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SLOVO STAROSTY
Zima byla nečekaně dlouhá, sice ne
krutá, ale pro mnohé otravná. Sluníčko se ukázalo jen občas a pochmurná
nálada byla na spadnutí. Ale nakonec
si povzdechneme, že to rychle uteklo
a máme tady zase jaro.
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí.
Vždyť to je více jak rok, kdy se po
borovském náměstí a přilehlých silnicích pohybovaly těžké stroje a začala
rekonstrukce silnice a s ní spojené
další práce. Víc jak půl roku naši občané statečně snášeli průjezdy a průchody staveništěm. V úterý 23. dubna
2013 proběhla kolaudace a veškeré
práce jsou ukončeny a schváleny. Dílčí nedostatky budou odstraněny. Na
stavbu je pětiletá záruka. Věřím, že
většina občanů je se stavbou spokojena, ale chápu i názory, které vyjadřují
se stavbou sice spokojenost, ale na
druhé straně prosbu, snad i pochybnosti, kdy se prý bude pokračovat i na
dalších místech, zejména v těch okrajových lokalitách.
Na uvedený typ otázek nelze jednoznačně odpovědět, ale jsem za
ně rád. O dílčích nedostatcích, které
se v městysi vyskytují, víme, některé jsme již odstranili a další budeme odstraňovat postupně. Daří se
zapojení občanů do úklidových prací
a jsem rád, že velká většina si dělá
pořádek nejenom na svých plochách
a pozemcích, ale pečuje i o plochy,
které jsou v majetku obce. Zlepšují se i návštěvníci parku na náměstí,
kteří své odpadky skutečně do košů
odkládají. Stále to není stoprocentní,
ale věřím, že dojde ještě ke zlepšení. Smutnější je situace na hřbitově
a jeho okolí, kde mnohdy končí odpady na jedné hromadě, přestože jsou
zde koše na tříděný odpad. Bohužel
jsou některé zbytky poházeny i na
novém parkovišti, což jistě dobrou
pověst našemu městysi nedělá.
Podařilo se nám zajistit výrobu dřevěných laviček, které bychom chtěli do prostoru hřbitova a jeho okolí
umístit.
...pokračování na str. 3
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Konec dubna již tradičně v Havlíčkově Borové patří akci Čistá Vysočina.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
1/4/2013
2/4/2013
3/4/2013
4/4/2013
5/4/2013
6/4/2013
7/4/2013

8/4/2013
9/4/2013

DUBEN 2013

ZE DNE 4. DUBNA 2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Halama Jiří, Hošák Albert
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje dotace spolkům z rozpočtu městyse pro rok 2013 (viz tabulka na straně 4).
- odkládá prodej bytového domu čp. 220.
- schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na zajištění projektových služeb na akci: „Kanalizace a ČOV
Havlíčkova Borová“.
- schvaluje 3-člennou komisi na výběr dodavatele projektových služeb na akci: „Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“ ve složení: Mgr. Hájek Otto, Ing. Uttendorfský Aleš, Hájek Ladislav. Náhradníci: Ing. Šmíd Karel,
Geist Jiří, Tonar Radoslav.
- schvaluje navýšení členského příspěvku do MAS ze 6 Kč na 10 Kč na obyvatele a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu na výdajové straně rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová pro rok 2013 v odpovídající výši.
- schvaluje variantu č. 15 uspořádání stavebních parcel v lokalitě u vodárny.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 9. KVĚTNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

Bohužel zatím nemáme odpadkové koše, neboť čekáme na schválení
dotace na ozelenění, jejíž součástí odpadkové koše jsou. Skládku od
hřbitova po čarodějnicích odvezeme
a žádám občany, aby na hřbitově
a jeho okolí udržovali pořádek.
Po jarních deštích roste tráva jako
z vody a začnou starosti, kam s ní?
Všichni jistě vědí, kde máme kompostárnu. Stejně je tomu i s nepotřebnými věcmi, které patří na náš
sběrný dvůr. Stavební suť a hlína má
též své vyhrazené skládky, a přesto museli naši zaměstnanci odvážet
zbytky ze stavby, které někdo vysypal
do „lomu“ na silnici do Vepřové.
Ještě bych rád upozornil na zákaz
vypalování staré trávy. Žádám občany, kdo nemusí, aby motorové pily
a sekačky ponechali v neděli v klidu
a ten dopřáli i svým sousedům.
Za vše, co dobrého každý pro
městyse dělá, moc děkuji.

Poděkování

Velmi děkuji občanskému sdružení
TrojHáček za organizaci úklidové akce
ČISTÁ VYSOČINA. Stejné poděkování
patří všem učitelům a žákům, kteří se této akce zúčastnili ve čtvrtek
18. dubna a následně v pondělí
22. dubna v rámci projektového
záměru „DEN ZEMĚ“. Významně přispěli k úklidu a pořádku jak městyse,
tak i jeho okolí.
Mé poděkování patří i panu Miroslavu Rothschedlovi z Modlíkova, který

v úterý 30. dubna u našeho městyse
končí. Svým přístupem, skromným
chováním a velmi dobrou prací přispíval ke zlepšení prostředí městyse.
Otto Hájek, starosta

Pálení klestí
Nastalo dlouho očekávané jaro
a nastal také čas jarního úklidu. Často 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/vysocina. Zde naleznete v záložce SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
odkaz Pálení klestí, kde vyplníte
několik údajů a označíte místo pálení
v mapě. Odesláním formuláře je Vaše
pálení evidováno operačním a informačním střediskem HZS Kraje Vysočina. Evidence slouží jen pro možnost
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Vypalování starého
travního porostu
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno
vymknout kontrole a způsobit požár.
V jarním období, kdy je vegetace
suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým

šířením do okolního prostředí.
Velkým nešvarem stále zůstává
vypalování suché trávy, které již
v mnoha případech zapříčinilo,
zejména u starších občanů, nejedno
zranění, či dokonce ztráty na lidských
životech.
Aby se vám nestala podobná nepříjemnost, respektujte zákaz vypalování
trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte
porušení zákona o požární ochraně.

Josef Nevole,
operační důstojník HZS Kraje Vysočina

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Koncem měsíce dubna přivezly knihovnice z Havlíčkova Brodu nový soubor knih, věřím že si vybere každý.
Borovská škola se účastní projektu
„Čtení pomáhá“ a v naší knihovně se
nachází vcelku velké množství knih,
které jsou vybrány. Jedná se nejen o
první a druhý stupeň, ale i středoškoláci si z titulů vyberou.
Pro zpestření výuky cizího jazyka je možné po dohodě s nadřízenou knihovnou zapůjčit knihy v
angličtině i němčině. Anglicky psané knížky v odpovídající čtenářské úrovni jsem zapůjčila po dohodě s učitelkou 7. ročníku. Mládež
tak nemusí cestovat do knihovny
v Havlíčkově Brodě, nemusí si zřizovat čtenářský průkaz a může využít
výpůjčky na knihovnu naší.
Pro čtenáře je možné zajistit službou MVS i knihy, které nejsou dostupné u nás. Tato služba je zpoplatněna.
Knihovna má spoustu možností jak
uspokojit své čtenáře, jde pouze o to
této možnosti využít.

Marcela Sobotková, knihovnice
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slovo hejtmana
Už jsem se vícekrát vyjadřoval k
podivnostem tohoto světa. Jednou
z nich je naše konzumace potravin
z dalekých zemí. Kamiony a lodě
dovážejí tuny rychlené zeleniny nebo
mraženého masa nejasné kvality. A
naopak naše vlastní zemědělská kvalitní produkce je omezována, protože
nemá odbyt. To se mě velmi dotýká, protože Vysočina je především
zemědělským krajem. Vím, že k tomu
vedou složité ekonomické a obchodní podmínky, ale pořád se mi to zdá
nelogické.
Zatím se objevují první plaché
vlaštovky aktivního přístupu našich
producentů ve snaze prosadit se na
našem trhu. Je to boj obrů v řetězcích
s malými producenty, boj nesnadný
a pro někoho marný, ale podle mého
názoru nutný. Snažíme se v tom podle svých možností pomáhat. Jednali
jsme o různých možnostech mimo
jiné při společném setkání s agrární
komorou. Jedním z drobných krůčků

k této podpoře je i vyhlášení grantového programu „Prodejny regionálních produktů 2013“. Jedná se o zcela
nový grantový program, kterým chce
kraj podpořit producenty regionálních výrobků prostřednictvím podnikatelů, kteří ve svých prodejnách v
Kraji Vysočina tyto produkty nabízejí
a zajišťují jim odbyt a nepřímo i propagaci. Podpora je určena na stavební úpravy prodejen nebo na nákup
nového zařízení a vybavení prodejny.
Podnikatelské subjekty mohou získat
od 30 do 150 tisíc korun na jeden
projekt za podmínky minimálně 50%
podílu na nákladech. V programu je
alokováno celkem 1,5 milionu korun.
Velmi mě mrzí, že venkov je stále
více ústředními státními orgány zanedbáván. Křiklavým příkladem je rušení poboček České pošty se zdůvodněním nerentability a nutných úspor.
Jde ale vždy jen o peníze? Je ten stát
tak chudý, že musí šetřit zase na těch,
co se nemohou bránit? A problémy
především seniorů s omezováním
podmínek jejich života na venkově

Účel

SDH Havlíčkova
Borová
Šachový
kroužek

Materiálové vybavení
pro mladé hasiče
Cestovné, startovné

Myslivecké
sdružení

OS TrojHáček
OS JenTak
TJ Sokol Havl.
Borová
Včelařský svaz
H. Borová
CELKEM

Šachový turnaj
Předvánoční šachový
turnaj
Digitální šachové hodiny
Odborná literatura
Rybářské závody pro
děti
Činnost kroužku Mladý
myslivec
Výlet s MŠ
Dětský kroužek, akce,
revitalizace rybníka
Pořízení opony
Nákup sedáků + cvičební pomůcky
Pořízení nádoby na
vyváření vosku

Dotace

(Kč)

35 000
4 000
3 000
1 000
4 000
1 000
3 000
10 500
1 000
30 000

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Na začátku března jsme s Československou obcí legionářskou a s Ministerstvem obrany navštívili Ukrajinu. Při cestě
na pietní místa do Bachmače, Charkova a Sokolova zastavil
náš zájezd v hlavním městě Kyjevě. Zde byl připraven bohatý program a jedním z bodů bylo předání pamětních medailí veteránům II. světové války.
Mezi oceněnými byla i bývalá partyzánka Dina Mefodijevna Šapovalovová. Paní Dinu vysadili na našem území
v roce 1944, když jí bylo pouhých sedmnáct let, a v partyzánské skupině Jermak působila jako radistka. Vzpomínala
na období prožité na Českomoravské vrchovině a na přestřelku, při které byla raněna. Od té doby chodí o holi. Ve
svých šestaosmdesáti je stále usměvavá a plná elánu.
Jermak byl sovětský partyzánský výsadek operující na
území Protektorátu Čechy a Morava. Byl sestaven převážně
z Rusů, uprchlých sovětských zajatců a místních obyvatel.
Jeho činnost začala v září roku 1944 a oddíl působil zejména
v prostoru Drahanské a Českomoravské vrchoviny, kde na
konci války provedl několik sabotážních akcí. Nejznámější
diverzní akcí bylo poškození železničního mostu u Helenína
na trase Jihlava- Brno, při které přišlo o život 52 německých vojáků a 119 jich bylo zraněno. Doprava na trati byla
na dlouhou dobu přerušena.
J. a J. Nevolovi

14 000
15 000
7 500
129 000

Dotace spolkům z rozpočtu městyse pro rok 2013
schválilo zastupitelstvo na doporučení finanční komise
na svém zasedání dne 4. 4. 2013.
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nikoho nezajímají? I proto jsem jednal se Sdružením místních samospráv
ČR i s ředitelem České pošty. A jsem
připraven pomoci i při dalších jednáních.
Otázky postavení měst a obcí
byly diskutovány i na Republikovém shromáždění Sdružení místních
samospráv, které se uskutečnilo v
dubnu v Havlíčkově Brodě. Zástupci samospráv logicky kladli důraz na
administraci příštího programovacího
období a možnosti měst a obcí v čerpání evropských dotací. Zcela souhlasím i s jejich heslem „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou“.
Na závěr se ještě vrátím k problematice možností českých produktů.
Nedá mi, abych neopakoval poněkolikáté, že pomoci naší produkci čehokoliv můžeme všichni. Třeba nepodléháním barevným bombastickým
reklamám, ale preferováním regionálních a českých produktů. Zkusme
začít každý u sebe.

Partyzánský oddíl JERMAK

DOTACE SPOLKŮM Z ROZPOČTU
MĚSTYSE PRO ROK 2013:
Žadatel

DUBEN 2013

Dina Mefodijevna Šapavalovová vzpomínala na období prožité na
Českomoravské vrchovině. Foto: J. Nevole
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NOVINKY V PLACENÍ
daně z nemovitostí
Informace ke zpřístupnění
hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
Daň z nemovitostí se stanovuje
rozhodnutím, jímž je platební výměr,
dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam. Pokud se
daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce
daně hromadný předpisný seznam
k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného
předpisného seznamu nahlédnout,
zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou
vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů.
V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny
v jednotné lhůtě od 26. dubna
do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného
seznamu, vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územní
působnosti. Při nahlédnutí jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené
daně.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň
z nemovitostí stanovena podle zákona
o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné
s podaným daňovým přiznáním bez
oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že
se stanovená daň odchyluje od daně
poplatníkem přiznané.

Splatnost daně

Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících
zemědělskou výrobu a chov ryb ve
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu
zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve

PROTEST PROTI DĚLENÍ
EVROPSKÝCH PENĚZ
Náš městys se 10. 4. 2013 připojil
k protestu proti vládnímu návrhu rozdělování evropských peněz v období
2014 – 2020. Tento návrh by v praxi
znamenal, že na obce by putovala jen
malá část dotačních peněz - cca 5%.
S tímto návrhem nesouhlasíme
a budeme bojovat za změnu k lepšímu tak, aby malé obce nebyly šizeny
ny úkor velkých měst.

dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-Ii roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou,
a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze
daň z nemovitostí zaplatit najednou
i při vyšší částce.

Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým
subjektům hromadně dodavatelskou
firmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu
poplatku podle platného ceníku České pošty.
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z
nemovitostí v České republice 14
finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním
městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného
kraje a hlavního města Prahy (dále
jen .příslušný kraj“) prostřednictvím
svých územních pracovišt‘, u nichž
jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se
výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň
z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka
na území příslušného kraje.
Má-Ii poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí
v obvodech místní působnosti dvou
nebo více finančních úřadů, jsou do
obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Pro platbu daně z nemovitostí
u každého z dotčených finančních
úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň
u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud
je tato daň vyšší než 5000 Kč a platí se
tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než
5000 Kč lze však zaplatit i najednou
jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Jednotlivé složenky
jsou opatřeny názvem a číslem účtu
místně příslušného finančního úřadu
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(tj. toho finančního úřadu, v jehož
obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná
platba určena. Upozorňujeme, že
čísla účtů finančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel účtů
původních finančních úřadů, existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí
poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním
příkazem.
Na alonži složenky jsou uvedeny
tyto důležité údaje:
• celková výše daně z nemovitostí na
rok 2013,
• výše a termíny splatnosti splátek,
• spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen
daňový spis k dani z nemovitostí,
a jehož prostřednictvím komunikuje
s finančním úřadem.
Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není
na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný
přeplatek nebo nedoplatek na dani
z nemovitostí.
Jestliže poplatník podá daňové
přiznání po 31. lednu zdaňovacího
období a v něm vypočtená daň se liší
od částky daně uvedené na složence,
uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník
uhradil daň z nemovitostí na rok 2013
již před obdržením složenky, použije
složenku pro kontrolu již uhrazené
částky daně a k doplacení případného
rozdílu.
Důležité upozornění:
PO Boxu uvedený v levém horním
rohu obálky se složenkami, je určen
pouze pro vracení nedoručitelných
složenek Českou poštou, nikoli pro
zasílání jiné korespondence finančním
orgánům. Orgánem, který vyměřuje
daň, je vždy místně příslušný finanční
úřad. Veškeré dotazy či podněty proto zasílejte vždy na adresu územního
pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
Více informací vč. veřejné vyhlášky
najdete na www.havlickovaborova.cz.

„Akce cedule“ má především ukázat,
že starostové venkovských obcí jsou
ochotní výrazně napomoct regionálnímu rozvoji ČR. Požadují však po vládě, aby garantovala větší nárokovost
dotací a zajistila rozdělování dotačních prostředků pro obce a města ve
vyšší míře než nyní.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

Samosprávy upozorňují vládu, že dělení evropských prostředků nemá být „hrabáním pod
sebe“ (viz přeškrtnutý symbol hrábí).
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ZŠ informuje

ČISTÁ VYSOČINA

Ve čtvrtek 18. 4. proběhla ve škole
opět akce Čistá Vysočina. Každá třída se hned po ránu vydala na určený úsek silnice v okolí naší obce, aby
vyčistila zanesené příkopy od rozličných odpadků, které – jak lidé dosud
nepochopili – patří do kontejnerů či
do sběrného dvora!
Žáci si již pomalu zvykají, s jakými
„fujtajbly“ se při úklidu setkají. Přesto
je ještě některé dovedou překvapit –
např. – různé části aut ( poklice, výfuky, nárazníky apod.), mrtvoly uhynulých zvířat ( i v igelitových taškách!),
části oděvů, spodního prádla, bot,
keramické nádoby, zavařené ovoce,
přesnídávky ve skle…
Těžké je potom dětem odpovídat
na otázky typu: „ A paní učitelko, proč
to tam ty lidi hází, když se to nemá?“
Zkuste jim odpovědět Vy sami!!!
Dana Neubauerová

CO SE NÁM PODAŘILO NASBÍRAT:
Čištěná trasa

Pytlů

1. Trasa k vodárně
a do Manty
2.

1

3. Železné Horky (stará
cesta)

2

4. Peršíkov

4

5. Cibotín, Železné Horky
(nová silnice)

4

6. Vepřová

8

7. Jitkov

8

8. Cibotín

10

9. Slavětín

8

Tř.

DROGY

Na přelomu března a dubna absolvovali žáci 6. – 9. ročníku dalí část
preventivního programu Policie ČR.
I tentokrát bylo téma závažné - nebezpečí drog.
Přestože bylo prezentováno spíše
teoreticky, a tedy nepříliš nově, využili jsme další příležitost k tomu, aby
děti vnímaly různé pohledy na nějaký
problém, na jeho řešení, aby uměly
diskutovat a ptát se.
Stále máme všichni tendenci vyhýbat se tématu drog. Uklidňujeme se
větami typu „jsme přece malá obec, u
nás to určitě není, moje dítě by nikdy
nic takového nezkusilo...“ atp. Jenže
opak je pravdou. Podle výzkumů OSN
užívají nějakou drogu téměř 4% světové populace. Nejčastěji uváděným
důvodem je potřeba pozměněného
smyslového a rozumového vnímání
skutečností, útěk od starostí a pro-
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blémů, euforie... A to občas potřebujeme všichni, ne! Takže každý z nás v
sobě skrývá možnou motivaci k zahájení drogové tragedie... A děti mnohem větší! I na základních školách se
objevují drobní uživatelé drog, aniž
by si nebezpečí svého jednání a jeho
důsledky uvědomovali. Mluvte o tom
se svými dětmi i vy, upozorněte, ptejte se, kde a s kým tráví volný čas, co
dělají...my se o to ve škole - v rámci
povolených možností - snažíme!
Jistě to všechno zní jako otřepané fráze, ale drogy by měly být noční
můrou každého zodpovědného rodiče. A ještě víc takového, který dopřává svým dětem bezbřehou, nekontrolovanou svobodu!
Veďte děti k tomu, aby dokázaly
říct drogám ne!
Jana Žáková, 2. stupeň

MATEMATICKÝ KLOKAN

V letošním školním roce se na
naší škole uskutečnila již tradiční
soutěž Matematický klokan. V pátek
22. března 96 žáků od 2. ročníku do
9. ročníku mělo možnost porovnávat
své vlastní schopnosti a logické myšlení se stejně starými kamarády.
Mezinárodní soutěž Matematický
klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii, odkud se od roku 1991 šířila také
do Evropy. Je spojena se jménem
australského matematika Petera
O´Hallorana. Jeho záměrem nebylo
vytvořit novou soutěž pro nejlepší,
nejtalentovanější matematiky, ale
získávat pro matematiku „normální“
žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika
nemusí být vždy jen nudný, nezáživný
a obávaný předmět. Chtěl jim poskytnou radost ze soutěžení při řešení
netradičních úloh a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností
se svými vrstevníky ve třídě, škole, ale
i širším celostátním měřítku.
Soutěžící ze základních škol jsou
rozděleni podle věku do čtyř katego-
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rií: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek
(4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).
V celé České republice se soutěží
v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, ale zároveň oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve
své lavici.
V kategorii Cvrček žáci řešili 18 testových úloh, v ostatních kategoriích
24 úloh, přičemž vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve
třech skupinách podle obtížnosti, za
správnou odpověď získává soutěžící
3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby
soutěžící nedosahovali záporných
výsledků, dostávají do vínku 24 bodů,
takže lze tedy získat maximálně 120
bodů (v kategorii Cvrček dostávají od
klokana 18 bodů, maximální zisk je 90
bodů).
Všem řešitelům děkujeme za účast,
vítězům gratulujeme a těšíme se, že
všichni budou dále rozvíjet své matematické schopnosti!!!

A jak to všechno dopadlo?

2. ročník
1. Karolína Hiblbauerová, 56 bodů
2. Pavla Andresová, 46 bodů
3. Jan Málek, 45 bodů
3. ročník
1. Denisa Bruknerová, 62 bodů
2. Kateřina Luňáčková, 53 bodů
3. Lukáš Balcar, 52 bodů
4. ročník
1. Jitka Novosadová, 79 bodů
2. Lenka Dejmalová, 67 bodů
3. Kamila Havlíčková, 53 bodů
5. ročník
1. Ondřej Dejmal, 84 bodů
2. Eliška Hájková, 72 bodů
3. Tereza Hiblbauerová, 69 bodů
6. ročník
1. Věra Bruknerová, 58 bodů
2. Tomáš Bačkovský, 50 bodů
3. Jiří Veselý, 41 bodů

Deváťáci vyrábějí brouky do výlohy obchodního střediska. Foto: ZŠ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

DUBEN 2013

NOV I N KY Z M Š
Jaro na sebe letos nechalo čekat
opravdu dlouho. Po sluníčku a pěkné
jarní pohodě se nám stýskalo všem.
Ale už je tady a ne na darmo se říká, že
se z něčeho radujeme jako malé děti.
S nadšením sledujeme, jak se děti
zajímají především o všechno živé, co
se vyvíjí, roste a je v pohybu. Radost
jim dělá prodlužující se den, první jarní kytičky, zpěv ptáčků, ale především
mláďata zvířátek, ke kterým mají u nás
stále ještě blíž než děti ve městech.

Sedmáci na výletě v Praze usedli i do hlediště Národního divadla. Foto: ZŠ

7. ročník
1. Jana Kohoutová, 84 bodů
2. Eliška Thomayerová, 63 bodů
3. Tomáš Strnad, 61 bodů
8. ročník
1. Michal Fišer, 56 bodů
2. Josef Andres, 45 bodů
3. Nikola Kubátová, 50 bodů
9. ročník
1. Zuzana Havlíčková, 49 bodů
2. Rostislav Beran, 44 bodů
3. Anežka Stránská, 41 bodů
Blanka Zvolánková

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO MUZEA

Osmáci v rámci hodin českého
jazyka zavítali do místního Muzea
K.H.B. Ve čtvrtek 8. dubna si poslechli
vyprávění o životě a díle našeho slavného rodáka. Paní Sobotková třídu
seznámila nejen s odkazem Karla Havlíčka Borovského, ale také s politickou
situací 19. století. Příhodně poukázala na okolnosti vzniku jednotlivých děl
a prožité události, které se v jeho díle
často objevují.
		
Marie Holcmanová

První pomoc do škol

Již potřetí a naposledy se
osmáci zúčastnili preventivního programu První pomoc do škol. Poslední
část kurzu byla neobvyklá, v režii dvou
členů záchranného sboru si žáci nejen
poslechli odborné poučení o záchraně člověka a o historii medicíny, ale
především si na vlastní kůži vyzkoušeli
ošetření různých druhů úrazů.
Marie Holcmanová

Bonbónkový kabaret

4. dubna k nám do školy zavítal
,,Bonbónkový kabaret“ s představením pro děti z MŠ a žáky 1., 2., 3.
ročníku ZŠ. Představení, ve kterém
byli hlavními hrdiny Daneček Hájek

ze 2. třídy a Štěpán Kubát z třídy 3.,
se dětem líbilo. Oba chlapci pro děti
,,vyčarovali“ z kouzelného mlýnku a s
pomocí kouzelného zaříkávadla bonbóny. V druhé části programu paní
několika málo dětem vyrobila z balónků zvířátka, která si odnesly domů.
Vlasta Slámová

TESTOVÁNÍ SCIO

V měsíci dubnu se žáci 3. a 7. ročníku zúčastnili testování, které realizuje společnost SCIO. Toto testování
nabízí sledování výsledků vzdělávání
– testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů, rychlou zpětnou vazbu pro
vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich
rodiče, porovnání výsledků naší školy
s ostatními.
Třeťáci řešili celkem 5 testů – český jazyk, matematika, anglický jazyk,
člověk a jeho svět (prvouka), klíčové
kompetence. V každém testu na ně
čekalo 18 úkolů, které museli zvládnout vyřešit za 25 minut. Některé
úlohy však byly velmi náročné, jejich
zadání vůbec neodpovídala výstupům
školního vzdělávacího programu pro
3. ročník.
Sedmáci řešili celkem 3 testy – český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Z češtiny odpovídali
na 30 otázek během 45 minut, 30
úloh z matematiky řešili 60 minut
a 60 otázek na ně čekalo v testu z
obecně studijních předpokladů, které
museli zvládnout za 60 minut. Podle
jejich názoru se v testech setkali jak
s jednoduchými, tak i náročnými úlohami.
Podle předběžných výsledků by testování nemuselo dopadnout vůbec
špatně, ale na vyhodnocení a závěrečnou zprávu si budeme muset ještě
všichni počkat!
Blanka Zvolánková

A právě proto jsme nazvali téma
měsíce dubna „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Děti mají možnost při vycházkách
a předem domluvených návštěvách
soukromých zemědělců i drobných
chovatelů pozorovat zvířata a jejich
mláďata v jejich přirozeném prostředí
dvorku, chléva, maštale i kurníku. Tato
možnost je dále inspiruje k hrám a činnostem všestranně rozvíjejících jejich
osobnost.

NAŠE AKTIVITY
- 4. 4. jsme se zúčastnili zábavného
pořadu BONBONOVÝ KABARET
- 11. 4. proběhla informativní schůzka
s rodiči ohledně prázdninového provozu v MŠ
- 16. 4. se konala beseda s POLICIÍ ČR
- 18. 4. děti zhlédly v kině Krucemburk
pásmo pohádek „Kamarádi z TV 1“
- absolvovali jsme další 4 lekce plaveckého výcviku v bazénu v Hlinsku
v Čechách

POLICIE ČR u nás v MŠ
V úterý 16. 4. navštívili naši školku příslušníci POLICIE ČR praporčíci
Roman Brukner a Libor Meloun. Jestli
si myslíte, že se u nás vyšetřoval nějaký
přestupek nebo dokonce zločin, tak to
se opravdu mýlíte.
Oba policisté se snažili dětem přiblížit svoji práci. Poučit je v otázkách bezpečnosti dětí (chodců a cyklistů) na ulici. Varovali je před stykem s cizími lidmi
a učili je, jak v různých zátěžových situacích správně reagovat.
Na závěr besedy nám ukázali vybavení a zbraně, které k výkonu své
práce potřebují. Obrovskou radost
dětem udělali tím, že jim dovolili prohlédnout si policejní auto
a nakonec i na okamžik všechny překvapili spuštěním světelných a zvukových signálů.

Eva Šrámková
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PROSTÉ HRDINSTVÍ
SKROMNÉHO ČLOVĚKA

sedm měsíců a rozrostla se z původních dvanácti mužů na počet 444
partyzánů. Měla pět bojových oddílů a kolem 1200 spolupracovníků. V
bojích pobila 78 nacistických vojáků
a důstojníků, vykolejila 14 vlaků,
zničila letadlo, 138 aut, 27 motocyklů, 3 tanky, 10 pancéřových vozů,
3 protiletecká děla, vypustila 5 000
litrů benzinu a 255 000 litrů nafty
a zásobu lihu ze 4 lihovarů. Poškodila
3 mosty, přerušila dvanáctkrát telefonní spojení. Vyhodila do povětří
skladiště trhavin, zastřelila důstojníka
SS, popravila sedm zrádců. Padlo 119
partyzánů se zbraní v ruce, ve vězení
zemřelo 46 spolubojovníků.
V bojové charakteristice Bedřicha
Bratršovského se dočteme, že obsluhoval tajný úkryt, vybudovaný v jejich
stavení, vykonával spojovací a výzvědnou činnost pro štáb brigády, rozšiřoval ilegální tisk a pomáhal organizovat
další ilegální organizace. Při osvobození bojoval se zbraní v ruce ve svazku
brigády Mistra Jana Husa. Za pomoc
partyzánům byl pronásledován a
doslova přežil i gestapácké razie, hledající v domě ukryté partyzány.
O bojových příhodách či konkrétních událostech B. Bratršovský

nechtěl povídat. „To je v knihách,“ řekl
skromně.
Bedřich Bratršovský získal řadu
válečných medailí mezi nimiž dominuje medaile partyzánské brigády
Mistra Jana Husa. Poslední medaili obdržel v roce šedesátého výročí
osvobození naší vlasti od německého
nacismu. Udělil mu ji ministr obrany
ČR 4. května 2005 v Praze.
I přesto, že neměl nejlehčí život,
ať už pracovní či rodinný, stále ho
posilovala víra. Jeho život byl naplněný skromností, nezištností a pokorou.
Bedřich Bratršovský již od roku 2009
mezi námi není. Uzavřel se jeden
z pracovitých životů prožitý ve víře
a lásce. Život křesťana a partyzána
brigády Mistra Jana Husa.
Dnes tyto hrdinné boje i dobu připomíná památník v Leškovicích, kde
až na sklonku války na konci března
1945 v dramatickém boji s okupanty
padl celý štáb partizánské brigády.
Sedm partyzánů v obklíčení bojovalo do posledního náboje, když dlouho
vzdorovali téměř třem stovkám vojáků wehrmachtu.

A. Fruhbauer
informuje Branka:
Sestava: Vymetal – Chlubna, Veselý J.,

Sestava: Vymetal - Tonar, Veselý J.,
Frühbauer Z., Kučera L. - Chlubna,
Kučera P., Šrámek, Fikar - Veselý P.,
Rakušan
Střídali: P. Šmíd, M. Sobotka, A. Frühbauer.
Fotbalisté Tisu vstoupili do zápasu lépe a už po osmnácti minutách
vedli po gólu Kučery. Ten po autovém
vhazování propasíroval balon s odrazem až do sítě. Ve 22. minutě však byl
nařízen pokutový kop, který proměnil
Fikar.
Ještě do přestávky Borová zvýšila
na 3:1, když po rozích přesně hlavičkovali Tonar s Kučerou. Hostující Sojka v poslední čtvrthodině už jenom
upravil na konečných 3:2.

...pokračování článku z minulého čísla...

Největším nebezpečím pro partyzány se ukázaly být jejich vlastní chyby. Nedostatečná či přílišná odvaha,
strach a zbrklost, nekázeň, pohodlnost či zlé náhody. Kdyby toho všeho nebylo, bylo by ještě méně obětí
protože okupanti v naprosté většině
případů nevěděli nic, dokud se k nim
informace nedonesly od někoho
z civilních obyvatel.
Celé zimní období 1944-45 bylo
v Čechách i na Moravě ve znamení
velké německé ofenzívy proti partyzánským skupinám. Dne 27. března
1945 byla bojová činnost brigády
Mistra Jana Husa citelně ochromena smrtí velitele Fomina a dalších
příslušníků. I přesto za tři dny do
30. března partyzáni úspěšně završili třicet sedm akcí. Brigáda potom
zasáhla i 9. a 10. května do závěrečných osvobozovacích bojů proti pancéřové jednotce SS u obce Polička.
V Peršíkově byla Sovětská armáda
11. května 1945.
Brigáda Mistra Jana Husa působila

TJ SOKO L

Mladší žáci 5 + 1

Havlíčkova Borová - Dlouhá Ves 5:2
(2:0)
Branky: Matěj Běhounek, David
Lupták, Vilém Klement, Ladislav
Luňáček, Pavel Zvolánek
Mladší žáci zahájili jarní část fotbalového ročníku 2012 – 2013 vítězně. Na
domácím hřišti si poradili s Dlouhou
Vsí a trošičku si i vylepšili brankový
poměr.

MUŽI A

Budíkov – Havlíčkova Borová 3 :1
(2:0)

Frühbauer Z., Tonar - Sobotka, Kučera
P. Šrámek, Fikar - Veselý P., Rakušan
Poslední Budíkov začal výborně a ve
12. minutě ho po samostatné akci
dostal do vedení L. Kavka. Pak sice
hostující Fikar nastřelil břevno, ale
chvíli před poločasem navýšil vedení
domácích F. Žáček.
Po přestávce byla lepší Borová, jenže domácí pozorně bránili. Na 3:0 zvýšil po dlouhém autu
Zeta Trecha, střídající A. Frühbauer
v závěru dosáhl jen čestného úspěchu
hostů.
Havlíčkova Borová - Tis 3 :2 (3:1)
Branky: Fikar (P), Tonar, Kučera L.

UPR AV E NÉ ROZ LO S OVÁ NÍ :
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NECELÉ TŘI MĚSÍCE ZBÝVAJÍ DO STARTU
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BOROVSKÉ DESÍTKY

V pořadí třetí ročník závodu na 10 kilometrů odstartuje
v sobotu 27. července. Předcházet mu bude, podobně jako
vloni, program pro děti i přihlížející. Oproti minulému roku
však chystáme několik změn. Závod tentokrát odstartuje
z náměstí a v důsledku toho je trať v lese zkrácena. Z místa
startu se běží k borovské vodárně a dále do lesa kolem
Henzličky až na Synkův kopec, kde je občerstvovací stanice. Přes Podhorskou louku a rybník Podhorák se běžci
vrací zpět k Borové, kde Zeleného ulicí vběhnou spodem
na hřiště.
Věříme, že letošní účast překoná počty loňských závodníků na startu. Budeme rádi, pokud závod přiláká ještě
více amatérských nadšenců, kteří - podobně jako 5 odvážných dam v loňském roce - zdolají trať pro dobrý pocit ze
sebe sama.
Veškeré informace průběžně doplňujeme a aktualizujeme na webu www.borovska10.wz.cz. Na těchto stránkách Vás o nich budeme průběžně informovat.
Na viděnou na trati se těší pořadatelé

Podívejte se, jak vypadala účast v prvním ročníku B10, a jak se
změnila v roce loňském. Kam se čísla pohnou letos? Věříme, že
krásná trať okolím Borové přiláká ještě více odvážlivců.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Závodníci Borovské desítky v roce 2012 těsně po startu.

Foto: Tomáš Ježek

Připomínáme občanům, že k 30. 4. byl
splatný místní poplatek za vývoz popelnice, dále poplatek ze psa a také úhrada
za vodné a stočné.
Upozorňujeme na tuto skutečnost
občany, kteří dosud výše uvedené
v termínu splatnosti neuhradili.
Na stav Vašich pohledávek se můžete
v případě zájmu informovat na úřadu
městyse buď telefonicky na číslech
569 642 101
nebo 569 642 020
nebo e-mailem na adresách:
urad@havlickovaborova.cz nebo
hospodarka@havlickovaborova.cz.

Závěrečný účet městyse za rok 2012 je v kompletní podobě zveřejněn
na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na úřadu městyse.

Využijete-li možnosti uhradit částku
bezhotovostně na účet městyse číslo
1122777349/0800, jako variabilní symbol, prosím, uvádějte Vaše číslo popisné.
Usnadníte nám tak spárování platby
s Vaší pohledávkou. Děkujeme.

Linda Burianová
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Rybářský kroužek – račí
inspekce

Jarní paprsky nám daly za pravdu
a zima, ač nechtěla, sbalila bílou peřinu a ulehla do snu. S koncem zimy
přichází i období změny působiště
rybářského kroužku a místo Lukšovy
chalupy přijde na řadu rybník V Kopaninách a um našich malých lovců.
V neděli 7. dubna jsme se ponořili
do tajů úhoře říčního a račí populace u nás. Vyšvihl se náš malý TrojHáček Honza Burian, který z patra chrlil jednu perličku za druhou v rámci
své prezentace na téma „naši raci“.
Dozvěděli jsme se rozdíly mezi raky
klepeťáky, co je to račí mor, i o jeho
přenašečích - račích emigrantech.
A co více, měli jsme i živé raky na
ukázku, avšak nikdo o ofinu nepřišel
a tak raci klepeťáci neztupili klepeta.
Dále jsme probrali úhoře říčního, naši
dravou rybu opředenou nejedním
tajemstvím, který v dospělosti plave

do Sargasového moře, kde se vytře
a jeho monte zase zpátky brodí řeky,
potoky do krajů nám tak známých.
V další části hodiny jsme vytáhli tempery a hbité štětce, začal boj barevný
o ten nejkrásnější splávek dětmi barvený. Každý lovec si musí přeci umět
hrát a třeba i štětcem malovat, o svou
výbavu pečovat. A tak doufáme, že
o to více bude záběrů, když se splávky
libí nám, tak proč ne rybám.
Od tohoto týdne začíná rybačka
u vody, kde snad strávíme ještě krásnější chvíle, plné rybích příběhů,
zážitků a radosti.

„ve zkratce“

Čas utíká neutuchajíc směrem
dál, jako voda v potoce a jaro ukazuje svoji sílu. Též přibylo práce, která
nepočká a tak nám nezbývalo, než-li
vzíti krumpáče, hrábě, vidle a motyky
a vyšlápnout k rybníku.
Podařilo se nám vyhrabat posekaný rákos, aby netlel ve vodě, která
by zahnívala, dále slovit malý rybník
a skoro celý vyčistit, vysekat a vyhrabat břehy, také upravit okolí kolem
maringotky, pročištění drenáží atd.

„SPOLU PROTI PROUDU...“
...motto, které nás provází od začátku myšlenky OS TrojHáček a ne jednou se zdála naše cesta zbytečná či
marná. I tak jdeme dál s hlavou plnou
nápadů, jak zlepšit naše žití a udržet
krásy malebného kraje Českomoravské vrchoviny, našeho domova.
Druhým rokem jsme se přihlásili
k akci Čistá Vysočina a prvním rokem
k akci Čistá řeka Sázava - zde se podařilo navázat spolupráci s koordinátorkou celé akce paní Hupkovou a pevně
doufáme, že tímto naše spolupráce
nekončí.
Sobota 13. dubna 13:00 hodin,
příhodný po obědový čas vyvalit
pupky na zahrádce u pivka, poklábosit, ve většině případů si postěžovat,
co nás trápí. Pro nás to byl čas srazu
u místní sokolovny a začátek pochodu za „očistou“ Borovského potoka
a přilehlého okolí. Milým překvapením byl počet účastníků i věková
skladba našeho čistícího repertoáru.
Bylo nás dokonce tolik, že jsme se
rozdělili na dvě party a každá začala
z jiného „konce“.
Parta okolo Tomáše Kučery si vzala na paškál čištění od Podhorského
rybníka směrem k osadě Peršíkov
a naše parta se ponořila do čištění
potoka „u Labe“, kráčejíc směrem
ke starému ovčínu, který při pohledu zeje prázdnotou a vyvolává určitý druh nostalgie. Zde jsme našli
asi nejvíce „pokladů“, které již přebývaly u pomyslných dárců a bylo
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Čistící procházku jsme
zakončili u rybníka
V Kopaninách.

jim líto je uskladnit do popelnice...
U soutoku této „borovské stoky“
a Borovského potoka jsme se vydali
proti proudu k Peršíkovu, kde se „utopil“ náš premiant Danda Hájků, který
byl následně eskortován ku domovu.
Malebná krajina s přibývajícími krůčky směrem k přítoku, kreslila naši
cestu podél meandrů potoka a sem
tam mezi stromy vykoukla silueta
borovského kostelíčka. Ne jednoho
z nás napadá část básně významného
rodáka K.H.B.: „Ten borovský kostelíček stojí na vršku, skrze lesy smutně
na mne hleděl: „Jsi to, můj hošku?“
Výborná nálada provázela naší skupinu celou trasou čištění a dokonce
jsme potkali i zmiji obecnou, poslední
tanečnici „Na Cikánce“, která v leže
v rytmu samby hledala paprsky slunka, aby pookřála po dlouhé zimě.
Celou akci dokumentoval pan Filip
T.A.K. a naše začínající foto dokumentaristka Míša Chlubnová. Spolu
s Jíťou Štefáčkovou zaujaly kočárko-
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Bohužel jsou i věci, které se nepovedly stihnout, a které stále čekají na
tucet dalších rukou, které pomohou.
Prioritou je dostavba mola, které je
pro mnohé z nás noční můrou:).
A jaké jsou další plány? Snad jen
nastíním v pořadí prvním čarodějnice
a rybářské závody pro malé TrojHáčky
a Mladé myslivce, dále v červnu dětský den a závody, pokračování ze série
seminářů o kriminalitě vůči seniorům
z projektu Bezpečný domov, chtěli
bychom představit i chutě české ryby
domácí a poznání české rybí gastronomie, aneb nejen pstruh na másle
a kapr v trojobalu.
Také se chystáme podat na Ministerstvo životního prostředí „Žádost
o určení správce drobného vodního toku - Borovský potok“ na území
osad Peršíkov, Železné Horky a městyse Havlíčkova Borová. Celý koncept
je zaměřený na udržitelnost daného
biotopu a snahu o zachování populace raka kamenáče, raka říčního,
pstruha obecného (potočáka) a dalších vzácných či dokonce ohrožených
organismů. Ale o tom až někdy příště.

Luboš Havlíček za OS TrojHáček

vou jízdou, kde místo popelářského vozu usedli do kočárků Terezka
s Jáchou, naši nejmladší pomocníci
s dudlíkem místo pedálů.
Velký obdiv mají paní Kolouchová
a paní Nejedlá, které šly s námi proti proudu a rozzářily nejeden úsměv.
Velký dík patří též Láďovi Šorfovi, který jako neohrožený Nebojsa podstoupil nejeden souboj s linoleem či jiným
zákeřným nepořádkem. A jelikož jsme
v aprílu, tak počasí opravdu dostálo
svému a jednou nás zkropil jarní deštík, ale nejsme z cukru.
„Kolo kolo mlýnské, za čtyři rýnské“... I my jsme našli v potoce kolo,
jen nebylo polámané ani mlýnské,
nejspíš nějaký traktorista ukroutil ho
v půl a zapomněl. Celkem jsme nasbírali 20 pytlů odpadu, nějaký železný
šrot od pokliček a hrnců až po střešní
krytinu, části linolea atd.
Celou velmi zajímavou „procházku“ jsme zakončili u nás na rybníce
V Kopaninách, kde čekal teplý citronový čaj a buřty. Kdo chtěl, mohl se
ohřát v maringotce. Dětem jsme navázali profesionální klacky na rybačku,
aby mohly vyrazit na lov okounků.
Celé odpoledne plné radosti
v každém z nás nechá určitou vzpomínku, třeba že jen malinkatou, neb
i malé krásy stojí někdy za velkým
štěstím. Tímto bych rád poděkoval
všem zúčastněným, i našim malým
TrojHáčkům, kteří nelení a s námi
jdou někdy cestou nelehkou.
Těšíme se za rok na shledanou.

Luboš Havlíček, OS TrojHáček
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POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET!
NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI TYTO VÝLETY:

4. 5. – SOBOTA
ZÁMEK LITOMYŠL
a prohlídka města
11. 5. – SOBOTA
PRŮHONICE
botanická zahrada a park
25. 5. – SOBOTA
HRÁDEK U NECHANIC
1. 6. – SOBOTA
PŘEROV NAD LABEM
nejstarší skanzen v Čechách
PŘIHLÁŠKY, INFORMACE O CENÁCH A ČASECH ODJEZDŮ

NA TELEFONNÍM ČÍSLE 776 297 888
NEBO OSOBNĚ NA ADRESE I. VÍTEK, PIVOVARSKÁ 182, H. BOROVÁ
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O CESTOVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ NA VÝLETY

PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.
Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

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

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

Životní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění domácností a nemovitostí
Cestovní pojištění – na dovolenou nebo i celoroční
pojištění na cesty do zahraničí

Penzijní připojištění
Povinné ručení
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti
Další druhy pojištění
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

Nabídka práce

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je znalost
práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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Přijali jste někdy pozvání
na předváděcí akci či si
domů pustili dealera
a podepsali kupní smlouvu?

Ptáte se, proč jsou předváděcí akce
a dealeři zvonící u dveří takovým
zlem? Občanské sdružení TrojHáček
koncem dubna pořádalo další seminář z řady setkání v rámci projektu
„BEZPEČNÝ DOMOV“, v němž cílí na
kriminalitu uplatňovanou vůči seniorům. Na následující straně Vám přinášíme shrnutí - to nejdůležitější, co
musíme všichni nosit v hlavě.

Vždy, když ve schránce najdete na
první pohled lákavou pozvánku na
zajímavý výlet spojenou s předváděním zboží či když u vašich dveří zazvoní podomní prodejce, připomeňte si
následující skutečnosti:
Nabízené zboží je předražené,
a to i po započítání všech „slev“,
„výher“ a „dárků zdarma“. I s jeho kvalitou je to na pováženou. V obchodní síti koupíte kvalitnější výrobky za
mnohem příznivější cenu.
Mnozí prodejci se ničeho
neštítí. Na začátku úsměvy, galantnost, krásné řeči a na konci agrese.
Bez skrupulí zamknou dveře předváděcí místnosti, odeberou občanské
průkazy, přikážou vypnout mobily,
nedovolí odskočení na toaletu. Účastníci zájezdů vypovídají i o slovním
a fyzickém napadání. Dokud prodejci
nebudou mít dostatek podepsaných
smluv, nepustí nikoho ze svých spárů.
Hrozí vážné riziko, že dodané zboží
nebude mít slibované vlastnosti.
Přijdete o peníze a často se
i na dlouhou dobu zadlužíte.
Pokud podepíšete úvěrovou smlouvu, v konečném důsledku zaplatíte
za zboží mnohonásobně více. Z čeho
budete platit splátky? Nebudete-li
platit, skončíte v rukách exekutora.
Zákon chrání, často jen na
papíře. I když včas odstoupíte od
kupní smlouvy a prodejce je povinen vrátit peníze, vyhráno nemáte.
Pokud se peněz nedočkáte a pokud je
nechcete oželet, musíte se obrátit na
soud.
Klam versus skutečnost.
Pokud jste nestihli odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od podpisu
a přesvědčili jste se o nesouladu mezi
propagovanými a skutečnými vlastnostmi, máte ještě šanci od smlouvy
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odstoupit. Bude to však krkolomná
cesta bez záruky na úspěch.

Pozvánka na zájezd za pár korun
„vstupného“ je velkým lákadlem.
Budete-li ale vědět, jak ji správně číst,
nestrčíte nevědomky hlavu do pomyslné oprátky.
Program. Přestože pozvánka láká
na výlet, hlavním cílem je předvádění zboží a nevybíravé nucení k
podpisu kupní smlouvy. Často na
pozvánce záměrně chybí, že se bude
předvádět zboží, aby ti, kteří už něco
o předváděčkách slyšeli či mají osobní zkušenost, zůstali v nevědomosti a na výlet jeli. Počítejte s tím, že
převážnou většinu dne strávíte často uzavřeni v sokolovně či restauraci
v zapadlé vísce. Dveře se odemknou,
až bude prodán určitý počet výrobků, aby měl prodejce dostatečný zisk
z celé akce.
Dárky. Fotografie dárků vyobrazených na pozvánce jsou téměř vždy
jen ilustrační a slouží jako spolehlivé
vnadidlo. Kdo z nezasvěcených by
odolal? Známy jsou případy, kdy třeba darovaný vánoční stříbrný řetěz
měřil pouhých 40 cm a deka merino
z jemné ovčí vlny byla stoprocentní
syntetikou.
Občerstvení. Je-li poskytováno
občerstvení nebo dokonce oběd,
musí ho také někdo zaplatit. A kdo
hostí účastníky zájezdu? Přece ti, kteří podepsali kupní smlouvy a domů si
odvážejí předražené výrobky.
Identifikace prodávajícího.
Když na pozvánce nenajdete obchodní jméno prodávajícího a jeho adresu, znamená to jediné: prodejce se
skrývá před minulými a současnými
nespokojenými zákazníky. Představí-li se prodejce na pozvánce, ještě
to není žádná jistota. Mnohé firmy,
které už jsou v tomto oboru podnikání nechvalně známy, zmizí z povrchu
zemského, aby se posléze objevily
pod novým obchodním jménem.

Nejlepší prevencí problémů plynoucích z předváděcích akcí a podomního prodeje je na pozvání nereagovat
a dealera nepouštět přes práh a rychle a rázně se s ním rozloučit. Pokud
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naše varování nezabralo a vy byste
přeci jen chtěli na předvádění jet, byť
s předsevzetím, že určitě nic nepodepíšete, zkuste ještě zavčasu přemýšlet, co vás může potkat…
Apel na zdraví. Ve většině případů se od prodávajícího dozvíte, že
jím nabízené zboží dokáže pozitivně
ovlivnit zdravotní stav váš či vašich
blízkých.
Vyhráli jste! Pokud nezabere apel
na zdraví, následuje většinou losování
výherců dárků údajně za desetitisíce
korun. Jejich získání ovšem závisí na
dosti zásadní podmínce: nabízené
zboží si musíte koupit! I když nákupní
ceny dárků se jako spotřebitel nedozvíte, jisté je, že budou činit pouze
nepatrný zlomek deklarované hodnoty a vy je bohatě uhradíte v rámci
kupní ceny zakoupeného výrobku.
Kocovina. Prodejci dobře vědí, že
„kšefty“ jdou lépe, jsou-li účastníci předváděcí akce trochu v náladě.
Atraktivně vypadající výlet spojený
s ochutnávkou burčáku, po skončení
sezóny ochutnávkou vína či dokonce
něčeho tvrdšího tak nemusí skončit
jen bolehlavem, ale i velkým průvanem v peněžence.
Nátlak a agrese. Nezabere-li apel
na zdraví, nezaberou-li dárky, mnohdy nastoupí nátlak a agrese. Zadržování občanských průkazů, urážky či
bránění v návštěvě toalet jsou jen
některé z jejich forem. Jste ochotni
toto podstoupit?
Výhrůžky. Prodejce (a většinou
ne jeden, ale minimálně dva) vás
se zbožím často odveze rovnou z
akce domů, obzvlášť máte-li doma
uloženou hotovost. Fotoaparátem či
kamerou si zdokumentuje váš domov
a bude velmi dbát na to, aby vám to
neuniklo. Pokud opadne vaše nadšení
z předvádění a budete se zdráhat
předat peníze, začne na vás tlačit
a vyhrožovat.

Fenoménem poslední doby jsou
nezvané návštěvy prodejců, kteří se
ohánějí velkými úsporami peněz,
když změníte dodavatele elektřiny či
plynu, popř. telefonního operátora.
Pamatujte na to, že nemáte povinnost
je vpouštět do svého bytu či domku
a předkládat jim na jejich žádost „ke
kontrole“ vyúčtování služeb. Podomní prodejci jsou placeni podle počtu
uzavřených smluv. Podomní prodejci
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mají velký dar řeči a přesvědčování.
Na pozoru se mějte i před osobami,
které se vydávají za zástupce vašeho
stávajícího dodavatele či operátora.
Ten s vámi totiž zásadně komunikuje jinou formou než osobní návštěvou. Dobře si pamatujte, že na první
pohled výhodnější cena může být
spojena například s nevýhodnými
smluvními podmínkami.

Neuposlechnete-li naši dobrou radu
vyhnout se předváděcím zájezdům
a podomním prodejcům, alespoň
dodržujte pár pravidel.
Nikdy nechoďte sami.
Morální opora někoho z rodiny či přátel může být stejně důležitá jako jejich
případné svědectví, dojde-li ke sporu.
Dárky pro manželské páry.
Lákadlo na pozvánce je promyšleným
tahem prodejce. Snaží se vyhnout
situacím, kdy kupující s nákupem
váhá, protože „Co by tomu řekl
manžel/manželka?“. A je si jist, že
stejně jako „zpracuje“ vás, „zpracuje“
i manžela či manželku.
Nepodepisujte pod tlakem.
Nepodepisujte, co jste nečetli! Budeli vás prodejce přemlouvat, že čtení je
zbytečné, že vám přece všechno
řekl, důsledně trvejte na: Nepodepíši! Umožní-li vám prodejce přečtení smlouvy, vždy podepište každý
list, aby následně do smlouvy něco
nepodstrčil.
Pozor na rozhodčí doložku.
Nutí-li vás prodejce podepsat rozhodčí doložku, zbystřete. Je-li zakomponována ve smluvních podmínkách, je
neplatná. Častěji však bývá na samostatném listě s podrobnějšími informacemi o rozhodčím řízení, což je
v souladu se zákonem. Pokud o zboží
navzdory vší logice opravdu stojíte, vždy důkladně zvažujte význam
a důsledky podpisu.
Převzetí zboží. Nabídne-li prodejce, že vám zboží zaveze domů, dejte si
pozor na to, co podepisujete. Musí to
být pouze a jenom doklad o převzetí.

tlakem, kterému jste byli vystaveni.
Uvědomili jste si, že jste udělali velkou chybu a rádi byste ji napravili?
I když poradíme, co dělat, upozorňujeme, že nemusíte mít vyhráno a že se
nakonec vrácení peněz budete muset
domáhat u soudu.
Neodkládejte řešení problému. Vzniklý problém je třeba řešit
co nejrychleji, ať již s pomocí rodiny,
známých či poradců ze spotřebitelských organizací nebo České obchodní inspekce.
Čas pracuje proti vám. Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez
udání důvodu můžete do 14 dnů od
jejího podpisu. Odstoupení musí
být písemné a doručení prokazatelné (doporučeným dopisem, nejlépe
s dodejkou)! V žádném případě prodejci netelefonujte, nesnažte se ho
vyhledat osobně.
Jak na odstoupení od smlouvy. Základní vzor odstoupení od
smlouvy Vám v případě zájmu poskytneme na úřadu městyse.
Nic nevyhazujte. Kupní smlouvu,
případně úvěrovou smlouvu, pokud
jste podepsali, a další listiny pečlivě
uschovejte, stejně tak i leták s pozvánkou na předváděcí akci.

Pouliční prodejci jsou velmi dobře
vyškoleni na „rychlý“ prodej, takže
nestihnete ani napočítat do pěti a již
na vás vybalí fantastickou nabídku.
Každý prodejce má za prodaný výrobek nebo službu provize. Jsou docela
vysoké a jejich výši samozřejmě odpovídá motivace prodejce. Nelze se tedy
divit tomu, že jsou pouliční prodejci
čím dál tím víc agresivnější.
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Nejlepším přístupem k předváděcím
akcím a k podomním prodejcům, kteří zazvoní u vašich dveří, je zásada 3N
(„tří en“). Naučte se ji, opakujte si ji
a vždy se podle ní řiďte!
Nejezdit/Nezvat. Nejezděte na
předváděcí akce. Nečeká vás na nich
nic dobrého. Svůj čas můžete trávit
jinak a lépe a hlavně bez rizika. Podomní prodejce nepouštějte přes svůj
práh. Důrazně odmítněte jejich snahu
vetřít se do vašeho soukromí. Važte si
sami sebe. Naučte se být zdravě sebevědomí.
Nepodepisovat.
Neodoláte-li pozvánce na předváděcí akci, pustíte-li přece jenom podomního prodejce přes práh, buďte
informovaným, až lehce pobaveným
a nezúčastněným pozorovatelem celé
akce. Buďte si však vědomi toho, že
proti sobě máte velice dobře vyzbrojeného protivníka. Jeho jediným cílem
je donutit vás k podpisu.
Nerezignovat.
Neodolali jste, podlehli a podepsali
kupní smlouvu. Všeho litujete a hrozíte se toho, co bude dál? Neztrácejte čas, již víte, jak postupovat při
odstoupení od kupní smlouvy. Hlavně
se nesmíte vzdávat! I když je téměř
jisté, že to bude běh na dlouhou trať,
nevzdávejte se!
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV
POTÍŽÍ VOLEJTE
PORADNU dTestu
na telefonním čísle
299 149 009.
Zdroj: www.dtest.cz

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V RÁMCI PROJEKTU

„BEZPEČNÝ DOMOV“ - TENTOKRÁT
NA TÉMA FINANČNÍ GRAMOTNOST,
PRO VÁS CHYSTÁME NA

ZAČÁTEK ČERVNA.

BLIŽŠÍ INFORMACE VČAS UPŘESNÍME.
Pozvánku opět najdete ve Vaší schránce.

Stát se to může – podepsali jste
smlouvu. Je jedno, zda zcela dobrovolně či pod velkým psychickým
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OSMISMĚRKA O CENU

osmisměrka tentokrát ukrývá jednu májovou
pranostiku: „Májová voda ... (tajenka).“

LEGENDA: akce, antika, baterie, bavlna,
charakter, fiakr, fit, hádka, hokej, hřebenatka, kabela, kamera, kmen, kněžna,
kombajn, majonéza, okno, planina, přijetí, psi, razítko, spěch, zavařenina, zóna
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 5. 2013
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily.
Správná tajenka z minulého čísla zní: „BUDE BRZIČKO“. Z došlých odpovědí jsme vylosovali:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. RONOVSKÁ HANA, H. BOROVÁ
2. ZVOLÁNKOVÁ MARIE, H. BOROVÁ
3. PLŠIČÍKOVÁ IVETA, PERŠÍKOV
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse.
Blahopřejeme!

pohotovostní služby zubních lékařů
v okrese H. Brod na následující měsíc:

borovští myslivečci

Myslivecký kroužek pod
vedením Mirky Luňáčkové
a Tomáše Janáčka - který si
říká Borovští myslivečci, se
vydal v neděli 14. dubna 2013
do Vilémova na okresní kolo
soutěže o Zlatou srnčí
trofej. Vše probíhalo v krásném prostředí Vilémovského
zámku, počasí nám přálo a
děti si to náramně užily a mají
o zkušenost navíc.
Na tuto soutěž jsme jeli
poprvé a hlavně proto, aby si
děti vyzkoušely svoje dovednosti. Děti měly otázky jak z
poznávání zvířat, tak rostlin,
především ale z oblasti myslivosti. Nakonec byla i střelba ze
vzduchovky.
Děti vše zvládly a překvapilo
nás, že na to, že jsme se tako-

Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2013
Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz

Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.
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vé soutěže zúčastnili poprvé, se děti opravdu snažily, o
čemž svědčí i jejich výsledky.
Jako nováčci na této soutěži se
neztratili, což nás jako vedoucí
upřímně těší. Odjížděli jsme
domů plní dojmů a děti už se
těší na příští ročník soutěže.
Výsledky kategorie do 10 let:
2. místo - Lukáš Balcar,
3. místo - Ester Janáčková,
5.místo - Vašík Čejka,
8.místo - Kačka Luňáčková,
10.místo -Jana Hájková,
13.místo - Radim Solnička.
Kategorie do 15 let:
17. místo - Láďa Luňáček,
19. místo - Terka Kučerová,
21. místo - Robin Solnička.

Za myslivecký kroužek
Janáček T. a Luňáčková M.

duben a květen v myslivosti

Práce myslivců po zimě
začíná čištěním a opravami
krmného zařízení. Je nutno
jej vyčistit od starého krmiva,
parazitů a okolí krmelce desinfikovat. Dále se kontrolují a
opravují posedy a kazatelny.
Nevelké přípravy jsou v květnu. Právě květen je v přírodě
obdobím kladení mláďat srnčí
zvěře, druhé vrhy zajíců, hnízdění ptáků, bažantů, koroptví… Proto se myslivci snaží
o udržování klidu v honitbě.
A tak prosíme o dodržování
zákazu volného pohybu psů,
kteří jsou hrozbou pro zvěř,
stejně jako bezohlední motorkáři či čtyřkolkáři. Na druhou
stranu to mohou být lidé,
kteří chtějí pomoci, ale opak

upozornění

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:

DUBEN 2013

Duben je měsíc, ve kterém
se začíná probouzet příroda,
kdy ptáci a mláďata ve volné
přírodě začínají vyvádět svá
mláďata. Je to doba, ve které
bychom měli i my dbát na to,
abychom co nejméně vyrušovali zvěř, která potřebuje co
největší klid.
Je na nás všech, kteří
chodíme do přírody se svými miláčky psy na procházky, abychom je nepouštěli
v místech, kde by se mohla
vyskytovat zvěř, a už vůbec ne v
lese. Jsou mezi námi však tací,
kteří toto nedodržují. Vysta-

je pravdou - jako při nalezení mláďat. Mějte na paměti,
že mláďata opuštěna nejsou,
jejich matka je opodál a sleduje, co se bude dít. Proto pokud
naleznete opuštěné mládě,
nedotýkejte se ho a co nejdříve a nejkratší cestou se vzdalte od tohoto místa.
Víte, že…?
2. 5. slavíme MEZINÁRODNÍ
DEN PTAČÍHO ZPĚVU
3. 5. připadá na DEN SLUNCE
15. 5. je MEZINÁRODNÍ DEN
RODINY
24. 5. je EVROPSKÝM DNEM
PARKŮ
31. 5. je DEN OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Myslivecké sdružení H. Borová

vují se tak porušení vyhlášky o volném pobíhání psů
a hlavně mysliveckého zákona,
které může řešit ustanovená
myslivecká stráž až zastřelením pejska, jež se volně pohybuje po honitbě bez dozoru.
I toto má však svá pravidla. Při venčení má být pes
pod stálým dohledem a hlavně: musí být ovladatelný. Nejhorší případy jsou, když psi
štvou zvěř. Nechceme, aby
k takovýmto případům docházelo. Buďme proto ohleduplní
a dodržujme tato ustanovení.
Myslivecké sdružení Havlíčkova
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OBRAZEM

Borovští myslivečci vůbec poprvé na okresním kole soutěže O zlatou srnčí trofej. Foto: Tomá Janáček

Předškoláci při plaveckém výcviku v Hlinsku. Foto: MŠ

Zajímavou mapu světa vyrobili deváťáci. Foto: ZŠ

Policie ČR v mateřské škole. Foto: MŠ

Sedmáci na výletě v Praze u Karlova mostu. Foto: ZŠ

Akce Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava v režii OS TrojHáček. Foto: Luboš Havlíček, Linda Burianová
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Žáci první a druhé třídy - Akce Čistá Vysočina v ZŠ. Foto: David Burian

Jaro v mateřské škole. Nahoře spodní třída, dole předškoláci.
Foto: MŠ
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OBRAZEM

Děti z rybářského kroužku barví splávky. Foto: Luboš Havlíček

