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DOBRÝ NÁPAD?
POSUĎTE SAMI

O projektu Extratřída jsme na stránkách Borovských listů psali několikrát.
„Osmáci pro spolky“ to dotáhli do
konce a v pátek 21. 6. za překvapivě nízkého zájmu veřejnosti slavnostně odhalili informační a prezentační
panely, které vytvořili jednotlivým
borovským spolkům či sdružením,
a umístili je do výlohy nákupního střediska. Kdo páteční ráno na náměstí
nepřišel, připravil se o bohatý doprovodný program, ve kterém nechyběla
hudební vystoupení či mažoretky.
A co na počin osmáků říkají ti, kterých se týká?
H��� T�������, J��T��: „Jsme rádi
za tuhle možnost propagace našeho
spolku především proto, že nás propaguje někdo jiný. Lidé jsou zvyklí na náš
způsob prezentace a je super, že teď
to vzali do rukou mladí, perspektivní
lidé, kteří některé věci vidí jinak, mají
nápady, jsou kreativní a všeho schopní :-). Nástěnky se povedly, díky.“
J���� N�����, SDH: „Určitě je to dobrý nápad, jak přiblížit činnost spolku
v obci lidem. Dost lidí totiž nemá
ponětí, co se kolem nich děje, což je
v tak malé obci ostuda.“
I���� N����������, ����� �������
����������: „Projektem Extratřídy se
nám otevřely nové pohledy na žáky.
Bylo zajímavé pozorovat je při jiné
práci než školní. A nejúžasnější bylo
nadšení, s jakým nástěnky připravovali a následně prezentovali.“
O��� H����, ��������, ������� �����: „Považuji to za zcela originální
nápad, který se zrodil v hlavách žáků
VIII. třídy ve spolupráci s vyučující. Zaměření se na mapování aktivit
místních spolků a organizací s cílem
shromážděné informace veřejně publikovat a průběžně aktualizovat by
mělo být přínosné i pro veřejnost.
Samotná realizace projektu prověřila
schopnosti žáků, kteří pod odborným
vedením vytvořili velmi pěkné dílko.
Vše chválím a děkuji.“

Fotosoutěž

„Kde domov můj“ str. 8

Závod se blíží

str. 10

Stezka odvahy
str. 4

Vystoupení mažoretek ze Šlapanova sklidilo při slavnostním odhalení nástěnek velký úspěch.
Foto: Linda Burianová
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Nahoře: borovským hasičkám se podařilo probojovat do okresního kola požárního
sportu. Dole vlevo: dětský den SDH, vpravo - borovští hasiči při sbírce Povodně
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENY.
2013, středisko Českého červeného kříže v Č. Budějovicích . Foto: SDH

Deváťáci se loučí se školou. Foto: ZŠ
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
1/6/2013
2/6/2013
3/6/2013
4/6/2013

5/6/2013
6/6/2013
7/6/2013

8/6/2013
9/6/2013
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ZE DNE 13. ČERVNA 2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Zvolánek Jiří, Geist Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo Městyse Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává Územní plán Havlíčkova Borová.
- schvaluje prodej pozemku paní Zuzaně B. v k.ú. Havlíčkova Borová č.p. 1057/2 dle geometrického
plánu 582-16/2013 o výměře 42 m2 za cenu 2100,- Kč.
- schvaluje dle doporučení komise jako vítěznou ﬁrmu na akci „Herní prvky ve Veřejném parku Havlíčkova Borová, ulice na Výsluní“ ﬁrmu TR Antoš s.r.o. za cenu 126 203,- Kč vč. DPH.
- projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce „Víceúčelová budova Úřadu městyse Havlíčkova Borová, č.p.
278 Komplexní návrh pro zateplení budovy“. ZM schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí
s vybraným uchazečem, který se umístil na 1. místě: DP stavby energo s.r.o., Nováčkova 813/19,
614 00 Brno, IČ: 28312716, nabídková cena: 1 111 995,- Kč bez DPH. ZM projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce „Mateřská škola Havlíčkova Borová, č.p. 266 Komplexní návrh pro zateplení budovy“.
ZM schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na
1. místě: DP stavby energo s.r.o., Nováčkova 813/19, 614 00 Brno, IČ: 28312716, nabídková cena:
967 925,- Kč bez DPH.
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení s ﬁrmou VČP net s.r.o., zastupující společnost RWE, v lokalitě ulice Polní.
- schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová o udělení výjimky z počtu žáků
na školní rok 2013-2014.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 11. ČERVENCE 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

SLOVO STAROSTY

Slunce, voda, vzduch - neodmyslitelní činitelé našeho života, bez nichž
bychom nemohli existovat. Bohužel
se čím dál tím více setkáváme s jejich
extrémními hodnotami. Odborníci
nás varují před slunečními paprsky,
kdy pobyt na slunci tělu neprospívá.
Voda jako potřebný nápoj je velmi
zdravá, ale v podání vytrvalého nebo
přívalového deště je velmi zrádná
a nebezpečná. Zatím si snad nejméně
můžeme stěžovat na vzduch, zvláště
u nás na Vysočině si toho můžeme
považovat.
První polovina letošního roku se, co
se týče počasí, příliš nevydařila a zažili
jsme více starostí než radostí. Neskutečné peklo způsobily rozvodněné
potůčky měnící se na říčky a řeky
měnící se na ničící veletoky s nebývalým průtokem vody. Vodní živel ničil
vše živé i neživé, někdy se i opakovaně vracel. Ke konci června jsme se
i v našem městysi mohli přesvědčit,
jak se vlivem vytrvalého deště rozvodnil borovský potok. Obavy se naštěstí
nenaplnily, voda nikoho nevytopila a stačila odtéci kanály a udržela

se v korytě potoka.
Velmi si vážím aktivity místních
hasičů v čele s Josefem Nevolem,
kteří urychleně zorganizovali materiální sbírku. Městys uvolnil částku
10 000 Kč na nákup čistících a desinfekčních prostředků. Místní hasiči
potřebné věci nakoupili a společně
s darovanými věcmi od občanů
urychleně odvezli potřebným. Moje
poděkování patří všem, kdo přispěl
do sbírky potřebných věcí, hasičům
děkuji za jejich operativní zorganizování akce. V době, kdy budete číst toto vydání, bude již minulostí charitativní koncert Jakuba
Pustiny, který se uskutečnil v neděli
30. června v sokolovně. Výtěžek bude
rovněž věnován postiženým povodněmi.
…. a jaká bude druhá polovina
letošního roku? Těžko odhadovat,
před námi je sezóna dovolených, žákům a studentům nastává čas letních
prázdnin. Přál bych si, aby si každý
našel čas pro sebe, svoji rodinu, blízké, přátele a známé. Věřím tomu, že
se letní počasí dostaví, sluníčko bude
optimální, voda jen na pití a příjemné
osvěžení na koupalištích, na rybnících

a všem se bude dýchat svěžeji. Tak
hurá na prázdniny a na dovolenou.
Přeji šťastnou cestu a radostný návrat.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Jitce Fiedlerové, která pracovala
u městyse celý rok a k 30. červnu
2013 končí. Zadané úkoly plnila svědomitě, zvláště v zimním období bylo
její pracovní nasazení obdivuhodné.
Místním hasičům, kteří zorganizovali Den dětí. Tato akce se určitě stane
v podání organizátorů dobrou tradicí
nejen pro naše děti, ale i jejich rodiče.
Myslivcům, kteří již tradičně zorganizovali rybářské závody na rybníku
V Koutech.
Unii rodičů, která ve spolupráci se
žáky deváté třídy a ostatními příznivci školy zorganizovala pro děti
a žáky stezku odvahy. Na této akci se
v páteční podvečer 21. června sešla
téměř stovka dětí a rodičů. Budu rád,
když rodiče již po prázdninách začnou
přemýšlet, jaké akce by bylo třeba pro
děti, žáky a rodiče v novém školním
roce chystat.
Otto Hájek, starosta
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SDH H��������� B����� HOBIT ���� CESTA DO
informuje

KOPANIN A ZASE ZPÁTKY

Poslední červnový týden už tak nějak
tradičně patří rozloučení se školním
Po mnoha letech se borovským hasič- rokem, kterého se ráda a dobře ujímá
kám podařilo probojovat se do okres- Unie rodičů při zdejší základní škole
ního kola v požárním sportu. To se pod vedením Mirky Luňáčkové. Vloni
konalo 15. června v Havlíčkově Bro- to byla úspěšná stezka odvahy zakondě na stadionu Dukla. Konkurence čená u vodárny.
byla veliká, ale děvčata se s ní dokáProtože jsem měla štěstí být součászala srovnat a přes drobné zdravotní tí té letošní, ráda bych na pár řádcích
problémy obsadila pěkné 8. místo. shrnula, o co vlastně šlo, aby svitlo třeDěkuji mladým hasičkám za reprezen- ba i těm, kteří v pátek 21. června zhrutaci sboru a přeji v příštích letech další ba od 18 hodin potkávali v Kopaninách
sportovní úspěchy.
zlobry, elfy, skřety, gluma či Gandalfa
a další věrohodně vyhlížející pohádDĚTSKÝ DEN S HASIČI
ková stvoření, a nevěděli s jistotou,
V neděli 2. června proběhl Dětský kam je zařadit.
Patří do knihy „Hobit aneb cesta
den s hasiči. I přes chvilkovou nepřízeň počasí se sešlo na 80 dětí s rodiči. tam a zase zpátky“ od J. R. R. TolkiePřipraveny byly soutěže s hasičskou na, který zasadil děj strhujícího příbětématikou a občerstvení. Tímto děku- hu do ﬁktivní Středozemě (na základě
ji všem sponzorům, kteří přispěli na úspěchu téhle knihy potom sepsal
odměny pro naše nejmenší. Věřím, že známou trilogii Pán prstenů). V pátečse příští rok opět sejdeme v hojném ní podvečer se ve Středozemi proměnily borovské Kopaniny a účastníci
počtu.
stezky - malí hobiti a trpaslíci – pod
PODĚKOVÁNÍ
vedením perfektně připravených průSbor dobrovolných hasičů Havlíčkova vodců pohádkovou stezkou postupně
Borová děkuje všem dárcům, kteří prošli a potkali všechny výše uvejakýmkoliv způsobem přispěli na sbír- dené, plnili zábavné úkoly a došli až
ku POVODNĚ 2013.
k osvětlenému rybníku v Kopaninách,
Ve dnech 5. a 6. června 2013 pro- ve kterém jen chvíli před tím skolil
běhla sbírka na oblasti zasažené chrabrý rytíř draka Šmaka a kde na ně
povodní. Bylo až překvapivé, kolik
materiálu se podařilo za tak krátký Mapa, kterou každá skupina
čas shromáždit: 130 litrů Sava, 45 litrů dostala na startu.
Jaru, 60 kbelíků, 37 košťat, 18 lopat,
3 kolečka a mnoho dalších čisticích
prostředků. V pátek 7. června jsme
sbírku odvezli do Českých Budějovic
do střediska Českého červeného kříže.
Zde byly věci roztříděny a následně
odeslány potřebným obcím. Mezi
obcemi, kam naše pomoc putovala,
je například Bavorov nebo Vodňany.
Při událostech, jakými jsou povodně,
bezpochyby platí staré přísloví ,,Kdo
rychle dává, dvakrát dává“. Děkuji.

HASIČKY NA OKRESE
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čekal poklad. Tradiční opékání buřtů
a posezení u ohně nechybělo ani tentokrát.
Není pochyb, že si to všichni skvěle
užili. Na prvním místě účastníci stezky,
mezi kterými, věřte nebo ne, nebyly
jenom malé či větší děti, ale na vlastní kůži to riskli i mnohem odrostlejší
trpaslíci. Užili si to jistě i návštěvníci
a rodiče, kteří přišli nasát atmosféru
až k cíli u rybníka, užili jsme si to i my,
kteří jsme se na pár hodin proměnili
v pohádkové bytosti, a v neposlední
řadě si to jistě užila i hejna komárů
v lese, kterým jsme svou přítomností
přichystali na pár hodin sváteční hody.
Dík patří všem rodičům, deváťákům a ostatním, kteří si udělali čas
a uspořádali něco pro děti, členům
TrojHáčku za připravené zázemí u rybníka, Kulturnímu zařízení města Přibyslav za zapůjčení kostýmů, ale hlavně „mozkům“ letošní stezky odvahy
– Iloně Doležalové a Petru Štefáčkovi za perfektní přípravu od nápadu
samotného přes kostýmy a trpělivé
malování a líčení bytostí, přes nápaditou mapu pro trpaslíky až po podrobné vyprávění pro průvodce dotažené
do nejmenších detailů.
To všechno přispělo ke skvělým
zážitkům, které si toho večera snad
každý ze Středozemě odnášel, a cestou domů se těšil, koho asi potká
v šeru příští rok touto dobou.
Linda Burianová

Josef Nevole, starosta SDH H. Borová

někomu jen okounek nebo bělička.
Ale každý centimetr se počítá.
Po dvou hodinách byla vydatná svačinka, výměna stanoviště a hurá, opět
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI se jde chytat. To už vysvitlo sluníčko
V sobotu 8. 6. 2013 jsme pro děti a pěkně připalovalo. I rybičky už byly
pořádali 21. ročník rybářských závo- línější, ale občas nějaká ještě zabrala.
dů, tentokráte na rybníce „v Koutech“. V 11 hodin byl konec a následovalo
V 6 hodin ráno si přivstalo 22 dětí, sčítaní nachytaných centimetrů ryb.
které byly rozděleny do 2 kategorií. Děti netrpělivě čekaly, jak to dopadMladší do 10 let a starší do 15 let. Děti ne. Byly pro ně připraveny krásné
si vylosovaly čísla stanovišť a pak se ceny a každý si vybíral, co mu do oka
s vervou pustily do chytání. Počasí padlo.
nám přálo, i když po ránu byla mlha A JAK TO VŠECHNO DOPADLO?
hustá tak, že by se dala krájet. Ale to V MLADŠÍ KATEGORII:
nám pranic nevadilo. Ryby celkem
braly. Někomu se podařil vetší kapr, 1. místo: Barunka Janáčková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
informuje
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2. místo: Martin Klement
3. místo: Verunka Janáčková
VE STARŠÍ KATEGORII:
1. místo: Míša Geistová
2. místo: Esterka Janáčková
3. místo: Markétka Geistová

První dva z každé kategorie si ještě
odnesli hlavní výhru - živého kapra.
Všichni jsme si to užili a těšíme se na
další ročník.
Velký dík patří pořadatelům, sponzorům i dětem.

Tomáš Janáček, Myslivecké sdružení
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TJ SOKOL

INFORMUJE

Vážení sportovní přátelé, příznivci
našeho fotbalového oddílu!
Poslední víkend v červnu skončí
další ročník mistrovských fotbalových
soutěží, ve kterém nám startovala tři
družstva: A mužstvo dospělých v krajské I. B třídě, B mužstvo dospělých
ve III. třídě našeho okresu a družstvo
mladších žáků v soutěži 5 + 1, rovněž
v rámci okresu. Mladší žáci skončili na 7. místě. Trenéři měli celkem
k dispozici 11 hráčů z toho jednu dívku. Poděkování patří rodičům a panu
Ivanu Vítkovi, kteří pomáhali zajistit
dopravu.
B mužstvo hrálo prvním rokem
III. třídu a vedlo si velmi dobře,
o čemž svědčí umístění na šestém
místě v tabulce. Béčko opouští jeho dlouholetý vedoucí Zdeněk Štěpán, kterému za jeho činnost velmi děkuji. Poděkování patří
i hráčům, i když ne všichni přistupovali k utkáním vždy zodpovědně.
A mužstvo si v I. B třídě vedlo velmi
úspěšně a téměř do samotného konce
bojovalo o postup. I jedenáct porážek
a špatná střelecká potence, vylepšena
v posledních dvou utkáních nakonec
stačili na 3. příčku v tabulce. Áčko
opouští jeho dlouholetý trenér a později vedoucí Zdeněk Hlaváček, kterému děkuji za odvedenou práci pro náš
oddíl. Děkuji všem hráčům, trenérům
vedoucím a ostatním funkcionářům
za jejich aktivní přístup a práci. Děkuji
všem fanouškům a sponzorům. Přeji
příjemnou dovolenou a budu se těšit
opět na shledanou na našem hřišti
začátkem srpna, při zahájení nového
soutěžního ročníku 2013/2014, ve
kterém budeme hrát stejné soutěže
jako doposud.
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu

ST Ř ELC I B R A N E K V SOUTĚŽN Í M RO Č N Í KU 2012 - 2013:
MLADŠÍ ŽÁCI 5 + 1
Zvolánek Pavel
Luňáček Ladislav
Běhounek Matěj
Lupták David
Klement Vilém
Blažek Tomáš
Balcar Lukáš
Neubauer Pavel

23
14
10
9
8
2
1
1

B MUŽSTVO
Antl Jakub
Rakušan Petr
Fikar Jakub
Zvolánek Pavel
Šmíd Karel
Klement Josef
Sobotka Marcel
Frűhbauer Aleš
Štefáček Tomáš
Fišer Marek

14
5
5
5
5
4
4
3
2
1
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FOTBA LOVÁ U T K Á N Í A M U Ž ST VA :

KOŠETICE – H. BOROVÁ 2:0 (0:0)
Sestava: Vymetal – Tonar, P. Veselý, Blažek, Kučera – Chlubna, Z. Frühbauer, P. Kučera, Fikar – Šrámek,
Rakušan (střídali: A. Frühbauer,
P. Šmíd).
Utkání začali lépe domácí, kteří na
nás vlítli, ale do zakončení se nedostali. Úvodních 20 minut patřilo jim,
postupně jsme však hru vyrovnávali. Ve 22. minutě jsme pak špatně
pokryli náběh záložníka domácích
z levé strany a Blažek při blokování
centru skluzem zahrál v pádu rukou.
Domácí zahrávali pokutový kop
a bezpečně jej proměnili na 1:0.
Poté jsme po zbytek zápasu převzali otěže a usilovali jsme o vyrovnání.
I přes několik dobrých šancí se nám to
nepodařilo a v závěru jsme z pokutového kopu obdrželi druhý gól.

H. BOROVÁ – LÍPA 4:2 (4:0)
Branky: Frühbauer Zdeněk – 2x, Fikar,
Branky
Kučera Patrik.
Sestava: Vymetal – Tonar, J. Veselý, Blažek, L. Kučera – P. Kučera, Z.
Frühbauer, Šrámek, Chlubna – Fikar,
P. Veselý.
Utkání pro nás nezačalo zrovna
šťastně. Hned po rozehrání hostů se
dostal k míči Šrámek, který nešťastnou „malou-velkou“ domů vyslal do
úniku hostujícího útočníka, ale Blažek
ho svým skluzem poslal na trávník.
Nekompromisní sudí ocenil zákrok
červenou kartou a Blažek se ve 35.
vteřině poroučel pod sprchy. Jakoby
nás vyloučení povzbudilo a v deseti
jsme předváděli pěknou hru, diktovali
tempo a v poločase vedli již 4:0. První
poločas byl přímo skvělý. V druhé půli
hosté jen kosmeticky upravili výsledek. Utkání se líbilo i divákům, kterých ve špatném počasí přišlo docela
dost. Do utkání se postupně zapojili
i Rakušan, Aleš Frühbauer a Lukáš
Janáček Jakub
1
Štefáček Milan
1
Šmíd Pavel
1
Staněk Josef
1
Tonar Karel
1
Rieger Daniel
1
Němec Lukáš
1
Žák Zdeněk
1

A MUŽSTVO
Fikar Jakub
Veselý Petr
Šrámek Radek
Kučera Patrik
Frűhbauer Zdeněk
Kučera Lukáš
Rakušan Petr
Tonar Karel
Chlubna Jan
Blažek Tomáš
Němec Lukáš
Hošák Albert
Frűhbauer Aleš

12
9
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Němec, který si více jak po roce opět
zahrál za „áčko“.
LEŠTINA - H. BOROVÁ 4:0 (1:0)
Sestava: Vymetal – Tonar, J. Veselý, P.
Veselý, L. Kučera - Chlubna, Šrámek,
Z. Frühbauer, P. Kučera – Fikar, Rakušan.
Zdramatizovat boj o postup jsme
přijeli na horkou půdu do Leštiny.
V prvním poločase se hrál fotbal jen
na branku domácích, ale branku jsme
obdrželi my. Poločas jsme zvládli na
výbornou. V druhém poločase se
proti nám postavili i rozhodčí. Hlavní a jeho asistent „tlačili“ domácím.
Bohužel jsme nedokázali přesile odolat a nakonec na branku domácích, na
rozdíl od první půle, vůbec nevystřelili. Domácí za asistence rozhodčích
stříleli pochybné góly a debakl nebyl
spravedlivý.
H. BOROVÁ – KOŽLÍ 5:1 (3:0)
Branky: Blažek, P.Veselý, Fikar, Chlubna, Němec. Sestava: Vymetal – Tonar,
J. Veselý, Blažek, Fišer - Chlubna, Šrámek, Frühbauer Zdeněk, P. Kučera –
Fikar, P. Veselý.
K utkání na „Borovskou pouť“ jsme
nastoupili netradičně v sobotu již ve
14 hodin. Hostům jsme měli po podzimním zápase co vracet a chtěli jsme
divákům předvést dobrý fotbal. Do
utkání jsme proto vlétli a soupeře hned
zpočátku přitlačili k pokutovému území. Do poločasu jsme dali zaslouženě
3 góly. Smůlou bylo zranění Blažka,
který musel minutu před poločasem
střídat. Nastoupil za něj Němec, který
našel místo v útoku a na stopera se
stáhl Petr Veselý. Jako obvykle jsme
zpočátku druhé půle polevili a umožnili hostujícímu týmu snížit. Nakonec jsme se vrátili ke své hře z první
půle a ke konci v 81. minutě Chlubna
a v 89. minutě Němec dokonali debakl hostů.
H. BOROVÁ – H. CEREKEV 5:4 (4:1)
Branky: P. Kučera, Šrámek 2x, Fikar,
P. Veselý. Sestava: Vymetal – Rakušan, L. Kučera, Fikar, J. Veselý
– P. Veselý, Šrámek, Blažek, Chlubna
– P. Kučera, Frühbauer.
Od první minuty byl k vidění vyrovnaný zápas. Jako první se v přestřelce
prosadili hosté, ale vzápětí jsme stříleli do poločasu jenom my a čtyřmi pěknými góly jsme si vytvořili dostatečný
náskok. Hned dvě branky nám soupeř
daroval svou nedůsledností v obraně.
Postupně se treﬁl Kučera, Šrámek,
Fikar a gólem do šatny i Petr Veselý.
Ve druhém poločase jsme již tradičně
zaspali, Cerekev zatlačila a dokázala
zdramatizovat stav až na konečných
5:4. Ve dvou po sobě jdoucích utkáních
jsme nastříleli soupeřům vždy „bůra“
a vylepšili si brankový poměr na aktivLukáš Němec
ní.
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ZŠ informuje
GEOMAG

V úterý 21. 5. přijela do naší školy
paní, která s sebou přivezla stavebnici
nazvanou Geomag. Jsou to magnetické tyčky a kovové kuličky, které se
dají různě spojovat a může se sestavit
mnoho krásných prostorových objektů /věže, pyramidy, mosty, hrady,
hvězdy atd./ Hraní se zúčastnila školka i celá škola a vytvořili jsme mnoho
a mnoho více či méně povedených
staveb. Některé patřily opravdu mezi
skvosty.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V V. ROČNÍKU

Dne 21.5. jsme zahájili testování matematikou. Byly tam otázky z
geometrie, slovní úlohy, různé grafy
a příklady. Některé úlohy byly srozumitelné, jiné byly dost těžké. Mohlo
se dopisovat, přetahovat, zaškrtávat.
Otázek bylo 25, test dopadl v první
části docela dobře, druhá část byla
horší a někteří nestihli test dokončit
v časovém limitu 45 minut. Druhý
den jsme se testovali z českého jazyka. Bylo celkem 40 otázek a času jsme
měli zase 45 minut. Tyto úlohy byly
docela lehké. Vztahovaly se k literatuře, slohu i mluvnici. Obě části jsme
zvládli celkově lépe než matematiku.
Třetí den, 23. 5., nás čekal poslední test z angličtiny. Prvních 20 minut
byly poslechy, kdy jsme na základě
čteného textu zaškrtávali správnou
odpověď. Po poslechu následovaly další otázky, celkem jich bylo 19,
času jsme měli 60 minut. Ani tento
test nedopadl špatně, i když jsme se
ho nejvíc báli. Po ukončení testu jsme
vždy vyplňovali anketu, jak těžké se
nám otázky zdály, zda se nám to líbilo
na počítači a další. Teď už jsme ovšem
všichni rádi, že to máme za s sebou a
můžeme se těšit do šesté třídy
Eliška Hájková, 5.r.

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY
ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Žáci 1.,2.,3. třídy se zúčastnili 23. 5.
lehkoatletických závodů v Chotěboři.
Za 1. tř. naši školní družinu reprezentoval M. Bohuslav, za 2. tř. P. Andresová, K. Hiblbauerová, D. Kalenda,
J. Málek. P. Neubauer získal stříbrnou
medaili za hod, bronzovou za skok
daleký, D. Hájek bronz za skok daleký.
Za 3. tř. bojovali: L. Balcar, L. Bencová,
J. Hájková, K. Kadlecová, D. Kučera,
K. Smejkalová.
V. Šidláková

ALI BABA A 40 LOUPEŽNÍKŮ

Během tří posledních měsíců si sedmáci mohli vyzkoušet, jaké to je, když
člověk „stojí na prknech, která zname-
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nají svět“. Celé tři měsíce totiž poctivě
psali a vytvářeli divadelní scénář, učili
se role, vyráběli rekvizity, kulisy a kostýmy, cvičili břišní tance. Po perné práci přišla zasloužená odměna - úspěch
a potlesk od diváků - žáků prvního
a druhého stupně, rodičů i sourozenců. Velmi nás potěšila hojná účast právě rodičů a prarodičů na podvečerním
představení ve středu 29. května, pro
které ještě sedmáci společně se svoji
třídní učitelkou připravili velmi chutné sladké občerstvení.

M. Brychtová

DEN S ARMÁDOU ČR

31. 5. odjel 1. stupeň za deštivého
počasí na letiště do Pardubic. Cesta
byla dlouhá, ale v autobusu jsme se
nenudili. Hned na začátku jsme dostali průvodce, vojáka, který se nám celý
den věnoval. Prohlíželi jsme si různé
druhy vojenské techniky – tanky, obrněná vozidla, záchranná vozidla a v
hangárech také drobné zbraně, které
jsme si mohli i vyzkoušet. Do některých druhů vozidel jsme mohli i vylézt
a prohlédnout si je zblízka. Zajímavý
byl vzlet menšího dopravního letadla, což byla fakt bomba. Těsně před
odjezdem nad námi prolétaly stíhačky, které dělaly děsný rámus. Na
památku jsme dostali spoustu letáčků
a plakátů s vojenskými vozidly a zbraněmi. I když celé dopoledne pršelo,
prohlídka letiště byla určitě zajímavá
a zase bychom se tam mohli někdy jet
podívat.
P. Zvolánek, 5.r.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Každou středu jsme jezdili na plavání
do Hlinska. Vždy jsme po příjezdu šli
do šaten, převlékli jsme se, osprchovali, šli na nástup a pak každý do svého družstva. Já jsem byl ve skupině A.
B je pro méně zdatné plavce a C pro
neplavce. Plavali jsme prsa, kraul,
znak atd. První hodinu jsme plavali
znak, pak byla menší přestávka, kdy
jsme šli do ohřívárny. Po přestávce
jsme chvíli skákali, pak jsme si hráli s
deskami. Deváté plavání jsme plavali
na známky. Plavčice známkovaly, co
jsme se za celý kurz naučili. Myslím,
že nejhorší známka byla 2 a nejlepší 1. Desáté plavání jsme plavali na
vzdálenost. Každý plaval, kolik chtěl.
Nejvíce bylo 500 m. Nakonec jsme
dostali „mokré vysvědčení.“ Rozloučili
jsme se s plavčicemi i plavčíkem. Celé
plavání se mi moc líbilo a myslím, že
ostatním taky.
Jakub Lacina 4.r.

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
V OUDOLENI

Na konci května a počátkem června
probíhá na některé z okolních škol
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soutěž v poznávání rostlin a živočichů. Letošní rok ji pořádala 30. 5. ZŠ
v Oudoleni. Na soutěž jsme odjeli se 3
družstvy ve složení: 3.p.r. - L. Balcar,
D. Bruknerová, I. Ehrlerová, 4.p.r. - L.
Dejmalová, K. Havlíčková, T. Riegrová,
5.p.r. - O. Dejmal, I. Lipavská, K. Valentová. Každá skupina poznávala 40, 50,
60 živočichů z obrázků a stejné počty
živých rostlin. Žáci 3. třídy vybojovali
skvělé 1. místo v družstvech a L. Balcar a I. Ehrlerová se v jednotlivcích
umístili na 1. – 2. místě. Oba účastníci
měli 100% úspěšnost.
V. Slámová

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

V pátek se 14 žáků čtvrté třídy rozjelo
do Havlíčkova Brodu, kde měli složit
zkoušky z dopravní výchovy. Ačkoli
bylo deštivo, všem se jezdilo skvěle,
protože se vše odehrávalo na zimním stadionu. Všichni žáci se seznámili s křižovatkami a značkami. Vše si
důkladně prošli a následovaly samotné jízdy. Některým činily velké potíže.
Ale po chvíli jízdy a pozornosti se
z některých vyklubali zdatní cyklisté.
Následoval test, který mnohým hodně zamotal hlavy.
A došlo na test jízd. Zde neuspěli
dva žáci. Ostatní se mohou radovat
z prvního řidičského průkazu. Doufám, že je to pro všechny žáky zkušenost, která se jim vryje do paměti
a pomůže jim s rozhodováním při
správné jízdě na pozemní komunikaci.
Iveta Neubauerová

DIVADLO V JIHLAVĚ

V pondělí 3. 6. se 1., 2., 3. třída vydala v do Horáckého divadla
v Jihlavě na představení Alenka v říši
za zrcadlem. V šatně jsme odložili
batůžky a usadili jsme se v hledišti.
Všichni jsme se rozhlíželi kolem sebe
a povídali, co se nám líbí. Po chvilce
představení začalo. Hlavní roli hrála
Alenka, která zabloudila na šachovnicovém poli a hledala svého králíčka
Rexíka. Představení dopadlo dobře,
Alenka Rexíka našla a šťastně vylezla ze šachovnice zrcadlem zase zpět.
Když se v sále rozsvítilo, vyzvedli jsme
si batůžky, nastoupili do autobusu,
který nás zavezl zase zpátky domů.
K. Luňáčková, 3. tř.

ŠKOLNÍ VÝLET DO H. KRÁLOVÉ

Dne 5. 6. jela naše a 5. třída společně na výlet do Hradce Králové, kde
jsme navštívili Planetárium. Pan průvodce nám pustil zajímavý dokument
o sondě na Marsu, která zkoumá jeho
povrch. Průvodce nás provedl celým
planetáriem a zajímavě o planetách
vyprávěl. Ukázal nám i souhvězdí na
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naší obloze. Pak jsme odjeli na Kunětickou horu,kde jsme si mohli koupit
různé maličkosti. S průvodcem jsme
šli na prohlídku hradu a viděli jsme
mnoho zajímavého. Nejvíc se nám
líbil výhled z věže hradu. Lesem jsme
pak došli k Perníkové chaloupce, kterou nás provedl legrační Ježidědek.
Byla tam i hodná Ježibaba, která nám
ukázala, jak se pečou perníky, které jsme si mohli i zakoupit. Nakonec
jsme došli do nebe a sjeli i do pekla.
Výlet se celé třídě moc líbil.
N. Bartušková, 3. tř.

ŠKOLNÍ VÝLET 1. A 2. ROČNÍK

V rámci školního výletu jsme 7. 6.
byli ve Slatiňanech. První místo, které jsme navštívili, byl Kočičí hrádek.
Miniatura hradu všechny okouzlila,
děti si hrály na rytíře, princezny, vojáky… Jejich hry byly úžasné. Dalším
místem bylo nově postavené interaktivní muzeum Slatiňany - Švýcárna s bohatým programem pro děti.
Všichni si vyzkoušeli jízdu na ﬁguríně
koně v životní velikosti, sedlání a hřebelcování koně, kočárový trenažér,
soutěž v malování...Po ukončení programu jsme zámeckým parkem došli
k cukrárně. Sladkou tečkou jsme výlet
ukončili a jeli domů.
H. Sobotková

KYBERŠIKANA

Ve čtvrtek 6. června jela naše čtvrtá
třída autobusem na preventivní program Kyberšikany, který probíhal na
Městské policii v Havlíčkově Brodě.
Paní policistka nám povídala o nebezpečích, která na nás číhají na internetu. Pustila nám také video a upozorňovala nás na to, že nemáme odpovídat
lidem, které neznáme. Bylo to velmi
zajímavé a poučné. Po ukončení programu jsme měli rozchod na náměstí.
Někdo si koupil zmrzlinu nebo párek
v rohlíku. Potom jsme odjeli domů.
J. Lacina 4. r.

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

11. 6. se naši třeťáci ve složení
L. Balcar, D. Bruknerová a I. Ehrlerová vypravili po úspěšném umístění
v přírodovědné soutěži v Oudoleni
poměřit své znalosti do Chotěboře. Kategorie A /3.tř./ se zúčastnilo
5 družstev. Prověřovali svoje znalosti
v kvízu, vydali se do Geoparku u gymnázia, kde soutěžili v postřehu a rychlém vyhledávání informací a na závěr
je čekala nejtěžší část – poznávání
rostlin a živočichů. Ačkoliv na přípravu do tohoto kola jsme měli jen pár
dní, třeťáci mile překvapili a obsadili
skvělé 1. místo! Srdečně gratulujeme
a přejeme jim, aby je soutěžní nadšení neopustilo i v příštích letech.
V. Slámová
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V minulém čísle Borovských listů jsme vás informovali o programu Městské
policie pro žáky 1., 2, a 3. ročníku a připojili jsme doporučení jak se zachovat
v případě setkání s neznámým nezajištěným psem. Rádi bychom, aby se tyto
informace dostaly do širšího povědomí čtenářů, proto uvádíme hlavní zásady
ještě v dalším čísle BL.

JAK SE CHOVAT K NEZNÁMÝM PSŮM?

• Základní a nejlepší prevence je vůbec s nimi nenavazovat kontakt a to ani
očima, gesty, nebo dokonce osobním kontaktem. V praxi to znamená zbytečně se k nim nepřibližovat, nemluvit na ně, negestikulovat, nekrmit je.
• Neznáme jejich zkušenosti s lidmi, a proto ani nemůžeme správně odhadnout jejich chování k nám. Opuštění psi bez majitele navíc mohou trpět
nemocemi (vzteklina). K opuštěným psům vždy přivolejte Městskou policii:
156. Zajistí jejich odchyt, ošetření a umístění u náhradních majitelů.
• Nikdy se nepokoušejte odchytit je sami!!!

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

NOV I N KY Z M Š

Červen, poslední měsíc školního
roku 2012/2013 je úspěšně za námi.
Několik slunečných dnů nám konečně
dovolilo užívat si dlouhé procházky
do přírody a do okolních vesnic. Děti
se učily správně pracovat s lupou,
pozorovaly život u rybníka, v lese
a poznávaly krásy okolních vesniček.
Vydařil se nám i školní výlet. V tématu
„Co už umím“ jsme se věnovali především opakování písniček, her a činností, které se ve školce děti naučily.

ŠKOLNÍ VÝLET

V pátek 7. 6. nastal pro děti z mateřské školy dlouho očekávaný den- výlet
do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. 33 malých zvědavců netrpělivě čekalo, jaké to tam asi bude.
Po příjezdu se všichni posilnili svačinou, kterou nám připravila naše paní
kuchařka, a vydali jsme se na prohlídku chaloupky. Děti si u vchodu změřily
prst (zda je dost tlustý) a čekala nás
první místnost vyzdobená krásnými
perníky. Pan průvodce děti vtáhl do
děje pohádky a společně jsme zavítali do tmavého lesa plného pohádkových bytostí. Následovala stará
kuchyně, kde nám ježibaba ukázala,
jak peče perníky, a všechny podarovala. Za dalšími dveřmi na nás čekala
výstava různých druhů perníků. Zbývalo už jenom projít nebe, které se
dětem moc líbilo, a nakonec to „nejlepší“- peklo. To se však některým ani
trochu nelíbilo, takže došlo i na slzy.
Všechno dobře dopadlo a děti spokojeně odcházely s mnoha zážitky. Před
odjezdem jsme ještě prošli nedalekou
farmu, na které byly k vidění ovce,
kozy a pštros. Poslední tečkou výletu
byla zastávka ve Slatiňanech na točené zmrzlině a věřte nám, že neměla
chybu!

DALŠÍ AKTIVITY:

- Ve čtvrtek 30.5. předškoláci prožili
ve školce svoje poslední nocování.
- 31. 5. jsme oslavili Den dětí. Připravili jsme pro děti den plný her a soutěží.

- 5.6. se děti z II. oddělení vypravily
na polodenní vycházku k Podhorskému rybníku, 6. 6. jsme podnikli výlet
autobusem do Jitkova.
- 12.6. se na polodenní vycházku
k Podhorskému rybníku vypravily děti
z I. oddělení. Tentýž den se předškoláci vydali opačným směrem a to na
vycházku do Železných horek.
- 13.6. čekala děti z celé školky další
dlouhá vycházka do Peršíkova. Cestou
jsme se u rybníka v Koutech posilnili opečenými špekáčky a pokračovali
v cestě do Peršíkova.
- 14.6. žáci ZŠ sehráli pro děti ve školce pohádku Alibaba a 40 loupežníků.
- 27.6. byl posledním výletem předškoláků výjezd vlakem do H. Brodu.
ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Ve středu 26. 6. se 13 dětí z předškolního oddělení loučilo s mateřskou školou. Tato akce se stala dobrou tradicí,
a tak si děti pro rodiče a hosty připravily program, ve kterém ukázaly, jak
se pilně připravovaly na vstup do první třídy. Paní učitelka Dana Neubauerová ze základní školy pasovala děti
na prvňáky, pan ředitel šerpoval, pan
místostarosta předával dárky za Úřad
městyse a paní učitelky ze školky rozdaly pamětní listy, květiny a dárky od
sponzorů. Pro děti to byl úžasný zážitek. Naši malou slavnost jsme zakončili jako obvykle posezením u kávy,
čaje a sladkého pohoštění. Na děti
čekalo poslední překvapení - krásně
nazdobená housenka, kterou děti za
odměnu s chutí snědly.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Mateřská škola bude v době hlavních
prázdnin od 1. 7. do 16. 8. uzavřena.
Přejeme všem rodičům příjemně
strávenou dovolenou, dětem krásné
počasí, hodně prázdninových zážitků
a předškolákům šťastné vykročení do
1.třídy. Děkuji všem zaměstnancům
mateřské školy za odvedenou práci,
rodičům za spolupráci a sponzorům,
kteří nám jakýmkoliv způsobem přispívali na akce pořádané školou.

Jaroslava Janáčková
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OSMISMĚRKA O CENU

MŠE V PERŠÍKOVĚ

ČERVEN-ČERVENEC 2013

Osmisměrka tentokrát ukrývá jednu letní pranosti- Připomeňme si studený a deštivý konec května. A termín pouku: „Co se v létě zrodí, vše se ... (tajenka).“
ti v Peršíkově byl domluven na
2. června! Všech předešlých
deset poutí se sloužilo u kapličky. Pro jednu, pravda, poskytla
přístřeší paní Sobotková, avšak
to bylo také „u kapličky“, takže
co s tou jedenáctou? S ohledem
na mimořádně nejisté počasí
bylo rozhodnuto, že mše svatá
bude v peršíkovském opraveném a upraveném kulturním
domě. Tam se také 2. června
2013 v 9:30 hodin konala.
Jako vždy se sešlo hodně lidí,
mše byla důstojná a končila
starou hymnou „Svatý Václave“. Spokojeni a v přátelství se
účastníci rozcházeli do svých
domovů. Před rozloučením
LEGENDA: ANGAŽMÁ, AZYL, BALÍK, BARÁK,
ČERNÁ, DIVADLO, DOPLATEK, EKZÉM, KAKAO,
KONOPÍ, LÍČENÍ, LISTÍ, NEODBORNÍK, NEZPŮSOB, NORMA, NOVOSTAVBA, OSTRUHA, OZAŘOVÁNÍ, SLAVNOST, STRUHADLO, VZDÁLENOST
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 7. 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: „ÚRODNÝ ROK“.
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. ALENA STRÁNSKÁ, H. BOROVÁ 299
2. HANA RONOVSKÁ, H. BOROVÁ 325
3. OLGA SOBOTKOVÁ, H. BOROVÁ 223
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

ŘEDITEL ŠKOLY PŘIJME
OD 5. 8. 2013 UKLÍZEČKU.

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI ÚČETNÍ DO 31. 7. 2013.
K ŽÁDOSTÍ PŘILOŽÍ STRUČNÝ
ŽIVOTOPIS S DOSAVADNÍ PRAXÍ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
V OKRESE H. BROD NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC:

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2013
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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.

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Nejdříve se vrátím k akci Putování s kocourem Mikešem, která proběhla 24. května. Sešli
jsme se o půl třetí odpoledne.
Příjemné bylo, že se zúčastnily děti i větší, a doufám, že se
nenudily. Na začátek jsme si řekli něco o Josefu Ladovi, pak se
hrála seznamovací hra, povídání, četba v doprovodu maňáska
kocoura, kvíz a shlédnutí pohádek. Počasí, které nám moc
nepřálo, nahradila dobrá nálada. S dětmi jsme se zúčastnili
stavění máje a odpoledne jsme
zakončili shlédnutím obrázků,
které knihovně zapůjčila paní
Steklačová. Na úplný závěr jsme
na dvoře knihovny opekli buřtíky a zapili čajem, který uvařily
kuchařky z naší školy. Samozřejmě byli zváni i stavitelé májky,
kterým určitě vyhládlo. Setkání jsme ukončili po půl osmé
a věřím, že se snad líbilo.
Chci poděkovat všem, kdo
pomohli s přípravou, hlavně
děvčatům: K. Vencové, J. Strnadové a P. Macounové, že si
našly čas ve svém dost nabitém programu. Momentky
z programu budete mít možnost shlédnout na webovkách
místní knihovny.
Milí čtenáři, nastává čas
prázdnin a k tomu se váže
spousta volného času pro mládež. Vím, že současným trendem je vysedávání u PC (já
osobně to nazývám „maká na
počítači“), ale přesto si myslím,
že přečíst si pěknou knihu dá
nám všem daleko větší prožitek. 19. června přivezly knihovnice z Havlíčkova Brodu obsáhlý

dostaly děti perníková srdíčka
a čokoládky a dospělí tradičně mariánský obrázek s datem
2. 6. 2013.
Bylo to vydařené a důstojné
setkání našich občanů a již se
těšíme na mši v roce 2014.
Peršíkovští

Mše v Kulturním
domě v Peršíkově

soubor knih, které čekají na své
čtenáře. Jste srdečně zváni.
Chci vás také upozornit na změnu provozu havlíčkobrodské
knihovny. Prázdninová otevírací doba knihovny v Havlíčkově
Brodě (červenec - srpen 2013):
oddělení pro dospělé - 24. června - 4. srpna 2013 - ZAVŘENO
(rekonstrukce), podrobnosti na
www.kkvysociny.cz.
Marcela Sobotková, knihovnice

Z RODNÉHO DOMKU
K. H. BOROVSKÉHO

Svého času jsem byla tázána na
návštěvnost. Co já můžu udělat,
aby se zájem zvedl? Jak pomoci? Jedině tím, že do prostor
domku čas od času umístíme
i něco jiného, co by mohlo
veřejnost zajímat.
Po celý červen byla v expozici
Havlíčka umístěna malá ukázka
tvorby p. Steklačové, někteří
místní si čas udělali a přišli se
podívat. Přišly děti z MŠ i ze ZŠ.
Větší zájem byl ze strany náhodných návštěvníků, kteří přijeli za
Havlíčkem.
Pouťová návštěvnost rodného domku mě mile překvapila,
pro návštěvníky jsem měla připravené nejenom vyprávění,
ale i ochutnávku pouťových
koláčků, což se sešlo s kladným
ohlasem.
Věřím, že zájem o expozici našeho nejvýznamnějšího
rodáka bude větší než loňského
roku, kdy bylo rozkopané celé
náměstí. Uvidím, bilancovat
mohu na konci roku.
Marcela Sobotková, průvodkyně
havlickovaborova.knihovna.cz

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A Ž. HORKY

ČERVEN-ČERVENEC 2013

FOTOSOUTĚŽ „KDE DOMOV MŮJ“
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.7 Polná
 10,30 Polná /u autobus.nádraží/
 11h Dobronín /před kultur.domem/
11,30Štoky /před bývalým obchod.domem/  12h Šlapanov /před OÚ/
12,30 Přibyslav /naproti MěÚ/
 13,30 Havlíčkova Borová /náměstí/
 14h Nížkov /na návsi/
 14,30h Nové Veselí /na městečku-u parku/
 15h Bohdalov /na městečku-před Jednotou/  15,30 Jersín /u obchodu potravin/
 16h Arnolec /u kapličky/
 16,30 Zhoř /na návsi/
 17h Velký Beranov /před OÚ/

Prodej 2.8.2013

Kuřice černé, červené
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci

Prodej 13.9.2013

Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

Prodej 18.10.2013

Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
100,-Kč
stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Jste obyvateli H.Borové, Peršíkova, Železných Horek?
Nebo zde vlastníte chatu či chalupu? RÁDI FOTÍTE?
Potom právě pro Vás vyhlašujeme tuto fotosoutěž.
Zašlete nám JEDNU FOTOGRAFII z Havlíčkovy Borové,
Peršíkova či Železných Horek, která podle Vás nejlépe
vystihuje Váš vztah k místu, kde žijete - „KDE DOMOV
MŮJ“. Fantazii se meze nekladou a fotograﬁe může
zobrazovat opravdu cokoliv - je jenom na Vás, jak svoji
účast pojmete. Z fotograﬁí však musí být patrné, že byly
pořízeny v místě Vašeho bydliště.
My máme pouze 2 podmínky:
1. každý účastník soutěží pouze s JEDNOU FOTOGRAFIÍ
2. fotograﬁe zašlete v tiskové kvalitě (rozlišení 300 dpi)
pouze v elektronické podobě (formát .jpg).
SOUTĚŽÍME VE DVOU KATEGORIÍCH:
1. DĚTI A MLÁDEŽ DO 15 LET
2. MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ OD 15 LET
Na výherce v každé z nich čeká zajímavá odměna.
Fotograﬁe nám zasílejte na e-mailovou adresu:
urad@havlickovaborova.cz (případně přineste na
přenosném ﬂash disku, CD apod.). K fotograﬁi připojte
následující informace: NÁZEV A POPIS FOTOGRAFIE,
MÍSTO JEJÍHO POŘÍZENÍ, VAŠE JMÉNO A VĚK.
Fotograﬁe můžete zasílat do podzimu, o přesném ukončení Vás budeme informovat v zářijových Borovských listech.
O výběru vítěze, způsobu zveřejnění soutěžních fotograﬁí
a ukončení fotosoutěže Vás budeme průběžně na těchto
stránkách informovat.
Redakce

PODMÍNKY POVINNÉHO
RUČENÍ U ČSOB POJIŠŤOVNY

INFORMACE
ČSOB POJIŠŤOVNY

Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.

Nabídka služeb:
Ž������ ���������, Ú������ ���������
P�������� ���������� � �����������
C������� ��������� – �� ��������� ���� � ���������

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

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

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

��������� �� ����� �� ���������

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

NABÍDKA PRÁCE

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je
znalost práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602 767 252
a nebo na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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PADNE TRAŤOVÝ REKORD?
LAŤKA JE HODNĚ VYSOKO,
���� Z����� Z�����, ������
����������� ������.
Do startu závodu na 10 kilometrů zbývají tři týdny. Pořadatelé čekají ještě
větší účast, než tomu bylo vloni. To
na startu stanulo 123 závodníků z
řad ostřílených profesionálů i amatérských nadšenců, kterým nakonec
ukázal záda Matěj Trávníček z Nového
Města na Moravě. S časem 35:15 tak
o 2 minuty vylepšil traťový rekord prvního ročníku, který ovládl Jiří Brychta.
Se Zbyňkem Zeleným, hlavním mozkem i motorem celého závodu, jsme
si povídali o novinkách, které letošní,
v pořadí již třetí ročník, přinese.
BL: Kdo navštíví webové stránky závodu, zjistí záhy, že se tento rok leccos
změní. Můžeš napovědět?
Zbyněk: Především se Borovská
desítka stala součástí Chotěbořského běžeckého poháru, zvýšil se tedy
i počet soutěžních kategorií. Mění se
místo startu, tím se trochu pozměnila
trasa. Zatraktivnili jsme doprovodný
program a závody pro děti před samotným závodem. Novinkou je ozvučení
a komentátor v cíli díky pomoci JenTaku.
BL: Kde a v kolik hodin tedy běžci
odstartují, a kam doběhnou?
Zbyněk: Start bude v 17 hodin na
náměstí, tady je změna oproti minulým ročníkům. Vybíháme z náměstí
ulicí K Vepřové směrem k vodárně
a dále do lesa kolem Henzličky až na
Synkův kopec, kde je občerstvova-

HLÁSÍ
Velká voda přišla, aniž byla zvaná,
zase odešla a za sebou nechala spousty smutných lidských příběhů. Naštěstí naší vrchovinu ušetřila a ani u nás
na rybníce, ani v okolí nenapáchala
vcelku žádné škody. Jen deštivé počasí zdrželo další práce na rybníce, ale
s příchodem tropických veder se nám
zapálila lýtka do práce a nezbylo nic
na plat, než se vrhnout s nadšením
a chutí do druhé etapy výstavby mola.
Byla položena dřevěná konstrukce
a doufáme, že počasí a chuť nás bude
těšit celé prázdniny a podaří se celou
stavbu dokončit.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Háčky a udice, okouni i plotice, učebnice a lavice, budou na dva měsíce opět prázdné. Přiblížily se nám
prázdniny a s nimi i konec školy,
a bohužel i s tím přichází pauza rybářského kroužku. Dovolte mi tímto shr-
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Zbyněk Zelený

cí stanice. Přes Podhorskou louku
a rybník Podhorák se běžci vrací zpět
k Borové, kde Zeleného ulicí vběhnou
spodem na hřiště. První zhruba třetina
trati je vedena po lesní cestě, zbytek
po asfaltové silnici. Prakticky celá trať
vede lesem, který v případě slunečného počasí poskytuje příjemný stín. Trať
bude přehledně označena. Cíl bude,
stejně jako vloni, na hřišti u sokolovny,
kde je hlavní zázemí celé akce.
BL: Říkáš, že start je na náměstí. Kde
se budou běžci scházet před startem?
Zbyněk: Na náměstí se přesuneme asi
15 minut před startem, hlavní zázemí je
ale na hřišti u sokolovny. Zde bude probíhat výdej startovních čísel, registrace,
k dispozici jsou sprchy, šatny, občerstvení. Výhodou je také možnost pohodlného zaparkování u sokolovny.
BL: Vloni bylo na fotbalovém hřišti
pořádně rušno po celou dobu závodu a o zábavu bylo postaráno dlouho
před tím, než do cíle doběhli první
závodníci. Jaký doprovodný program
chystáte letos?
Zbyněk: Pro děti jsou od 15 hodin připraveny závody v několika kategoriích.
Chybět samozřejmě nebude občerstvení, novinkou je tombola.
BL: Jak je to s registrací na závod?
nout, co se nám povedlo, co náš čeká
a jaké zkušenosti jsme si odnesli. Každou hodinu jsme tématicky zabalili ke
konkrétní rybě našich vod, dále jsme
probírali techniku rybolovu, povinnou
výbavu každého zkušeného lovce,
dokonce jsme mohli zabrousit i do
světa pod mořskou hladinou. Naše
hodiny se skládaly z opakovačky,
poznávačky, pohádek a vyprávění.
Dokázali jsme vyrobit i vlastní splávky,
které nyní brázdí hladinu. Při dobrém
počasí jsme vyrazili na „rybňajz“, kde
děti mohly na vlastní kůži ochutnat
boj s „rybákama“.
A co nás čeká? Snad se podaří vyjet
na exkurzi rybích sádek, dále pokračování ve výuce a poznání ryb našich
vod, ale více nebudeme předjímat.
A co jsme si odnesli? Svět dětí je
úplně jiný než ten náš, vidí duhu
tam, kde my „dospěláci“ mračna,
a přišly i chvíle, kdy jsme my byli žáci
a oni našimi učiteli. Děkuji jak našim
malým TrojHáčkům, tak i kolegům
„lektorům“. Též nás čekají rybářské
závody pro nejmenší, bohužel zatím
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Zbyněk: Do závodu je možné přihlásit
se na našich webových stránkách, a to
do 15. 7. Kdo to nestihne, je samozřejmě možné zaregistrovat se přímo na
místě v den závodu, tím se ale dotyčný
připraví o startovní číslo se jménem,
tričko s logem závodu a medaili. Startovné činí stejně jako vloni 100 Kč.
BL: Chtěl bys vzkázat něco těm, kteří
ještě zvažují účast, váhají nebo si nejsou jisti, jestli do toho mají jít?
Zbyněk: Vloni stálo na startu hodně
profesionálních běžců, vedle nich ale
i velký zástup nadšenců, kteří si jdou
zaběhat jednou za čas. Nebo třeba nejdou vůbec, mají ale sportovního ducha
- třeba jako skupinka pěti dam, která
vloni závod spíše odešla než odběhla,
a v cíli sklidila velký aplaus. Chtěl bych
vzkázat všem, kteří se ještě rozhodují,
závod je láká, ale mají z něho respekt,
že se není čeho obávat. Běh je určen
úplně všem, profesionálům i amatérům bez rozdílu věku, což dokládá
loňská účast, kdy se na startovní listině objevil i ročník 1940. Věřím, že ta
letošní bude stejně rozmanitá.
Připomeňme na konec, že třetí ročník Borovské desítky startuje 27. 7.
v 17:00 z náměstí. Registrace a zázemí
pro závodníky i jejich doprovod jsou
na hřišti u sokolovny, kde bude už od
15 hodin probíhat doprovodný program. Veškeré informace jsou k dispozici na adrese www.borovska10.cz,
kde také najdete průběžně aktualizovanou startovní listinu (v sekci „Výsledky“). Neváhejte tedy a přijďte si užít
krásný sportovní den.
Linda Burianová

není stanovené pevné datum, ale
vše bude prezentováno s předstihem
a doufáme, že i s hojnou účastí.

BEZPEČNÝ DOMOV

Jelikož nám nejsou lhostejní ani
naši starší spoluobčané, uspořádali jsme 9. 6. v pořadí již 3. seminář
v rámci projektu Bezpečný domov,
a to na téma „Finanční gramotnost“.
Jako obvykle jsme začali představením, které nám tentokrát připravili žáci 7. třídy s pomocí paní učitelky Martiny Brychtové, a mohli
jsme shlédnout divadelní kousek
Ali Baba a 40 loupežníků. Následovala přednáška Jany Havlíčkové na téma exekuce a pana Málka
z H. Brodu, který posluchače zasvětil do problematiky spořících účtů
a dědického řízení. Jsme rádi, že
i tato beseda měla hojnou účast
a těšíme se na další setkání!
Prosíme, stále sbíráme Vaše dobové fotograﬁe a jejich příběhy. Děkujeme Vám.
Luboš Havlíček za OS TrojHáček

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY
Trasa Borovské desítky

DĚTSKÉ KATEGORIE:

předpřípravka (2007 a mladší):
přípravka (2004 až 2006):
nejmladší žáci (2002 až 2003):
mladší žáci (2000 až 2001):
starší žáci (1998 až 1999):

HLAVNÍ KATEGORIE (10 KM):

dorostenci
muži A
muži B
muži C

100 m
300 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m

(1996 až 1997)
(1974 až 1995)
(1964 až 1973)
(1954 až 1963)

muži D
dorostenky
ženy E
ženy F

(1953 a starší)
(1996 až 1997)
(1979 až 1995)
(1978 a mladší)

ČASOVÝ PLÁN:

15:00-15:30 - prezentace dět. kategorií
15:30-16:30 - závody dět. kategorií
16:30-16:45 - vyhlášení dět. kategorií
15:00-16:45 - prezentace hl. kategorie
17:00 - START hlavní kategorie
19:00 - vyhlášení výsledků hlavní kategorie

Budoucí prvňáčci při výletu do Ž. Horek Foto: MŠ

Vlevo: Děti z dolního oddělení MŠ na výstavě obrázků p. Steklačové v místním muzeu. Vpravo: Na výletě u rybníku Podhorák. Foto: MŠ

Putování s kocourem Mikešem - akce pořádaná p. Sobotkovou z místní knihovny. Foto: Linda Burianová
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Třináct předškoláků se slavnostně loučí s mateřskou školou. Foto: MŠ

Při stavění ze stavebnic Geomag vznikaly pozoruhodné stavby.
Účastnila se ho celá škola i školka. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Míša Geistová zvítězila při rybářských závodech
myslivců v kategorii starších. Foto: Tomáš Janáček

Plavecký výcvik při základní škole. Foto: ZŠ

Všichni jsou připravení, nalíčení a namaskovaní, stezka odvahy Unie rodičů může začít. Foto: Luboš Havlíček

