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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v předstihu Vás chci upozornit na
zvýšení poplatků, které budeme muset učinit. Budeme zvyšovat poplatky
za vodné a stočné a dále pak budeme
zvyšovat i poplatky za odvoz komunálního odpadu. Poplatky za odvoz komunálního odpadu budeme zvyšovat
postupně v návaznosti na koncepci
státu, ten požaduje do roku 2024 výrazně omezit skládkování a poplatky
za odpad uložený na skládce. Ceny by
se měly do tohoto data zvýšit až čtyřnásobně. Cenu skládkovného tudíž při
jeho plánovaném postupném zvyšování budeme i my nuceni promítnout
do ceny poplatku. Dále pak budeme
nuceni zvýšit i cenu vodného a stočného. U těchto položek rovněž stát plánuje zvedat poplatky, a navíc budeme
potřebovat zvýšit částku, která půjde
do fondu oprav vodovodů a kanalizací.

Pozvánky na akce, str. 10

Informace ze ZŠ a MŠ, str. 7-9

V případě realizace ČOV pak částka
za stočné ještě stoupne. U vodného
a stočného necháme zpracovat eko-nomickou studii tak, aby bylo zvyšo-vání ceny podloženo a nešlo pouze o
jednorázové zvýšení ceny, ale o dlou-hodobou studii - kde jsme s cenou teď
a kam se v průběhu let a jakými kroky
budeme muset dostat. Upozorňuji, že
se na úřadu městyse touto problemati- kou zabýváme a zvýšení poplatků,
které bude jistě dlouhodobě značné,
nás nemine.
Teplovod
Žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí na vybudování
teplovodu z místní bioplynové stanice
byla sice schválena, ale bohužel skon-

Fotbalu se opět daří, str. 10

čila pouze v zásobníku projektů, tudíž
realizace tohoto projektu v dohledné
době nevypadá reálně. Rozpočet této
akce je cca 10 mil.Kč s DPH, návratnost
bez dotačních prostředků je pro obec
ca 20 let, tudíž tato investice není pro
nás bez dotačních prostředků zajímavá. Se schválenou dotací, která činí 85%
by tato návratnost byla cca za 4 roky.
Bohužel finanční alokace této výzvy
byla vyčerpána a na projekty v zásobníku se nejspíše nedostane. Realizace
této akce, jejíž část přes park je hotová
a která nás již stála cca 600 tis. Kč je tak
zatím v nedohlednu. Samozřejmě, že
projekt neodepisujeme a budeme se
o jeho realizaci snažit i nadále.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová
pořádá pro děti do 15 let
12.6.2016 od 6 hodin

u rybníka „V Koutech“
soutěž bude rozdělena na dvě kategorie

občerstvení zajištěno

na hojnou účast se těší pořadatelé

fff

MŠE
MŠESVATÁ
SVATÁ
29.
KVĚTNA
29. KVĚTNA 20162016
v 9:30 hod.
V 9:30 hod.
V PERŠÍKOVĚ
V PERŠÍKOVĚ

Akce Čistá Vysočina v podání 4. (nahoře) a 2 třídy (dole): Foto: ZŠ

Beseda s ilustrátorem A. Dudkem. Foto: ZŠ

Filip TAK zapůjčil městysi obraz s názvem Obyčejnej život. Foto: Ivo Havlík
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 14. 4. 2016
4/4/2016: ZM projednalo žádost pana Lukáše K. o prodej parcely p. č. 4183/6. ZM schvaluje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/6, trvalý travní porost o výměře 1199 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú.
Havl. Borová 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 žadateli vráceno 100,- Kč/m2. Další žádost o prodej pozemku byla doručena od p. Václava L. ZM diskutovalo o
výši ceny za m 2 pozemku. Městys nakupuje pozemky za vyšší ceny, než je prodává. Je třeba ceny udržet v normální
výši. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 4119/2, trvalý travní porost o výměře 179 m2 dle g. p. 641-141/2015 v k.ú.
Havl. Borová panu Václavu L. za cenu 150,- Kč/m2 + DPH. Hlasování: 13-0-0.
5/4/2016: Starosta informoval o přijatých žádostech o dotace pro místní spolky. ZM se dohodlo, že nebude navy-

šovat rozpočet 125.000,- Kč. Byl podán návrh na zkrácení jednotlivých žádostí. ZM projednalo žádosti a hlaso-valo o
každé žádosti jednotlivě.
Myslivecké sdružení H. Borová - ZM schvaluje dotaci 26.000,- Kč . Hlasování: 12-0-1 (zdržel se: Hájek O.)
Občanské sdružení JenTak H. Borová - ZM schvaluje dotaci 4.500,- Kč na pořízení dřevěných boxů na uskladnění loutek a osvětlovací techniky. Hlasování: 11-0-2 (zdržel se: Hájek O., Štěpán Z.)
Spolek Trojháček H. Borová - ZM schvaluje dotaci 33.200,- Kč na aktivity pro seniory, revitalizaci okolí rybníka v Kopaninách. Hlasování: 10-1-2 (proti : Ježek J., zdržel se: Hájek O., Hošák A.)
SDH H. Borová - ZM schvaluje dotaci 35.000,- Kč na nákup lodního kontejneru pro uskladnění překážek
Hlasování: 8-2-3 (proti : Hošák A., Janáčková B., zdržel se: Nevole J., Hájek L., Hájek O.
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů H. Borová - ZM schvaluje dotaci 2.000,- Kč na provozní náklady
krmivo. Hlasování: 12-0-1 (zdržel se: Hájek O.)
TJ Sokol H. Borová - ZM schvaluje neposkytnout dotaci. Hlasování: 12-0-1 (zdržel se: Hájek O.)
Český zahrádkářský svaz H. Borová - ZM schvaluje dotaci 18.000,- Kč na opravu lisu. Hlasování: 12-0-1 (zdržel se: Hájek O.
Český svaz včelařů H. Borová - ZM schvaluje dotaci 6.000,- Kč na nákup včelstev pro dětský kroužek.
Hlasování: 11-1-1 (proti : Hošák A., zdržel se: Hájek O.)

6/4/2016: Starosta konstatoval, že akce běží podle plánu. Zastupitele seznámil s cenami víceprací. Hájek L. se ptal na
osazení komunikace od „moštárny“ po „Betlém“ značkami. ZM schvaluje cenu za opravu propustku ulice Polní a Horní
obec 370.145,- Kč. Hlasování: 13-0-0. ZM schvaluje cenu 13.860,- za vícepráce na sdružených pilířcích
Hlasování: 13-0-0. ZM bere na vědomí informace o průběhu stavby.

7/4/2016: Starosta informoval o potřebě opravy a dobudování některých komunikací. Proběhla diskuze kd
a jak opravit jednotlivé komunikace „balená nebo penetrace“. Starosta navrhl, po posouzení majetkové komise, vypsat
výběrové řízení na opravu silnic, kde bude použita varianta „balené“: ulice U Vodárny až k domu p. Krčála, sil nice na
Železné Horky od truhlárny do křižovatky na letiště a výstavbu mostku nově vznikající lokalitou RD a ulic
U Vodárny. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci opravy komunikací Havlíčkova Borová. Hlasování: 13-0-0
Starosta navrhl opravu silnice v ulici Polní a Dolní provést penetrací firmou Jan Matějka, která předložila nejnižší cenovou nabídku. ZM schvaluje zadání opravy silnice v ulici Polní firmě Jan Matějka. Hlasování: 13-0-0.
Starosta předložil projekt na rekonstrukci sokolovny. Zastupitelé se domluvili, že se sejdou k posouzení projektu
na schůzce v sokolovně za přítomnosti projektanta. ZM bere na vědomí informace ohledně projektu rekonstrukce
sokolovny.
9/4/2016: Starosta seznámil zastupitelstvo s podmínkami k podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Energetické úspory Základní školy Havlíčkova Borová. Hlasování: 13-0-0.
10/4/2016: Starosta informoval zastupitele, že by bylo vhodné vzhledem k potřebám schvalování rozpočtových opat-

ření ke konci měsíce, buď přesunout termíny zasedání zastupitelstva, nebo pověřit jejích schvalováním radu městyse. ZM pověřuje radu samostatně schvalovat a provádět rozpočtová opatření, která mění závazné ukazatele původně
schváleného rozpočtu, avšak pouze v rozsahu 0,5 mil. Kč na jedno rozpočtové opaření. Toto omezení se nevztahuje n
úpravy rozpočtu související s přijatými dotacemi. V takovém případě může rada městyse upravit rozpočet na straně
příjmů a výdajů ve výši poskytnuté dotace. Hlasování: 13-0-0.

11/4/2016: Zdeněk Štěpán upozornil na potřebu zveřejňovat zápisy z jednání Zastupitelstva, včetně záznamů o hlaso-

vání jednotlivých zastupitelů v Borovských listech, aby bylo vidět, jaké stanovisko každý zastupitel zastává
Občané mohou navštěvovat jednání Zastupitelstva, ale takto budou mít možnost si vše zjisti t i v Borovských listech.
ZM schvaluje zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva městyse do Borovských listů.
Hlasování: 8-1-4 (proti : Hošák A., zdržel se: Hájek O., Ježek J., Rieger D., Utt endorfský A.

Místostarosta seznámil zastupitele s aktivitami, které připravuje a probíhají, např. výroba a instalace oplocení k bytovému domu čp. 220, rekonstrukce plotu, květinových truhlíků, zábradlí a oken vč. rámů za muzeem, výroba a instalace
plotu k dětskému hřišti za Lukšovkou, výroba, nákup a instalace pítka do parku, výroba a instalace poutačů do Železných Horek a Peršíkova, výroba a instalace laviček na náměstí, do parku a k muzeu, odstranění opěr u stromů, jejich
odborné ošetření, dosázení zeleně a nových ploch před úřadem městyse a v jeho intravilánu, výroba a instalace informačních tabulí na budovu úřadu městyse, výroba a instalace vítacích tabulí při vjezdu do městyse, výroba a instalace
nádrže na vodu na starý hřbitov, instalace umyvadel a stojanů na konve, výroba klecí na stromy v parku, nákup a instalace
truhlíků na klece aj. Dále seznámil přítomné s možností čerpat dotace v programu IROP, Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný
Záchranný Systém.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 9. 6. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.
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SLOVO HEJTMANA

Květen neboli máj je básníky označován jako lásky čas. Dostavuje se toužebně
očekávané jaro. Letos si dalo na čas. Uplynulý měsíc nás potrápil vpravdě aprílovým počasím, velikonoční svátky jako by nám chtěly nahradit blátivé Vánoce
a Vysočina byla pod bílou pokrývkou. Přesto se vrátím k onomu měsíci dubnu.
Ten je tradičně nazýván měsícem bezpečnosti. O různých aspektech bezpečnosti
mluvím a píšu docela často, protože ji pokládám zvláště v dnešní neklidné době
za podstatnou potřebu spokojeného života.
Kraj Vysočina letos v dubnu vyhlásil ve spolupráci se složkami itegrovaného záchranného systému a s dalšími partneryprojekt Bezpečná Vysočina. V něm jsou
realizovány a zvýrazněny akce, jež se většinou konají průběžně celý rok. Častější
kontroly na silnicích možná některé řidiče obtěžují, ale jsou potřebné právě v jejich zájmu. Vždyť v minulém roce zmařilo svůj život na silnicích
Vysočiny 43 našich spoluobčanů a 158 dalších jich bylo těžce zraněno.
Prevence je nutná, abychom získávali základní bezpečnostní návyky včetně znalostí poskytnutí první pomoci. Ty jsou ostatně předpokladem pro přežití i v běžném životě, nebezpečí číhá nejen na silnicích. A každý jediný zachráněný lidský
život stojí za to.
Připomenu alespoň některé z činností směřujících k bezpečnosti, jejichž jsme iniciátory nebo se na nich různým způsobem podílíme. Spolupracujeme při soutěži
„Řidič Vysočiny“, kurzech bezpečné jízdy, každoročně připravujeme cyklus praktických přednášek „První pomoc do škol“ a také věnujeme všem prvňáčkům na
Vysočině kufřík s pomůckami pro vyučování a zároveň s bezpečnostními prvky.
Na našem úřadě jsme letos připravili pěkný souhrnný materiál „Bezpečná Vysočina“. Dlouhodobě zlepšujeme stav našich komunikací, letos to bude 368 milionů z
rozpočtu kraje, k tomu 500 milionů z evropských dotací, navíc navýšíme i finanční
pomoc od české vlády – z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury by to
v tomto roce mělo být 412 milionů korun.
Přes všechny problémy s personálním obsazením jsem přesvědčen
o tom, že velmi dobře funguje systém zdravotnické záchranné služby.
Rychlou záchrankou je pokryt prakticky celý kraj, vylepšili jsme novými
prostorami, rekonstrukcemi a sanitkami zázemí pro její práci. Své ovoce přináší rovněž naše úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Kraje
Vysočina a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. To platí i na úrovni
městských a obecních úřadů.
A tak díky fungující součinnosti všech složek integrovaného záchranného systému
a bezesporu i díky solidní morální úrovni našich občanů patří Kraj Vysočina podle
všech ukazatelů k nejbezpečnějším regionům naší republiky. Snad se nám podaří
si toto prvenství udržet.		
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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z úřadu městyse

ODEČTY VODOMĚRŮ

Žádáme občany, kteří ještě nenahlásili stav vodoměru, nezaplatili
vodné a stočné, poplatek za odvoz TDO a psa, aby tak učinili co
nejdříve.

BOROVSKÉ HRY

V letošním roce se opět uskuteční soutěžní klání obcí s názvem
Borová. Tentokrát se pojede do
Borové u Opavy, a to 24. - 26. června. Zájemci, kteří se budou chtít
borovských her zúčastnit, se mohou hlásit na úřadu městyse do
31.5. Vratná záloha činí 100,- Kč.
Pojeďte podpořit naše soutěžící!

BOROVSKÉ LISTY

Příspěvky do Borovských listů zasílejte laskavě vždy do konce měsíce
na email urad@havlickovaborova.
cz.

SMLOUVA O VODOVODECH
A KANALIZACI

Žádáme občany, kteří mají změnu
vlastníka nemovitosti a nemají obnovenou smlouvu na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích, aby se dostavili na úřad městyse k podpisu
smlouvy. Je nutné, aby se dostavil majitel nemovitosti, nahlásil číslo a umístění vodoměru.
Jana Stránská, referentka ÚM

Pohled, zda je něco spravedlivé, či nikoliv, nelze brát v potaz
V únorových Borovských listech jsem slíbil, že se formou rozhovoru se starostou městyse budu vracet k tématům, které jsou dle mého názoru zahalena jistou mírou netransparentnosti. Rozhovor s ing. Alešem Uttendorfským probíhal formou emailové komunikace. Tentokrát hlavně na téma pronájem nemovitostí a prodej bytů
v domě č.p. 345.
Zisk na nájemném za č.p.345 je za posledních 5 let 750.000
Kč. Tento dům se nájemníkům prodá a ze získaných peněz se
zrekonstruuje dům č.p. 220. Dle snímku je ale patrné, že i do
domu 345 je potřeba investovat. Dle starosty je předpoklad
takový, že pakliže budou mít lidé byty v osobním vlastnictví,
pak o ně budou lépe pečovat a mohou do nich investovat.

DB: Jaké nemovitosti městys Havlíčkova Borová pronajímá?
AU: Městys má v současné době 3 bytové domy, jeden byt v hasičské zbrojnici, pronajímáme 1 rodinný domek,
ordinace lékařům a Lukšův dům MAS Havlíčkův
kraj.
DB: Jaké příjmy městys z těchto pronájmů od
roku 2010 má a jaké má s tímto spojené náklady?
AU: Příjmy z bytových domů po loňském zvýšení
nájemného jsou cca 800 .000,- Kč/rok. Náklady se
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liší rok od roku, ale dá se říci, že základní údržba bez investic do
majetku vychází na cca 100 000,- Kč/ rok. Od roku 2007 do
letošního roku se na nájemném vybralo cca 6 mil.,- Kč
a investováno do budov bylo cca 5 mil. Kč. Velká část byla
v roce 2007 investice do přestavby bytového domu č. p.
110, cca 3 mil. Kč.
DB: V usneseních zastupitelstva jsme se mohli
dočíst, že budou na prodej byty v domě č.p. 345. Proč se
zastupitelstvo rozhodlo byty prodávat?
AU: Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro odprodej
bytů, je ekonomika. Jak je vidět z příjmů a výdajů, tak za
posledních bezmála 10 let má obec zisk na nájemném cca 1
mil.,- Kč. A tyto prostředky zdaleka nestačí na nutné investice, které je třeba v bytových domech provést. Proto jsme se
rozhodli pro prodej bytového domu č. p. 345 a ze získaných
peněz chceme následně provést rekonstrukci č. p. 220.
DB: Takže ekonomický přínos je pro obec u vlastnictví
nemovitostí to nejdůležitější? Pronájem bytů, jak je
patrno z výše uvedených údajů, přináší v dlouhodobém
horizontu zisk. Ale vám, vedoucím představitelům obce,
přijde tento zisk nízký. Vidíte za čísly i jednotlivé lidi
a rodiny, které v bytech žijí?
AU: Samozřejmě, že nejde jen o ekonomickou stránku
věci. Náš předpoklad je takový, že pakliže budou mít lidé
byty v osobním vlastnictví, budou o ně lépe pečovat a mohou do nich investovat.
DB: Jestli dobře rozumím kalkulaci, která je uvedena
výše, tak všechny příjmy a výdaje za všechny nemovitosti naházíte do jednoho hrnce, vše promícháte, aby
se v tom nikdo nevyznal, a vypíchnete rekonstrukci ve
výši 3 mil. do jednoho domu. Je to ale spravedlivé vůči
nájemníkům z č.p. 345? Copak to není tak, že i oni se
z velké části prostřednictvím platby nájemného finančně podíleli na rekonstrukci domu č.p.110 a teď, když je
každému, kdo jde okolo, patrné, že i do domu č.p.345 je
potřeba investovat, tak se tento dům vyhodí z kola ven?
Moc dobře si pamatuji, že původní záměr zastupitelů
z volebního období 2010-2014 byl, že peníze z prodeje
jednotlivých domů se vloží do fondu těchto domů, aby
byl slušný základ pro fond oprav, pro případná nově
vzniklá bytová družstva.
AU: Pohled zda je něco spravedlivé či nikoliv, nelze brát v
potaz. Finance obce se vždy berou jako celek a není možné
do hospodaření vkládat pojem spravedlnost, to bychom
mohli vést polemiku do nekonečna. Bylo spra-vedlivé stavět bytové domy, když slouží jen někomu, je spravedlivé,
když některou ulici opravíme a jinou ne, je spravedlivé
dávat peníze do školy, když někteří občané už ji nevyužijí atd.. Zastupitelé vždy rozhodují podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí o tom, co je z jejich pohledu nejlepší
pro budoucnost obce jako celku. Samozřejmě zda rozhodnutí bylo či nebylo správné, posoudí až čas. Fond oprav
domu č.p.345 založit chceme a prostředky do měj poskytneme, v jaké výši, to bude upřesněno zastupitelstvem.
Po založení fondu a převedení bytů, nebo části bytů do
soukromého vlastnictví vznikne dle mého mínění spraved-livější prostředí, neboť fi nance vkládané do tohoto fondu nájemníky a vlastníky budou sloužit pouze pro opravy
bytového domu a o jejich použití budou rozhodovat sami.
DB: Můžeš, prosím, upřesnit, v jaké výši jsou náklady na
dům č.p.345, např. za posledních 5 let, a kolik se vybralo za stejné období na nájemném? Uveď prosím jen dvě
čísla: Příjmy a Náklady.
AU: Příjmy z nájemného za posledních 5 let z bytového domu 345 činí cca 1.000.000,- Kč. Náklady činí cca
250.000,- Kč.
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DB: Byli o záměru prodeje bytů nájemníci dostatečně
informováni? Jakou formou?
AU: Nájemníci o daném záměru prodeje bytu vědí již delší čas. Nabídka na odkup jim byla zaslána a mají čas se
rozhodnout.
DB: Umím si představit, že každá rodina, která v domě s
číslem popisným 345 bydlí, zvažuje, zda byt odkoupit, či
ne. Zda má smysl vzít si na odkup bytu půjčku, hypotéku,
či si zajisti t nemalé množství peněz jinde. Informace o
tom, že bude založen fond oprav, do kterého obec vlo-ží
fi nanční prostředky, mi přijde pro rozhodování zásad-ní.
Jaká byla reakce nájemníků na nabídku na odkup, kde
jim uvádíte, že bude založen fond oprav, do kterého jim
vložíte fi nanční prostředky, o jejichž výši se teprve dohodnete? Není pro nájemníky vzhledem k jejich rozhodování lepší sdělit jim výši částky teď, jelikož by získali
u bank výhodnější úrok k případné půjčce?
AU: Fond se bude zakládat, až vznikne bytové družstvo.
Bytové družstvo vzniká, pakliže jsou minimálně tři rozdílní vlastníci bytových jednotek. Do fondu chceme přispívat určitou částí z fi nancí, které získáme prodejem bytů.
Jelikož nedokážeme říct, kdy a kolik bytů bude prodáno.
Nedokážeme ani říct kolik fi nancí a kdy vložíme do fondu. Z tohoto důvodu v nabídce odkupu náš příspěvek do
fondu neuvádíme.
DB: Co bude s nájemníky, kteří si nebudou moc dovolit
svůj byt odkoupit?
AU: Pakliže se nám nepodaří prodat všechny byty, bude
na zastupitelstvu městyse se následně rozhodnout, zda si
část bytů ponecháme, nebo zda budou prodány i se stávajícími nájemními smlouvami.
DB: V minulém roce došlo k zvýšení nájmu v bytových
domech. Zvýšil se nájem pro MAS Havlíčkův kraj v Lukšově domě? Jaké jsou tam náklady a v jaké výši je hrazeno nájemné od roku 2012 do 2015. Nenašel jsem žádné
usnesení zastupitelstva, kde by toto bylo projednáno.
AU: Nájemné činí 20 000,- ročně, jeho výše se neměnila.
Náklady MAS Havlíčkův kraj přesně určit nelze, protože je
jedná o objekt, který využívají i naši zaměstnanci a je využíván i k dalším aktivitám. Zvýšení nájemného plánujeme
v letošním roce.
DB: Takže v přepočtu se jedná o nájemné ve výši
1.666 Kč měsíčně. To nemůže přeci vystačit ani pokrytí nákladů na energie. Za posledních 4 roky se tedy
vybralo na nájemném 80.000. Kolik bylo obci účtováno za stejné období za odběr plynu a elektřiny?
AU: Jak jsem již zmínil výše, nelze rozpočítat přesně náklady, jelikož se jedná o víceúčelový objekt (dílna a kancelář zaměstnanců, vrchní patro expozice, část prostoru,
kde sídlí MAS, slouží i veřejnosti). Samozřejmě cítíme,
že nájemné je rovněž potřeba zvednout alespoň o míru
inflace. Ale vzhledem k činnosti MAS, která je závislá na
dotačních prostředcích, čekáme se zvýšením, až bude
možné finance čerpat. To, že u nás má kancelář MAS
Havlíčkův Kraj, nelze samozřejmě brát tak, že bychom
měli vydělávat na nájmu. Je třeba si uvědomit, že jde i o
jistou prestiž městyse, jelikož název organizace, kterou
městys spoluzakládal, a která sdružuje 64 obcí, nese název podle našeho významného rodáka. Myslím, že by
nebyla dobrá reputace, aby MAS Havlíčkův kraj přesunul kancelář jinam. A to nemluvím o nemalých finančních prostředcích, které městys díky činnosti MAS získal.
Děkuji za rozhovor David Burian
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radosti
a starosti
místostarosty
OBYČEJNEJ ŽIVOT

Mistr FILIP T.A.K. se rozhodl zapůjčit městysi na dobu neurčitou unikátní obraz, který vytvořil v roce 2005.
Samotný název OBYČEJNEJ ŽIVOT je
velmi výstižný. Na plátně o rozměrech
192 x 480 cm se setkáme s radostmi, ale i starostmi v životě každého
z nás od mladých let až po stařecký
věk. Upoutá nás nerozverné a inspirativní mládí, uklidňujícím dojmem
působí svatební obřad, následuje
období plodnosti, hojnosti, ale i závisti
a nepřejícnosti.
Postupně se posouváme do období
zralého věku směřujícího až ke stáří,
kde na tablu nenápadně ubývají naši
vrstevníci a nakonec z tohoto světa
odchází i každý z nás. Obraz do malé
zasedací místnosti odborně nainstaloval Stanislav Čermák, místní truhlář,
když dosud dílo zpříjemňovalo prostředí v penzionu Najdek v Hamrech
nad Sázavou. Jsem přesvědčen, že i
u nás bude inspirativně působit na každého, kdo ho spatří. Stejně tak bych si
přál, aby působilo i na účastníky, kteří
budou v malé zasedací místnosti přijímat různá rozhodnutí.
Touto cestou Filipovi za zapůjčení obrazu moc děkuji.
Otto Hájek, místostarosta

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. duben patří již tradičně k pálení čarodějnic. Také u nás žáci 8.
a 9. ročníku základní školy připravily pod kostelem hranici, pěknou
čarodějnici a čekalo se na setmění.
Ve 20 hod. byla zapálena hranice.
Plameny se postupně prokousávaly
hranicí až dosáhly na kůl na čarodějnici
a ta za chvíli s praskotem padala k zemi.
Letošní pálení bylo zpříjemněno občerstvením, o které se postaral
místní fotbalový oddíl. Návštěvníci si tam mohli pochutnat na párku
v rohlíku, výborném svařáku, pivu,
limonádě a dalších pochutinách.

Letošní pálení čarodějnic. Foto: Jana Stránská
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE

Měsíc duben jsme měli naplněný prací a učením. Pomáhali jsme s dětmi sázet
stromky v lese, čisti li krmelce po zimě, chodili do přírody, kde jsme se pilně
připravovali na soutěž.
V neděli 1. května jsme se časně ráno v počtu 15 dětí a doprovodu některých
rodičů vydali do Vilémova, kde se v areálu místního zámku konalo okresní kolo
Zlaté srnčí trofeje. Děti byly rozděleny do dvou kategorii - do 10ti let a starší
10ti let. Mladší děti čekal psaný test, kde odpovídaly na 25 otázek týkajících
se myslivosti, zvěře apod. Starší mezitím čekala stezka parkem, kde je čekalo
několik stanovišt, popsat parohy jelena, srnce a daňka, poznat semena rostlin,
druhy větviček a listů, popsat zvěř mysliveckou mluvou, rasy psů a nakonec
i střelba ze vzduchovky. Poté se obě družstva vyměnila, starší děti šly psát
testík a mladší hurá na stezku. Naštěstí se nám počasí umoudřilo a byla krásná
slunečná neděle. Po vydatném občerstvení děti zhlédly výcvik loveckých psů
a pak už nedočkavě čekaly na nástup a vyhodnocení, jak to vše dopadlo.
Musím děti pochválit, vedly si všechny moc dobře a dělají nám jen radost.
V kategorii A, kde soutěžilo celkem 26 dětí, jsme měli 6 soutěžících a celou
kategorii vyhrál náš nováček Pepča Stehno. Obrovská gratulace!
V kategorii B soutěžilo 20 dětí , zde jsme měli 9 dětí . Tato kategorie má
mnohem těžší úkoly, ale i ty děti zvládaly, a tak máme radost, že na 3. místě se
umísti l Lukáš Balcar. Vítěz kategorií má možnost jet na 14ti denní tábor, který
je letos v Bílé u Frýdku Místku. Zde proběhne celorepubliková soutěž všech
vítězů okresních kol.
Chci pogratulovat vítězům, ale i všem zúčastněným a samozřejmě to
oslavíme…. Jinak se scházíme každou sobotu od 9. hodin, sraz máme na náměstí, případné nové zájemce rádi uvítáme.
Za MS Tomáš Janáček

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

Hrajeme si a hýbeme se

je název projektu Zdravá škola pro
rok 2016. Jelikož finanční prostředky
musí být vyčerpané do konce září, ve
škole jsme se činili a minimálně 70 %
financí máme vyčerpaných. V přehledu nabízím souhrn aktivit a pomůcek,
které jsme uskutečnili nebo zakoupili
tak, aby byl efektivně dodržen záměr
názvu: HRAJEME SI A HÝBEME SE:
• na čtyřech chodbách budovy
základní školy byly zřízeny hrací koutky pro žáky s multifunkčními hracími stoly, čekáme na dodání hracích
koberců
• všichni žáci školy měli uhrazený
vstup a dopravu na bruslení
• zájemcům z 2. stupně o sjezdové
lyžování byla proplacena doprava do
Nového Města na Moravě
• do konce školního roku se všichni
žáci podívají do zábavného centra
Robinson v Jihlavě (opět budou mít
hrazený vstup i dopravu)
• v novém školním roce v září máme
pro všechny zajištěný program v bazénu ve Žďáru nad Sázavou (opět vstup i
doprava zdarma)
• zakončením celého projektu bude
meziškolní turnaj v discgolfu.

Úpravy Školního vzdělávacího programu pro ZŠ

Od 1. 9. 2016 vstoupí v platnost
novela školského zákona, která upravuje podporu ve vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud by rodiče takových žáků
chtěli, aby jejich dítě přestoupilo na
běžnou základní školu, musí se k jejich
přestupu vyjádřit školské poradenské
zařízení (pedagogicko–psychologická poradna, speciálně pedagogické
centrum) a tito žáci by pak museli
mít doporučení ke vzdělávání ve ško-

ročník
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le, kde by bylo přesně popsáno, za
jakých podmínek lze uvažovat o zařazení žáka do běžné školy. Zároveň
vejde v platnost i Vyhláška č. 27/2016
o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.
Naší školy se týkají pouze úpravy
menšího rozsahu, protože nevzděláváme žáky s lehkým mentálním
postižením, ale pouze žáky s poruchami učení a ti jsou vyučováni podle
individuálních vzdělávacích plánů
v daných předmětech.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Prvňáčkové v „akci“

V projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ se blížíme k závěru.
Díky tomu (protože jinak je podobná
akce ihned obsazena) jsme se mohli
zúčastnit besedy s populárním ilustrátorem dětských knížek - Adolfem
Dudkem. Děti prožily hodinu smíchu,
křiku, pohybu a kreslených pohádek.
A. Dudek je nejen vynikající kreslíř, ale
i skvělý bavič. Většinu dětí i dospělých
zapojil bez mrknutí oka do svého veselého povídání i kreslení. Aby děti
jen neseděly a protáhly si všechny
končetiny, zařadil do programu i cvičení. Nikdo se tudíž vůbec nenudil,
všichni křičeli nadšením, skákali, bez
odmlouvání cvičili a tleskali. Na závěr
besedy se A. Dudek zvěčnil na ruce
a čela všech, kteří měli zájem. Fronta na obrázek kresleného dudka byla
pořádně dlouhá. Prvňáčkové byli tak
nadšení, že se jim nechtělo vůbec
odejít. Byli „odlákáni“ pod příslibem
návštěvy podzemí v budově Muzea
Vysočiny. Ani zde se vůbec nenudili.
Někteří se možná i trošku báli, ale pak
už probíhaIi úzkými a tmavými chodbami „skoro“ sami.
O dva týdny později pro děti pracovnice knihovny připravily besedu
nazvanou podle knížky „Žabák a Cizinec.“ Tedy téma v dnešní době více
než aktuální. Po úvodním povídání,
poslechu textu a splnění úkolů byly
pro žáčky připraveny sádrové odlitky,
které měli omalovat podle své fantazie. Všichni se hned pustili s chutí
do práce, netrvalo dlouho a všechna
vybraná zvířátka hýřila skutečnými
i neskutečnými barvami. Paní
knihovnice nevycházela z úžasu
a divila se ještě víc, když obcházela hotové výrobky a uslyšela:
„This is a parrot and this is a lion…
Po takto vysilujícím výkonu museli všichni načerpat energii dobrou
svačinkou a mohli jsme vyrazit do
Galerie, kde na nás čekaly krásné
ilustrace Heleny Zmatlíkové. Po prohlídce vystavených ilustrací a knížek,

školní rok

2015/2016

jsme v 1. patře zkoušeli složit puzzle,
pohádkové kostky a někteří se pustili
i do omalovánek. Všichni měli největší
radost z fotografování sebe v obrázku
prince a princezny. Bohužel vyměřený
čas uplynul velmi rychle a přiblížil se
odchod na autobus. Nikomu se opět
vůbec nechtělo, smlouvali ještě návštěvu strašidelného podzemí v Muzeu, kde jsme byli minule a kde se jim
také moc líbilo. Snad tedy příště...
Cestou zpět nastaly velké problémy
s balónky, které děti dostaly na rozloučenou v knihovně. Některé ve větru
ulétly, ty, které jsme opět chytili zase
praskly a nakonec ze šesti darovaných
jsme ve „zdraví“a k velké radosti pana
řidiče dovezli do školy pouze dva.
Vlasta Slámová

Požární ochrana očima dětí

Požární problematikou se zabývali
už od února letošního školního roku
žáci druhé a čtvrté třídy ZŠ. Zapojili
se totiž do soutěže s výše jmenovaným názvem, a to hned ve dvou ze
tří vyhlašovaných kategorií. Druháci
se chopili hasičského tématu při výtvarné výchově a čtvrťáci při hodině
slohu. Možná si vzpomínáte, že už
jste o tom na stránkách Borovských
listů četli. Ze žákovských výtvorů jsme
vybrali šest nejzdařilejších a odeslali
je do okresního kola. Pak už jsme jen
netrpělivě čekali na výsledky!
Tento týden jsme se konečně dočkali
a přijali jsme je s velkým nadšením.
Ve škole máme hned tři výherce! Ve
výtvarné kategorii na velmi pěkném
třetím místě skončila žákyně druhé
třídy Kateřina Balcarová. V literární
kategorii první místo obsadila Lucie Holcmanová a třetí místo Lucie
Hájková, obě ze čtvrté třídy naší ZŠ.
Gratulujeme!
Všechny tři vítězky s doprovodem
rodičů zve vyhlašovatel soutěže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na
oficiální vyhodnocení soutěže. To se
uskuteční 9. 5. v Havlíčkově Brodě.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Plavecký výcvik

Žáci třetí a čtvrté třídy se tento týden
zúčastnili už osmé dvouhodiny plavání a jejich letošní plavecký výcvik se
tak nezadržitelně blíží ke svému konci. Na děti čekají už jen dvakrát v plaveckém bazénu v Hlinsku, kde máme
plavání po řadu let výborně zajištěno. Tuto středu proběhnou plavecké
závody, ve kterých děti ukáží vše, co
se naučily, zúročí všechno, v čem se v
letošních plaveckých lekcích zlepšily.
Za týden nato se uskuteční poslední dvouhodina plavání, po níž se pro
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letošek žáci třetí i čtvrté třídy rozloučí
se svými učiteli plavání a převezmou
si od nich svoje, jak jinak než „ Mokrá
vysvědčení“!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Poznejte
zelené
srdce
Česka aneb Pověsti a pohádky ze Žďárských vrchů

Právě toto je název akce i knižního
titulu, který byl vydán v loňském roce
ve spolupráci s MAS Havlíčkův kraj
a je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova.
Pro bližší objasnění používám citaci: „Záměrem projektu je přiblížit
návštěvníkům, turistům a samotným
občanům území CHKO Žďárské vrchy,
kterému je přezdíváno ZELENÉ SRDCE ČESKA. Kniha pověstí, pohádek
a tradovaných příběhů z regionu
Žďárských vrchů zavede zejména
dětské čtenáře na mnohá zajímavá
a tajemná místa. Zapojením rodičů
a dětí do velké putovní hry Poznejte
zelené srdce česka chceme motivovat
rodiny k hlubšímu poznávání regionu
Žďárských vrchů.“ Tolik ze zadní
strany obálky již zmíněné knihy.
O co jde? Děti do 15 let mohou
prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj
získat ZDARMA pěknou, bohatě ilustrovanou publikaci psanou velkým
písmem, proto vhodnou i pro nejmenší čtenáře. V knize se mohou
v myšlenkách vydat do „krajiny bájí
a pověstí Žďárských vrchů“ a pročíst si
36 příběhů. Ty se váží k místům Žďárských vrchů Havlíčkovou Borovou
nebo Oudolení počínaje a na dalších
světových stranách Trhovou Kamenicí, Krounou, Křižánkami, Sněžným,
Jedlovým, Fryšavou či Novým Veselím
konče.
Ke každému z míst najdete v knize
zajímavý příběh s ilustrací. Součástí knihy je barevná mapa s obrázky,
seznam „razítkových míst“ a malá
Putovní knížka, do níž sbíráte razítka. Vše můžete získat, když poskytnete MAS Havlíčkův kraj svoje kontaktní
údaje. To pro případ, že se zapojíte do
putování po Žďárských vrších, ať už
pěšky, na kole, nebo autem, sesbíráte
razítka ze zajímavých míst a zúčastníte se hry o ceny. Jak už jsem se zmínila, kniha vyšla v minulém roce a tak
vám zbývají ještě čtyři dlouhé roky,
ve kterých se můžete do hry zapojit.
Knížku je možné si vyzvednout v místní pobočce MAS Havlíčkův kraj, nebo
např. na IC ve Ždírci n. D.
Právě tuto knihu dostali v minulém
roce prvňáčci, máme ji v několika
kusech ve škole pro použití v rámci

8
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literární výchovy a v současné době
na ni nedočkavě čekají žáci 4. a 5.
ročníku. Přímo v osnovách máme
práci s pověstmi, proto by kniha
Poznejte zelené srdce Česka neměla
chybět. Najdete v ní například pověst
s názvem Jak chtěl čert zabránit stavbě kostela. Kdo ji podle názvu bude
považovat za borovskou, chyba lávky!
Podobnou pověst mají ve Rváčově u
Hlinska. Z borovských pověstí v knize
najdeme Poustevníkovu studánku.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

KDE JSOU??? KAM SE PODĚLY???

V předešlém příspěvku jsem psala
o borovských pověstech a příbězích
i pověstech z blízkého okolí. Právě jim
se chci věnovat v následujícím zamyšlení s trochu Nerudovským titulem.
V rámci letošní tradiční dubnové akce
Čistá Vysočina se žáci všech tříd rozešli různými směry, aby vyčistili okolí
silnic vedoucích k Havlíčkově Borové.
I čtvrťáci a páťáci měli plné ruce práce, když se vydali do Cibotína, Železných Horek a zpět do Havlíčkovy
Borové. Počasí nám přálo, děti byly vybaveny vestami kvůli dobré viditelnosti
i pracovními rukavicemi. Jen cestu
z oudoleňské křižovatky do Cibotína
nám komplikoval opravdu velký provoz způsobený odklonem dopravy
přes Oudoleň.
Další úsek cesty do Železných
Horek a procházku touto místní částí
si děti už docela užívaly. Prošli jsme až
k lomu, špejchar děti důvěrně znají
z předcházejících vycházek. U zastávky autobusu u lomu v Železných
Horkách jsme si pročetli informační
panel, na kterém jsme objevili všechny
tři známé pověsti o Havlíčkově Borové
i okolí a podrobnou turistickou mapu.
Měli jsme tak vlastně i literárně-vlastivědnou vycházku. Děti četly „Kterak
v Borové stavěli kostel“, „O zlém
správci Šokrovi“ i „Poustevníkovu
studánku“. Cesta zpátky přes železnohoreckou křižovatku a dál k Borové
utekla jako voda a děti se jen podivovaly, co všechno lidé vyhodí z auta při
projíždění zajímavou krajinou.
Po příchodu do školy jsme s ostatními vyučujícími porovnávali, kolik
pytlů jsme nasbírali, apod. a při té příležitosti jsme se dozvěděli, že druháci
s p. učitelkou Buchalovou četli totožný panel s pověstmi v Peršíkově. Jen
v hlavní části obce přímo v Havlíčkově Borové, kudy podle mého názoru
projde za každou letní sezónu nejvíce turistů, takový informační panel
chybí. Stával vždy na náměstí vedle
památníku K. H. Borovského. Ale
při posledních úpravách náměstí se

ztratil
neznámo
kam?
Využili
bychom
ho
i s dětmi při výuce, rozhodně by přitáhl pozornost návštěvníků Havlíčkovy
Borové.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Jarní výlet na bledulky

Jaro nám zaklepalo na dveře,
příroda se probouzí z dlouhé zimy
a začínají rozkvétat květiny. Naše
první turistické kroky vedly proto
v pondělí 4. dubna za bílými posly
jara – bledulemi jarními. Máme velkou výhodu v tom, že nejrozsáhlejší
místo Vysočiny s výskytem bledulí je
z Borové téměř za humny v Národní přírodní rezervaci Ransko. Krásné
slunečné počasí nás lákalo ze školy ven, učili jsme se dvě vyučovací
hodiny a celý 2. stupeň po svačině
vyrazil směrem k Podhorské louce,
kolem Sajfertova buku a po „ panelce“ za bílou krásou. To byla
nádhera!!! Všichni byli okouzleni
pohledem na bílé květinky. Posadili jsme se, odpočívali , kolem nás
bylo bílo, občas proletěl žluťásek
a my se kochali a fotografovali.
Zpáteční cesta nás vedla k Sajfertovu buku a přes Peršíkov do školy.
Celou turistickou vycházku zvládli všichni žáci na výbornou, drželi se
pohromadě ve skupinkách, povídali
si, občas si i zazpívali a obdivovali klid a pohodu našich lesů. Všem
se snad výlet líbil, i když někteří
přišli unavení, ale už nyní víme, že
se příští rok půjdeme na tu bílou
a voňavou krásu opět podívat!!!!
Blanka Zvolánková

DĚTI ČTOU DĚTEM

Tentokrát si žáci VII. třídy připravili
výrazné a plynulé čtení dvou pohádek
o Makové panence a motýlu Emanuelovi z knihy Václava Čtvrtka. K tomu
vlastnoručně namalovali pexeso, a to
výhradně z obrázků vztahujících se
k příběhům (Emanuel, makovice, sluníčko, blatouch, svatojanské světýlko
aj.). Bára Bohuslavová vyrobila krásný oranžový cylindr a Míša Geistová
našla doma červenou „makokvítkovou“ sukýnku. No a v pátek 22. dubna se vydali všichni žáci 7. ročníku
na zahradu mateřské školky. Než se
předškoláci převlékli, stihli sedmáci
svoje obrázky rozmístit po zahradě.
A pak to vypuklo: četlo se tentokrát
v altánku „školkovské“ zahrady, sluníčko svítilo, a i když nás trochu trápil
vítr, předškoláci poslouchali velice pozorně. Poté jsme vybrali jednu Makovou panenku - ta si oblékla červenou

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

sukýnku, a jednoho Emanula - ten se
ujal oranžového cylindru - a poslali je
hledat jeden z obrázků. Kdo šel tehdy
v pátek kolem, mohl zahlédnout, jak
motýl Emanuel s Makovou panenkou „lítají“ po zahradě a cosi hledají.
Budoucí školáci potrénovali svou
paměť a pozornost, sedmákům hlasité čtení také neuškodilo. Když jsme se
na závěr fotili a všichni se mohli vyřádit na skluzavce, měla jsem pocit, že
spokojenost zavládla na obou stranách.
L. Havlíková

BUĎME EMPATIČTÍ....

Našim žákům se snažíme zprostředkovávat setkání se zajímavými
lidmi. Jedním takovým netradičním
zážitkem byla pro nás pro všechny
návštěva paní Marie Heilandové,
předsedkyně havlíčkobrodské oblastní pobočky SONS ( Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ).
Paní Heilandová nám nejprve vyprávěla svůj osobní příběh. Všichni
sedmáci a osmáci se později přiznali, že si uvědomili, jak musí být pro
člověka nesmírně těžké ztratit zrak,
navíc v 16 letech, kdy plánuje celý
svůj život...Spolu s paní Heilandovou
řešili některé konkrétní situace, do
kterých se nevidomí a my - jako jejich spoluobčané – běžně dostáváme.
A často si s nimi právě my „zdraví“ neumíme / nebo nechceme? / poradit.
V poslední části se paní Heilandová rozpovídala o SONS, o akcích, které pořádají, o výletech,
o legraci, kterou si užívají, o časopisu, který sami připravují....Prostě
vyprávěla o svém bohatém a naplněném životě, v němž se – přes
svoje postižení – dokáže nesmírně radovat a rozdávat druhým!
Náš dojem potvrdila přesvědčením,
že budou – li se světy zdravých a postižených lidí setkávat, bude to obohacením pro všechny. Určitě si to
alespoň někteří sedmáci a osmáci
uvědomili, když je paní Heilandová na
závěr vyzkoušela z laskavé knihy Malý
princ, v níž mimojiné moudrá liška
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zasvěcuje malého prince do tajemství hlubokého citu „vidět srdcem“....
Doufám za všechny posluchače,
že se u nás paní Heilandové líbilo a že pro ni setkání s námi bylo
alespoň dalším drobným obohacením! Pro nás zcela určitě!
		
Jana Žáková, 2. st.

ČISTÁ VYSOČINA A DEN ZEMĚ

V měsíci dubnu už tradičně několikátý rok podnikáme dvě akce, které korespondují s environmentální
výchovou našich žáků.
Čistá Vysočina je akce, kterou zaštiťuje Kraj Vysočina a jejím cílem je
především úklid podél silnic. Naši
žáci se pravidelně postarají o úseky
Havlíčkova Borová – Peršíkov, Železné Horky, Vepřová, Modlíkov, Jitkov,
Slavětín a Cibotín. Přestože každý
rok sbíráme odpadky velmi poctivě,
i letos jsme na všech trasách nasbírali bezmála 40 různě plných pytlů
papírů, plastů, odpadu z domácností,
kovů aj. Některé druhy odpadu raději
nebudeme ani uvádět...!!!
Znovu jsem si s dětmi potvrdili to,
že „ myslet globálně“ znamená především „jednat lokálně“, tedy začít
chránit životní prostředí každý sám
kolem sebe, za sebe a s osobní zodpovědností!
I druhá akce – Den Země – se letos,
přes nesnesitelnou zimu, poměrně
vydařila. Děti z prvního stupně uklízely uvnitř městyse a pracovaly na
Akordu. Páťáci a šesťáci upravili okolí
vodárny a shrabali listí z meze ve směru na Vepřovou. Sedmáci připravili k
úpravě antukové hřiště
ve sportovním areálu u sokolovny.
Osmáci a deváťáci tradičně shrabali „kopec“. Nejstarší kluci zajišťovali
„odborné“ práce na Akordu / viz. příspěvek ředitelky školy /.
Ačkoliv jednotliví žáci mají přístup k
práci dost odlišný:-), ve finále zasluhují pochvalu za obě akce skoro všichni
a zbývá doufat, že jste si třeba někdo
těch uklizených prostor také všiml...!

		

Jana Žáková, 2. st.

NOVINKY z MŠ
Měsíc duben si s námi pěkně aprílově pohrával. Místo sluníčka jsme
si užívali bouřky, studený vítr a dešťové i sněhové přeháňky. Děti z naší
školky však nic neodradí od práce a
tak se pilně věnovaly tématu „Máme
rádi zvířata.“ Na dvorcích a zahradách
jsme pozorovali domácí zvířata, vyprávěli jsme si o zvířatech ze ZOO a ve
volné přírodě a nechyběly ani výtvarné a pracovní činnosti. Také se připravujeme na práci na naší nové zahradě – děti si samy nasely slunečnice,
astry,
řeřichu
a
hrách.
A jako správní zahradníci zalévají a pozorují, jak semínka klíčí
a rostou.

NAŠE AKTIVITY

• Děti ze třídy Sluníček absolvovaly
další 4 lekce plaveckého výcviku.
• Ve čtvrtek 14. dubna jsme v kině
Krucemburk shlédli pásmo pohádek
„Kamarád z TV 5“.
• Ve středu a ve čtvrtek (20. a 21. 4.)
Sluníčka navštívila statek u Dejmalů,
teletník a kravín v a. s. zemědělská.
• V pátek 22. dubna proběhlo na
zahradě MŠ osmé setkání sedmáků
a předškoláků v rámci projektu „Děti
čtou dětem“. Tentokrát se četla pohádka z knihy Maková panenka a motýl Emanuel.
• V pátek 29. dubna se v naší školce
konal Čarodějnický den.
• Tentýž den probíhala v sokolovně
generální zkouška na Školní akademii.

Čarodějnický den

V pátek 29. dubna od samého rána
přicházeli do školky malí čarodějové a
malé čarodějnice. V obou třídách se
míchaly kouzelné lektvary a bylinkové
nápoje, soutěžilo se v jízdě na košťatech a vyprávělo se o pálení čarodějnic. Vyvrcholením celého dopoledne
bylo upálení čarodějnice na dvorku
naší školky. Děti si celé dopoledne
opravdu užily.
Jaroslava Janáčková

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali za ochotu
a pomoc při stavění čarodějnic
Petru Starému ml. a Slávkovi Thomayerovi ml., Úřadu
městyse za materiál na výstavbu hranice a panu Jiřímu
Kulhánkovi za poskytnutí pozemku.
Za všechny osmáky děkuje
Den Země 8. a 9. ročníku. Foto: ZŠ

Pavel Zvolánek
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL informuje:
Boje o záchranu vrcholí. Áčko vypadá velmi nadějně, béčko se vytáhlo
z bahna
Jen několik málo kol zbývá ještě
odehrát a letošní fotbalové sezoně
dospělých bude konec. Borovskému
A týmu zbývá odehrát pět zápasů,
béčku o jeden více. Oba naše týmy
bojují ve svých soutěžích o záchranu. Zatímco Áčko má na svém kontě
27 bodů a k definitivě setrvání v I.A
třídě ji už mnoho nechybí, borovskou
rezervu (nyní 20 bodů) čeká ještě
tvrdá šichta. Naštěstí se však posledními dvěma zápasy dokázala odpoutat z nejčernějších sestupových vod.
Jak si naše mužstva vedly v posledních třech kolech?
A mužstvo:
Ledeč nad Sázavou – Havlíčkova
Borová 4:0 (2:0)
K řece Sázavě odjel pořádně zbídačený mančaft, za kterým museli
nastoupit hned čtyři hráči, kteří měli
dopolední utkání béčka v nohách.
Domácí byli jasným favoritem a po
půlhodině se ujali vedení. O pět
minut později proměnil přihrávku
mezi obránce v druhý gól ledečský
Trpišovský a bylo hotovo. Jaroslav
Veselý sice trefil břevno, ale to bylo
ze strany Borové prakticky vše. Navíc
do druhé půle už nenastoupili zranění Blažek a Němec a na zvrat prostě
nebyly síly. Ledeč se ve druhé půli
dlouho nedokázala proti hostující
obraně prosadit, ale v poslední desetiminutovce zvýšil na 3:0 matador

Nepovím a o chvíli později se trefil i
stoper Prchal.
Havlíčkova Borová – Polná B 0:0
Na hřišti u sokolovny se hrálo oboustranně nezáživné utkání. Hosté velmi dobře pracovali směrem dozadu,
podnikali brejky a domácím chyběl v
utkání větší elán. Přesto v první půlce
mohl rozhodnout Fikar, jenže v gólové pozici míč minul. V 66. minutě šli
borovští do přesilovky po vyloučení
Kratochvíla, ale územní převahu ve
velké šance nepřetavili. V dobré šanci
se ocitl snad pouze Blažek, ale míč po
přihrávce ze strany pořádně netrefil.
V úplném závěru pak musel uhasit
šanci Polné vracející se Aleš Chlubna.
Luka nad Jihlavou – Havlíčkova Borová 4:1 (3:1)
Domácí na svém hřiště dávají soupeřům pořádné nakládačky a i Borové
dokázali dát čtyři branky. Hosté sice
otevřeli Janem Chlubnou skóre, když
po skrumáži prostřelil vše, co mu stálo
v cestě. Jenže Luka pak hosty zmáčkla
a po hrubé chybě obrany se podařilo
vyrovnat. Pak sudí neuznal gól Pechovi a na druhé straně ještě do poločasu
domácí dvakrát gólově trestali. Nutno dodat, že Luka byla místy výrazně
lepším celkem a několik šancí ještě
domácí hráči zahodili. Ve druhém dějství se však obraz hry změnil. Hosté
po většinu času dobře kontrolovali
balón, nehráli vůbec špatně, ale proti zhuštěné obraně soupeře si velké
šance nevypracovali. Nebezpečné
střely pak domácí zblokovali, nebo je
pochytal brankář. Naopak ještě v úplném závěru dostal po přímém kopu
míč do branky domácí hráč počtvrté.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
29. 5. 2016

9:30
neděle

MŠE SVATÁ V PERŠÍKOVĚ , pozvánka na str. 2

12. 6. 2016

6:00
neděle

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY u rybníka „V Koutech“, pořádá
MS Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 2

17. 6.2016

21:00
pátek
21:00
sobota

pouťová DISKOTÉKA, pořádá TJ SOKOL

18. 6. 2016

pouťová zábava s VOSA Rock, pořádá TJ SOKOL

KVĚTEN 2016

B tým:
Havlíčkova Borová B – Keřkov 0:2
(0:1)
Béčko sehrálo v Keřkovem doma
vyrovnanou partii, kterou rozhodla
větší střelecká potence hostí. Ti byli
zpočátku lepší a prosadili již v prvním
poločase, naopak hostující brankář
Šmída zblízka vychytal. Ve druhé půli
měli domácí snad čtyři velké šance,
ale branka jim prostě nebyla souzena.
Naopak v závěru potrestali hosté chybu v obraně druhou brankou.
Pohled B – Havlíčkova Borová B 3:4
(1:3)
Borová sehrála v Pohledě dobrý zápas. Vypracovali si spoustu šancí, už v
prvním poločase se jí podařilo dostat
do dvoubrankového vedení, a když po
pauze přidal čtvrtou trefu Béna, zdál
se být extrémně důležitý duel rozhodnutý. Jenže domácí se nevzdali a
snížili až na rozdíl jedné trefy. Přesto
však hosté pořádně výživné tři body
uhájili.
Branky: Rakušan, Z.Fruhbauer, vlastní, Béna
Havlíčkova Borová B – Česká Bělá 3:2
(1:1)
V derby se ujali vedení hosté, když
skóre otevřel exborovský Benc. Ještě do poločasu však hlavou po rohu
srovnal Karel Šmíd. Bělá se ještě jednou ujala vedení, když stoper Hospodka dostal ve vápna trestuhodně
mnoho volného prostoru. Hosté pak
museli vystřídat brankáře a do jejich
kasy musel Radek Klement. Toho po
chvíli překonal v úniku Novotný a rozhodující třetí branku přidal po individuální akci Antl. Tři body tak zůstaly
doma a Borová se prozatím odpoutala ze sestupových pozic.
Branky: K. Šmíd, Novotný, Antl

Jakub Janáček

K borovské pouti tradičně patří pořádání tanečních zábav místními fotbalisty. Nejinak tomu bude i letos.
V pátek 17.6.2016 bude v sokolovně
diskotéka a v sobotu 18.6. zahraje
v sokolovně hudební skupina VOSA.
Bližší informace budou na plakátech a
na webových stránkách fotbalového
oddílu.

Na vaši účast se těší pořadatelé.

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ P OHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
14.-15. května Dr. Laštovičková Julie, Kalinovo náb. 605,Havlíčkův Brod, tel. 569 425 751
21.- 22. května Dr. Nováčková - Molíková Jana, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel. 569 424 211
28.-29. května Dr. Pexa Jiří, Zámecká 730, Světlá nad Sázavou, tel. 569 477 191
4.- 5. června Dr. Bohanes Milan, Lánecká 970, Světlá nad Sázavou, tel. 569 453 246
11.- 12. června Dr. Teclová Andrea, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel. 569 426 109
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Mladší přípravka na turnaji v Přibyslavi. Foto: Linda Burianová

OBRAZEM

Fotbalové utkání žáků 5 + 1 proti Dlouhé Vsi skončilo pro domácí Borovou
vítězně. Foto: Linda Burianová

Myslivecký kroužek se na soutěži Zlatá srnčí trofej ve Vilémově výborně reprezentoval. Foto: Tomáš Janáček

Placená inzerce
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Výlet na bledulky. Foto: ZŠ

Plavání dětí v bazénu v Hlinsku. Foto: ZŠ

Tvoření v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

Děti čtou dětem.

Koťátka u rybníka v Koutech. Foto: MŠ

Čarodějnický den ve třídě Koťátek. Foto: MŠ

Malá drůbežárna ve třídě Sluníček. Foto: MŠ

Sluníčka se učila čarovat. Foto: MŠ

OBRAZEM

