. V podvečerních
hodinách bylo dílo završeno, zbývalo
poklidit, ale i toho se nikdo nezalekl.
Krásné a voňavé výrobky si všichni
odnesli domů.
Ať Vám všem ve vašich domovech
po čtyři adventní neděle zpříjemní čekání na Ježíška!!!
Blanka Zvolánková
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Beseda o nemoci AIDS
Ve čtvrtek 26. 11. nás žáky 8. a 9. ročníku navštívil
pan Tomáš Řehák, evangelický farář, a přivezl s sebou
zajímavé povídání o hrozbě nemoci AIDS, o sexu i
drogách. Zhlédli jsme k tomu dva filmy, jeden z nich
vyprávěl o dívce, která se v 16 letech díky své naivitě
a upřímnosti nakazila virem HIV, druhý nám přiblížil
situaci chlapce, který byl tímto virem nakažen při
transfuzi. Všichni jsme byli šokovaní fotografiemi lidí
s nemocí AIDS v pokročilém stadiu. Přesto se nám beseda líbila.
Karolína Žáková, IX. třída

Závěr projektů

Už jenom dva týdny nám zbývají na dokončení projektů EU z výzev č. 56 a č. 57, zjednodušeně řečeno
finišujeme. Jedná se o projekty Rozšiřujeme naše
jazykové možnosti a Modernizace školní dílny. I když
čas na realizaci projektů byl opravdu hodně krátký,
už nyní mohu zodpovědně říci, že jsem ráda, že celkovou částku 633.085,- Kč se nám podařilo efektivně využít hlavně pro naše žáky:
• deváťáci si vyzkoušeli, jaké je to chodit do školy
v zahraničí
• ve škole jsme značně obohatili knižní fond – zakoupili jsme zhruba 600 knih, které jsou určeny pouze žákům ke společnému čtení především ve škole
• zakoupili jsme i čtečky knih, aby si žáci mohli porovnat varianty tištěné a elektronické knihy
• sadami nářadí a stavebnicemi Merkur jsme dovybavili školní dílnu, která po určité časové odmlce
bude opět sloužit k technickým pracím a vyrábění
žáků.
Velice děkuji všem svým kolegyním, které se nebály do projektů vstoupit a všechno stihly v termínech, které se na začátku září jevily jako nesplnitelné. Veškeré aktivity projektů musí skončit do 31. 12.
2015, poté zbývá maximálně 30 dnů na administrativní záležitosti, vyúčtování a odeslání monitorovací
zprávy na MŠMT.
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NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Měsíc listopad byl pro děti z mateřské školy velice pestrý. Nejen že
jsme obdivovaly barvy podzimní přírody, ale také jsme se zúčastnily
mnoha akcí. Ve školce jsme si povídaly o tom, jak se máme správně
oblékat v podzimních dnech nebo jak máme pečovat o své zdraví
a prohloubily jsme si znalosti o svém těle. Také jsme si podívaly
o počasí a jeho náladách. Děti ze třídy Sluníček si užily podzimní
zábavu – pouštění draků. S dětmi jsme nacvičily mnoho básniček
a písniček s podzimní tématikou a pomalu se začaly připravovat
na adventní čas a příchod Mikuláše, čerta a anděla.

NAŠE AKTIVITY

- 3. 11. děti ze třídy Sluníček navštívily Galerii výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě u příležitosti animačního programu „Do pohádky za zvířátky“
- 10. 11. jsme se s dětmi vydaly k Borovskému kostelu, kde měli
žáci IX. ročníku připravené putování „Od svatého Martina po Tři
krále“, po cestě nás čekalo plnění mnoha úkolů
- Tentýž den v podvečer se konalo již tradiční „Uspávání broučků“
- 19. 11. jsme navštívily s dětmi již podruhé kino v Krucemburku
a zhlédly jsme pásmo krátkých pohádek „Krtek a hodiny“
- 27. 11. k nám do školky zavítal Divadelní spolek JenTak a děti
měly možnost zhlédnout loutkové divadlo na motivy Jana Karafiáta – Broučci
- 29. 11. jsme s dětmi v podvečer zahájily adventní čas zpěvem,
tancem a říkáním básniček se zimní a vánoční tématikou u rozsvěcení vánočního stromu v Havlíčkově Borové
- 30. 11. proběhlo již třetí setkání Sluníček s žáky VII. třídy v rámci
projektu „Děti čtou dětem“. Tentokrát zavítali žáci VII. třídy do
MŠ a Sluníčka si poslechla příběh „Rákosníček a rybník“

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

V úterní podvečer 10. 11. jsme se již po čtvrté sešli na příjemné
akci „Uspávání broučků“ Cesta plná světýlek, lucerniček, lampiónků a vyřezaných a rozsvěcených dýňových strašáků nás dovedla na to správné místo, k broučímu domečku z dýně. Tuto dýni
vydlabaly a vyřezaly děti ze třídy Sluníček společně s paní učitelkou již den předem a broučí domeček byl tento rok opravdu
veliký. Do domečku se broučkům dalo lupení a také se nezapomnělo na kamínka. U broučího domečku děti zazpívaly písničky
M. Brychtová a básničky, aby se broučkům dobře spalo.

Kam s nimi?

O výtěžku 3. 980,- Kč z podzimního sběru netříděného papíru je už definitivně rozhodnuto. Finanční
částka ze sběru bude putovat na zakoupení vybavení do jednotlivých tříd v základní škole. Připomínám,
že podzimní sběr byl již druhým ročníkem, který pořádala základní škola, konkrétně žáci VIII. třídy, ve
spolupráci s Unií rodičů. Děkujeme všem, kteří akci
podpořili. Už nyní můžete začít střádat papír na další
jarní akci.
Miroslava Luňáčková,
předsedkyně Unie rodičů

PODĚKOVÁNÍ

K 31. 12. 2015 ukončí pracovní
poměr jako vedoucí školní jídelny paní Dana Veselá. Děkuji jí za
poctivě odvedenou práci, kterou
v naší škole vykonávala necelé
čtyři roky. Na její místo nastoupí
od 1. 1. 2016 paní Marcela Ondráčková ze Slavětína. Oběma
děkuji a přeji jim šťastné vykročení do něčeho nového.
Ať se Vám všechno daří!
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
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JenTak v mateřské škole. Foto: MŠ

JENTAK U NÁS VE ŠKOLCE

V pátek 27. 11. jsme ve školce měly vzácnou návštěvu. Navštívil
nás totiž Divadelní spolek JenTak se svým loutkovým divadlem
„Broučci“. Děti se nejdříve mohly podívat na to, jak je těžké takové loutkové divadlo vůbec sestavit a kolik věcí je potřeba. Poté se
již pohodlně usadily na židličky a naplno si užívaly představení.
K vidění byly krásné loutky, kulisy a také výborný výkon herců.
Po představení si děti mohly prohlédnout všechny loutky pěkně
zblízka. Za nevšední divadelní zážitek děkujeme a těšíme se až si
pro nás JenTak připraví další divadelní zážitek.
Šárka Hospodková
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TJ SOKOL informuje

HODNOCENÍ FOTBALOVÉHO
ODDÍLU ZA ROK 2015

Blíží se konec roku a většina z nás se
zamýšlí a hodnotí, co se podařilo a co
nikoliv. Proto se i já pokusím zhodnotit činnost našeho fotbalového oddílu.
Loňský soutěžní ročník dopadl pro naše
dvě družstva dospělých velmi dobře,
když oba týmy skončily ve svých soutěžích na pěkném šestém místě. Tolik
radostné nebylo umístění žáků na posledním místě, ale jejich zápal do hry
a nadšení pro fotbal nyní přináší ovoce.
Prvním rokem hrálo družstvo mladší
přípravky a nově se rodící fotbalisté si
překvapivě vedli velmi dobře. V jejich
soutěži se nehraje na body, jen se sčítají
vstřelené a obdržené branky.
Po skončení loňského ročníku ukončili činnost v B týmu hráči Pavel Zvolánek, Zdeněk Žák a Josef Staněk mladší.
Skončil i trenér Míla Němec a vedoucí
družstva Zdeněk Štěpán. Oddíl řešil
stávající situaci s tím, zda bude vhodné
B tým do nového soutěžního ročníku
přihlásit. Nakonec se podařilo sehnat
několik hráčů a k družstvu přišel jako
vedoucí Jirka Kryštofek. V A týmu ukončil činnost vedoucího družstva Karel Veselý. Zůstal zde nadále ve funkci trenéra
Roman Brukner a začal mu pomáhat
jako vedoucí družstva Zdeněk Hlaváček.
A tým do nového soutěžního ročníku
posílil Roman Provazník a Josef Havlí-

ček. Bohužel se obě posily hned ve druhém kole zranily a v podzimní části se
v sestavě již neobjevily. Jelikož přibyli
i další zranění hráči, byl podzim velmi
složitý. V sestavě áčka se představili i
někteří šikovní hráči z faremní divizní
Dekory Ždírec n. Doubravou a našemu
mužstvu výrazně pomohli. Naopak naši
hráči Kamil Štukhejl a Jakub Fikar pomáhají divizní Dekoře.
Podzimní hodnocení fotbalového
ročníku není pro B tým lichotivé, neboť
je zatím na sestupovém místě, bohužel
i u A týmu nám hrozí v jarní části záchranářské práce. Věřím, že hráči přes
zimu potrénují a všichni udělají maximum pro udržení stávajících soutěží. Po
podzimní části je naopak hodně radosti
v družstvu mladších žáků, kteří jsou na
čtvrtém místě. Ještě větší radost vládne
v mladší přípravce, které se turnaje vydařily.
Nejen sportovní činností žije náš
fotbalový oddíl. Důležitá je péče o hrací
plochu, která je ve velmi dobrém stavu.
Vliv na to má jarní pročesání travnatého pažitu a i letní revitalizace trávníku
odbornou firmou, která provedla dosetí, propískování a vertidrén za téměř
90 tisíc korun. Nedílnou součástí údržby travnaté plochy je i její zavlažování.
Bohužel zhotovený vrt není dostatečný
a tak citlivě využíváme obecní vodu, za
kterou platíme. Pravidelné sečení zajišťuje Petr Kučera.
Členové oddílu zajišťují brigády v areálu. Nově instalovali sedáky na tribunu,
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organizují taneční zábavy, zabezpečují
občerstvení na Borovské desítce a v letním kině. Dva naši členové Ondra Půlpán a Jan Staněk působí jako rozhodčí
v krajských a okresních soutěžích. Novinkou je i elektronické vyplňování zápisů na utkání. Oddíl musel zakoupit
počítač a zajistit jeho internetové připojení. Zde využil dotační prostředky
od fotbalové asociace ve výši 10 tisíc.
Radost mám i z toho, že se městysu podařilo odkoupit sokolovnu, neboť ta vlivem nedostatku finančních prostředků
značně chátrá.
V závěru bych rád poděkoval všem,
kdo nám výrazně pomáhá. Jsou to:
Městys Havlíčkova Borová, Havlíčkova
Borová zemědělská a. s., dopravu pro
žáky zajišťuje Ivan Vítek, při turnajových
utkáních pomáhají rodiče malých fotbalistů, vstupné vybírá Radek Puchýř.
Výrazné poděkování patří trenérům
mládeže Martinu Klementovi a Ladislavu Luňáčkovi, ale i ostatním trenérům,
vedoucím a funkcionářům, kteří zajišťují chod našeho oddílu. Poděkování
a uznání patří i všem hráčům, neboť není
lehké zajistit obě družstva tak, aby měla
dostatek hráčů. Někteří se často obětují
a zachraňují situaci.
Na závěr přeji našim fanynkám, fanouškům, příznivcům a všem čtenářům
Borovských listů pohodové a radostné
vánoční svátky a v novém roce hodně
zdraví. Na jaře na shledanou na fotbale.
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu

MLADŠÍ ŽÁCI 5 + 1 a MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

V minulém soutěžním ročníku skončili mladší žáci na desátém místě, což není lichotivé, ale pro nás jako trenéry
a snad i pro rodiče a fanoušky to není zas tak důležité. Nás těší, že
hráči přistupovali k jednotlivým utkáním velmi zodpovědně, hráli
s chutí a fotbal je baví. To platí i o rodičích, kteří své ratolesti na
tréninky a utkání doprovázejí. Radost máme i z těch nejmladších,
kteří získávají první fotbalové krůčky v mladší přípravce. Zatímco
v mladších žácích se bojuje o body, v přípravce se body nevedou,
ale sčítají se jen vstřelené a obdržené branky. Zde jde především
o to, aby hráči hráli s věkově stejně starými hráči.
V novém soutěžním ročníku se mladším žákům začalo dařit.
Svědčí o tom zlepšená hra a nasazení jednotlivců. Po podzimní
části jsme s 15 body na čtvrtém místě. Zaznamenali jsme pět vítězných utkání a třikrát jsme odešli poraženi. Těší nás i nárůst
naší základny, která se rozrostla o dva hráče. Ještě lépe si vede
i mladší přípravka, která zaznamenává téměř samé výhry. Doufáme, že po zimní přípravě se dostaví v jarní části ještě lepší výsledky. MLADŠÍ ŽÁCI hrají v počtu 5 + 1 na hřišti o rozměrech
25 x 50 metrů. Utkání se skládá ze dvou poločasů a každý se hraje
30 minut. Mohou hrát jednotlivci narozeni v roce 2003 a mladší.
V této kategorii máme devět hráčů.
U kategorie MLADŠÍ PŘÍPRAVKY je to složitější. Hraje se turnajově na dvou hřištích, to znamená, že potřebujeme postavit ve stejný
čas dvě mužstva na dvě hřiště, což se nám občas nedaří. Během
jednoho hracího dopoledne se odehrají dva zápasy. Hrají ročníky
2007 a mladší na hřišti o rozměrech 20 x 30m počet hráčů na jedno
hřiště 4 + 1, doba hry 2 x 15 minut. V této kategorii máme 11 hráčů.
Děkujeme všem našim fotbalistům za obrovské nasazení a jejich rodičům za trpělivost a spolupráci.
Ladislav Luňáček a Martin Klement

Nejmladší z borovských fotbalistů. Foto: Linda Burianová

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO POPÁLKY
Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová ve
spolupráci se sdružením Popálky o.p.s. oznamuje
konání veřejné sbírky ve prospěch poradenského
centra a podporu dětí po úrazu popálením. Sbírku lze podpořit zakoupením
gelové
náplasti určené pro
popáleniny v hodnotě 30,- Kč na úřadě městyse v Havlíčkově Borové. Osvědčení a plná
moc budou k nahlédnutí taktéž na úřadě městyse.
Celý výtěžek sbírky bude předán sdružení Popálky.

Děkujeme všem dárcům.

Za SDH Josef Nevole

9

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
PROSINEC 2015
ŠTRŮDL SE ŠPENÁTEM A NIVOU na 15 minut odpočinout. Potom ho
vyválíme do tvaru kříze a doprostřed
TĚSTO:
HLÁSÍ
Svatomartinský průvod!

- 170 g hladké mouky, 1 velký žloutek
- 130 g másla (změklého)
- špetka soli, 15 g smetany ke šlehání
NÁPLŇ:
- 300 g mraženého listového špenátu
- 1 malá cibule, 3-4 stroužky česneku
- 4 lžíce olivového oleje
- 4 lžíce smetany ke šlehání
- sůl, pepř, 100g nivy
POSTUP:
1) Den předem. Odvážíme si 60 g
mouky a prorapcujeme ji s máslem.
Směs vytvarujeme do čtverce o síle
1 cm a dáme vychladit do lednice.
2) Ze zbylé mouky, soli, smetany,
žloutku a 50 ml vody vypracujeme
těsto. Hotové těsto dáme do lednice

Možná počasí připomínalo spíše apríl, ale i tak
byla účast na druhém svatomartinském průvodu hojná. Letos jsme si pro vás připravili pár
novinek. Na začátku nám vystoupila družina
v čele s paní družinářkou Verčou Šidlákovou
a odvyprávěli nám historii o sv. Martinovi.
Poté se celá družina vydala za Martinem na
bílém koni směrem ke kostelu odkud dál pokračovali na asfaltové hřiště, kde už z dáli voněl svařáček a svatomartinské rohlíčky. Zde si
pro nás připravila umělecká skupina KAŠPAŘI
poutavé ohnivé představení, které bylo zakončeno velkým „táborákem“ :-)
Veliké díky patří KAŠPARŮM, družině spolu
s Verčou a našemu Martinovi - Simče Strnadové. No a také všem, kteří nějak poPEKLO OVLÁDLO
mohli či se jen přišli zúčastnit.
Všem chceme popřát pohodo- PODZEMÍ
vé a klidné prožití svátků vánočních Na první adventní neděli připravil již
a šťastné vkročení do Nového roku.
tradičně ochotnický spolek JenTak ve
za TrojHáček Jana Pavlasová
farním areálu Adventní jarmark. Tendorazil rekordní počet prodejZ MYSLIVECKÉHO KROUŽKU tokrát
ců, kteří nabízeli nejen obvyklé a velmi
S dětmi z mysliveckého kroužku jsme pěkné vánoční dekorace, ale i bižutérii,
v listopadu začali přikrmovat zvěř ja- domácí svíčky, perníčky, šité výrobky
drným krmivem (obilím) a pro ptáč- a další. A kdo si prošel jarmark, mohl
ky jsme přichystali lojové koule, kte- posedět u vánočního cukroví, svařáku i
ré jsme navěsili po stromech. Při čaje, a jen tak si popovídat se sousedy
procházkách Tomáš povídal o zvěři a známými.
- jak se připravuje na zimu a jak my můTo pro děti jsme měli jiný program.
žeme pomoci právě přikrmováním. Při Na faře se totiž ve sklepě usídlili čerti, a to
dalších setkáních nám nepřálo počasí, včetně jejich vládce, strašného Lucifera.
a tak jsme se v klubovně učili, opakovali Ten věděl o každém dítku všechny jeho
a vědomosti si ověřili malým testíkem. hříchy, ale jen těm, kteří se chtějí napraZa MS Mirka Luňáčková
vit, dal propustku k Mikulášovi. U něj

dáme čtverc s moukou a rozválíme na
obdélník. Tento obdélní na 3x přeložte
a dejte opět vychladit (15 minut).
3) Těsto rozválejte na obdélník a rozdělte to na čtvrtiny, překládejte směrem ke středu, pak těsto přiklopte na
sebe. Dejte vychladit na min 12 hodin
do chladu.
4) Cibuli a česnek nasekáme najemno. Na pánvi rozehřejeme olej, orestujeme cibuli a česnek, přidáme špenát, smetanu, sůl, pepř a podusíme
do měkka.
5) Těsto rozválíme, rozložíme na něj
špenát, nadrobený sýr, zavineme
a pečeme 20-25 minut dozlatova.
Vítězný závin Štrůdlování Kláry Nejedlé

stačilo říct básničku, a od anděla dostal
balíček dobrot.
Chci velmi poděkovat všem, kdo
se na přípravě jarmarku a nebe i pekla podíleli, a také všem, kdo po něm
farní areál uklidili. Díky i všem prodejcům, ale děkuji především všem, kteří
nelenili a i přes nepříznivé počasí vyšlapali kopec na faru. A nebyli to jen
Borováci, ale i lidé z okolí. Velmi nás
Vaše návštěva potěšila a těšíme se, že
se na faře příští rok zase potkáme.
A coby vánoční dárek od nás prosím přijměte pozvání na 20. reprízu
úspěšné divadelní komedie Když
se zhasne, kterou bychom Vám
rádi zahráli v sobotu 12. prosince
od 19 hodin v sokolovně v Havlíčkově Borové.

Hana Tonarová, JenTak

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
KDYŽ SE ZHASNE... hraje divadelní spolek JenTak,
12. 12. sobota
19:00 sokolovna Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 2
20. 12. neděle VÁNOČNÍ BESÍDKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pozvánka na str. 12
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍROVÝCH DUTINEK
28. 12. pondělí
12:30 - pozvánka na str. 11
VALNÁ HROMADA SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ
2. 1. 16 sobota
18:00 - pozvánka na str. 2
Přednášky v Senior Pointu:
9. 1. 16 sobota OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES, hraje skupina GARDE
15.12.2015 od 15.00 v hotelu Slunce
O nejlepší vánoční recept našich mami- 16. 1. 16 sobota MYSLIVECKÝ PLES, hraje skupina TRIK
nek a babiček
23. 1. 16 sobota MAŠKARNÍ PLES, pořádá TJ Sokol H. Borová, hraje GARDE
16.12.2015 – 9.00 přednáška Mgr. Davida
Myslivce na téma: Indonésie, Bali, Lombok... 30. 1. 16 sobota MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ, pořádá TJ Sokol H. Borová
Najdete nás: Rubešovo náměstí 171,
6. 2. 16 sobota HASIČSKÝ PLES, hraje skupina AMIX
Havlíčkův Brod, (vchod zezadu – AZ CENTRUM). Informace také: tel. 724 551 604,
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
ilona.louzecka@seznam.cz, www.oscck.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
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Blíží se Vánoce a nemáte
dostatek financí? My Vám
půjčíme a vyplatíme ještě dnes.
Nebankovní půjčky,
rychlé a solidní jednání.
Volejte 605 182 359.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Knihovnice Vás co nejsrdečněji zve ke společnému
tvoření pro všechny věkové kategorie

Z PAPÍROVÝCH DUTINEK
v pondělí 28. 12. 2015
ve 12.30

S sebou si prosím přineste nějakou
dutinku jako kostru a šablonu
(z alobalu, papírových utěrek, prázdné tužidlo).

Děti z mysliveckého kroužku při sobotních výpravách do přírody. Foto: MS

Tradiční setkání seniorů. Foto: Aleš Uttendorfský

Memoriál Romana Bruknera - turnaj v rapid šachu - článek na str. 4. Foto: Jakub Janáček

Peklo v podání JenTaku na borovské faře. Vpravo: představení dětí z MŠ při rozsvěcení vánočního stromu. Foto: Klára Nejedlá
Instalace vánočního
stromu.
Foto: Magda Hošáková

Vlevo: Martin na bílém
koni. Vpravo: Ohnivá
show na závěr Svatomartinském průvodu.
Foto: Linda Burianová

11

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
ŽÁCI

VÁS CO
NEJSRDEČNĚJI
ZVOU
NA
TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ
BESÍDKU

OBRAZEM

Předvánoční
tvoření v ZŠ.
Foto: ZŠ

PF 2016

Veselé Vánoce a hodně zdraví
a pohody v novém roce přejí
děti, žáci a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová

V NEDĚLI

20. 12. 2015
OD 13:30 HODIN
V SOKOLOVNĚ
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

Florbalová reprezentace. Foto: ZŠ

Z týdne v Mnichově. Foto: ZŠ

Od dušiček po Tři krále - jednotlivá stanoviště vydařené akce. Foto: ZŠ

Vůně perníčků a první adventní svíčky. Foto: MŠ
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Koťátka s adventním kalendářem. Foto: MŠ

Sluníčka v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Foto: MŠ

