ZÁŘÍ 2017

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BOROVSKÉ LISTY
Spolek

pořádá rukodělnou dílnu PRO SENIORY, jejíž náplní je charitativní projekt

w w w . h a v l i c k o v a b o r háčkování
o v a .chobotniček
c z * proupředčasně
r a d narozené
@ h adětiv l i c k o v a b o r o v a . c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1
6. 10. 2017 16:00

v pátek
od
v zasedacímístnosti úřadu městyse v 1. patře

SLOVO STAROSTY
Změna v zajištění služeb
seniorům

Hlavička a chapadla. Nejrůznější barvy.
Veselé obličejíky. Tu je zdobí mašlička, tu zase
roztomilý klobouček nebo dokonce dudlíček…
Jedno ale mají společné. Společný cíl a poslání.
Pomáhat předčasně narozeným novorozencům a jejich rodičům.
S sebou si přineste háček č. 2 nebo 2,5 nebo č. 3.
Těšíme se na Vás!
Více informací o projektu:

Pozvánky na akce, str. 2, 12www.nedoklubko.cz
Informace ze ZŠ, str. 7-8

Postřehy místostarosty, str. 4-5

K 31. 8. 2017 ukončila na svoji žádost
pracovní smlouvu s městysem paní
Ing. Jitka Janečková, která zajišťovala
služby a výpomoc našim starším
občanům.
Paní Janečkové velice děkuji za
obětavou práci, kterou vykonávala
velmi svědomitě, zodpovědně a ke
spokojenosti všech, téměř sedm let.
Přeji mnoho úspěchů v nové práci.
Od 1. 9. 2017 ji na pozici vystřídala
paní Marie Veselá, na kterou se
v případě potřeby můžete obracet na
telefonním čísle 732 864 925.

Teplovod

Práce na teplovodu probíhají
dle plánu, dokončují se rozvody
v budovách a výměníkové stanice.
Realizuje se pokládka potrubí
a optického kabelu pro ovládání
jednotlivých
výměníkových
stanic. Následovat bude osazení
jednotlivých
stanic
měřením
a regulací. V souvislosti s realizací
teplovodu budou probíhat zemní
práce na přívodním potrubí. Časový
harmonogram bude konzultován
průběžně s obyvateli, kterých se
budou práce na výkopu týkat.
Výkopové
práce
samozřejmě
znamenají komplikace v dopravě
a jistá omezení. Zajistěte si prosím
dostupnost motorových vozidel.
Děkuji všem za pochopení
a trpělivost po dobu celé akce, která
bude dokončena do 31. 10. 2017.

Pořízení nové automobilové
stříkačky

Městys
Havlíčkova
Borová
podal v loňském roce žádost na
Ministerstvo vnitra ČR o dotaci
na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky. Žádost
byla
vyhodnocena
nejprve
Generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR a poté
pokračování na str. 3...

Zrestaurovaná socha Karla Havlíčka Borovského. Foto: Jana Stránská
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Veselé obličejíky. Tu je zdobí mašlička, tu zase
roztomilý klobouček nebo dokonce dudlíček…
Jedno ale mají společné. Společný cíl a poslání.
Pomáhat předčasně narozeným novorozencům a jejich rodičům.
S sebou si přineste háček č. 2 nebo 2,5 nebo č. 3.
Těšíme se na Vás!
Více informací o projektu:

www.nedoklubko.cz

I Vy můžete přispět do našich
Borovských listů .
Je tu prostor pro Vaše články,
názory, nebo zajímavé fotografie.
Neostýchejte se podělit se
se svými úspěchy, úspěchy
blízkých, se zážitky z cest, oslav
a všeho, co je pro Vás zajímavé!
Příspěvky můžete posílat na
urad@havlickovaborova.cz
nebo přinést osobně.
Děkuji všem, kdo do Borovských
listů přispívají a budu se těšit na
další spolupráci.
Jana Stránská
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SLOVO HEJTMANA
Příroda nám dává v posledních letech zabrat. Napřed to bylo příliš moc
vody. Povodně. Katastrofická situace. Pracovali jsme na opatřeních proti
povodním. A přichází sucho. To na první pohled není tak hrozné. Ale ve
svých důsledcích je situace ještě horší. Je to plíživé nenápadné zlo.
Úbytek dešťových srážek, vyšší průměrné teploty a následný nedostatek
vody trápí i obyvatele našeho kraje – zvláště na Třebíčsku a části Jihlavska
a Žďárska. Severozápad kraje je na tom jen o trochu lépe. Sucho zlobí
zahrádkáře, mrzí i houbaře. Ale bolestnější je, že komplikuje práci
v zemědělské výrobě. Vláda už o problémech se suchem jednala, ale řešila
jen dlouhodobá opatření. Je ale třeba konat rychle, protože už nyní je jasné,
že nás čekají menší výnosy v rostlinné výrobě. Důsledkem je nedostatek
objemných krmiv, protože nevyvinutým a zaschlým klasům nepomohlo
ani krátké deštivé období na začátku srpna. Tím je ohrožen chov mléčného
skotu. Bolestí je ale více. Stačí se projet kolem polí a vidíme lány nízkého
obilí a dokonce borovice usychající nastojato.
Je pozitivní, že naši zemědělci se sami pokoušejí situaci řešit alespoň v rámci
svých možností. Snaží se o nové pěstební postupy, využívání hybridních osiv,
dělají opatření pro zadržování vody v krajině. Stát by nám ovšem měl také
výrazněji pomoci. Vždyť náš kraj přes své problémy s vodou dodává většinu
pitné vody pro Prahu (ze Želivky) a také pro Brno (z Vírské přehrady). Co
by si tato velkoměsta bez naší vody počala?
Na krajském úřadě jsme už před dvěma lety ustavili pracovní skupinu pro
řešení sucha a nedostatku vody. Nyní tento problém eskaluje. Vnímám, že
naši občané se snaží s vodou šetřit. Rád bych jim za to poděkoval. Nicméně
nás čeká v dalších letech ještě intenzívnější zápolení se suchem. Důležitá
bude každá kapka vody.
Jiří Běhounek,hejtman Kraje Vysočina

Restaurování pomníku Karla
Havlíčka Borovského

V letošním roce jsme provedli

Z ÚŘADU MĚSTYSE
ODEČTY VODOMĚRŮ

V období od 2. 10. do 6. 10. budou
probíhat odečty vodoměrů. Žádáme
občany, aby stavy nahlásili na e-mail
urad@havlickovaborova.cz, na tel.
číslo 569 642 101, osobně na úřadě
nebo nám můžete zanechat vzkaz ve
schránce.
Od 3.10. do 31.10. bude možné vodné
a stočné zaplatit. Upřednostňujeme
platbu bankovním převodem na číslo
účtu 1122777349/0800, rádi Vám
sdělíme částku.

KALENDÁŘE
„PODOUBRAVÍM A ČASEM II.
2018“

Na úřadu městyse je možno
k zakoupení kalendář Podoubravím
a časem II. od fotografa Míly Vaňka.
Kalendář se snaží porovnat často
neporovnatelné či téměř shodné
- zobrazuje známá místa obcí
horního toku řeky Doubravy
v časové dvojexpozici vzdálené
mnoho desítek let.
Cena kalendáře je 70,- Kč.
Jana Stránská, referentka

...pokračování ze str. 1

Ministerstvem
vnitra
ČR.
V letošním roce byla městysu
dotace udělena. Jedná se o dotaci
ve výši 2,5 mil. korun. Cena nové
CAS bude 6.031.850,- Kč. Kraj
Vysočina poskytne na nákup
nového hasičského vozidla městysu
částku 500.000,- Kč, částkou
200.000,- Kč nákup podpoří SDH
Havlíčkova Borová. Dále jsme
se rozhodli oslovit podnikatele a
firmy z Havlíčkovy Borové a okolí.
Obracíme se i na Vás, pakliže
byste chtěli podpořit zkvalitnění
akceschopnosti
naší
požární
jednotky, budeme velice rádi. Pro
tento účel jsme zřídili transparentní
účet č.: 4864582309/0800, kam je
možné zasílat příspěvky. Pokud
budete
potřebovat
darovací
smlouvu, samozřejmě Vám ji
připravíme. Pakliže nás podpoříte,
budete uvedeni na pamětní tabuli,
která bude umístěná v hasičské
zbrojnici. Možné je ovšem podpořit
nákup vozidla i anonymně.
Za Vaši případnou podporu Vám
patří naše obrovské poděkování.
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restaurování
pomníku
Karla
Havlíčka Borovského, který tvoří
dominantu
našeho
náměstí.
Restaurování
provedli
bratři
Mášové za cenu 193.350,- Kč, částku
180.000,- Kč na tuto akci obdržíme
z programu regenerace MPZ a MPR
ministerstva kultury.

Územní plán městyse
Havlíčkova Borová

V letošním roce bude probíhat
plánovaná změna územního plánu.
Žádám občany a vlastníky pozemků
v k. ú. Havlíčkova Borová, Peršíkov
a Železné Horky, kteří by měli
podněty a chtěli provést případnou
změnu v územním plánu, aby
doručili žádost na úřad městyse
nejpozději do 5. 10. 2017 tak, aby
tyto podněty mohly být projednány
na říjnovém zastupitelstvu.

Ztráty a nálezy
Na úřadě městyse jsou uschovány
nalezené předměty, většinou klíče,
brýle apod. Postrádáte-li někdo,
z uvedených věcí, informujte se
o názelech na úřadě.

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní Janečková,
děkujeme Vám za všechny služby,
které jste pro nás dělala a do nového
pracoviště Vám přejeme hodně
spokojenosti a zdraví.
Vaší práce a ochoty jsme si vždy
velmi vážili.
Jaroslava Plíhalová, Zdenka Zelená,
Marie a Mirek Křesťanovi,
Rena a Luboš Černých
a všichni ostatní.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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RADOSTI A
BOROVSKÁ DESÍTKA
Poslední sobota v červenci je již
tradičně vyhrazena pro konání
Borovské desítky. Tentokrát se
konal již sedmý ročník a byl opět
úspěšný. První ročník se uskutečnil
v roce 2011 a běželo 46 závodníků,
letos to bylo v hlavní kategorii 366
startujících. V roce 2013 byly poprvé
i dětské závody a na startu bylo 60
mladých nadějí. Letos startovalo
v šesti kategoriích 157 dětí. Cílem
Borovské desítky není honba
za rekordy, ale radost z pohybu
a z dobře prožitého dne. Letošní
ročník obohatila program svoji
účastí halová mistryně Evropy
z roku 1999 v běhu na 800 m s dosud
platným rekordem 1:56,90 paní
Ludmila Formanová, která závod
odstartovala, pobývala v areálu,
poskytovala rozhovory a selfíčka.
V závěru předávala ceny nejlepším.
Svým
skromným,
upřímným
a srdečným jednáním byla ozdobou
celého závodu a programu.
Poděkování patří hlavnímu „mozku“
Ing. Zbyňku Zelenému a jeho bezva
partě, kteří zvládají organizaci,
stejně tak i Tělovýchovné jednotě
a TrojHáčku, kteří zvládly zázemí
s občerstvením.
LETNÍ KINO
Na druhou polovinu prázdnin
připadá i další již tradiční akce,
a to letní kino. První čtyři ročníky to
byl nezapomenutelný Jiří Čáslavský,
který do naší obce přijížděl se svým
traktůrkem a promítací technikou.
Vzhledem k digitalizaci Jirka již svůj
promítací park nemodernizoval.
Přesto jsme se rozhodli pokračovat
a
začali
spolupracovat
s
Kinematografem bratří Čadíků.
Udělali jsme krok správným
směrem, neboť letos poprvé
promítali „Čadíci“
i ve Žďírci
nad Doubravou a nově měli letní
kino i v Přibyslavi, kde promítání
zajišťoval Petr Štefáček, který za
„kulturákem“ vlastními silami
vše realizoval. U nás to bylo již
posedmé, kdy si návštěvníci užívali
romantické večery. Dobrovolné
vstupné si vybírají zaměstnanci
Kinematografu tak, že v průběhu
promítání obcházejí návštěvníky, a ti
dle své libovůle poskytnou vstupné
do zapečetěné kasičky. Letos bylo
takto u nás vybráno 6.568,- korun,
4
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které Kinematograf použije na
dobročinné účely. Od roku 1998
vybral takto Kinematograf na již
téměř deset milionů korun.
Poděkování
patří
všem
návštěvníkům, kteří si do letního
kina cestu našli a dobrovolným
vstupný přispěli.
Při návštěvě mohli využít i
občerstvení, které zajistili místní
fotbalisté.
KONTEJNERY
I pro letošní podzim počítáme
s přistavením kontejnerů na tradiční
místa. Petr Kučera začne s rozvozem
již v úterý 12. září a obměnu bude
provádět vždy každé úterý, případně
ještě ve středu ráno. Připomínám,
že KOMPOSTÁRNA je otevřena
každý pracovní den od 8.00 do
14.00 hodin a v sobotu od 10.00
do 12.00 hodin. SBĚRNÝ DVŮR je
otevřen pouze ve středu od 9.00 do
11.00 hodin a v sobotu od 10.00 do
12.00 hodin.
Pod
sběrným
dvorem
a
kompostárnou je skládka, kde je
možno odkládat dřevo, větší větve
stromů, vedle skládky pak ještě
pařezy, případně staré trámy. Dále
je zde možno ukládat stavební suť,
hlínu, hlínu s kamením a kamení.
Vše je třeba vytřídit a odvézt na
určené místo.
Za správné ukládání odpadu na
sběrný dvůr, kompostárnu a skládku
všem děkuji.
TECHNICKÉ PROBLÉMY.
Téměř v průběhu celého léta
provázejí zaměstnance městyse
technické problémy. Jedná se
o poruchy komunální techniky.
Začalo traktorovými sekačkami, kde
závady odstranili naši zaměstnanci.
Následovala porucha svazkového
traktoru, kterým provádí Jaroslav
Sedlák mulčování. Traktor si
„pobyl“ ve Velkém Meziříčí v opravě
téměř tři týdny a následně musel při
reklamaci opravy pobývat v tamní
dílně dalších deset dní. Traktor Petra
Kučery byl na opravě v Hybrálci,
kde nám vyšli vstříc a operativně
závadu na spojce odstranili během
tří dnů. Nejstarší traktor ZETOR
7211 se nedožil 40. narozenin, zadřel
se motor a je nefunkční chladič.
Rovněž tato oprava si vyžádá delší
pobyt mimo pracovní vytížení.

Nejmladší a nejmenší traktor přežil
pád na bok. Odneslo to čelní sklo
a zrcátko. Operativně byly náhradní
díly z Velkého Meziříčí dodány
a traktor je již plně funkční. Uvedené
závady měly vliv na včasné provádění
resp. neprovádění určitých prací.
Na podzim budou naši zaměstnanci
usilovat o dodělání zmeškaných
prací.
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Stále přetrvávají návyky venčení psů
bez vodítka, případně i bez košíku, jeli pes agresivní. Rovněž tak puštění
psa z vodítka hned za vesnicí je téměř
pravidlem každodenní procházky
s domácím mazlíčkem. V některých
případech není samozřejmostí ani
úklid exkrementů. To vše přináší
komplikace při řešení následků.
Dosud jsem se setkal s třemi případy
napadení psem v naší obci, ve dvou
případech jsem se podílel na řešení.
Věřte mi, není to nic příjemného,
zejména, když je postižený nucen
vyhledat lékařskou pomoc. Obdobně
je to s úklidem psích exkrementů,
které znepříjemňují pohyb a pobyt
nás všech, včetně návštěvníků našeho
městyse. Psí výkaly „přibývají“
v parku, na zelených plochách
v okolí školy, v okolí obecních domů
a na plochách v okolí městyse.
Žádám majitele psů, aby uvedeným
skutečnostem věnovali zvýšenou
pozornost.
VEŘEJNÁ SLUŽBA
Od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018
uzavřel Městys Havlíčkova Borová
a Úřad práce České republiky,
pracoviště Havlíčkův Brod, Smlouvu
o organizování veřejné služby.
Veřejná služba je vykonávána
osobami v hmotné nouzi na základě
písemné dohody. Maximální počet
pozic pro výkon veřejné služby je
pro náš městys pět osob. Měsíčně
odpracují 30 hodin pomocných
činností v oblasti zlepšování
životního prostředí, udržování
čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství,
případně
pomoc
v oblasti kulturního a sportovního
rozvoje a sociální péče. Za výkon
veřejné služby nenáleží odměna.
V našem městysi zatím vykonává
tuto službu od 3. 7. 2017 do 31. 12.
2017 paní Martina Josková a pan
Bohuslav Kolouch. Bohužel, žádné
další zájemci o tuto službu nemáme.
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PRŮZKUMNÝ VRT
Odpovídám všem, kdo mě oslovili
s tím, že u sokolovny „teče voda
z hadice a z nádrží“. Uvedená
„závada“, jak někteří sdělovali,
závadou není. To jen Tělovýchovná
jednota SOKOL Havlíčkova Borová
nechala zhotovit průzkumný vrt.
Následně byla po dobu jedenácti
dnů prováděna čerpací zkouška.
Čerpaná voda byla používána na
závlahu nebo volně vytékala na
travnatou plochu nebo přetékala
z nádrže. Jsem rád, že si občané
všímají věcí, které jsou neobvyklé
a na tyto skutečností upozorní. Za to
jim velmi děkuji.
„III/3507 MODLÍKOV - MOST,
ev. č. 3507 – 1“.
Druhý týden v červenci byly
zahájeny práce na rekonstrukci
mostu na silnici z Havlíčkovy
Borové do Přibyslavi. Objednatel
akce je Krajská správa a údržba

silnic
Vysočiny,
příspěvková
organizace Jihlava. Zhotovitel akce
je Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Rozpočtová cena je 5.529.737,21
Kč. Termín dokončení je stanoven
do 31. 10. 2017. Záruční doba na
dílo je 60 měsíců a na izolace 120
měsíců. Pravidelně každé pondělí
se účastníme jednání na kontrolním
dnu. Stavba je v mírném předstihu.
Fotodokumentace bude zveřejněna
na webových stránkách městyse a na
úřední desce. Pro pěší a cyklisty je
zhotovena po jedné straně dřevěná
lávka. Ostatní vozidla jsou naváděna
po značené objízdné trase. Bohužel
se stane, že do našeho městysu
zabloudí
„nadměrné
vozidlo“.
Následky jsou vidět na propadlých
krajnicích, vyvrácených obrubnících
a rozježděné dlažbě. Naposledy
ve spodní části parku u čekárny.
Městysu vznikají výdaje spojené
s opravou takto poškozených
míst. Značení objízdných tras bylo
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přehodnoceno a upraveno tak,
aby k uvedeným skutečnostem již
nedocházelo.
Otto Hájek, místostarosta

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ
Po svém zvolení do funkce
neuvolněného starosty v roce 2010
jsem usiloval o zajištění pomoci
starým občanům. Měl jsem štěstí,
že se této nelehké činnosti již
v prosinci 2010 ujala paní Ing.
Jitka Janečková. Téměř sedm let se
velmi obětavě, svědomitě, ochotně
a vstřícně věnovala našim občanům,
kteří její pomoc vítali. Čas kvapí, ale
vzpomínky zůstávají.
Vážená paní Janečková, za vše, co
jste v průběhu sedmi let vykonala,
Vám srdečně děkuji. Velmi si Vás
a Vaší práce vážím a byl jsem rád, že
jsem s Vámi mohl spolupracovat.
Na novém pracovišti Vám přeji jen
vše dobré.
Otto Hájek

AKTIVNÍ LÉTO 2017 V PAMÁTNÍKU KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
Během července a srpna byl provoz
muzea Karla Havlíčka obohacen
o řadu zajímavých počinů.
Už při vstupu Vám bude
nově
nabídnuta
přehledná
a poutavá brožura o K. H.
Borovském,
jeho
epigramech
a novinových článcích, doplněná
o obrazové materiály, a také
vstupenky samotné dostaly pestřejší
vizáž.
Borová se může navíc pochlubit
novým originálním turistickým
deníkem, jehož zevnějšek zdobí
v okolí nepřehlédnutelný malebný
kostel sv. Víta.
Brigádnice Ivana Hamerníková
a Simona Karásková též nově natřely

zadní pavlač rodného domu a plot,
společně s novým hřištěm.

Pro zajímavost dále uvádíme
některé vzkazy z pamětní návštěvní
knihy:
„Krásné muzeum a zajímavý
odborný výklad. Děkujeme.“ (12. 8.),
dále „… Pěkná výstava, pěkný výklad
i pěkná průvodkyně.“ (28. 7.),
nebo „Děkujeme za perfektní
a zasvěcený výklad panu Ondřeji
Neubauerovi. Perfektní.“ (24. 7.)
A neboť k nám do Borové zavítají
občas i zahraniční hosté…:
„Interesting! Eve and Paul Lucas,
Dallas“ (16. 5.) a nebo „Herzlichen
glückwunsch für die wertvolle
Ausführung zum bekannten und
bewundernswerten
Journalisten
Karel Havlicek! S. Nierer“ (25. 4.).
Nakonec dodejme, že za červenec
nás navštívilo 385 návštěvníků
a několik zájezdů. Na tomto místě

si taktéž za všechny brigádníky
dovolím poděkovat vedení obce, že
nám poskytuje tuto letní brigádu, při
níž si můžeme osvojovat své znalosti
o našem nejznámějším rodákovi
a zároveň můžeme také trochu
přispět k rozvoji obce. Dovolujeme
si Vás všechny srdečně pozvat
na návštěvu opět o něco lepšího
Památníku K. H. B.
Za Památník K.H.B. Ondřej Neubauer

Domnívá se čtenář Borovských listů, že
by se Karel Havlíček Borovský postavil
k rekonstrukci své sochy zády???
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Borovská desítka se i letos
vydařila.
Závod přilákal stovky běžců

S koncem července se v naší obci i
letos konal běžecký závod Borovská
desítka, jehož hlavním partnerem
je městys Havlíčkova Borová. Jako
každý rok klání přilákalo stovky
dospělých závodníků i mladých
atletů v dětských kategoriích. A i
letos si mohou pořadatelé s klidem
říci: „povedlo se!“.
Na start hlavního závodu se za
takřka ideálního počasí postavilo
více než 360 nadšených běžců a
v dětských kategoriích se představilo
157 malých závodníků, kterým
tleskaly stovky diváků.
Vítězem
hlavního
závodu
se nakonec stal v čase 35:30
Leoš Pelouch z Chotěboře,

který tak završil svůj hattrick
prvních míst Borovské desítky
a srovnal tak v historii tabulek Matěje
Trávníčka. Nutno však dodat, že
letos si musel Leoš Pelouch vítězství
skutečně vybojovat v dramatickém
finiši. Druhému Jakubu Exnarovi,
který zaostal o pouhých pět vteřin,
„utekl“ prakticky až několik desítek
metrů před cílem.
K vidění ale bylo i letos mnoho
obdivuhodných výkonů. Například
Vladimír Bříza z Chrudimi trať ve
svých šestašedesáti letech zvládl za
46 minut a nějaké drobné. Mnoha
běžcům, kteří jsou často až o dvě
generace mladší, utekl Zdeněk
Novák z Jihlavy s neuvěřitelným
časem 54:12 – a to prosím v...
78 letech! A podobných příběhů
bychom v letošním ročníku B10
přečetli ještě hodně mezi dospělými,
ale určitě i mezi dětmi.
Zpestřením byla také účast
mnohonásobné atletické šampionky
Lídy Formanové, ta se sice
nepostavila na trať, ale závod
odstartovala, a také pomáhala
předávat závodníkům medaile.
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Nesmírně sympatická sportovkyně
slíbila, že pokud to půjde, určitě se
v budoucnu ráda znovu zúčastní.
Jak už se stalo tradicí, tak i letos
přispěli organizátoři dobré věci.
Část výtěžku ze startovného
(konkrétně pak 7.500 korun) byla
totiž použita na vybavení nových
prostor Sociálně terapeutické dílny
FOKUSu Vysočina v Chotěboři.
„Dobrou zprávou bylo, že oproti
minulým ročníkům výrazně ubylo
kolapsů a zdravotních komplikací
závodníků. Jménem pořadatelů
děkuji všem dobrovolníkům, kteří
jakkoliv přispěli k bezproblémovému
průběhu závodu,“ shrnul stručně
závod Zbyněk Zelený.
Prostě vše se povedlo, na své si
přišli nejen závodníci, ale i diváci,
pro které bylo borovskými fotbalisty
a spolkem TrojHáček připraveno
také bohaté občerstvení. Takže nyní
nám nezbývá, než se jen těšit na další
ročník.
Kompletní výsledky, fotografie
a video z povedeného závodu
pak najdete na webu http://www.
borovska10.cz.
Jakub Janáček

Vážení zákazníci České pošty, s. p.,
s účinností od 1. 10. 217 si Vám dovolujeme oznámit
změnu formy poskytování poštovních služeb

582 23 Havlíčkova Borová
Příjem zásilek a výdej uložených zásilek bude realizován poštou
Partner Havlíčkova Borová,
na adrese: Náměstí 278 (v prostorách pošty).

Provozní doba:
Pondělí:

8:00 – 10:30

13:15 – 17:00

Úterý:

8:00 – 10:30

Středa:

8:00 – 10:30

13:15 – 17:00

Čtvrtek:

8:00 – 10:30

13:15 – 15:30

Pátek:

8:00 – 10:30

13:15 – 15:30

Český zahrádkářský svaz Havlíčkova Borová tak jako
Na základě požadavků některých občanů, prodloužil v minulých letech, tak i letost, zahajuje moštování již
Městys Havlíčkova Borová provozní dobu
15. září 2017 od 15:30 hod. Cena za litr moštu zůstává
v pondělí a ve středu do 17 hod.
stejná jako v loňském roce, tzn. 4,- Kč.
Nabídka služeb bude částečně omezena.
Těšíme se na Vás!
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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

…..a zase nový začátek
Po dvou měsících odpočinku,
lenošení a dovolených připadl
letošní první školní den až na 4. září.
Opět nás čeká deset měsíců učení,
povinností, práce, ale také nových
přátelství a zážitků.
Všem dětem v mateřské škole,
žákům školy a zaměstnancům přeji,
aby školní rok 2017/2018 přinesl
spousty radosti, podnětných nápadů
a příjemně strávených chvil v naší
škole!
Ve školním roce 2017/2018
nastoupí do prvních tříd základních
škol v Kraji Vysočina 5164 dětí.
V loňském roce do lavic základních
škol poprvé zasedlo 5327 dětí. Na
základních školách letos do 1. - 9.
ročníků zasedne celkem 44.949,
loni jich bylo o 30 více. Zápisový
lístek pro nástup do středních škol
letos odevzdalo 4.432 studentů.
Pro úplnost: Do lavic na Vysočině
dále usedne přibližně 20.000 žáků
denního studia středních škol,
mateřinky bude od září navštěvovat
více než 18.000 dětí.
Na letošní školní rok nám
zřizovatel udělil výjimku z počtu
žáků v základní škole a následovalo
opatření z důvodu klesajícího počtu
žáků – od 1. 9. 2017 spojení druhého
a třetího postupného ročníku.
V základní škole se bude vyučovat
v osmi třídách devět postupných
ročníků. Naopak v mateřské škole
nám zřizovatel udělil také výjimku
z počtu žáků, ale kapacitu navýšil
o dvě děti.
V letošním školním roce jsme začali
s těmito počty:

číslo 1

ročník

18

školní rok

2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
základní škola
žáci prvního stupně ve čtyřech třídách
žáci druhého stupně ve čtyřech třídách
pedagogičtí pracovníci základní školy
ředitelka školy
účetní a statutární zástupkyně ředitelky
provozní zaměstnanci základní školy
školní družina
žáci školní družiny
vychovatelka školní družiny
mateřská škola
děti první třídy (Mravenci)
děti druhé třídy – předškoláci (Včeličky)
individuální vzdělávání
pedagogičtí pracovníci mateřské školy
provozní zaměstnanci mateřské školy
školní jídelna
provozářka školní jídelny
kuchařky školní jídelny

58
52
9
1
1
3
25
1
23
18
1
3
1
1
2

Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny připadnou na období od soboty 23. prosince 2017 do
úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny
takto:
26. 2. - 4. 3. 2018 (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál)
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března
2018.
(Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku
31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začne v pondělí 3. září 2018.

Dárečky pro prvňáčky od Kraje Vysočina
- Bezpečnostní kufřík a stavebnice Roto.
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Kraj Vysočina podpořil prvňáčky
Všichni letošní prvňáčci v našem
kraji opět dostali od Kraje Vysočina
tzv. startovací kufřík s výbavou pro
bezpečné cesty do školy i do přírody.
Do zeleného kufříku se vešla
oblíbená cyklolékárnička, reflexní
vesta a reflexní pásek – s nimi
budou malí cyklisté na silnicích
lépe vidět. Teoretické znalosti
z pravidel silničního provozu si
budou moci ověřit v tematických
omalovánkách. Každý kufřík skrývá
překvapení v podobě skládacího
traktoru a dvojice Igráčků – malé
zdravotní sestry a montéra. „Obě
figurky mohou děti využít při práci
se stavebnicí ROTO z Vysočiny,
která je stejně jako v minulých letech
pořízena Krajem Vysočina pro
všechny děti v prvních ročnících. Je
určena pro práci v hodinách prvouky
a doprovází je jejich prvními
technickými počiny pod vedením
paní učitelky. Doplněním figurek
reagujeme na loňská přání malých
uživatelů na větší počet oblíbených
postaviček ve stavebnici,“ říká Jana
Fialová, radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu.
Stejně jako v minulých letech má
kufřík podpořený Krajem Vysočina
pomoci při osvětě bezpečnosti
na komunikacích a v posledních
letech také vzbudit zájem dětí
v nejnižších ročnících základních
škol o manuální činnost. Mimo
zmíněného najdou děti v kufříku
pastelky, školní potřeby, poutavé
Městys Havlíčkova Borová Vás
opět po roce srdečně zve na
zájezd do divadla Hybernia
v Praze na rodinný muzikál

Ferda mravenec.
Odjezd je naplánovaný na
neděli 1. října 2017
v 11 hod. z náměstí.
Cena je 250,- Kč za osobu
(běžná cena vstupenky je 590,- Kč)
+ doprava 100,- Kč za dospělého.
Zájemci se mohou hlásit na
úřadu městyse - Jana Stránská,
e-mail: urad@havlickovaborova.cz,
tel. č.: 569 642 101.
8

číslo

1

čtení, zdravé mlsání nebo pexesa.
Projekt Bezpečně do školy i do
přírody doprovází vysočinské
prvňáčky do škol už pátým rokem.
Kraj Vysočina byl prvním regionem,
který projekt kufříků odstartoval.

I nadále sbíráme hliník
a netříděný papír
I v letošním roce budeme pokračovat
ve sběru hliníku a netříděného
papíru. Veškeré potřebné informace
naleznete na přiložených plakátech.
Všem, kdo odpad třídí, děkujeme,
protože společně pomáháme dobré
věci. Připomínám, že v loňském
školním roce jsme získali částku
přes 8.190,- Kč (celková částka za
netříděný papír a hliník ve školním
roce 2017/2018).

1. - 9. ročníků.
Žáci
základních
a středních škol budou mít
také nárok na neochucené mléčné
výrobky zcela zdarma, a to cca
4 ks / měsíc. Kromě neochucených
výrobků bude mít škola možnost
dodávat i dotované ochucené mléko
a mléčné výrobky, které budou
cenově zvýhodněny tak jako dosud.
Každý týden obdrží všichni žáci
ovoce i mléčný výrobek přímo ve
škole.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka

Od října začíná cvičení
v posilovně

Všichni žáci základní školy
budou mít ovoce i mléko zdarma
Vláda ČR schválila nová pravidla
pro projekty ŠKOLNÍ MLÉKO
a OVOCE A ZELENINA DO
ŠKOL. Od září 2017 mají nárok na
ovoce a zeleninu zcela zdarma nově
všichni žáci základních škol, tzn.

ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA
Je nebojácný, chytrý
a vynalézavý! Je to snad novodobý
hrdina?
JE TO FERDA MRAVENEC
-

PRÁCE VŠEHO DRUHU
Ryze český, téměř národní hrdina,
známý napříč generacím čtenárů
více než 90 let! Ferda se vydává vstříc
různým dobrodružstvím, aby potěšil
diváky všech věkových kategorií
na prknech, která znamenají svět!
Prožijte s Ferdou a jeho kamarády
z hmyzí říše nejrůznější příhody
v novém muzikálu plném hvězd!
Na motivy pohádek Ondřeje
Sekory
připravili
producenti
a autoři muzikál plný krásné hudby,

tanečních čísel, vizuálních efektů
a nápadité scény. Nouze nebude
o napínavá dramata, milostnou
zápletku, komické prvky ani
akrobatická vystoupení. Pojeďte se
pobavit a prožít radovánky s Ferdou
Mravencem do divadla Hybernia!
Představení trvá 2 hodiny, včetně
20 min. přestávky.
Autor: Lešek Wronka.
Texty písní: Vladimír Čotr a Václav
Kopta.
Hrají: Aleš Slanina,
Vojtěch Drahokoupil,
Andrea
Gabrišová,
Kateřina Herčíková,
Martin Šemík, Zbyněk
Fric, Oldřich Smysl,
Felicita
Victorie
Prokešová a další.
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8:30
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:45
8:47
8:53
8:54
8:57
8:59
9:00

Havlíčkův Brod,, dopravní terminál
Havlíčkův Brod,, KD Ostrov MHD
Havlíčkův Brod,, Žižkov I
Havlíčkův Brod,, Pekárny MHD
Havlíčkův Brod,, Pohledští Dvořáci
Kyjov,, rozc.2.4
Pohled, Rouštany
Pohled,, rozc.1.0
Pohled,, Svatá Anna I
Pohled,, Svatá Anna II
Krátká Ves
Česká Bělá,, horní
Česká Bělá
Jitkov,, rozc.0.5
Jitkov
Oudoleň,, křižovatka
Havlíčkova Borová, Peršíkov, rozc.2.0
Havlíčkova Borová
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9:45
9:42
9:41
9:40
9:39
9:38
9:37
9:36
9:35
9:34
9:33
9:30
9:28
9:22
9:21
9:18
9:16
9:15
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3. =HVEĒUQpKRPtVWDQiVVSROXVPQRKDGDOätPL
Y\VORXæLOôPLNDPDUiG\QiNODGQtDXWDRGYH]ODGR
YHONpWRYiUQ\7DPQiVUR]HEUDOLGRSRVOHGQtKR
äURXENX

4. .RXVN\E\O\
UR]WĢtGĒQ\QD
KURPDG\SODVWĪNRYĪ
DMLQôFKPDWHULiOĪ

5.-HGQRWOLYp
KURPDG\VL
RGYH]ODMLQi
QiNODGQt
DXWDWDP
NGH]QLFK
Y\UREtQRYp
WRSLQNRYDĀH
QHERGRNRQFH
OHGQLFHDP\
WDNEXGHPH
]QRYX
SRPiKDW

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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TJ Sokol informuje
Fotbal: nová sezona
odstartovala
V dosud poslední sezóně bojovaly
oba borovské fotbalové týmy
dospělých o udržení ve svých
soutěžích prakticky až do úplného
závěru. Naštěstí s úspěchem. Ale
jak bude vypadat nový ročník?
A jak si povedou naši nejmenší?
Mnohému mohla napovědět už
úvodní kola ročníku 2017/18, která
se v srpnu odehrála.
A tým:
V prvních třech kolech nedokázalo
naše áčko vstřelit branku, a tak
odešlo ze hřiště třikrát se sklopenou
hlavou. Až ve čtvrtém kole Borová
zabojovala,
dokázala
otočit
nepříznivý stav domácího utkání
s Třeští a připsala si první body do
tabulky. V dosud posledním utkání

pak na hřišti favorizované Světlé
drželi hosté krok, chvílemi byli
i lepším týmem, ale domácí nakonec
dvěma góly rozhodli o svém vítězství.
Havlíčkova Borová – Havlíčkův Brod
B 0:1
Havlíčkova Borová – Kostelec 0:2
Dobronín - Havlíčkova Borová 1:0
Havlíčkova Borová – Třešť 3:2
Branky: Němec 2, Votava
Světlá nad Sázavou – Havlíčkova
Borová 2:0
B tým:
Kádr borovské rezervy doznal
oproti loňsku jistých změn a
béčko by se již nechtělo strachovat
o udržení v soutěži do posledních
kol. Cílem tak je držet se od
počátku soutěže ve středu tabulky.
Avšak předsevzetí se daří zatím
naplňovat jen zčásti. V úvodním
kole Borová velmi smolně prohrála

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
15. 9. 2017

15:30
pátek

MOŠTOVÁNÍ, více info na str. 6

16. 9. 2017

20:00
sobota

AIRBACK, taneční zábava, info na str. 2

29. 9. 2017

19:00
pátek

CESTOVÁNÍ ČASEM, přednáška, info na str. 2

1. 10. 2017

11:00
neděle

str. 8

6. 10. 2017

16:00
pátek

CHOBOTNIČKY PRO KULÍŠKY, dílna pro seniory,

7. 10. 2017

9:00
sobota

ŽDÍRECKÝ PODZIMNÍ JARMARK, info na str. 12

10. - 12.10.
2017
13. 10.
2017
21. 10.
2017
27. 10.
2017

21:00

SBĚR PAPÍRU a HLINÍKU, info na str. 2

19:00
pátek

CESTOVÁNÍ ČASEM, přednáška, info na str. 2

sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, info na str. 12

19:00
pátek

CESTOVÁNÍ ČASEM, přednáška, info na str. 2

v Habrech, ale pak rozdrtila Leštinu.
Na hřišti Ledče pro změnu neměli
borovští nárok a schytali zasloužený
debakl, bezkrevný výkon ve druhé
půli pak přivodil prohru v Lípě.
Naštěstí se béčko dokázalo chytit
a v nervydrásajícím zápase získat tři
domácí body proti Rozsochatci.
Habry B – Havlíčkova Borová B –
4:2 Branky: Rakušan, Šmíd
Havlíčkova Borová B – Leština B 7:0
Branky: Paušíma 2, Šrámek, Šmíd,
Klement, Novotný, Tonar
Ledeč nad Sázavou – Havlíčkova
Borová 5:0
Lípa B – Havlíčkova Borová 3:1
Branka: Cacek
Havlíčkova Borová B – Rozsochatec
B 3:2 Branky: Rakušan, Paušíma,
Béna
Žáci:
Naši nejmenší fotbalisté startují
i letos v okresní soutěži „5+1“, hrané
na menším hřišti. Vstup do sezony se
hráčům úplně nepovedl, s Jeřišnem
doma prohráli 6:1. „Opět tvoříme
nový tým. Zápas se nám výsledkově
nepovedl, ale za bojovnost a nasazení
musíme hráče pochválit,“ řekl trenér
družstva žáků Aleš Fruhbauer.
Havlíčkova Borová – Jeřišno 1:6
Jakub Janáček

FERDA MRAVENEC, zájezd na muzikál, info na
info na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Borovská desítka 2017. Foto: Miroslav Klufa

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
16. - 17. září MUDr. Nováčková Jana - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel.569 424 211
23. - 24. září MDDr. Niklová Pavlína - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 435 040
28. září, 30. září, 1. října MUDr. Čurda Pavel - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel.569 426 102
7. - 8. října MDDr. Veletová Veronika - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 569 721 509
14. -15. října MUDr. Ryšavá Alena - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 569 721 509
21. - 22. října MUDr. Brázdová Hana - Chotěboř, Krále Jana 538, tel. 569 623 790
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OBRAZEM

Poprvé v první třídě. Foto: ZŠ

Borová se už chlubí „svým“ turistickým deníkem.

Borovská desítka se letos opět vydařila. Foto: Miroslav Klufa a Jaroslav Málek

Rekonstrukce mostu na Modlíkov. Foto: M. Vavřínková

Rekonstrukce mostu na Modlíkov. Foto: Monika Vavřínková a Jakub Pavlas
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Havlíčkovské slavnosti - průvod. Foto: ZŠ

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 21. října 2017

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.
12

Povídání o životě Karla Havlíčka. Foto: ZŠ

OBRAZEM

