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REKORD ROKU 2012
VLONI SE ROZROSTLY
ŘADY MÍSTNÍCH O
17 NOVÝCH OBČÁNKŮ

Ke konci loňského roku měla Havlíčkova Borová spolu s osadami Peršíkov
a Železné Horky celkem 981 obyvatel.
Tolik jich tu naposledy žilo v roce
1988. Devět narozených děvčat a
sedm chlapců (jedno z dětí má pobyt
na úřadu městyse) je, při pohledu na
statistiku za poslední roky, úctyhodný
výsledek.
Ta nejpodstatnější čísla roku 2012
jsou ve stručnosti následující:
- počet obyvatel k 31. 12. 2012: 981
- počet narozených v roce 2012: 17
- počet zemřelých v roce 2012: 9

Obnovení autobusů

Velikonoční pozvání
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Zajímavostí je například i to, že vloni
se v Borové slavila, kromě několika
stříbrných, dokonce jedna diamantová svatba.

Bulletin - Bezpečný domov

str. 10 - 11

D��� �������� � ������ 2004 - 2012

Skladba obyvatelstva je následující:
Část obce

Občané s platným trvalým
pobytem
Celkem

Muži

Ženy

H. Borová

916

463

453

Peršíkov

43

23

20

Ž. Horky

22

12

10

Celkem

981

498

483

Zdroj: Registr obyvatel úřadu městyse

Noví borovští občánci narození v roce 2012.
Foto: Filip T.A.K.
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Masopustní rej v podání místních hasičů 9. února 2013.

OBRAZEM

Foto: Linda Burianová, Jakub Janáček

VA L N Á H R O M A DA TJ S O KO L
Tělovýchovná jednota SOKOL Havlíčkova Borová
zve své členy na Valnou hromadu, která se bude
konat V PÁTEK 8. 3. 2013 OD 18.00 HODIN
v přísálí sokolovny. Jediný bod programu bude
schválení návrhu dlouhodobé výpůjčky přístavby
sokolovny Městysu Havlíčkova Borová.
Přijďte rozhodnout, jak budeme v budoucnu
spravovat svůj majetek.

VALNÁ HROMADA
FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Na PÁTEK 8. 3. 2013 zve fotbalový oddíl své členy
na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU, která bude
zahájena V 19.00 HODIN, hned po skončení Valné
hromady Tělovýchovné jednoty SOKOL
Havlíčkova Borová.

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA
Zhruba v době, kdy česká reperezentace ladila svoji formu
v Turecku, se borovští fotbalisté pro změnu připravovali na nadcházející sezónu v sokolovně. V polovině února absolvovali borci spolu
s některými fanynkami tréninkovou dávku v podobě aerobicu pod
vedením Natalie Dostálové.
Foto: Jakub Janáček

Otto Hájek, předseda TJ SOKOL Havlíčkova Borová
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu

BIATLONOVÉ ŠÍLENSTVÍ

Téměř šedesátka zájemců z řad žáků základní školy
a jejich rodičů využila možnost navštívit hned první
den, tj. 7. 2. 2013, Mistrovství světa v biatlonu, které
se poprvé konalo v nádherné nové Vysočina aréně
v Novém Městě na Moravě. Z Havlíčkovy Borové jsme
za podpory Odboru školství Kraje Vysočina, který věnoval vstupenky a uhradil dopravu, vypravili autobus
a umožnili zájemcům nasáknout davové šílenství do
posledního místečka zaplněných tribun a diváků na
tratích. Věřím, že i naše hlasivky přispěly k získání
bronzových medailí v soutěži smíšených štafet, které
se běžely hned na úvod mistrovství.
Následné aktivity již naši reprezentanti v cenné
kovy nepřetavili, ale snaha, nasazení a nádherné výkony ostatních špičkových sportovců z celého světa
určitě uspokojily každého z diváků. To, že se jich po
dobu celého mistrovství ve Vysočina aréně vystřídalo více jak 200 tisíc, bylo pro pořadatele překvapení
a zároveň nádherné poděkování za jejich perfektně
odvedenou práci, kterou ocenil celý sportovní svět.
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Cesta k aréně, 7.2. v den zahájení. Foto: Otto Hájek

Otto Hájek
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ

ÚNOR 2013

ZE DNE 31. LEDNA 2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:

16/1/2013

- schvaluje ověřovatele zápisu: Uttendorfská Božena, Zvolánek Jiří.

17/1/2013

- schvaluje usnesení z minulého jednání s výjimkou usnesení č. 5/1/2013.

18/1/2013

- schvaluje program jednání.

19/1/2013

- schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s výše uvedeným pořadí uchazečů. Dále zastupitelstvo
městyse pověřuje místostarostu městyse k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a následně po
uplynutí lhůty pro podání námitek i k podpisu smlouvy s uchazečem,
který se umístil na 1. místě, tj. s ﬁrmou ENERGREEN PROJEKT s.r.o.

20/1/2013

- schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí na dětské hřiště
u mateřské školy ﬁrmou SAGRES-EU s.r.o.

21/1/2013

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště na pozemku v zatáčce směrem na Přibyslav „Musilovo“.

22/1/2013

- schvaluje pořízení ukazatelů rychlosti na začátek městyse a k mateřské škole za cenu 136 730 Kč
od ﬁrmy Dosip servis, s.r.o.

23/1/2013

- schvaluje záměr vzití stavební parcely p.č. 344 s domem č.p. 272 – zastavěná plocha občan. vybavenost o
výměře 736 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 770 vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu – Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Havlíčkova Borová, katastrální území Havlíčkova
Borová do dlouhodobé výpůjčky od České obce sokolské na dobu 25 let. ZM pověřuje místostarostu přípravou
smluv a podkladů na další zasedání zastupitelstva.

24/1/2013

- schvaluje provedení energetického auditu na budovu sokolovny čp. 272 a přístavby čp. 354 ﬁrmou Evroenergo Třebíč.

25/1/2013

- schvaluje pořádání letního kina v srpnu 2013.

26/1/2013

- schvaluje prodloužení hlavníků inženýrských sítí v rámci přípravy budoucího zasíťování pozemků, které jsou
v územním plánu mezi ulicí Kopaninská a Polní. Zastupitelstvo městyse dále schvaluje výstavbu přípojek na hranice pozemku
1713 na žádost pana Ing. Karla Š. za těchto předpokladů: obci bude bezplatně převedena část pozemku tak, aby zde vznikla
parcela, která bude mít se stávající cestou rozměry min 8m; na zasíťovaném pozemku bude vybudován rodinný dům,
který vlastník začne stavět nejpozději příští rok po zasíťování a bude zkolaudován do tří let od začátku stavby; bude sepsána
smlouva a při nedodržení podmínek zaplatí přípojky vlastník pozemku.

27/1/2013

- slučuje komisi majetkovou a ekologickou s komisí kulturní a jmenuje jako předsedu pana Marka Štukhejla.

28/1/2013

- jmenuje pana Alberta Hošáka členem Školské rady.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
čtenáři Borovských listů!
V lednovém vydání jsem připomínal,
že se zastupitelstvo nachází již v druhé
polovině svého volebního období. Rád
bych se poohlédnul zpět a připomněl
některé aktivity „prvního poločasu.“
Nejprve si dovolím několik slov
k historii zastupitelstva. V prvním
volebním období po „sametové“ revoluci v letech 1990-1994 pracovalo
v patnáctičlenném složení s historicky první pětičlennou radou - Jaroslav
Brychta - starosta, Ing. Karel Škorpík
- místostarosta a členové Ing. Kamil
Hájek, Otto Hájek a Karel Krčál. Následující čtyři volební období od roku
1994 až do roku 2010 pracovalo zastupitelstvo v jedenáctičlenném složení
v čele se starostou.
Při přípravě volebního období 2010
– 2014 rozhodlo bývalé zastupitelstvo
rozšířit počet jeho členů na patnáct
a volit radu. Byl jsem jeden z mála,

který doporučoval naopak snížení počtu členů zastupitelstva z jedenácti na
devět s tím, že každý zvolený zastupitel bude mít určené oblasti, za které
bude zodpovídat. Městys povede starosta/tka s místostarostou/tkou. Sníží
se ﬁnanční náklady na odměny zastupitelům, jednání budou pružnější
a operativnější. Můj návrh se nesetkal
s pochopením.
S plnou vážností jsem přijal novou skutečnost, která nastala po volbách v říjnu 2010. Od listopadu 2010
spravuje městys neuvolněný starosta
Mgr. Otto Hájek, uvolněný místostarosta Ing. Aleš Uttendorfský a pětičlennou radu doplňují Ladislav Hájek,
Bc. Jakub Janáček, Ing. Karel Šmíd. Patnáctičlenné zastupitelstvo dále tvoří
Jan Frühbauer, Jiří Geist, Jaroslava Hájková, Tomáš Janáček, František Nevole, Ing. Josef Nevole, Marek Štukhejl,
Radoslav Tonar, Božena Uttendorfská
a Jiří Zvolánek. V obci pracuje ﬁnanční
a kontrolní výbor, majetková komise
a školská rada. Dodržujeme dříve za-

vedenou tradici, tj. pravidelné měsíční
jednání zastupitelstva, abychom byli
v kontaktu se zvolenými zastupiteli
a naopak. Výrazně se změnila příprava
na jednání zastupitelstva. Zastupitelé
dostávají podkladové materiály k jednání elektronickou poštou a při samotném jednání je využíván nově instalovaný dataprojektor. Jsem nespokojen
s docházkou některých zastupitelů.
Jsou tací, kteří nedosahují ani padesátiprocentní účasti. Na zváženou bude,
zda se držet pravidelného měsíčního
jednání zastupitelstva, či přejít na zasedání jednou za dva měsíce. Rada se
schází minimálně dvakrát do měsíce
a s docházkou nejsou problémy.
Na začátku volebního období jsme
provedli s občany anketu, na jejímž
základě jsme zpracovali swot-analýzu,
tzn. vyhodnotili jsme to, co se u nás
daří realizovat, co občany nejvíce těší
a naopak co se nedaří, co občanům
vadí.
...pokračování na str. 4

3

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO HEJTMANA
Březen je měsícem naděje. Jaro je
připraveno vystřídat zimu, vzduch je
už voňavější a více světla přináší lepší
náladu. Silničáři sčítají škody po zimě
a snaží se opravit všechny výmoly.
Letos zima dala našim komunikacím
zabrat, takže práce budou mít zase
hodně, nemluvě o nákladech na ně.
Máme za sebou na druhé straně i
příjemnější události. Nedá mi, abych
nevzpomněl biatlonové mistrovství
světa v Novém Městě na Moravě. Naplnilo se naše očekávání. Díky dlouholetému společnému úsilí zainteresovaných bez ohledu na politickou
příslušnost se povedlo úctyhodné
dílo – během šampionátu sportovci
i fanoušky z celého světa obdivovaná „Vysočina aréna“. Tento sportovní
areál je přitom všestranně využitelný pro vrcholné i mezinárodní akce
nejen v biatlonu nebo klasickém lyžování, ale také pro další sportovní od-

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 3

Určili jsme další kroky, které by měly
směřovat k rozvoji a prosperitě s tím,
že je třeba postupovat velmi opatrně a správně vyhodnocovat situace,
které by našemu městysu a jeho občanům neprospěly, mohly ho ohrozit,
případně i poškodit.
Významnou součástí rozvoje městyse je územní plán, který jsme ve spolupráci s občany nově zpracovali.
Stejně tak dobře jsme zvládli pozemkové úpravy, které přispějí k lepšímu
ujasnění hranic a narovnají některé
problémy. Přínosem měla být i anketa, kterou provedla Místní akční skupina Havlíčkův kraj. Bohužel všichni
oslovení, zejména pak naši občané,
přistoupili k anketě velmi povrchně.
Bylo odevzdáno velmi málo dotazníků
a ještě hůře dopadlo setkání, kde jsme
prováděli hodnocení došlých odpovědí, a sešlo se nás jen šest. Bohužel
jsme zatím nevypracovali Strategický plán rozvoje Městyse Havlíčkova
Borová, který by formuloval strategii
rozvoje celé komunity, její fungování a řešil rozvoj celého území. Tento
úkol stojí před námi a věřím, že ho
v partnerském dialogu mezi veřejnou
a privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky,
politiky a správou státu a obce zvládneme. Musíme vycházet z již zpracovaných plánů rozvoje vyšších územně
správních celků, včetně Kraje Vysočina, a zpracovat dlouhodobý dokument, který bude naznačovat záměry
obce na období minimálně deseti let,
a nemůže se omezit jenom na jedno
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větví, jako jsou závody cyklistů – bikerů, závody na kolečkových lyžích i na
kolečkových bruslích a další. A co je
podstatné – široký prostor je zde pro
rekreační sportovní aktivity občanů
nejen Vysočiny. To přispívá k rozvoji
celého regionu, i proto nese toto zařízení název „Vysočina aréna“.
Vlastní mistrovství světa přitáhlo
pozornost celého sportovního světa.
Obětaví organizátoři tento obrovský úkol zvládli a rád bych jim všem i
obyvatelům Novoměstska poděkoval
za tuto propagaci Vysočiny, jež nemá
v naší historii obdoby. Mě osobně
nadchla přátelská atmosféra na sportovištích i v hledišti. Doufám, že se
vydařený sportovní svátek projeví
rovněž v tom, že desetitisíce návštěvníků z domova i z ciziny se budou na
Vysočinu rádi vracet.
Na jaře ožívá nejen příroda, ale
také naše města, městyse a vesnice.
Snažíme se jim v tom z pozice kraje pomáhat. Grantových programů

z Fondu Vysočina zaměřených na pomoc v konkrétních oblastech života
ve městech a obcích je opět připraveno nemálo. Nemohu je všechny
vyjmenovávat, ale vítám, že jsou stále
smysluplněji využívány. Příkladem za
všechny je Program obnovy venkova Vysočina, z něhož čerpá většina
našich obcí a na jejich vzhledu je to
znát. Opravy škol, kulturních domů,
vylepšení zeleně – po kouscích se i
naše vesnice prosvětlují a vypadají
stále lépe. Proto jsme do tohoto programu letos opět nasměrovali téměř
70 miliónů korun. Neskrývám ovšem,
že představitelům všech obcí zbývá
spousta dalších starostí s rozpočty, investicemi i zajišťováním běžného provozu tak, aby se občanům Vysočiny
prostě dobře žilo.
Přeji Vám, abyste s přicházejícím jarem načerpali dobrou náladu a chuť
prožívat intenzivněji pozitivní stránky
našich životů.

volební období zastupitelstva, či na
období platnosti územního plánu.
Zpracovaný dokument nebude neměnný, naopak musí být velmi kreativní, reagující na vznikající skutečnosti a bude průběžně aktualizován. Musí
to být dokument vyvážený a zahrnující
to, co občané chtějí a co je ve skutečnosti možné, a to ve všech oblastech
života městyse a jeho regionu. V žádném případě to nemůže být dokument s politickou proklamací. Naopak
musí to být dokument, který bude
nástrojem řízení obce s přihlédnutím
k programu a dlouhodobým záměrům
v závislosti na ﬁnančních možnostech
městyse.
Volební období, ve kterém se nyní
nacházíme, je pro Radu městyse dosti náročné. Z minulého zastupitelstva
jsem v radě jediný, ostatní jsou nováčci. Nestěžuji si. Za pochodu řešíme
nelehké úkoly, které v obci jsou. Velmi dobře si vede místostarosta Aleš
Uttendorfský, který se postupně do
nové role zapracovává. Výrazný podíl
na plnění úkolů mají stálí zaměstnanci městyse. Jsem rád, že se nám podařilo zapojit i jednotlivce, kteří jsou
v evidenci na Úřadu práce. Za pochodu
se učíme spolupracovat. Zaměstnanci
úřadu byli zvyklí plnit uložené úkoly.
Já od nich očekávám vlastní iniciativu,
tvůrčí přístup, nápad, myšlenku, aktivní zapojení a kontakt s občany. Ne
vždy se to daří, věřím ve zlepšení, vzájemně se učíme.
V posledních třech měsících jste
mohli zaznamenat v zastupitelstvu
změny. V lednu 2013 rezignovala Jaroslava Hájková, kterou nahradil Albert
Hošák, v lednu 2013 rezignoval Tomáš

Janáček a nahradil ho Josef Panáček.
V březnu bude zastupitelstvo projednávat rezignaci Jakuba Janáčka,
kterého pravděpodobně nahradí Jiří
Halama. Odstupujícím děkuji za jejich
dosavadní práci, nově nastupujícím
přeji chuť do práce pro městys.
Významným faktorem je každoroční rozpočet. Navazujeme na to, co zde
bylo, a postupně některé položky na
příjmové i výdajové straně měníme
tak, abychom ﬁnanční prostředky
vynakládali co nejefektivněji. V roce
2011 jsme šetřili ﬁnanční prostředky
na rekonstrukci silnice. Přesto se nám
podařilo postavit dětské hřiště v areálu u sokolovny. V roce 2012 jsme ve
spolupráci s Krajem Vysočina úspěšně provedli rekonstrukci silnice, nově
jsme zhotovili chodníky, parkovací
a odstavné plochy, byla položena nová
splašková a dešťová kanalizace, byly
provedeny přeložky elektrického vedení, nově bylo instalováno veřejné
osvětlení a byl rekonstruován prostor
kolem školy a částečně i na náměstí.
O dalších aktivitách zase až v březnovém vydání.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji místním hasičům za uspořádání masopustního průvodu. S radostí jsme s panem místostarostou dali
9. února svolení celému průvodu masek k putování naším městysem. Hasiči si připravili velké množství pěkných
přestrojení a celou sobotu rozdávali
radost a veselí. Věřím, že byli spokojeni i občané a návštěvníci, kteří maškary přivítali, obdarovali a veselili se
s nimi.
Otto Hájek, starosta

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ÚŘAD MĚSTYSE
infor mu j e

Oznamujeme občanům, že
v týdnu od 25. do 29. března
bude probíhat odečet vodoměrů v městysi Havlíčkova Borová
a osadě Peršíkov. Vodné a stočné
se bude vybírat od 2. do 30. dubna
v kanceláři úřadu městyse.
Cena za 1 m3 vody je 25 Kč
(16 Kč za vodné a 9 Kč za stočné).
Jitka Škaredová, referentka

UPOZORNĚNÍ PRO RYBÁŘE
Upozorňujeme veřejnost, že od
1. července 2011 vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním
úřadem, v jehož obvodu má žadatel
o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (§ 13
odst. 8 zákona o rybářství).
Příslušným orgánem k vydání rybářského lístku je pro občany z Havlíčkovy Borové Městský úřad v Přibyslavi - agendu rybářství spravuje odbor
životního prostředí, Mgr. Ludmila
Řezníčková, tel.: 569 430 825, e-mail:
reznickoval@pribyslav.cz.

NOVINKY Z ÚŘADU
Od roku 2013 přicházíme s novinkami
ve způsobu, kterým se dosud evidovaly pohledávky za občany, chalupáři, podnikateli i ﬁrmami, a jednotlivé
místní poplatky. Veškeré pohledávky
přenášíme do počítačového modulu
s cílem zpřehlednit a sjednotit způsob
jejich evidence. Ta je provázaná s Registrem obyvatel, který už rok úspěšně využíváme. Při úhradě místních
poplatků (komunální odpad, poplatek
ze psů apod.), pohledávek (např. nájemné z bytu) i ostatních plateb nově
obdržíte spolu se stvrzenkou rozpis
jednotlivých položek, tj. jaký typ poplatku a za koho hradíte.
Na přenosu dat do počítače právě
v těchto dnech intenzivně pracujeme
a věříme, že bude přínosem pro naši
práci i Vaši spokojenost.
Linda Burianová

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY

V posledních letech je březen spíše
spojován s měsícem Internetu, který
vlastně svojí dostupností potlačil fakt,
že dříve byl tento měsíc spojován
s knihou.
Je pravda, že většina informací se
nechá bezbolestným způsobem získat
právě na síti. Na druhou stranu ale

PODOMNÍ PRODEJ

RADA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ SE ROZHODLA
ZAKÁZAT PODOMNÍ PRODEJ
Podomním prodejem se rozumí prodej zboží a poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky nabízeno,
prodáno zboží a poskytovány služby
osobami, uživatelům v objektech určených k bydlení.
Jelikož se množí případy nepoctivých prodejců, kteří zneužívají důvěřivosti převážně starších osob, bude od
1. 3. 2013 podomní prodej v městysi
Havlíčkova Borová a jeho místních
částech Peršíkov a Železné Horky zakázán, a to pod pokutou:
- do výše 200 000 Kč pro právnické
osoby a pro fyzické osoby, které jsou
podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti
- a pod pokutou do 30 000 Kč pro fyzické osoby.
Prosíme občany, aby v případě,
že u jejich dveří zazvoní kdokoliv
a bude chtít něco nabízet (prodej zboží, změna dodavatele energií, broušení nožů atd.), kontaktovali buď úřad
městyse nebo přímo Policii ČR.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

platí i to, že informace získané četbou
jsou časově náročnější, ale trvalejší
díky tomu, že čtenář musí víc o daném čtivu přemýšlet a tím si namáhat
více šedou kůru mozkovou. Vlastně
si tak dělá větší službu než pouhým,
téměř automatickým stahováním informací z internetu.
Je dobře, že maminky a tatínkové
se podílejí na čtení dětem. Nic nenahradí ty společné chvilky strávené nad
pěknou knihou. A že pěkných knih je
skutečně velké množství! Přijďte se
do naší knihovny přesvědčit.
Navíc se v dětech snad vypěstuje
i potřeba si občas nějakou tu knihu,
ve věku, kdy budou už samy umět
číst, přečíst.
Marcela Sobotková, knihovnice

ÚSPĚCHY BOROVSKÝCH ŠACHISTŮ
OKRESNÍ KOLO A KRAJSKÉ KOLO

V okresní konkurenci si obě naše
družstva vedla vynikajícím způsobem.
V kategorii mladších žáků jsme obsadili druhé místo (Ondřej Dejmal,
Tomáš Balek, Václav Kubát). Starší
žáci se stali okresními přeborníky
a postoupili do krajského kola (Vilém
Paušíma, Michal Balek, Bohuslav Málek, Tomáš Bačkovský). V silné krajské
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OBNOVENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
Na základně ankety, která ohledně obnovení autobusových spojů proběhla
v Havlíčkově Borové a okolních obcích, bylo po dohodě s okolními obcemi rozhodnuto, že bude obnoven

spoj linky 600000/25, který jede
v 19:20 z Havlíčkova Brodu do
Havlíčkovy Borové. K němu bude
muset být zaveden párový spoj
600060/12, který bude odjíždět
v 17:30 z Havlíčkovy Borové a pojede přes Cibotín do Havlíčkova
Brodu. Tyto spoje začnou jezdit od

3. 3. 2013.
O obnovení ostatních spojů nebo
o zavedení spojů nových se pro malý
zájem občanů jak u nás, tak v okolních obcích prozatím nejednalo.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

UPOZORŇUJEME MÍSTNÍ SPOLKY,
NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SDRUŽENÍ
A FYZICKÉ OSOBY SÍDLÍCÍ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ, ŽE DO 31. 3. JE MOŽNÉ
PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU
MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. PRAVIDLA A TISKOPISY JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTYSE, POPŘÍPADĚ SI JE MŮŽETE VYZVEDNOUT
OSOBNĚ NA ÚŘADU MĚSTYSE.
konkurenci naši v kombinované sestavě obstáli a skončili na pátém místě.
(Vilém Paušíma, Michal Balek, Ondřej
Dejmal, Tomáš Bačkovský). Za námi
byla Velká Losenice a Žďár nad Sázavou a před námi Moravské Budějovice, Humpolec, Havlíčkův Brod a vítěz
Jihlava.

TURNAJ V ZŠ LIPNICE NAD SÁZAVOU

Na tradičním šachovém turnaji, který pořádá Základní škola Lipnice nad
Sázavou, nemohli naši mladí šachisté chybět. V pátek 8. února se Vilém
Paušíma, Onřej Dejmal, Michal a Tomáš Balkovi pod vedením pana Čendy
Paušímy do Lipnice vypravili. Zatím
nejúspěšnější šachista v historii turnaje a vítěz posledních tří ročníků Vilém Paušíma první místo počtvrté za
sebou neobhájil a skončil těsně druhý.
V poli šestatřiceti účastníků se našim
dařilo. Na páté příčce se umístil Ondřej Dejmal a bratři Tomáš a Michal
Balkovi se umístili v první polovině.
Veřejně velmi děkuji panu Petru Kačorovi, vedoucímu šachového
kroužku, a panu Čeňku Paušímovi,
který zajistil dopravu žáků na Lipnici
a současně zastoupil jako dozor nepřítomného Petra Kačora.
Otto Hájek
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ZŠ informuje
PROJEKT EXTRA TŘÍDA

V předminulých borovských listech
jsem vás informovala o projektu žáků
osmé třídy, kteří se zasloužili o získání ﬁnanční částky 20 000 Kč z dotací
Nadačního fondu Tesco. Od té doby
uplynulo spoustu času, ale ani žáci
nezaháleli v plnění zadaných úkolů.
Jejich cílem je vytvořit propagaci
místních spolků. O projektu již informovali některé vedoucí spolků,
poprosili o pronájem místní výlohy obchodního střediska a nezapomněli se zeptat a požádat o pomoc
s výrobou nástěnek p. J. Koloucha.
Během jarních prázdnin shromažďovali informace o jednotlivých spolcích
a v dalším kroku představí pomocí ankety projekt spolužákům.
Za jejich snažení si mohli určit odměnu v jakékoli výši. Pokud se podíváte na stránky www.extratrida.cz
a bude se vám projekt zamlouvat,
stačí jen přispět ﬁnačním dárkem
a podpořit tak žáky v jejich snažení.
A sledovat, jak se projekt vyvíjí.
Iveta Neubauerová

PYTHAGORIÁDA

Ve středu 6. února 2013 proběhlo
školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“, která je pojmenována po
slavném Pythagorovi za Samu – vynikajícím řeckém ﬁlosofovi a nezapomenutelném matematikovi. Žáci 5.,
6., 7. a 8. ročníku řešili 15 logických
úloh po dobu 60 minut. Některé úlohy nebyly zrovna nejlehčí, přesto se
všichni vrhli do řešení s odhodláním
získat co nejvíce bodů.

neztratili! Naopak, usadili se v první
části! Jako první reprezentoval naši
školu Josef Smejkal v dějepisu a skončil na perfektním 6. místě z 21 soutěžících, když na vítěze ztratil pouhých
12 bodů. Ještě lepšího výsledku dosáhl v češtině Daniel Fiedler - obsadil
nepopulární bramborovou medaili se
ztrátou pouhých 4 bodů na vítěze. Postupové místo do krajského kola mu
uteklo o jediný bod! Oběma deváťákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy a obce.
Eva Hájková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Dne 28. 1. 2013 jsme v naší škole přivítali 16 budoucích prvňáčků
z H. Borové, Jitkova, Slavětína a Oudoleně. Všichni plnili zadané úkoly velmi
pečlivě a prokázali znalosti v oblasti
matematických představ, českého jazyka, prvouky a na závěrečný pracovní list se i podepsali. Za svoji snahu si
domů odnesli mnoho hezkých dárků
vyrobených staršími kamarády.
Po „těžkém“ prvním kole u zápisu byl pro všechny připraven žáky
IX. třídy doprovodný program, ve
kterém se děti seznámily s prostředím školy. Na několika stanovištích si
mohly vyzkoušet pohybové hry, poznávání zvířat a kluci předvedli i ukázku karate. Výborným nápadem bylo
posezení ve školní „kavárně“ s možností občerstvení podle výběru.

A NA ZÁVĚR NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ:
- budoucí prvňáčci nastoupí ve slože-

ní 11 dívek a 5 chlapců
- třídu budou navštěvovat dvoje dvoj-
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čata – 4 dívky
- se jmény to také nebude jednoduché – 3 Barbory, 2 Markéty, 2 Hany
- jeden žák je levákem
- z H. Borové bude 11 žáků, z Jitkova 2
žáci, ze Slavětína 2 žáci a z Oudoleně
1 žák.

ZVEME DĚTI I DOSPĚLÉ NA JIŽ
3. ROČNÍK VELIKONOČNÍCH
DÍLEN, který se uskuteční V SOBOTU 16. BŘEZNA 2013 v budově ZŠ
v Havlíčkově Borové. Už tradiční dílny
(������� � ������, �������� �� ������, ���������� ������ � ������ �����) letos nově obohatíme o velikonoční ���������� � ���� ��������������
������� (např.: polštářky, prostírání
a textilní taštičky sešívané z kousků
pestrobarevných látek). Ten, kdo by
se rád patchworku naučil, má možnost si přinést vlastní šicí stroj. Pak už
zbývá jen zasednout a tvořit…. Materiál pro všechny dílny je zajištěn, stačí
jen udělat si čas pro sebe i své nejbližší a vyzkoušet si svou šikovnost.
Vlastnoručně vyrobený předmět má
vždy zvláštní hodnotu. A pokud se
rozhodnete ho někomu věnovat, dozajista potěší!!!
V zájmu bezpečnosti jistě zajistíte doprovod zejména menších dětí.
Náplní práce lektorů jednotlivých dílen není děti ukáznit a hlídat, ale vést
tvořivé činnosti!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Veškeré informace ze ZŠ a MŠ na:
http : //zsb orova.i c . c z

VÍTĚZOVÉ:
5. ročník Ondřej Dejmal, Eliška Háj-

ková, Simona Strnadová
6. ročník Věra Bruknerová, Adéla Wasserbauerová, Jiří Veselý
7. ročník Eliška Thomayerová, Tomáš
Strnad, Jana Kohoutová
8. ročník Michal Fišer, Josef Andres, František Venc
Všem děkujeme za účast a vítězům
gratulujeme!
Martina Brychtová

OLYMPIÁDY Z ČEŠTINY
A DĚJEPISU

Již tradičně patří první dva měsíce
roku okresním olympiádám – soutěžím, ve kterých si změří své síly
a vědomosti nejlepší žáci okresu
Havlíčkův Brod. A borovští deváťáci
se opravdu na výsledkových listinách
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OCENĚNÍ DANIELA FIEDLERA: na podzim 2012 se IX. třída zúčastnila testování společnosti SCIO. Daniel Fiedler získal ocenění za nejlepší výsledek
v Kraji Vysočina v testování z anglického jazyka. Tohoto testování se účastnily
základní školy a víceletá gymnázia.
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NOV I NKY Z MŠ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Každoročně se účastní žáci naší školy lyžařského výcviku. Tradičně na svazích Janovy hory ve
Vítkovicích v Krkonoších na sjezdovce u chaty
Hubertky naučíme sedmáky základy sjezdového lyžování. První den rozpaky a obavy, jak to
do kopce a z kopce zvládneme, ale nakonec
nadšení, co jsme se naučili - to jsou pocity začátečníků.
Abychom naplnili kapacitu chaty, kterou
si pronajímáme od lyžařského klubu z Kralup
nad Vltavou, přibíráme i žáky z vyšších ročníků, kteří na „lyžáku“ už byli a na jejichž základy
navazuje výcvik zdokonalovací. Do něho jsme
letos poprvé začlenili i dvě šikovné žákyně ze
šestého ročníku.
Do sedmidenního výcviku patří i návštěva
Krkonošského muzea v Jilemnici, kde je kromě
překrásné expozice s betlémem nově otevřena
také expozice o vývoji lyžování u nás. Návštěva
Jilemnice je spojena i s pobytem v plaveckém
bazénu a prohlídkou města. Velkým zážitkem
je i večerní lyžování. Letos nás trošku potrápilo
počasí, ale to už tak na horách někdy bývá.
Celou akci jsem měl na starosti já, s výcvikem
a výchovou mi pomáhal pan Daniel Rieger, jeho
manželka Blanka byla s námi jako zdravotnice,
o stravování se starala paní Marie Jonáková,
kuchařka školní jídelny, bezpečně nás dopravil
tam i zpět pan Milan Benc, který nám na chatě
pomáhal s topením. Po dobu celého pobytu
se o chod chaty postaral její správce pan Josef
Krček.
Chválím všechny žáky za jejich vzorné chování a přístup k výcviku. Byli báječní, stejně tak
tomu bylo i s dospěláky. Děkuji všem. Chatu
jsem zamluvil i na příští rok a budu rád, když
se nám výcvik opět vydaří.

A co se v měsíci únoru dělo v mateřské škole?
Bohužel sněhová nadílka nebyla taková, jakou by si děti představovaly,
ale my jsme se snažili využít ji ze všech sil. Prováděli jsme pokusy se
sněhem ve třídě i venku, postavili jsme sněhuláka, koulovali jsme se
venku i vlastnoručně vyrobenými koulemi z papíru ve třídě.
Koncem ledna jsme vyrazili na výlet do lesa ke krmelci „U Podhoráku“. Nesli jsme zvířátkům jablíčka a seno a vše jsme uložili do krmelce
a doufali jsme, že si zvířátka pochutnají! Nezapomněli jsme ani na
ptáčky, kterým jsme umístili krmení přímo na naší zahradě, to abychom je mohli pozorovat oknem ze třídy. Masopustní čas zasáhl i dění
v naší školce. Povídali jsme si o Masopustu, masopustním průvodu,
tradičních i netradičních maskách. Nejvíce děti ale asi zaujalo „muzicírování“. Seznamovali jsme se s jednotlivými hudebními nástroji a děti
si je s chutí vyzkoušely.
Také proběhl zápis do Základní školy. K zápisu se dostavilo 15 dětí,
zapsaných bylo dětí 13 a 2 děti mají odklad povinné školní docházky.
Nově zapsaní budoucí prvňáčci se byli podívat ve stávající I. třídě na
ukázkovou hodinu.
Začátkem února také proběhl zápis do Mateřské školy, dostavilo se
k němu 7 dětí.
Koncem února se v Mateřské škole uskutečnil již tradiční karneval.
Jana Sobotková

Otto Hájek
Současní (se slabikáři vzadu) a budoucí prvňáčci na společné fotograﬁi.

Foto: MŠ

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
v sobotu 16. března 2013
od 10.00 do 18.00 hodin
Program:
10.00 – 14.00 výroba smaltovaných šperků
malování na trička, savování
patchwork
13.00 – 18.00 vinuté skleněné perly
pletení košíčků z pedigu
velikonoční aranžování
patchwork
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO
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KŘÍŽOVKA O CENU

ÚNOR 2013
OBČASNKÉ

Tentokrát hledáme březnovou pranostiku:
„Panská láska, ženská chuť a ...(tajenka)... není stálé.“

SDRUŽENÍ
INFORMUJE

VODOROVNĚ: A: ZHROUCENÍ; BÝV. SPZ JESENÍKU; INICIÁLY ČESKÉHO KOMIKA. B: FRANCOUZSKÁ ŘEKA; NÁDOBKA NA INKOUST. C: BÝVALÁ MĚNA ŠPANĚLSKA; ZKRATKA
MASARYKOVY UNIVERZITY; SPOJKA. D: SKŘÍTEK; NĚMECKÝ VYNÁLEZCE SPALOVACÍHO MOTORU. E: PLEVEL;
ZKRATKA UNIVERZITY UTRECHT; NUDA. F: VRŠEK; DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYSTALŮ; MUŽSKÉ KŘESTNÍ JMÉNO.
G: FRONTY VOZIDEL; HÁĎÁTKO. H: ZNAČKA SUŠENEK;
KOŽNÍ NEDOKONALOST. I: OZDRAVĚNÍ; ŠUMIVÉ VÍNO. J:
ZPRACOVÁVÁNÍ TĚSTA; ČÁST VÍDNĚ.
SVISLE: 1: KLEVETY; BÝVALÁ SPZ BLANSKA; ZKRATKA ODBOROVÉHO SVAZU HASIČŮ. 2: ORGANIZACE AMERICKÝCH STÁTŮ; ITAL. 3: ELASTICKÉ VLÁKNO;
ČÁSTI RUKOU. 4: HROMADIT. 5: EPILEPSIE. 6: ZVÍŘE S
CHOBOTEM; PAMĚŤOVÁ KARTA; OZNAČENÍ LETADEL
AFGHÁNISTÁNU; NÁZEV HLÁSKY. 7: DVOUSLABIČNÁ
BÁSNICKÁ STOPA; 2. ČÁST TAJENKY; 8: PŠTROS; ČESKÁ FIRMA; ŠPANĚLSKÝ ČLEN. 9: DŮLEŽITÍ; KEŘ. 10:
1. ČÁST TAJENKY.
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 3. 2013.
Správná tajenka z minulého čísla zní: „KOŠILE NA TĚLE“.
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. JANA NOVOTNÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ
2. JAROSLAVA KOPECKÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ
3. LUCIE SMEJKALOVÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH
LÉKAŘŮ V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD:

Hnedle zpoza roku jsme naplánovali závody na dírkách,
bohužel nám nepřálo počasí a I. rybářské závody na dírkách musely být zrušeny.
Ovšem místo závodů se uskutečnila I. výroční schůze OS TrojHáček, kde bylo zhodnocení loňského roku 2012, dále byla upravena určitá pravidla
a některá přibyla, jako například rybářská stráž.
Rybářský kroužek je kousek ukrojeného času, který stojí za to krájet, všem dětem děkujeme za účast
a doufáme, že nás bude stále přibývat. A správná odpověď
z minulého info-letáku je tolstolobik bílý a tolstolobec pestrý. Minulou hodinu jsme zaměřili na opakovačku ryb našich vod, kde exceloval Vilda Klement, ale i ostatní zaslouží
pochvalu. Rozdali jsme odznaky a bombóny. Pak jsme se
zaměřili na zmíněné dva zástupce kaprovitých ryb, které
jsou nepůvodními druhy a byly zde uměle vysazeny.
A co nás v kroužku dále čeká? Měli bychom mít ukázku
z podmořského světa, možnost si prohlédnout a vyzkoušet
vybavení potápěčů, dále budeme malovat splávky a další
a další.
Závody na dírkách se uskutečnily v sobotu 23. února.
(Aktuální vydání zpravodaje se připravovalo před jejich konáním,
na zhodnocení závodů se tedy těšte v příštím vydání - pozn.red.).

Děkujeme za podporu a těšíme se na viděnou u vody
(ledu).
Luboš Havlíček, OS TrojHáček

V BOROVÉ ÚSPĚŠNĚ FUNGUJE
I KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
Možná tak trochu ve stínu dalších organizací a spolků
je v H. Borové kroužek mladých myslivců, který vede Tomáš
Janáček a Mirka Luňáčková. Neprávem, neboť funguje dobře
a každý týden se tak na jeho setkáních schází okolo jedenácti dětí.
A kroužek má za sebou i dostatek aktivit. „Podařilo se
nám třeba zrealizovat stavbu krmeliště, v létě jsme byli s
dětmi týden na Nekoři, byli jsme také na podzim na delším
výletě u jezírek,“ říká jedna z vedoucích Mirka Luňáčková.
Kroužek má klubovnu v areálu bývalé Milety u Ondřeje Dejmala. Děti nedávno vypomáhaly s výzdobou
mysliveckého plesu, chodí poznávat stopy zvěře. „Každou chvíli chodíme opékat do přírody buřty, učíme se
o zvěři a na jaře jsme ochotni pro obec zajistit sázení listnatých stromků. Navíc se chystáme také s dětmi stavět ptačí
budky,“ vypočítala některé další aktivity Luňáčková.
Na konci loňského prosince vedoucí pro děti připravili i soutěž se zajímavým názvem. „Po stopách Yetiho
bylo soutěžní dopoledne se střelbou ze vzduchovky, chůzí po chůdách, nebo mysliveckým kvízem,“ dodala jedna
z vedoucích.
Jakub Janáček
Fotograﬁe k článku na str. 12

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE: uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2013

Kontaktní e-maily: hospodarka@havlickovaborova.cz, urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele schválený Radou městyse dne 28. 8. 2012 je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte nám svoje podněty, příspěvky, články či soukromou inzerci.
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PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče zdarma a kvalitní asistenční služby.
Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

POBOČKA PŘIBYSLAV
PŘIBYSLAV, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
POBOČKA CHOTĚBOŘ, nám. T.G.M 321, vedle Panského
domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
POBOČKA ČESKÁ BĚLÁ, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz

Ž������ ���������
Ú������ ���������
P�������� ���������� � �����������
C������� ��������� – �� ��������� ���� � ���������
��������� �� ����� �� ���������

P������� ������������
P������ ������
P�������� ���������� �������
P�������� ������������
D���� ����� ���������
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

NABÍDKA PRÁCE
Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je znalost
práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TROJHÁČEK

Cílem tohoto bulletinu je shrnutí témat a informací, které
byly zmíněny na setkání se seniory na podzim loňského
roku v rámci programu prevence kriminality „Bezpečný domov“, který za podpory Kraje Vysočina představilo Občanské sdružení TrojHáček.

A JAK VIDÍ KRIMINALITU KOLEM
SEBE SAMI SENIOŘI?

BEZPEČNÝ DOMOV

které je mnohdy opomíjeným trestným činem. I dle statistických údajů je krádež opravdu nejčastějším trestným
činem v ČR páchaným vůči seniorům.

V TŘETÍ OTÁZCE jsme se dotazovali, zda si pouštíte
do bytu prodejce, kteří nabízejí různé druhy zboží?
ODPOVĚĎ

POČET RESPONDENTŮ

ANO

44

Na prvním ze série seminářů jsme seniorům položili čtyři NE
krátké otázky. Následující řádky ukazují, jak náš dotazník
dopadl.

0

PRVNÍ OTÁZKA ZNĚLA: Myslíte si, že se senioři stávají
častěji oběťmi trestného činu, než mladší věková populace?
ODPOVĚĎ

POČET RESPONDENTŮ

ANO

41

NE

0

Všichni, kteří odpověděli na naší třetí otázku, se shodli,
že do bytu či domu si nepouští prodejce nabízející různé
druhy výrobků. Jsme rádi, že jsou naši spoluobčané tak
obezřetní a snaží se těchto situací vyvarovat.

ČTVRTÁ OTÁZKA byla zaměřena na to, kde si myslíte, že
se senioři stávají nejčastěji oběťmi trestného činu?
ODPOVĚĎ

POČET RESPONDENTŮ

DOMA

29

Jak můžeme vidět, všichni dotazovaní se v názoru shodli. 41 NA ULICI
respondentů si myslí, že senioři se opravdu stávají častěji
V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU
oběťmi trestného činu, než mladší věková populace.

DRUHÁ OTÁZKA ZNĚLA: Jaký je dle Vašeho názoru nejčastější druh trestné činnosti páchaný na seniorech?
ODPOVĚĎ

POČET RESPONDENTŮ

KRÁDEŽ

33

PODVOD

18

DOMÁCÍ NÁSILÍ

1

21
1

V OBCHODĚ

10

JINÉ

1

Nejčastější odpovědí ve čtvrté otázce bylo, že trestné
činnosti se nejvíce stávají doma, na ulici a v obchodě.
Z těchto odpovědí nám plyne zpětná vazba, na jaké oblasti se převážně máme zaměřit pro příští setkání.
Ze získaných odpovědí si dotazovaní respondenti myslí, že Za odpovědi v našem dotazníku všem respondentům děnejčastějším spáchaným trestným činem páchaných na se- kujeme a věříme, že příští setkání v druhé polovině března
niorech je krádež. Podvody páchané na seniorech obdržely přinese další zajímavá témata.
druhé místo a nesmíme zapomenout ani na domácí násilí,
členové OS TrojHáček
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BEZPEČNÝ DOMOV

POZVÁNKA

NA DRUHÝ SEMINÁŘ ZE SÉRIE

SETKÁNÍ SE SENIORY
V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY
„BEZPEČNÝ DOMOV“

BESEDA NA TÉMA
NÁTLAKOVÉ METODY
PŘÍMÉHO PRODEJE
V SOBOTU 23. BŘEZNA
OD 14 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
ÚŘADU MĚSTYSE

Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účas se těší OS TrojHáček
a Městys Havlíčkova Borová
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OBRAZEM

Rodiče šesťačky Kateřiny Neubergové z Jitkova byli u zápisu již podruhé Mezi budoucími prvňáčky budou i dvoje dvojčata - čtyři dívky. Na fotos mladší Barborkou a do třetice je to čeká ještě s nejmladší Maruškou. graﬁi je jedna z nich při zápisu do první třídy.

Hanička Vencová předvedla, že i s rukou v sádře se dá zápis zvládnout
s přehledem.

Vítězové Pythagoriády (článek čtěte na str. 6).

Nahoře: masopustní muzicírování. Dole: zimní radovánky. Foto: MŠ

Nahoře i dole: děti při mysliveckém kroužku. Foto: Tomáš Janáček
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Foto: ZŠ

