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SLOVO STAROSTY
Odhalení pOMNÍKU

Rok 1945 zůstane asi pro každého
navždy spojen s nejkrutější událostí
20. století – druhou světovou válkou.
Dne 8. května si celý svět připomene 70. výročí od německé kapitulace
a konce války v Evropě. Stejně tak
tomu bude i v našem městysi. V pátek 8. května 2015 ve 14 hodin bude
na místním hřbitově slavnostně odhalena pískovcová pamětní deska
našeho významného rodáka, pilota
RAF, Josefa Stránského DFC. Na místním hřbitově proběhne krátká pietní
vzpomínková akce a poté bude volně
přístupná expozice v místním muzeu,
která je tomuto našemu rodákovi věnována. Celá pietní slavnost tak důstojně naváže na loňskou vzpomínku
pilotova výročí narození i úmrtí.
Při této příležitosti přijměte pozvání na promítání filmu Nebeští jezdci.
Uskuteční se v místní sokolovně v pátek 8. 5. od 19 hodin.

Závěrečný účet 2014
str. 5

Fotbalové zprávy
str. 7

O Borovském potoku

str. 10

Jarní úklid

Jsem nesmírně rád, že jarní úklidové
práce se už rozběhly na plné kolo,
přestože počasí prvních dubnových
dnů tomu naprosto neodpovídá.
Zaměstnanci Městyse rozmístili celkem 5 kontejnerů na listí, trávu, větve
a podobný zahradní odpad. Zároveň
bych rád upozornil, že do kontejnerů rozhodně nepatří kamení, odpadky, látky, matrace a podobné věci.
Ty můžete přivézt na už otevřený
sběrný dvůr v čase, na který jste zvyklí – ve středu nebo v sobotu.
Ke konci měsíce plánujeme vyčistit
všechny silnice v městysi zametacím
vozem, protože tento odpadní materiál znovu využíváme.

Uzavírka silnice III/3507
Havlíčkova Borová
– Slavětín – křižovatka I/34

Od 13. 4. 2015 započne dlouho očekávaná oprava silnice na Slavětín.
Oprava bude probíhat celkem ve
třech etapách. První etapa se rozběhne v termínu 13. 4. - 10. 5. směrem
od Havlíčkovy Borové po křižovatku
na Peršíkov.
...pokračování na str. 4

S/Ldr Josef Stránský (zcela vpravo) přebírá v roce 1942 Záslužný letecký kříž (DFC) z rukou
velitele nadřízené 19. skupiny Coastal Command. Foto: archiv rodiny Stránských
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Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.
Vás srdečně zve na divadelní komedii

CHARLEYOVA TETA

3.etapa

DERNIÉRA
Rozpustilá komedie ze studentského prostředí.

Sobota 25. dubna od 19 hodin,
Sokolovna Havlíčkova Borová
2.etapa

Osoby a obsazení:
Lord Fancourt Babberley - Zdeněk Štěpán
Jack Chesney - Milan Krčál
Charley Wykeham - Josef Nevole
Kitty Verdunová - Petra Macounová
Amy Spetttigová - Marie Veselá
Donna Lucia d´Alvadores - Daniela Hamerníková
Ela Delahayová - Marie Nevolová
Sir Francis Chesney - Kristýna Ronovská Režie - Hana Tonarová, Klára Vencová
Spettig - Ivana Hamerníková
Nápověda - Hana Půžová, Jana Strnadová
Brasset - Jiří Kolouch
Kulisy - Jaroslav Kolouch
Farmer - Martin Štefáček
Autor hry - Jevan Brandon Thomas

1.etapa

***vstupné dobrovolné***

uzavírka silnice:

1. etapa od 13.4. do 10.5. 2015

Text k uzavírce čtěte na str.2.4.etapa od 11.5. do 5.7. 2015
3. etapa od 6.7. do 31.7. 2015

objízdná trasa obousměrná pro vozidla do 3,5 t

Poznámka: opravy jednotlivých etap jsou navrženy tak, aby byl vždy zajištěný příjezd do obcí

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová

v sobotu dne
2. května 2015

uskuteční

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.
Sběr proběhne
v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov
a Železné Horky.

V PÁTEK 8.

5. 2015 OD 19:00

SOKOLOVNA HAVLÍČKOVA BOROVÁ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zve vás Městys Havlíčkova Borová při příležitosti odhalení pomníku letci Josefu Stránskému DFC

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

SADU 3 TAŠEK ZAKOUPÍTE NA
ÚŘADU MĚSTYSE ZA CENU 50 Kč.
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
15. 4. středa OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ - H. Borová, Peršíkov
16. 4. čtvrtek OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ - Železné Horky
18. 4. sobota ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA, pořádá TrojHáček
25. 4. sobota CHARLEYOVA TETA - DERNIÉRA, hraje JenTak
27.-29. 4. po - st SBĚR NETŘÍDĚNÉHO PAPÍRU - ZŠ Havlíčkova Borová
2. 5. sobota SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU - pořádá SDH H. Borová
2. 5. sobota PÁLENÍ ČARODĚJNIC - pořádá spolek TrojHáček
8. 5. pátek SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU JOSEFU STRÁN14:00 SKÉMU, DFC, starý hřbitov Havlíčkova Borová
8. 5. pátek Promítání filmu NEBEŠTÍ JEZDCI - sokolovna Havlíč19:00 kova Borová
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 12. BŘEZNA 2015
USNESENÍ
2/3/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Žáková Jana, Geist Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/3/2015

- schvaluje usnesení z lednového jednání.

4/3/2015

- schvaluje program jednání.

5/3/2015

- schvaluje ponechání odměny místostarosty na stejné úrovni, kterou schválilo ustavující
zastupitelstvo v listopadu 2014.
- schvaluje dle doporučení výběrové komise výběr firmy STAVAK spol. s.r.o. pro realizaci akce „Tech. infrastruktura Havlíčkova Borová 2015“ za cenu 741 110,86 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- schvaluje prodej pozemku p.č. 2440/10 o výměře 890 m2 v k.ú. Havlíčkova Borová
dle g.p. 590-61/2013 paní Haně B. za cenu 100 Kč/m2 + DPH, v případě kolaudace objektu k bydlení
dle projektové dokumentace a převedení trvalého bydliště do tohoto objektu do tří let od podpisu
smlouvy bude navrácena částka 40 Kč/m2.
- odkládá bod Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013235/VB/01 na pozemky p.č. 171/3 a 3131/10
pro k.ú. Havlíčkova Borová na příští jednání.
- schvaluje smlouvu č. 102000350/157 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek
p.č. 2365/1 v katastrálním území Jámy.
- schvaluje smlouvu č. 1020000350/112 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek
p.č. 843/1 v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou.
- schvaluje umístění pomníku pilotu RAF Josefu Stránskému DFC na hřbitov v Havlíčkově Borové.
- neschvaluje žádost pana Jaroslava D. o prominutí smluvní pokuty ve výši 15 740 Kč.
- schvaluje smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ČSAD BUS Chrudim a.s., s Ing. Jiří Lengálem,
bytem Mikulčická 10, 627 00 Brno za cenu 1 030 Kč/kus.
- schvaluje v návaznosti na zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, změnu způsobu žádání a vyplácení příspěvků
městyse. Na všechny příspěvky bude sepsána veřejnoprávní smlouva, žádost musí být podána
dle vzorového formuláře. Všechny dotace budou brány jako individuální. Zastupitelstvo městyse ruší
pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městysem Havlíčkova Borová ze dne 11. 2. 2011.
- schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě veřejného osvětlení v ulici Polní za cenu 294 882,42 Kč
bez DPH firmou VČE - montáže, a.s. při výstavbě el. sítě nn, kterou zde bude tato firma provádět.
Z důvodu ekonomické výhodnosti a nemožnosti koordinace prací nebyly osloveny další firmy.
- schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě vodovodu v ulici Polní za cenu 182 932 Kč bez DPH firmou
Unimont a.s. při výstavbě el. sítě nn, pro kterou zde bude tato firma provádět výkopové práce.
Z důvodu ekonomické výhodnosti a nemožnosti koordinace prací nebyly osloveny další firmy.
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova
Borová za rok 2014.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
- schvaluje Dodatek ke Směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území Městyse Havlíčkova Borová ze dne 14. 9. 2006 dle návrhu majetkové komise.

1/3/2015

6/3/2015
7/3/2015

8/3/2015
9/3/2015
10/3/2015
11/3/2015
12/3/2015
13/3/2015
14/3/2015

15/3/2015
16/3/2015
17/3/2015
18/3/2015
19/3/2015

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 14. KVĚTNA OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

Pálení klestí

Nastal čas jarního úklidu. Je třeba spálit staré větve či trávu, v lesích se uklízí po
těžbě dřeva. Se slunečným počasím je však třeba mít se při pálení na pozoru. Každé
pálení, i to na zahrádce, je dobré nejdříve ohlásit na KOPIS HZS Kraje Vysočina a
poté ho zabezpečit proti samovolnému a nechtěnému rozšíření. Pálení lze ohlásit
na linkách 112 a 150. Lepší a přesnější je ohlášení pálení na internetových stránkách: www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx. Zde naleznete záložku Pálení klestí,
kde vyplníte údaje a označíte místo pálení v mapě. Odesláním formuláře Hasičský
záchranný sbor Kraje Vysočina nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře
je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem HZS Kraje Vysočina.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Respektujte zákaz vypalování trávy a porostů! Jen tak se nevystavíte porušení
zákona o požární ochraně.
Josef Nevole, operační důstojník HZS Kraje Vysočina

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Žádáme občany, kteří dosud nenahlásili stav svého vodoměru
(o nahlášení k 31. 3. 2015 jsme
vás informovali v minulém zpravodaji), aby tak co nejdříve učinili. Vodné a stočné je splatné
k 30. 4. 2015.
Děkujeme za spolupráci.
Magda Hošáková
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slovo hejtmana

Zdravotnictví je obor, který se dotýká každého z nás. Nebo přinejmenším
každé rodiny. Co mě trápí v poslední
době stále častěji, je nedostatek zubařů
a praktických (dříve „obvodních“) lékařů
zvláště v malých městech a na venkově.
Ti chtějí praktikovat hlavně ve velkých
sídlech, kde mají hodně pacientů, ale
náš kraj je zvláštní právě tím, že obyvatelstvo je rozptýleno na velké rozloze
a často právě v malých městečkách
a vesnicích, a proto je tento celostátní
problém u nás ještě akutnější. Krajský
úřad má v tomto směru omezené pravomoci – zájemce o provozování ambulantní péče jen registruje a schvaluje ve
„výběrovém řízení“. V těchto administrativních úkonech nečiníme žádné překážky. Pak s ním mohou (ale nemusí) uzavřít
smlouvu zdravotní pojišťovny, které dle
zákona za síť poskytovatelů zdravotních
služeb odpovídají. Ani ony ale bohužel ty
lékaře nevykouzlí. Vím, že mnohé obce
se snaží o to získat lékaře, nabízejí jim
byty, levné pronájmy prostor. Žádný úřad
nemůže ovšem mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Nemůžeme

Uzavírka silnice

...pokračování ze str. 1

Druhá etapa bude probíhat od 11. 5.
do 5. 7. od křižovatky na Peršíkov do
Slavětína až po křižovatku na Oudoleň.
Třetí etapa bude od 6. 7. - 31. 7. ze
Slavětína po křižovatku na Ždírec.
Objízdná trasa povede přes Oudoleň.
Během této uzavírky budou provedeny sanace a opravy propustků a bude
je provádět KSÚS Kraje Vysočina. Po
skončení této uzavírky bude následovat ještě jedna uzavírka, při které
bude položen asfaltový koberec. Dodavatele Kraj Vysočina soutěží, tudíž
termín pokládky není ještě znám. Při
první uzávěrce bude autobusové spojení jezdit po místní komunikaci mezi
Peršíkovem a Havlíčkovou Borovou
(zkratka přes Kouty). V době průjezdu
autobusu proto bude časově omezený jednosměrný zákaz vjezdu na tuto
komunikaci. Žádáme všechny občany,
aby dodržovali během uzavírky daná
pravidla. Možná už jsme všichni zapomněli, kdy jsme naposledy jeli do
Ždírce nad Doubravou po normální
silnici. Doufám, že na konci prázdnin
si budeme moci říct – ta uzavírka stála
opravdu za to!
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Autobusy: 1.etapa:
- 600300 sp.3 změna vedení spoje,
zajíždí po MK z Havl.Borové do Peršíkova
- 600300 sp.12,18 (9:46 a 13:10 do
Chotěboře) změna vedení spojů,
bude obsloužena zastávka H. Borová, Peršíkov. Provoz po MK v úseku

DUBEN 2015

ani my mladým lékařům přikázat, kam
mají jít pracovat. Uvažujeme o možných
způsobech „bonifikace“ lékařů, kteří se
rozhodnou působit na méně atraktivních
místech, je ovšem velmi obtížné a sporné takové řešení prosadit v celkovém
systému. Nedostatek praktických lékařů
v terénu se projevuje také častějším využíváním (někdy i zneužíváním) záchranné zdravotnické služby, která však také
trpí personálním nedostatkem. Je nutné
i nadále se snažit ve spolupráci všech
institucí – od centrálních až po místní
úřady – o zlepšení tohoto stavu. Zároveň ale reálně musíme počítat s tím,
že tak jako dnes dojíždíme za prací,
budeme muset stále častěji dojíždět
i za svým lékařem. V současnosti mezery v pokrytí zdravotnických služeb na
venkově svým způsobem nahrazují nemocnice. V nich ale také nemáme nadbytek personálu. Přebírali jsme před lety
krajské nemocnice zadlužené – řečeno
v lékařské terminologii ve špatné celkové
kondici. Mnohé se povedlo, kraj investoval do svých nemocnic stovky miliónů,
podstatně se vylepšilo jejich prostorové
i přístrojové vybavení. Leč je sice pěkné,
že máme opravené a špičkově vybavené

nemocnice, ale bez dostatku kvalitních
lékařů a sester nám to moc nepomůže.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mi při své návštěvě vysočinských
nemocnic začátkem března potvrdil, že
má na stole hotový návrh zákona, který obsahuje změnu postgraduálního
vzdělávání lékařů. Jde o zjednodušení
a zkrácení respektive úpravu počtů výkonů nutných pro získání atestace. Lékaři
by větší část vzdělávání měli absolvovat
místo ve fakultních v regionálních nemocnicích. Doufám, že zákon bude rychle prosazen, protože navrhovaná změna
má smysl a mohla by pomoci řešit stávající nedostatek lékařů i v našem kraji.
Totéž se týká vzdělávání sester, pro něž
je zatím cesta k vlastní odborné seberealizaci zbytečně složitá.
Obyvatelé Vysočiny patří i díky dobrému životnímu prostředí a zřejmě
i zemitému kořínku k nejzdravějším
v rámci republiky. Přesto i u nás potřebujeme kvalitní zdravotnickou péči – nemocnice s odborným zázemím, fungující záchranku, dostatek ambulantních
a praktických lékařů i zubařů. Čeká nás k
naplnění těchto cílů ještě hodně práce.

Havlíčkova Borová – Peršíkov bude
v pracovní dny oboustranně omezen
jen pro dopravu VLOD v čase (6:407:00; 9:45-10:00; 13:10-13:25).
- 600320/21 ze Slavětína po objízdné
trase přes Oudoleň (Ždírec n. D.
- H. Borová 4:57 - Přibyslav Hesov).
2. etapa + 3. etapa - vždy k datu zahájení budou vydány výlukové jízdní řády
2. etapa: 600300/3 obslouží Peršíkov
- 600300/12,18 sp. obslouží Peršíkov

a dále obslouží Oudoleň – Slavětín
- 600320/21 ze Slavětína pokračuje
po obj.trase přes Oudoleň
3. etapa: - 600300 – pojede dle platného jízdního řádu, zajistí všechny zastávky
- 600320 – bude zajištěno bezpečné
otočení autobusu ve Slavětíně, budou
obslouženy všechny zastávky.

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Vážení a milí čtenáři. 15. března proběhla v místní knihovně akce společné
čtení rodičů, prarodičů a dětí. Vybraná kniha od Jana Karafiáta „Broučci“
se určitě líbila jak dospělým, tak malým návštěvníkům. Pouhé čtení by
nebylo až tak záživné, tak jsme čas
rozdělili na promítání pohádky, čtení,
pracovní část a část občerstvovací.
Všechny děti si domů odnesly finální
výrobek - zápich Broučka a Berušky
do květináčů. Při vystřihování, lepení
a malování si přišli na své úplně všichni. Po dobře vykonané práci samo-

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Aleš Uttendorfský, starosta
Plánek uzavírky s vyznačenými objízdnými trasami a jednotlivými etapami najdete na str. 2

zřejmě přišla vhod malá svačina.
Děkuji všem, kteří si našli čas a přišli. Poděkování patří i pani učitelce
Šrámkové, která mi moc pomohla.
Z této akce si můžete prohlédnout fotografie na webové stránce knihovny.

Památník KHB

V rámci 70. výročí konce druhé světové
války bude 8. května otevřena zdarma pro veřejnost expozice borovského rodáka Josefa Stránského
a letců z Vysočiny.
Jste všichni srdečně zváni.
Marcela Sobotková,
knihovnice a průvodkyně

FOND ROZVOJE BYDLENÍ - NAVÝŠENÍ ČÁSTEK
Zastupitelstvo městyse schválilo na základě návrhu majetkové komise Dodatek ke Směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků FRB z roku 2006.
Změn se dočkal článek 5, konkrétně došlo k navýšení částek u některých z jeho
bodů. Stoprocentního navýšení částky, kterou si lze půjčit, doznala například
obnova střechy či fasády, zateplení obvodového pláště budovy, vybudování
a rekonstrukce koupelny/WC nebo výměna oken. Ke dni uzávěrky dubnového
zpravodaje je na účtu Fondu rozvoje bydlení u České spořitelny cca 540 tis. Kč.
Veškeré informace, směrnici i nový dodatek najdete na webu městyse na adrese http://www.havlickovaborova.cz/urad-mestyse/Vyhlasky-a-dokumenty.

Linda Burianová
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závěrečný účet za rok 2014

přehled rozpočtového hospodaření

Na úřední desce je od 17. 3. zveřejněn závěrečný účet
městyse Havlíčkova Borová za uplynulý rok. Jeho povinnou součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření,
které u nás provádí dvakrát ročně kontroloři Kraje Vysočina. Závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření, a rovněž výkazy k 31. 12. 2014 (rozvaha,
výkaz zisku a ztráty, výkaz o hodnocení plnění rozpočtu,
příloha) jsou zveřejněny na webu městyse na adrese
www.havlickovaborova.cz (v pravém menu „Rychlý přehled“ zvolte možnost „Rozpočet a závěrečný účet“). Veškeré dokumenty jsou v případě zájmu rovněž k dispozici na
úřadu městyse. Závěrečný účet bude schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání, které proběhne v době vydání tohoto čísla.
Přehled příjmů a výdajů za uplynulý rok ukazuje tabulka níže. Zatímco na výdajové straně jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené na rekonstrukci školní půdy, (v roce
2014 přes 5,5 mil. Kč), dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca
4,5 mil. Kč nám byla na školní tělocvičnu přiznána až letos mezi transfery, které městys vloni obdržel (tabulka vpravo),
tedy chybí, je příjmem roku 2015. V lednu 2014 jsme uhradili poslední splátku úvěru na traktor, který si městys vzal
v únoru 2011. Od tohoto data do dnešní doby žádné další
úvěry ani půjčky nečerpáme.
Bližší detaily k rozpočtovému hospodaření Vám v případě
zájmu rádi poskytneme na úřadu městyse.
Linda Burianová

PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
v roce 2014
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený
rozpočet

SKUTEČNOST
k 31. 12. 2014

9 903 000,00
4 609 200,00
300 000,00
275 800,00
15 088 000,00
7 825 200,00
11 642 000,00
19 467 200,00

12 241 159,97
5 593 551,01
57 050,00
4 377 425,65
22 269 186,63
11 362 390,57
15 628 525,72
26 990 916,29

První česká destička
s QR kódem je v Praze
na hrobě Karla Havlíčka
Praha - Prvním zesnulým Čechem, na
jehož náhrobku byla umístěna destička s QR kódem, je od poloviny března Karel Havlíček Borovský. Tělesné
ostatky politika, novináře a básníka,
rodáka z (Havlíčkovy) Borové, jsou
od jeho smrti v roce 1856 uloženy
na pražských Olšanských hřbitovech.
Prostřednictvím aplikace v mobilním
telefonu lze umístěný kód naskenovat a potom číst text o životě a díle
zesnulého, případně si prohlédnout
i videozáznam. „Tento projekt vznikl především proto, aby se neztratily vzpomínky na ty, kteří už nejsou
mezi námi,“ uvedl Tomáš Studeník
z organizace Život po životě, který přišel s nápadem na digitální náhrobek.

Neinvestiční přijaté transfery v roce 2014
Volby do Evropského parlamentu
Volby do zastuptelstev obcí
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace z Úřadu práce - pracovníci
na veřejně prospěšné práce
Regenerace městských památk. rezervací
(oprava dveří v rodném domě K.H.B.)
Akceschopnost Jednotky požár. ochrany
Podpora zájmových a sport. aktivit dětí
(určeno pro ZŠ)
Hospodaření v lesích
Zdravá škola (určeno pro ZŠ)
Investiční přijaté transfery v roce 2014
Revitalizace zeleně
Zateplení úřadu městyse
Přírodní zahrada u mateřské školy
Veřejné osvětlení 2. etapa
PŘIJATÉ DOTACE v roce 2014 CELKEM

71 000,00
29 700,00
23 940,00
32 760,00
58 800,00
3 757 799,65
1 245 369,52
644 829,07
1 761 601,06
106 000,00
4 377 425,65

Úvěry v tis. Kč

2009

2011

2012

Oprava střechy ZŠ

3 000 2 163 1 326

489

0

0

Pořízení traktoru

438

186

21

0

3 000 2 163 1 764

675

21

0

Celkem v tis. Kč

2010

619 626,00
14 712,00
15 264,00
175 800,00
197 650,00

2013 2014

GRAF - Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2014

Inspiraci našel v USA, kde se první
destičky s QR kódem objevily před
deseti lety.
Systém funguje jednoduše. Stačí
si na internetu založit vzpomínkový
profil pro danou osobu a objednat si
destičku s QR kódem. Ta se potom instaluje na hrob. Pomocí aplikace v telefonu si poté mohou rodinní příslušníci či přátelé zesnulého přes QR kód
načíst informace, fotografie či videa

z profilu a vzpomínat na zesnulého.
Profil lze neustále rozšiřovat. Cena za
zřízení profilu a pořízení destičky s QR
kódem je čtyři tisíce korun. Studeník
je přesvědčen, že digitální náhrobek
může v budoucnu nahradit ten klasický. Lidé mohou díky destičkám s QR
kódy u hrobů významných osobností
listovat jejich profilem s životopisem
a získat mnohé zajímavé informace.
Ivo Havlík

VZTEKLINA - OČKOVÁNÍ
Pravidelné povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině
bude provedeno v termínech uvedených níže:

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
PERŠÍKOV
ŽELEZNÉ HORKY
na náměstí
autobusová zastávka
na křižovatce
15. 4. 2015 15,00 - 16,00 15. 4. 16,00 - 16,30 16. 4. 16,30 - 17,00
N e z a p o m e ň t e o č k o v a c í p r ů k a z y. P o p l a t e k 1 0 0 K č z a p s a .
MVDr. Zdeněk Wasserbauer, praktický verer. lékař, tel. 602 779 295
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Zima se k nám sem tam ještě vraN OV IN K Y
cí, ale v naší školce už všechny
směřují k vládnoucímu
z MATEŘSKÉ ŠKOLY činnosti
jaru. Začátek března jsme věno-

vali práci s knížkami - správnému zacházení, prohlížení, čtení pohádek
a nechyběla ani návštěva místní knihovny. Vydařil se i první jarní den,
děti jaru odemkly dveře jarním klíčem, zazpívaly písničky a tak zima už
je pro nás minulostí. A protože k jaru patří Velikonoce, pustili jsme se
v obou třídách do velikonočního tvoření. Kluci si opakovali koledy
a děvčata se těšila na „výprask“ a na rozdávání dobrot koledníkům.
Všechny děti malovaly vajíčka, vykreslovaly, vystřihovaly, nalepovaly
a nezapomněly ani na zasetí zeleného osení.

Naše aktivity

• 2. března se děti fotografovaly – série „Jarní okno“
• 3. března navštívili Kulíšci místní knihovnu
• 4. března Lupínci zahájili plavecký výcvik v bazénu v Hlinsku v Čechách
• 5. března se do knihovny vypravili Lupínci
• 10. března se v naší školce konalo stužkování předškoláků
• 12. března se Lupínci již po šesté setkali v ZŠ se čtenáři ze 3. třídy
• 19. března jsme vyjeli do kina v Krucemburku
• v úterý a ve středu 24. a 25. března probíhal v naší školce zápis dětí
na školní rok 2015/2016

Stužkování předškoláků

V úterý 10. března se v naší školce konalo tradiční stužkování předškoláků. Těšení dětí na tuto „událost“ nebralo konce. Sedm předškoláčků
si pro rodiče a hosty připravilo zábavný program, paní ředitelka ze ZŠ
každému připnula stužku a pan starosta předal dárky za Úřad městyse.
Závěr jako vždycky patřil příjemnému posezení u sladkého občerstvení.
Na děti však čekalo ještě jedno překvapení - dárková krabice, kterou
jim předala p. ředitelka. Otevřely ji až ve středu ráno. Co v ní bylo?
Sladkosti a fotografie staré borovské školy. Moc nás potěšilo poděkování rodičů za práci s dětmi v NAŠÍ ŠKOLCE.

Jaroslava Janáčková

DUBEN 2015

S příchodem jara jsme
naplánovali již 4. ročník
čištění Borovského potoka a jeho přítoků, ovšem
vše nám zhatilo počasí,
které spíše připomíná začátek zimy. Termín
jsme po domluvě přesunuli na 18. dubna
2015. O místě setkání a trase čištění budeme
informovat s předstihem, avšak nyní konečné
resume mista a trasy neznáme.
Jako každý rok chystáme pálení čarodějnic u nás na rybníce V Kopaninách. Tento rok
nebudou součástí klasické rybářské závody,
o chytání ale nepřijdete. Kdo bude chtít,
i ten bez udice a háčku, může dojít na rybník, posedět a poklábosit, opÉci buřta a dát
si rybačku. Tedy vemte své ratolesti, babičky
a dědy a vyražte oslavit konec zimy k nám
a zpestřete si jarní sobotu 2. května 2015
s námi na rybníce.
za TrojHáček Luboš Havlíček

Poslední dílna ze série Tvořivý domov se vedla v duchu keramických hrátek. Většina z nás
se už viděla za hrčnířským kruhem, jelikož
jsme si nedokázali představit, že k výrobě
květináče či hrníčku nám stačí pouhý váleček
na těsto. :) Atmosféra byla kouzelná, každý
si „uválel“ svůj květináč a myslím, že všichni
jsme si to velice užili! Veliké díky patří lektorce, paní Marii Kučerové, ale také všem účastníkům. A jelikož se nám tato dílna tolik líbila,
tak si koncem dubna uspořádáme ještě jednu, závěrečnou. Budeme se těšit! :-)
za TrojHáček Jana Havlíčková

ZEMNÍ PRÁCE – AUTODOPRAVA
PETR KŘESŤAN
U LESA 717, PŘIBYSLAV
IČ 63558793

tel. 733 716 879
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Profil činnosti:
 Úpravy terénu
 Výkopy základů rodinných domů
 Venkovní hydroizolace rodinných
a bytových domů
 Čištění vodních toků
 Ostatní činnosti – sečení trávy
 Kanalizační přípojky
 Dovoz stavebních materiálů
(písku, štěrku, kamení)
 Odvoz zeminy, sutí
 Kontejnerová doprava –
přistavování kontejneru až 5 tun
 Zámkové a ostatní dlažby
 Drenáže a odvodnění
Placená inzerce
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Od pramene Borovského potoka k soutoku řek Labe a Vltavy

O rodové vazbě manželky prof. Jindřicha Matiegky na Havlíčkovou Borovou

Irena Hromadová, rodačka z Přibyslavi, jejíž rod má kořeny v Havlíčkově Borové a ona nyní žije v Opavě, objevila genealogickou souvislost prof. Jindřicha Matiegky
s Josefem Stránským, borovským rodákem. Matiegka byl
významným učencem (1862 - 1941), jako lékař a přírodovědec položil základy české antropologické školy, byl přítelem světoznámého antropologa Aleše Hrdličky (rodáka
z Humpolce) a ve třicátých letech působil jako rektor Karlovy univerzity. V Praze se oženil s Marií Stránskou, dcerou
c.k. zemského soudního rady Josefa Stránského, rodáka
z (Havlíčkovy) Borové. Irena Hromadová do všech podrobností propátrala Matiegkovy listiny a korespondenci
z archivu Národního muzea v Praze.

Po smrti manželky otevřel truhlici

„Především období po náhlém úmrtí jeho ženy Marie
v březnu 1928 přivedlo Jindřicha Matiegku k hlubšímu probádání rodových kořenů své manželky a jejího otce Josefa
Stránského. Postupně vytřídil a urovnal listinné památky
z truhlice a snažil se dozvědět více o příbuzenských vazbách svého, tehdy již nežijícího, tchána Josefa Stránského;
věděl o něm, že pocházel z Borové,” říká Irena Hromadová.
Josef Stránský se narodil 11. března 1831 v Borové, zemřel
4. prosince 1910 v Mělníce. Byl nejstarším synem mlynářského rodu Stránských z borovského mlýna čp. 161. Vliv
na jeho výchovu měl borovský učitel a varhaník Antonín
Línek (mimochodem o několik let dříve učil Karla Havlíčka).

z brodského gymnázia zemským soudním
radou

poznal dceru purkmistra Václava Prokopa, Marii, pozdější
majitelku mělnické vinice Šafranice. Vyvrcholením kariéry
Josefa Stránského bylo jeho jmenování c.k. zemským soudním radou v Praze. Dcera Stránských Márinka jako šestnáctiletá studentka malostranského gymnázia poznala jedinou
lásku svého života, studenta medicíny Jindřicha Matiegku,
a 12. května 1888 se za něj provdala. Z manželství se narodilo jediné dítě, dcera Ludmila Matiegková, a teprve ona
obnovila styk s borovskými příbuznými.

Pozůstalost je v Národním muzeu

„Jednou jsem v Mělníce z dlouhé chvíle přehrabovala babiččin psací stůl a tu jsem našla starý dopis od dědečkova
synovce, Bohumila Stránského, který byl tehdy učitelem
v Šenfeldě (dnes Žižkovo Pole - pozn. IH). Dopis jsem ukázala matce a dopsali jsme mu, abychom opět navázali
styky,” uvádí v písemných vzpomínkách dr. Ludmila Matiegková (1889-1960), česká egyptoložka, autorka několika
knih, např. V objetí sfingy a Dítě ve starém Egyptě. Irena
Hromadová svoje bádání shrnuje takto: „Mám radost, že
se mi podařilo poodkrýt životní příběh Josefa Stránského
a poznat mnohem více také osobnost prof. Jindřicha Matiegky. Díky jeho pozůstalosti uložené v archivu Národního
muzea v Praze jsem získala kopie fotografií, které se v naší
rodině považovaly za ztracené. Před mnoha léty je můj
dědeček Bohumil Stránský odeslal z Žižkova Pole „vzdálenému příbuznému”, který se zajímal o náš rodokmen.
Po tom, kdy se rodové linie Stránských a Matiegkových
smrtí dr. Ludmily Matiegkové uzavřely „po přeslici”, jsem
možná poslední vzdálená příbuzná, kterou jejich životní
příběh oslovil a mohu ho zachovat i pro své potomky”.
Prof. Jindřich Matiegka a jeho žena Marie jsou pohřbeni
v Mělníce.

Stránský v roce 1842 nastoupil do německobrodského premonstrátského gymnázia. V revolučním roce 1848 přešel
do Českých Budějovic a potom studoval fakultu soudnictví a politiky Karlovy univerzity. Pracovat začal jako aktuár
okresního úřadu v Mělníce a nad soutokem Labe s Vltavou
selý , Blažek, A. Chlubna - Antl (56 min.
Sobotka), Frühbauer Zdeněk, P. Kučera, J. Chlubna – P. Veselý Petr, Šrámek
Áčko začalo jaro
(46 min. Rakušan)

TJ SOKOL informuje

nešťastnou prohrou,
béčko debaklem
A tým: Havlíčkova Borová
– Pelhřimov 0:1(0:0)

Po nepovedené zimní přípravě nastoupil borovský A tým do jarních mistrovských bojů. Soupeřem mu byl soused
v tabulce – rezerva Pelhřimova. Borová
byla prakticky po celé utkání v poli lepším celkem, ale doplatila na zahazování
vyložených šancí. Už v prvním poločase
jich domácí hráči spálili několik. V těch
největších se neprosadili Blažek nebo
v samostatném nájezdu Šrámek. Naopak ve druhém poločase nabídl Antl
v 54. minutě svoji chybou šanci soupeři, kterou hosté dokázali nadvakrát
zužitkovat. Borová se hnala se vyrovnáním, ale vstřelit branku ji zřejmě nebylo souzeno – gól nedokázal dát ve velké
šanci Chlubna a netrefili se ani Petr Veselý, Rakušan nebo Frühbauer. V prvním jarním zápase si tak hosté odvezli
všechny body, byť by zápasu více slušel
bodový zisk domácích.
Sestava: Veselý Pavel – L. Kučera, J. Ve-

B tým: Chotěboř C – Havlíčkova
Borová B 7:0(6:0)

Borovská rezerva nesehrála přes zimu
ani jedno přátelské utkání a pro několik
hráčů, kteří se ani neukázali na žádném
tréninku, tak byl první mistrovský zápas
vlastně rovnou jarní premiérou na hřišti. Necelou první půlhodinu ještě drželi hosté výsledkově s notně posíleným
„céčkem“ Chotěboře krok, ale pak domácí během deseti minut šesti vstřelenými brankami roztrhali hosty doslova na
kousky. Do konce zápasu pak Chotěboř
přidala ještě jednu trefu a utkání, ve kterém Borová moc šancí vlastně neměla,
tak skončilo jednoznačným debaklem.

Jakub Janáček

O velikonočním víkendu byla mistrovská utkání, vzhledem k nepříznivým
povětrnostním podmínkám, zrušena.
Béčko se představí na domácím hřišti
v sobotu 11. 4. - od 15.30 hodin hostí ŠMOLOVY. Áčko odjíždí v neděli 12.
4. ve 13.30 hodin do Pacova. Žáci zahajují soutěž v neděli 19. 4. a odjíždějí
v 8.30 hodin do České Bělé. Na utkání
zveme všechny fanoušky.

Ivo Havlík

R ozloučení

s Charleyovou tetou
Divadelní spolek JenTak
si vás dovoluje pozvat
na derniéru divadelní
komedie Charleyova
teta s nezapomenutelným Zdeňkem Štěpánem v hlavní roli. Kdo
ji neviděl, má poslední možnost ji
v našem podání shlédnout, a kdo ji
viděl, věříme, že neodolá, a přijde
znovu. Tohle se prostě neokouká!
Derniéra se uskuteční v sobotu
25. dubna od 19 hodin v sokolovně
v Havlíčkově Borové. Všichni jste srdečně zváni!
Rádi bychom vás pozvali i na
reprízy úspěšné „vánoční“ komedie Když se zhasne. Budeme ji hrát v sobotu 11. dubna
od 19 hodin v hospodě ve Vepříkově. Dále pak nás můžete vidět v kině
ve Ždírci nad Doubravou v pátek
17. dubna od 18 hodin, a v sobotu
18. dubna od 19 hodin v kulturním
domě ve Velké Losenici. Další reprízy pak plánujeme na podzimní čas.
Těšíme se na vás!
Hana Tonarová, rejža JenTaku
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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

První část roku 2015 patří
projektům

8

Začátek nového roku bývá spojen
s podáváním žádostí na různé dotace.
Nejinak tomu je i nyní, kdy naše škola
podala tři nové žádosti, jedna dotace
nám je už přidělena a na rozhodnutí
o dalších dvou čekáme.
1. Zdravá škola – projekt
Netradiční sportování
Po dlouhých letech
se podařilo vybudovat novou školní
tělocvičnu v nejvyšších prostorách školy a částečně
inovovat školní jídelnu v nejnižších
prostorách školy. Po loňském velmi
úspěšném projektu Proč to nezkusit
zdravěji? zaměřeném na zdravou výživu a zdravý životní styl se v letošním
roce zaměříme na to, co ke zdraví neodmyslitelně patří – pohybu. A proč
to nezkusit s netradičními sporty,
které možná ani spousta lidí nezná,
a proč nezkusit sporty možná sice
s neznámými názvy, ale zato jednoduchým obsahem a jednoduchými pravidly, sporty, které zvládne naprosto každý. Mezi takové méně známé
sporty, které bychom u nás ve škole
rádi vyzkoušeli, patří discgolf, bambol
a kim ball.
V rámci projektu budeme realizovat instruktážní kurzy netradičních
a méně známých sportů pro žáky i učitele, zakoupíme náležité pomůcky na
hru a následně si vše vyzkoušíme. Vyvrcholením celého projektu by měly
být zábavné turnaje. Celý projekt by
měly zároveň doplnit u žáků oblíbené
sportovní aktivity bruslení a plavání.
První ze jmenovaných už velmi úspěšně proběhla. Realizace projektu musí
být ukončena k 31. 10. 2015.
Celkově Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotace 31 žadatelům (Školy podporující zdraví, mikroregiony, MAS a nestátní neziskové
organizace) v celkové výši 1 620 000,Kč. Jsem velice ráda, že jedním z 31
subjektů je právě naše škola.
2. Dotační program MŠMT
„Podpora zabezpečení škol
a školských zařízení“ – pro-

ročník
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jekt Bezpečně do školy, bezpečně ze školy
Cílem projektu je
instalace kamerového systému s pořizovacím záznamem
v přístupových exteriérech budovy
základní školy a budovy mateřské
školy. Cesta do školy i ze školy bude
dostatečně monitorována a dojde ke
zlepšení komunikace jak s místními,
tak i cizími narušiteli. Realizace projektu vychází z hlavního záměru, tj.
instalace 4 kusů kamer na budovu
základní školy k monitorování přístupových směrů a instalace 3 ks kamer
na budovu mateřské školy. Jedná se
o kamerový systém se zálohovaným
záznamem pohybu na společný server pro obě budovy. Projekt byl podán na začátku dubna 2015, čekáme
na výsledek.
3. Památkově chráněná území
2015 – grantový program vypsaný
Krajem Vysočina, žádost podal zřizovatel školy Městys Havlíčkova Borová
na restaurování maleb v budově školy, zatím také čekáme na výsledek.
Martina Brychtová, ředitelka školy

Matematické soutěže

Čtvrtý týden v březnu se nesl ve znamení matematických soutěží – Pythagoriáda (pro žáky 5. až 9. ročníku)
a Matematický klokan (kde soutěžili
žáci ve čtyřech kategoriích – Cvrček,
Klokánek, Benjamín a Kadet). Žáci si
při jejich řešení mohli ověřit své znalosti, důvtip, logiku… A jak naši matematici dopadli?
PYTHAGORIÁDA 2015 - vítězové:
5. ročník: Denisa Bruknerová, Lukáš
Balcar, Štěpán Kubát; 6. ročník: Jitka Novosadová, Barbora Bohuslavová, Kamila Havlíčková, Vilém Klement; 7. ročník: Tereza Hiblbauerová,
Karolína Valentová, Pavel Zvolánek; 8.
ročník: Věra Bruknerová, Tomáš Bačkovský, David Lupták
Matematický klokan 2015
- NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ:
Cvrček - 2. ročník 		
1.
Markéta Ehlerová
2.
Leontýna Ondrejková
3.
Hana Vencová
3.
Hana Minaříková
Cvrček - 3. ročník		
1.
Lucie Hájková
2.
Lucie Holcmanová
2.
Matěj Bohuslav
3.
Jan Burian
Klokánek - 4. ročník		
1.
Karolína Hiblbauerová
1.
Daniel Kalenda
2.
Pavla Andresová
3.
Pavel Neubauer
Klokánek - 5. ročník		
1.
Denisa Bruknerová
2.
Lukáš Balcar
3.
Jana Hájková
Benjamín - 6. ročník		
1.
Jitka Novosadová

72 bodů
62 bodů
58 bodů
58 bodů
67 bodů
66 bodů
66 bodů
64 bodů
73 bodů
73 bodů
62 bodů
60 bodů
92 bodů
90 bodů
76 bodů
80 bodů

školní rok

2014/2015

2.
Kamila Havlíčková
3.
Vilém Klement
Benjamín - 7. ročník		
1.
Tereza Hiblbauerová
1.
Pavel Kadlec
2.
Pavel Zvolánek
3.
Karolína Valentová
Kadet - 8. ročník		
1.
Jan Bartušek
2.
David Lupták
3.
Tomáš Bačkovský
Kadet - 9. ročník		
1.
Tomáš Strnad
2.
Josef Zvolánek
3.
Jakub Ondráček

53 bodů
39 bodů
53 bodů
53 bodů
50 bodů
40 bodů
57 bodů
50 bodů
49 bodů
66 bodů
50 bodů
49 bodů

Dagmar Boumová

Čtení pomáhá

Četli jsme po celý měsíc společně
v hodinách! Prvňáčci zvládli s paní
učitelkou knížku Kvak a Žbluňk, žáci
2. třídy znají díky tomuto projektu
klasický příběh O chytré kmotře lišce
od Josefa Lady, třeťáci se pustili do
čtení knihy Princ a Skřivánek od Valji Stýblové. K pilným čtenářům patřili
i žáci 4. ročníku – ti totiž stihli dokonce knížky dvě, od F. Nepila – Já Baryk a B. Šimkové – Anče a Kuba mají
Kubíčka. A co zaujalo páťáky? Vítejte
v klubu trapáků – svérázné příběhy od
amerického spisovatele H. N. Kowitta.
Na 2. stupni sledovali žáci 6. ročníku osudy G. Durrella, který se rozhodl
přepravit z Kamerunu do Evropy exotická zvířata a své zajímavé zážitky popsal vtipně v knize Zoo v kufru. Sedmáci se opravdu skvěle bavili u knihy
Prevítem snadno a rychle od Simona
Bretta, smáli se občas i nahlas; druhá
knížka, kterou teprve dočítají, se jmenuje Mluvící balík a popisuje osudy
dvou dětí, které našly mluvícího papouška a cestují např. do země Mytologie. Žáky 8. ročníku čekal ale nelehký úkol – kniha Deník Anne Frankové,
zápisy židovské dívky, která se musela
s rodinou skrývat před nacisty a později zahynula v koncentračním táboře. Ani deváťáci nezůstali pozadu.
I když se připravují na přijímací zkoušky, zvládli přečíst knihu Oty Pavla - Jak
jsem potkal ryby. Kontrolní otázky na
internetových stránkách www.ctenipomaha.cz zodpověděla pak většina dětí na výbornou, někteří přidali
i další, doma přečtené knížky, a výsledkem bylo minimálně 7 000 korun,
které žáci borovské školy poslali na
charitativní účely. Každý se mohl rozhodnout, na jaký projekt přispěje, namátkově uvedu např. sprchové lehátko
pro postiženou Michaelu, na opravu
Čapkova domu, „Místo pro přírodu“
– příspěvek na záchranu chráněných
přírodních lokalit, nákup rehabilitačních prostředků pro děti v Etiopii atd.
Nejhezčí ale na celém projektu
bylo sledovat, jak jsou nejen malé ale
i starší děti spokojené, když jim někdo
čte, jak se někteří snažili sami předčítat srozumitelně a jasně, aby zaujali

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
své spolužáky. Největší radost by nám
pak udělalo, kdyby si děti příběhy
pamatovaly a samy doma dál četly,
kdyby občas zapojily i rodiče do společného čtení. Snad jsme tedy naším
projektem opravdu pomohli – dětem,
rodičům a navíc ještě finanční částkou
těm potřebným.
Lenka Havlíková

Třeťáci a čtvrťáci v havlíčkobrodské knihovně

V úterý 17. 3. se žáci třetí a čtvrté
třídy vypravily na další návštěvu Krajské knihovny Vysočiny na program
s názvem „Když hledání šustí“. Při práci
ve skupinách objevovali a vyhledávali
informace v připraveném textu, využívali slovníků, encyklopedií, atlasů
a map, doplňovali křížovku, kreslili
obrázek. Paní Dolejší pro žáky připravila dobrodružné téma zlaté horečky na Aljašce, které je zpracováno
a popisováno v mnoha knihách určených právě pro danou věkovou skupinu žáků. Děti se dozvěděly o rýžování
zlata, o obydlených místech, která
vznikla na tehdejší Aljašce. Tato beseda děti skvěle motivovala na školní
výlet, který podnikneme v červnu do
westernového městečka u Humpolce.

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Pěší výlet na bledulky

Jaro se nám pomalu přiblížilo a první sluneční dny lákaly na procházky přírodou. Proto se žáci 2. stupně
naší základní školy vydali v úterý
17. března společně se svými třídními učitelkami za krásami přírody
a lesů v okolí Havlíčkovy Borové. Velmi
početná skupina dětí nadšeně vyrazila od školy směrem k Podhorskému
rybníku, dále kolem Sajfertova buku
a po panelové cestě ke krásnému místu, které na dálku zářilo nádhernými
bílými bledulkami. Toto místo se nachází asi 1 km od Ždírce nad Doubravou v Chráněné krajinné oblasti
Ransko a je označováno za nejrozsáhlejší na Českomoravské vrchovině.
Všichni účastníci výletu trasu zvládli
na výbornou, překonali ji za neuvěřitelnou jednu hodinu a dvacet minut
a zasloužili si dobrou svačinu, při které obdivovali rozsáhlé bílé koberce
bledule jarní. Po odpočinku jsme se
vydali na zpáteční cestu, která vedla
kolem Pobočenského rybníka, přes
Staré Ransko, kolem Obrázku a Podhorský rybník už pro všechny znamenal, že se náš výlet blíží ke konci. Do
školy jsme sice dorazili unaveni, ale
s krásným a uspokojivým pocitem
z toho, že jsme pro naše tělo vykonali
mnoho dobrého. Nožičky nás právem
bolely, vždyť jsme zdolali prvních dvacet jarních kilometrů!!
Blanka Zvolánková

číslo
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Návštěvy VČD v Pardubicích

Do konce letošní sezony nás čekají
ještě 2 představení. 15. dubna to budou – v náhradním termínu – Lháři,
lehce morbidní komedie ze současnosti, ve které jedna dobře myšlená
lež přeroste do těch nejabsurdnějších
rozměrů. Autorem drsného a zároveň
dojemného scénáře je úspěšný skotský dramatik Anthony Neilson. Posledním „kusem“ bude letos Zojčin
byt z díla ruského autora Nikolaje
Bulgakova. Jde o vtipnou, byť nelítostnou grotesku z doby, kdy mít
vlastní ložnici byl protiprávní luxus,
z lidí se stávali soudruzi a občané,
z osobností vyvrhelové a z vyvrhelů
oficiální persony s imunitou.
Letošní divadelní sezonu, stejně
jako všechny předcházející, hodnotíme spolu s dětmi velmi kladně.
Všechny tituly jsou vybírány pečlivě
nejen tematicky, ale i s ohledem na
nejlepší tvůrčí týmy s osvědčenými
režisérskými osobnostmi. Repertoár
sezony byl pestrý: od komedie přes
romantiku, velké dramatické příběhy,
psychologické drama, pohádka pro
děti až po muzikál Balada pro banditu, který mohou diváci shlédnout
v romantickém prostředí Kuňetické
hory. Zkrátka – divadlo nás baví!
Jana Žáková, 2.st.

Velikonoční dílny
v základní škole

V sobotu 21. března se
v prostorách základní školy
uskutečnil už pátý ročník Velikonočních dílen, které jsou
financovány z prostředků zřizovatele, Městyse Havlíčkova
Borová. Žáci naší školy i veřejnost si mohli vyrobit nejrůznější výrobky ve třídách,
dílně i školní jídelně. Velmi
nás těší stálý zájem a velká návštěvnost už tradiční akce, na
níž se podílejí žáci školy vytvářením dekoračních předmětů
i jejich prodejem. Výtěžek dílen
– vstupné dobrovolné a zisk
z prodeje výrobků žáků školy
– přibližně 3 800,- Kč putuje do pokladny Unie rodičů a poslouží dále ve
prospěch dětí. Děkuji rodičům, kteří přišli ve svém
volném čase přispět svojí
kapkou do mlýna a pomohli
s přípravou dílen. Velký dík patří celému týmu
všech zaměstnanců školy, kteří dílny zajistili po
stránce organizační, ale
i napekli mazance, beránky,
řezy a buchty a obstarali tak
občerstvení pro návštěvní-

ky sobotní akce. Právě
ochota a obětavost
zaměstnanců
školy
i některých rodičů umožňuje, aby se
v rámci Velikonočních dílen naše škola stala tvořivým místem i místem
společenského setkávání lidí.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Změna právní formy Unie
rodičů

S účinností nového občanského zákoníku, se dnem 1. 1. 2014 změnila
všechna občanská sdružení na spolky.
Aby se občanské sdružení SRDPŠ
(Unie rodičů) stalo spolkem, nemusel nikdo podniknout žádné kroky.
S účinností nového občanského zákoníku se totiž od 1. ledna 2014 všechna
občanská sdružení stala spolky automaticky. Začala se na ně vztahovat
nová právní úprava.
Do 1. 1. 2017 má náš spolek povinnost provést ve svých stanovách takové změny, aby této nové právní úpravě vyhovovaly. Rovněž tak musíme
do 31. 12. 2015 přizpůsobit platné
legislativě i svůj název (§ 3042 občanského zákoníku). S tím, co všechno
tyto změny znamenají, a s návrhem
nových stanov spolku, budete seznámeni Vašimi třídními důvěrníky v jednotlivých třídách na třídních schůzkách, které proběhnou v pondělí
13. 4. 2015.
David Burian, člen Unie rodičů
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DUBEN 2015
Před 140 lety zemřel Václav Zelený

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OSMISMĚRKA O CENU

V borovské ... (tajenka) budeme 8. 5. promítat film o letcích RAF
„Nebeští jezdci“. Přijďte se podívat!
LEGENDA:
agent,
alibi,
alkoun,
broskev,
buldozer,
detektivka,
finština, hák,
klekánice, kreslení,
náměstíčko, nota, okap, otvírák, ozdravovna, palivo,
ráno, snaha, steak, tonáž, verš, zápisník,
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 4. 2015
na úřad městyse.
vítězi minulé křížovky jsou: 1. JANA HARTMANOVÁ, H. BOROVÁ 270; 2. DENISA MUCHOVÁ,
H. BOROVÁ 150; 3. IVETA PLŠIČÍKOVÁ, PERŠÍKOV.
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

pozvánka na výlet - jaro 2015
18. 4. sobota - pro zahrádkáře - Narcis 2015
- výstava jarních cibulovin a zahradnické trhy, Lysá n. Labem
2. 5. sobota - hrad Trosky-Český ráj - turistický

výlet.

9. 5. sobota - Praha - exkurze na mezinárodní letište, prohlídka a výstup do vyhlídkové části žižkovské
televizní věže a doplňkový program.
16. 5. sobota - Botanicus Ostrá - středověká
vesnička, vše o bylinkách, pěstování, zpracování, výroba
a prodej kosmetiky, zdravý životní styl a mnoho dalšího.
Na přání turistů zastávka v Kersku ve filmové hospůdce
na oběd - kančí se šípkovou omáčkou nebo se zelím.

30. 5. sobota - Chrám chmele a piva Žatec.

Prohlídka jedinečné expozice o pivu a jeho výrobě.
Součástí je i virtuální let balonem nad městem,večerní
návštěva žatecké hospůdky. Výlet je dvoudenní
s noclehem.

13. 6. sobota - Klokočské skály. Zajímavé útvary
a stěny, nádherná vycházka přírodou Českého ráje.
Oblast je protkána starými kupeckými stezkami.
Přihlášky přijímá Ivan Vítek, podrobné informace
o časech odjezdů a cenách na tel. 776 297 888
nebo 604 298 655. Změna termínu vyhrazena.
BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE: Uzávěrka čísla

vždy poslední den v měsíci. Kontaktní e-mail:
urad@havlickovaborova.cz. Ceník inzerce pro podnikatele: www.
havlickovaborova.cz. Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Na Boží hod velikonoční uplynulo 140 let od úmrtí Václava
Zeleného, rodáka z (Havlíčkovy) Borové. Významný politik,
novinář, literární historik, překladatel a pedagog v Českém
zemském sněmu a Říšské radě zastupoval kurii venkovských
obcí obvodu Německý Brod, Ledeč nad Sázavou, Humpolec,
Polná a Přibyslav. Vzhledem k nesouhlasu s ústavním směřováním monarchie k centralismu a potlačování role historických zemí jednání Říšské rady demonstrativně bojkotoval
a jeho mandát proto zanikl. Na zasedání českého sněmu se
zasloužil o prosazení rovného práva českého jazyka na středních a vyšších školách. V roce 1872 otiskl v časopise Osvěta
několik kapitol Ze života Karla Havlíčka.
Zelený trpěl plicní chorobou. V březnu 1874 odjel s dcerou
do Itálie, aby se tam léčil. Jeho zdravtní stav se však zhoršil
natolik, že se musel vrátit a 5. dubna 1875 ve věku nedožitých
50 let své nemoci podlehl. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze. Václav Zelený bude letos mít ještě jedno jubileum - 27. srpna uplyne 190 let od jeho narození v (Havlíčkově)
Borové. Rodný městys o svém druhém nejslavnějším rodákovi v roce 2005 vydal dobře zpracovanou monografii.
Ivo Havlík

Vodáci se zajímají o Borovský potok

Na jaře se dá splout z Macourova do Stříbrných Hor

Macourov, Stříbrné Hory - Nedlouhým a přesto vodohospodářsky významným je Borovský potok. V raném novověku
jeho vody praly vytěžené stříbro a železnou rudu, později mlýny mlely mouku a cihelna na břehu pálila cihly. Nic
z toho již nezůstalo. Ale potok významně obohacuje Sázavu, vodu nasává z plochy 72,9 km čtverečních, na své cestě sebou přibírá tři potoky - Jitkovský, Modlíkovský a Bělou
- a do řeky dodává průměrně půl kubíku vody za sekundu.
Pramen lze najít dva km severovýchodně nad Peršíkovem v nadmořské výšce 648 m. Protéká pod Havlíčkovou
Borovou, zdraví tvrz v Železných Horkách, kličkuje mezi Macourovem a Žižkovým Polem a ve Stříbrných Horách ústí
v nadmořské výšce 435 m zprava do Sázavy. V celkové délce
toku 14,5 km bystřina „spadne” dolů o 213 metrů.

Pro trpělivé potokáře

Jarní vodácké tamtamy sdělují, že po tání bývá dostatek vody
i na splutí přibližně 5 km dlouhého úseku, počínaje od silničního
mostu č. 351 v Macourově (475 m.n.m) do Stříbrných Hor (440
m.n.m.), spád je 7 promil, vodácká obtížnost WWI. „Na internetových stránkách povodí i Českého hydrometeorologického
ústavu postupně přibývají online vodočty. Vodáci si tak mohou
užívat komfortu znalosti vodního stavu ještě před tím, než se
k vodě vypraví. Nové on-line vodočty se objevují i u malých
potoků a tak se nabízejí stále nové a nové příležitosti.
Jednou z nich je Borovský
potok. Tenhle potok opravdu
v kilometrážích nenajdete,
přesto je překvapivě dobře
sjízdný. Má to ale podmínky,
které když jsou splněny, zaručují mimořádný a velmi řídce
uskutečnitelný zážitek. No,
jak říkám - je to příležitost pro
trpělivé potokáře,” píše na
vodáckém webu www.raft.cz
Ivo Havlík
Jiří Škaloud.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Irena Hromadová (narozená jako Stránská v Přibyslavi) a její manžel Jiří Hromada,
oba vášniví „detektivové” rodinných vazeb, nedávno přijeli ze slezské Opavy na
Vysočinu, aby si především ve Slavětíně, Peršíkově, Žižkově Poli a Havlíčkově Borové prohloubili své znalosti o dávných předcích paní Ireny. Foto: Ivo Havlík
Dr. Ludmila Matiegková ((1889-1960), česká egyptoložka, jediný potomek prof. Jindřicha Matiegky a jeho ženy Marie, rozené Stránské.
Teprve ona obnovila ztracený styk s příbuznými v Havlíčkově Borové.
Nebyla provdána, takže její rod vymřel „po přeslici”. Portrét je z občanského průkazu.

BOROVSKÝ POTOK. Snímek je z osady Dolní Dvůr v nadmořské výšce 450 m, potok
zde meandruje, dno má v hloubce asi 90 cm, protéká pod lávkou z dřevěných železničních pražců. K ústí do Sázavy už zbývá pouze několik set metrů. Foto: Ivo Havlík
Práce s knihou. Foto: MŠ

Přípravy na velikonoce.
Foto: MŠ
Akce knihovny pro rodiče a děti.
Foto: Marcela Sobotková
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

2. 5. 2015 od 17 hodin
KD ČESKÁ BĚLÁ
Vstupenky je možné objednat na telefonu 725 508 258

5. ročník velikonočních dílen v ZŠ se vydařil. Foto: Linda Burianová

Na Havlíčkobrodsku je 185
sborů dobrovolných hasičů, je
to třetí nejvyšší počet ze všech
okresů České republiky (po
nejsilnějším Žďársku a druhých Klatovech). Proto bude
mít Brodsko silné zastoupení
také na letošním V. sjezdu
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Volit delegáty byl
na okresní valné hromadě
15. března v Krásné Hoře za
sbor v Havlíčkově Borové
jeho člen Josef Nevole (na
snímku). Foto: Ivo Havlík

Foto nahoře: vítězové matematické soutěže KLOKAN; foto dole: vítězové
matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Foto: ZŠ. Článek čtěte na str. 8

Zápas Havlíčkova Borová
- Pelhřimov. Foto: Ivo Havlík
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Hrátky s keramickou hlínou - poslední ze série Tvořivý domov, které pro
seniory pořádal spolek TrojHáček. Foto: Linda Burianová

