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SLOVO STAROSTY
UŽ JE TU

Jaro už ťuká na pomyslné dveře, ale
paní Zima se své vlády nechce vzdát.
Ráno nás vítá chladné, větrné a stále
ještě mrazivé, přes den se ukáže sluníčko, ale s jeho západem nastupuje
zase chlad. Podle starého pořekadla
- březen, za kamna vlezem, duben,
ještě tam budem - tak ještě chvilku
vydržme a společně přivítejme sluníčko skutečně tehdy, až se samo přihlásí. Do té doby třeba promýšlejme, co
všechno po jaru uděláme, abychom
to měli v našem městysi po celé další období opět hezké. Nabízí se jarní
úklid, kdy se přes zimu podařilo ve
sněhu schovat neuvěřitelné množství
odhozených věcí.
Na podzim jsme uklidili vše nepotřebné a na jaře je třeba v úklidu
pokračovat. Městys otevře sběrný
dvůr a kompostárnu hned po Velikonocích ve středu 3. dubna. Provozní
doba bude stejná jako v letech minulých, tj. v sobotu od 10 do 12 hodin
a ve středu od 9 do 11 hodin. Opět
umístíme po obci kontejnery a žádám
občany, aby do nich ukázněně odložili nepotřebné zbytky tak, jak bude
uvedeno v popisu umístěném na
každém kontejneru. Podařilo se nám
zajistit dotační ﬁnanční prostředky na
zametací vůz, ale ještě není provedeno výběrové řízení, a tak se do úklidu
obce nová technika zapojí až na podzim.
Chtěl bych upozornit na akci Čistá
Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina letos již počtvrté, a bude se konat
od 12. 4. do 22. 4. Do této akce se
zapojuje naše základní škola letos už
potřetí a podruhé by se měl zapojit
i náš městys. Základní škola má na
akci vyhrazen pátek 19. dubna, ale
podle počasí možná proběhne již
12. dubna. Občany městyse vyzývám, aby se do akce zapojili v sobotu
a v neděli 20. a 21. 4. Základní škola
a mateřská škola plánuje v rámci Dne
Země ještě další aktivity na pondělí
22. dubna.
...pokračování na str. 4
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Druhé setkání seniorů v rámci projektu Bezpečný domov, který pořádá OS TrojHáček za podpory Kraje Vysočina a Městyse Havlíčkova Borová,
se tentokrát uskutečnil v sobotu 23. 3. na téma „Nekalé prodejní praktiky“. Foto: Filip Tak (foto vlevo), Luboš Havlíček (foto vpravo).

Nahoře: MČR juniorek a dorostenek v atletice - Jana Novosadová
s Tomášem Dvořákem. Dole: po levé ruce Jany stojí mistrině světa
Jarmila Kratochvílová, po pravé ruce její trenérka Jana Červenková.
Foto: rodinný archiv.

Závody na dírkách v podání OS TrojHáček. Foto: Ivo Havlík
Oddíl karate Hlinsko
Shotokan karate-do

Karate-do Havlíčkova Borová

Zve nové zájemce
o cvičení.
V rámci pravidelných tréninků
Středa a pátek 17.00-18.30hod. v tělocvičně ZŠ Havl. Borová

Co nejsrdečněji jsou zváni jednak všichni zájemci o
cvičení Karate, jednoho z nejpropracovanějších sebeobranných systémů
na světě, tak i všichni kteří hledají smysluplný pohyb. Cvičit může začít
opravdu každý, bez ohledu na věk, nebo fyzickou kondici. Jedinou
podmínkou je chuť dělat pro sebe něco prospěšného.
Cvičení vede Stanislav Rybáček 1.kyu trenér 3. třídy, pod
záštitou sensei Miloslava Zdražila 5.dan, trenéra 2.
třídy a zkušebního komisaře ČSKe, hlavního trenéra Oddílu karate
Hlinsko.

Našim cílem není jen získávání sportovních
úspěchů, ale především upevnění tělesné
zdatnosti, morálních kvalit, slušnosti a
sebeovládání našich cvičenců.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ

BŘEZEN 2013

ZE DNE 14. BŘEZNA 2013

10/3/2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Geist Jiří, Hájek Ladislav
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP
– Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů v městysi Havlíčkova Borová“ a přímé oslovení ﬁrem - viz. příloha zápisu.
- schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Snížení
imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů v městyse Havlíčkova Borová“ ve složení: Mgr. Hájek
Otto, Ing. Uttendorfský Aleš, Hájek Ladislav, Geist Jiří, Tonar Radoslav.
Náhradníci: Šmíd Karel, Ing. Nevole Josef, Panáček Josef, Štukhejl Marek, Eva Nekvasilová.
- schvaluje účetní závěrku Městyse Havlíčkova Borová za rok 2012. Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2012 s výhradou.
- schvaluje prodej pozemků oddělených geometrickým plánem 551-252/2012 označených jako díl „b“
o výměře 24 m2 (oddělený z parcely p.č.139/52) a díl „c“o výměře 64m2 (oddělený z parcely p.č.83/1) pro
k.ú. Havlíčkova Borová za cenu 50,-Kč/m2 manželům Janě a Martinovi K.
- schvaluje prodej pozemku pč. 3120/21 pro k.ú. Havlíčkova Borová panu Jiřímu Š.
- schvaluje převod spoluvlastnického podílu LV 874 paní Hany V. na Městys H. Borová.
- schvaluje p. Jiřího Geista členem Rady městyse na místo p. Jakuba Janáčka, který podal rezignaci.

11/3/2013

- schvaluje podpis smlouvy se společností RPA s.r.o. a vypracování návrhů možnosti dotace na sportoviště..

12/3/2013

- schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Havl. Borová za rok 2012.

13/3/2013

- projednalo cenovou nabídku na projekt sítí v ulici Polní a schvaluje zadání vypracování projektu ﬁrmě
DRUPOS - HB s.r.o.

14/3/2013

- schvaluje odkup části pozemku p.č.139/79, která se nachází pod obecní cestou v ulici Polní, od pana Petra
W. za cenu 50,- Kč/m2..

15/3/2013

- schvaluje darovací smlouvy s Krajem Vysočina.

16/3/2013

- schvaluje smlouvu o připojení v čp. 163 se společností RWE.

17/3/2013

- schvaluje podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov.

18/3/2013

- schvaluje vzetí stavební parcely p.č. 344 s domem č.p. 272 – zastavěná plocha občan. vybavenost o výměře 736 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 770 vedeném Katastr. úřadem pro Vysočinu
– Katastr. pracoviště H. Brod, pro obec H. Borová, katastrální území H. Borová do dlouhodobé výpůjčky
od České obce sokolské na dobu 25 let. Dále schvaluje vzetí stavební parcely p.č. 507 s domem č.p. 354
o výměře 180 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 103 vedeném Katastr. úřadem pro
Vysočinu – Katastrální pracoviště H. Brod, pro obec H. Borová, katastrální území H. Borová do dlouhodobé
výpůjčky od TJ Sokol H. Borová na dobu 25 let.

19/3/2013

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ a vestavba do
půdního prostoru - 2. etapa“. Celkové předpokládané náklady akce 6 723 608,- Kč, požadovaná dotace
5 715 067,- Kč.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 11. DUBNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

1/3/2013
2/3/2013
3/3/2013
4/3/2013

5/3/2013

6/3/2013
7/3/2013

8/3/2013
9/3/2013

SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ
USKUTEČNÍ

V SOBOTU 27. DUBNA

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v Městysi Havlíčkova Borová
a osadách Železné Horky a Peršíkov.

DĚTSKÝ KARNEVAL
SE VYDAŘIL

Hlavní výbor TJ Sokol Havlíčkova
Borová ve složení Brukner Roman,
Fišer Jaroslav, Hájek Otto, Hošák
Albert, Hošáková Magda, Klement
Martin, Kačor Petr, Lupták Štefan
a Luňáčková Miroslava pořádal
v neděli 24. 2. v místní sokolovně dětský karneval. Letos jsme
se sešli v rekordním počtu téměř
100 masek. Poděkování patří především sponzorům - Městys Havlíčkova Borová, Koloniál Šrámko-

vá, Pohostinství za sokolovnou,
Velkoobchod Křesťan, Kubát Boleslav, Hošák Albert, Dejmal Ondřej,
Pribina Přibyslav a Slévárna Nové
Ransko.
Další poděkování patří Půlpánové Ivě, Šnajdrové Vlastě a Luňáčkovi Ladislavovi a dětem, kteří
pomohli s úklidem sokolovny.
Doufejme, že se za rok znovu
sejdeme ve stejně hojném počtu.
Magda Hošáková
účetní TJ Sokol Havlíčkova Borová
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... pokračování ze str. 1

Věřím, že tyto společné aktivity
s přispěním každého z nás pomohou
ke zkrášlení našeho městyse a jeho
okolí. Budu rád, když si každý občan
zajistí úklid svých prostor a pozemků a aktivně přispěje k úklidu veřejných prostranství v okolí svého domu
a pozemku. Stejně tak tomu bude
i s veřejnými prostranstvími, na jejichž
úklidu se budou podílet žáci školy
a zaměstnanci úřadu městyse.
Za vše, co pro zkrášlení svého okolí
uděláte, velmi děkuji.
Otto Hájek, starosta

STAROSTI STAROSTY
CHOVÁNÍ MLADISTVÝCH
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Na náměstí se každodenně potkává hodně lidí. Jsou to převážně občané našeho městyse, ale denně se
zde vystřídá i hodně návštěvníků. Je
smutný ranní pohled na zaparkované autobusy, kterým některý vandal
zohýbal stěrače, na lahve poházené
po parku a pod přístřeškem, nehezké jsou nedopalky, které se povalují
po celém náměstí, a zejména v místech, kde se navečer, večer, případně
i v noci sedělo nebo stálo, například
u laviček nebo v čekárně. Odporný je
pohled na zvratky, plivance a zbytky,
které na ulici, na chodník a do trávy
určitě nepatří. Na tato místa se vzápětí dostaví třeba maminky s kočárkem,
s malými dětmi nebo třeba návštěvníci, kteří k nám přijíždějí. Dělám si
starosti s chováním řady našich mladých spoluobčanů, kteří se v uvedených prostorách zdržují. Bohužel po
nich zůstává nepořádek, přestože se
v okolí nachází dostatek odpadkových
košů.
Stejně tak, a nejenom mně, vadí
i hlučné chování některých skoro
motorkářů a čtyřkolkářů, kteří zajíždějí do parku, někteří na svých strojích
zkoušejí terén u kostela a na komunikacích mimo obec. Neuvědomují si, že
svým chováním jednak ničí prostředí,
dělají nepořádek a zlobí řadu našich
všímavých spoluobčanů.
Bohužel jsou mezi mladými i žáci
základní školy, kteří navštěvují 8. a 9.
ročník. Nevím, zda rodiče mají představu, kde se jejich děti pohybují, kde
tráví volné chvíle, v jaké společnosti posedávají, polehávají, pokuřují
a s obdivem sledují své starší vrstevníky a s otevřenými ústy hltají jejich
„moudré životní zkušenosti“. Dovolím
si zde uvést iniciály těch, se kterými
jsem se mnohokrát nejen na náměstí
potkal. Jsou to: A. P., J. S., R. K., K. P.,
J. A., M. B., D. F., O. B., F. V., M. S., F.

V., J. V., aj. Snad se řada z nich pozná
a včas se polepší. Chování mladých lidí
jsme projednávali na zastupitelstvu
14. března s tím, že pokud nedojde ke
zlepšení, budeme tuto situaci řešit ve
spolupráci s Policií České republiky,
což však není moji prioritou.

ČÍ TO JE?

Volně pobíhající psi, psi bez košíku,
bez páníčka/paničky a hodně exkrementů – kudy běhali – tudy trousili,
myslím ti psi. Bohužel i ti na vodítku
s páníčkem/paničkou trousí často
taky. To jsou nejčastější připomínky
našich spoluobčanů, kteří „to vidí“,
ale už neřeknou, kdo to byl, případně
čí ten pes je. Je pro mě potom těžké
jednat s konkrétní osobou, jednání
se psem je složitější a i dosti nebezpečné. Při uhrazení poplatku za psa
dostává každý jeho majitel sadu sáčků
na sběr exkrementů. Pokud zásoba
sáčků nevystačí, na úřadu městyse
jsou k dostání další. Nemyslím si, že
exkrementy jsou po psech proto, že
nejsou sáčky. Tak to není, sáčků je
dost, ale chybí ukázněný majitel/majitelka. Stejně je tomu tak s poplatkem
a registrační známkou.
Stejně nebezpečné je pobíhání
venčících psů po terénu, jak s oblibou majitelé říkají, že se jdou s pejskem proběhnout za Borovou. Majitel
neběhá, většinou jde po silnici nebo si
občas sedne na krajnici a pejsek slídí,
plaší a ničí „okolí“. Myslivci přemýšlejí,
jak se s volně pobíhajícími psi vypořádat, neboť zastřelit psa mysliveckou
stráží není tak jednoduché, jak se na
první pohled zdá. Názory, ať městys
zajistí odchyt psů, stojí za zamyšlení,
ale zatím jsme v rozpočtu s výdajem
na odchyty nepočítali.
Pokud se někdo v uvedeném
komentáři pozná, prosím, napravte
své chování. Ti z vás, kteří mají svého
miláčka rádi se vším všudy, vědí jak se
chovat a co dělat, zasluhují poděkování. Ostatní se doufám poučí.

RADOSTI STAROSTY
VELIKONOCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Již potřetí uspořádala základní škola předvelikonoční dílny a potřetí se
velmi vydařily. Kdo přišel, určitě nelitoval. Velký dík patří všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se na přípravě a jejím průběhu podíleli, zejména
pak hlavní organizátorce paní učitelce
z prvního stupně Janě Žákové.
VELIKONOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Obdobnou akci uspořádaly ve stejný den, tj. 16. března, i zaměstnankyně mateřské školy a na prodejní výstavě s velikonoční tematikou uvítaly v
mateřské škole nejen hodně rodičů,
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ale i cizích návštěvníků. Nezanedbatelný byl i výtěžek ve výši 6 405 Kč,
který bude použit na nákup zařízení
mateřské školy. Velice děkuji personálu MŠ za perfektní přípravu.
VÝTĚŽEK Z PLESU
První společný obecní a školní
ples sice nenavštívilo tolik účastníků,
jako tradiční myslivecký a hasičský,
ale výtěžek ve výši 18.460 Kč potěšil.
Poděkování patří rodičům žáků první
třídy a členům zastupitelstva, kteří se
na přípravě a průběhu podíleli. Uvedená částka bude převedena na účet
školy.
VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich
pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ
mají s největší pravděpodobností
v pohanských tradicích a oslavách jara,
ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě. Velikonoce se pojí
s řadou tradic, z nichž některé jsou již
dávno zapomenuté a jiné se uchovaly
dodnes. V české tradici se vžilo jako
klíčový den oslav Velikonoc pondělí,
které se označuje jako Červené pondělí. Podle zvyků muži pomocí pomlázek šlehají ženy, aby neuschly. Dívky
obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky.
V našich krajích si místní i přespolní
koledníky řada dívek předchází i štamprličkou, která prý neuškodí. Mnohdy
se stává, že alkohol v malých dávkách
koledníky přemůže. U dospělých je
to jejich věc, ale u mladistvých by se
měly zamyslet především autorky
těch malých doušků, komu nalévají
a čí zdraví ohrožují.
Otto Hájek, starosta

MÍSTNÍ POPLATKY NEMUSÍTE PLATIT POUZE V HOTOVOSTI - ZVOLTE
SI ZPŮSOB ÚHRADY, KTERÝ VÁM
VYHOVUJE: Věříme, že ne každému
z Vás vyhovuje osobní úhrada v hotovosti na úřadu městyse - ať už jde
o platbu za vývoz komunálního
odpadu, poplatek ze psa, nájemné či aktuálně vodné a stočné.
Všechny poplatky můžete v případě zájmu uhradit na účet městyse
číslo 1122777349/0800. Jako variabilní symbol, prosím, vždy uvádějte Vaše číslo popisné - usnadníte nám tak identiﬁkaci platby
a její spárování s Vaší pohledávkou.
V případě zájmu o sdělení částky, stavu vodoměru či jinou informaci se na
nás obraťte, vše Vám sdělíme obratem:
urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz,
tel. 569 642 101. Děkujeme Vám.
Linda Burianová

POLOČASOVÉ HODNOCENÍ SOUČASNÉHO ZASTUPITELSTVA OČIMA STAROSTY
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CO SE NÁM V PRVNÍM POLOČASE PODAŘILO? MÁME ROZPRACOVÁNO

- Dokončili jsme stavební úpravy, zavedli plyn
a zprovoznili kulturní dům v Peršíkově
- Dokončili jsme výměnu oken a vchodových dveří ve
všech obecních bytech
- Postavili jsme dětské hřiště u sokolovny
- Provozujeme sběrný dvůr a kompostárnu jako službu
obyvatelům, včetně jarního a podzimního úklidu
- Provedli jsme označení ulic
- Převedli jsme kapličku v ulici Pivovarská do svého
majetku, včetně okolních pozemků
- Úspěšně jsme uspořádali Borovské hry v roce 2011
a v roce 2012 jsme se jich zúčastnili
- Uspořádali jsme Havlíčkovské slavnosti v roce 2011
- V létě 2012 jsme zorganizovali výlet do Brixenu
- Pořádáme letní kino u sokolovny, Borovskou desítku
- Zajistili jsme dětskou lékařku a nově vymalovali dětskou
a zubní ordinaci včetně čekáren.
- Přispíváme organizacím a spolkům na jejich aktivity
- Přispěli jsme hasičům na nákup automobilu
- Napomohli jsme uspořádání putovního poháru výzbroj
ních hasičských jednotek okresu Havlíčkův Brod
- Pečujeme o obecní lesy podle desetiletého těžebního
plánu
- Zlepšili jsme spolupráci se zemědělskou akciovou spo
lečností
- Upravili jsme prostor skládky pod kompostárnou
- Zkvalitnili a rozšířili jsme Borovské listy a pravidelně je
doručujeme do každé rodiny
- Zvládli jsme pozemkové úpravy
- Dosáhli jsme lepšího zúročení ﬁnančních prostředků
- Realizovali jsme nový územní plán
- Provedli jsme pasportizaci sbírky graﬁk F. Dobrovolného
- Nadále pořádáme ples s cílem udržet tradici a pomoci
i škole
- Zlepšujeme péči o zeleň v obci a jejím okolí
- Pečujeme o Peršíkov (vyčištění potoka, kulturní dům,
oprava svahu, kácení starých a nebezpečných dřevin,
oprava komunikací)
- pečujeme o Ž. Horky (oprava osvětlení, oprava cest)

MÁME REZERVY - PŘIPRAVUJEME

- Instalace hodin na věži školní budovy
- Výsadba zeleně v obci a jejím okolí
- Zajištění provozu v muzeu a v knihovně
- Veřejné sportoviště s koupalištěm u vodárny
- Úpravu náměstí a jejího okolí
- Využití domů Pavlíčkovo a Mrázkovo
- Zateplení budovy ZŠ, včetně výměny oken a dveří
- Zabudování teplovodu z bioplynové stanice a vytápění
sokolovny, MŠ, úřadu městyse a základní školy
- Projekt na rekonstrukci uličky mezi ulicemi Havlíčkova
a K Vepřové
- Přeložení dlažby v ulici Dlážděná a položení nové kana
lizace
- Využití památkové zóny pro dotační prostředky
- Zapojení více subjektů do přípravy a tvorby Borovských
listů

- Úpravu rybníků a jejich okolí Na Rozvalinách, v Koutech
a v Kopaninách
- Dokončení úpravy prostoru pod kompostárnou včetně
položení kanalizace
- Opravu místních komunikací a zpevnění povrchů cest
- Instalaci dvou měřičů rychlosti na ulici Havlíčkova
a Pivovarská
- Dokončení plochy po bývalém pozemku Musilovo
- Výstavbu odstavné plochy u sokolovny
- Výsadbu bezúdržbových ploch
- Zateplení budovy mateřské školy a úřadu městyse
- Doplnění popisných čísel
- Zpracování strategického plánu rozvoje městyse
- Zapojení místních spolků do drobných prací s cílem
pomoci městysi
- Rekonstrukci oplocení nového hřbitova, zlepšení okolí
kostela, řád veřejného pohřebiště.
- Převedení sokolovny do výpůjčky městyse
- Koordinace přípravy akcí místních spolků a organizací
v průběhu roku
- Přípravu parcel a jejich zasíťování
- Dokončení schodiště u pošty
- Instalace veřejného osvětlení v ulici Pivovarská včetně
výstavby opěrného tarasu od mateřské školy na náměstí
- Plán údržby obecních domů, bytů a pozemků

MÁME ROZPRACOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE NA
- Čističku odpadních vod
- Ozelenění městyse
- Rekonstrukci zahrady v mateřské škole
- Instalaci herních prvků v obci
- Výstavbu cvičebních prostor a sociálního zázemí
na školní půdě
- Program obnovy venkova
- Jednorázová akce 2013 - Borovská desítka
- Oprava lesních cest

FINANČNÍ PROSTŘEDKY JSME ZÍSKALI NA
- Dětské hřiště
- Bezpečný chodník, splaškovou kanalizaci
- Výměnu oken v mateřské škole
- Dokončení kulturního domu v Peršíkově
- Veřejné osvětlení
- Zabezpečení budovy úřadu městyse
- Územní plán městyse
- Zametací vůz, nákup lesnické techniky
- Zateplení mateřské školy
- Zateplení úřadu městyse
- Opravu božích muk
- Opravu portálu v muzeu
- Podpořili jsme dotaci pro TrojHáček

Otto Hájek, starosta

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA BIOODPADU - PROVOZ ZAHAJUJEME VE STŘEDU 3. DUBNA
PROVOZNÍ DOBA: SOBOTA: 10.00 – 12.00 hodin, STŘEDA: 9.00 – 11.00 hodin.

KOMPOSTÁRNA je určena pro tyto druhy odpadů: zeleň ze zahrad či údržby zeleně, piliny, kůra, korek, zemina (pouze
na základě předběžné domluvy s provozními zaměstnanci). SBĚRNÝ DVŮR – odběr těchto odpadů: použitá elektrozařízení, využitelný odpad – papír, sklo, plasty, nápojové kartony, drobná použitá elektrozařízení, nebezpečný odpad –
léky, barvy, lepidla, motorové oleje a nádoby jimi znečištěné, kapalné a tuhé chemikálie, pesticidy, vyjeté oleje, ﬁltry
staré olejové, staré akumulátory, objemný odpad – starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, linolea ap.
Kontakty na provozní zaměstnance: Petr Kučera: 724 167 796, Jaroslav Sedlák: 724 167 208.
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ZŠ informuje
UČITELÉ ČTOU DĚTEM

V průběhu března, měsíce knihy,
předčítali učitelé dětem ve všech třídách knížky, které jim sami dle zájmu
vybrali. A tak se od 1. března (nejen
o češtině, ale třeba o matematice,
přírodopise…..) po chvilkách četlo,
četlo a četlo. Děti byly překvapivě
pozorné a s velkou chutí se do dějů
zaposlouchaly. Všeobecně je známo,
že se v dnešní době čte velmi málo
a to je VELKÁ ŠKODA!! Vždyť pravidelné čtení rozvíjí jazyk, představivost,
učí myšlení, rozšiřuje znalosti a zlepšuje soustředění.
Na zakončení celé akce se všichni žáci jednotlivých tříd pokusí na
stránkách projektu ČTENÍ POMÁHÁ
odpovědět na pár otázek vztahujících
se k přečtené knize. Pokud se nám to
podaří, budeme moc rádi, když získáme odměnu, kterou můžeme věnovat
někomu, kdo na naši pomoc čeká!!
SEZNAM KNÍŽEK
Tř.

Název knížky

Autor

1. Pejsek
a kočička

J. Čapek

2. Mach a Šebestová

M. Macourek

3. Já Baryk

F. Nepil

4. Domov pro Marťany

M. Drijverová

5. Mikulášovy patálie

R. Gosciny

6. Deník malého
poseroutky

J. Kinney

7. Hoši od bobří řeky

J. Foglar

8. Bylo nás pět

K. Poláček

9. ZOO v kufru

G. Durrell
Blanka Zvolánková

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

Po roce k nám do školy opět dorazila paní I. Loužecká s preventivním programem První pomoc do škol. Kurz je
určen pro žáky 8. tříd. Naše osmička
má za sebou první část, která zahrnovala teoretickou přípravu, vyzkoušení si ošetření popálenin, zlomeniny, masáž srdce, resuscitaci a jiné
život ohrožující úkony. V druhé části
kurzu se osmákům budou věnovat
záchranáři, kteří je mimo jiné seznámí
s vnitřním vybavením sanitky.
Marie Holcmanová

PLAVECKÝ VÝCVIK

13. března zahájili žáci 3., 4. ročníků ZŠ a předškoláci z MŠ plaveckou
výuku v bazénu v Hlinsku v Čechách.
Deseti lekcí se zúčastní 14 žáků
3. r., 15 žáků 4. r. naší školy, 2 žáky-
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ně 3. r., 2 žákyně 4. r. ze ZŠ Oudoleň,
15 dětí z MŠ Havl. Borová, 4 z MŠ
Oudoleň a 8 z MŠ ze Žižkova Pole.
Jednotlivé lekce trvají 2 vyučovací hodiny s 15 min. přestávkou. Na
začátku výuky plavčice (a jeden plavčík) roztřídili žáky podle plaveckých
schopností do několika družstev.
V nich se budou každou další lekci
plavci zdokonalovat a neplavci se naučí plavat.
Vlasta Slámová

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY
A RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Poslední únorový týden ve škole byl
ve znamení soutěží. Ve středu si Daniel Fiedler (9. tř.) a Natálie Brychtová
(7. tř.) v Havlíčkově Brodě poměřili
své schopnosti komunikovat v anglickém jazyce. O dva dny později vyrazila pětičlenná skupinka žáků z druhého stupně (Věra Bruknerová, Karolína
Žáková (6. tř.), Kateřina Antlová, Jaroslav Dohnal (8. tř.) a Rostislav Beran
(9. tř.)) recitovat do Chotěboře.
V Dětském domě Junior změřili své síly
s téměř osmdesáti žáky ze základních
a uměleckých škol.
Marie Holcmanová

JARNÍ SLAVÍK A VELKÉ
FINÁLE V PŘIBYSLAVI

V měsíci lednu se na naší škole rozjel v pořadí již druhý ročník pěvecké
soutěže karaoke pod názvem „Jarní slavík“. Žáci pod vedením Petra
Štefáčka natrénovali oblíbené písničky, které předvedli veřejnosti a svým
spolužákům v sobotu 23. 2. odpoledne na Úřadu městyse v Havlíčkově
Borové. V plné parádě se předvedlo
12 účinkujících, z nichž porota vybrala
6 nejlepších, kteří postoupili do dalšího kola. Všichni zpěváci byli odměněni za svůj výkon bouřlivým potleskem
a věcnými dary.
Po úspěšném školním kole se šest
ﬁnalistů v zastoupení Doroty Strán-

POMÁHÁME S FOKUSEM

Nezisková organizace FOKUS Vysočina
se od roku 1992 zabývá poskytováním
sociální pomoci formou mimo-nemocniční rehabilitace duševně nemocných.
Posláním tohoto občanského sdružení
je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně i jiným zdravotním
handicapem tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.
Ve svých čtyřech střediscích poskytuje
tyto sociální služby: sociální rehabilitace
(H. Brod, Pelhřimov, Chotěboř, Hlinsko), chráněné bydlení (H. Brod, Pelhřimov), sociálně terapeutické dílny
(H. Brod, Pelhřimov), denní stacionář
(Chotěboř), osobní asistence (Chotě-

BŘEZEN 2013

ské, Kateřiny Luňáčkové, Jany Šimůnkové, Karolíny Žákové, Jaroslava
Dohnala a Rosti Berana vyrazilo utkat
v sobotu 2. března do velkého ﬁnále
s žáky z Velké Losenice a Přibyslavi
do Kulturního střediska v Přibyslavi.
Mezi velkou a skvělou konkurencí se
naši žáci neztratili a vyzpívali si krásné
ocenění poroty za umělecký dojem
– Dorota Stránská ( 3. třída) a Rosťa
Beran (9. třída).
Na stupně vítězů se pohádkově prozpívala a bronzového Slavíka získala
Karolína Žáková (6. třída) s písní Tři
oříšky pro Popelku. Velkou oporou
a podporou našim zpěvákům byli
všichni žáci, učitelé a rodiče, kterým
patří velký dík. Všem ﬁnalistům gratulujeme, fanouškům děkujeme a těšíme se na větší účast v dalším zpívání.
Iveta Neubauerová

VELIKONOČNÍ DÍLNY

V sobotu 16. března proběhl v místní ZŠ už třetí ročník velikonočních
dílen. Už obvyklé činnosti jako pletení
košíků, výrobu smaltovaných šperků
a vinutých perel, malování na trička
a patchwork jsme letos nově doplnili
o pletení pomlázek a jarní aranžování.
Za slunečného počasí si do školy
našly cestu davy příchozích a s nabízeným programem byli návštěvníci
spokojeni. O občerstvení během celého dne se výborně postarali všichni
zaměstnanci školy, s prodejem dětských výrobků pomohli žáci školy.
Bývalé žákyně naší školy Jana a Jitka
Havlíčkovy prodávaly výrobky z chráněných dílen občanského sdružení
FOKUS VYSOČINA, paní Lenka Sedláková, která u nás dlouhá léta vede
kroužek keramiky, prodávala své
výrobky.
Velikonoční dílny se tak stávají už
tradiční akcí díky ﬁnančním prostředkům Městyse Havlíčkova Borová.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se
na další předvelikonoční tvoření zase
příští rok.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

boř). Provozuje také chráněné dílny
a dobrovolnická centra.
Velice jsme uvítali možnost prezentovat činnost FOKUSU Vysočina
a zúčastnit se Velikonočních dílen, které proběhly 16. března v prostorách ZŠ
H. Borová. Celkem jsme prodali výrobky
za 3 500 Kč, které putují na nákup
materiálu pro šicí dílnu Chotěboř, rukodělnou dílnu H. Brod a rukodělnou dílnu
Pelhřimov. Další výrobky našich dílen si
můžete prohlédnout v našem e-shopu
www.fokusvysocina.cz/eshop.aspx.
www.fokusvysocina.cz/eshop.aspx
Děkujeme všem návštěvníkům Velikonočních dílen i organizátorům, kteří
nám pomohli POMÁHAT!

Jana a Jitka Havlíčkovy
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NOVINKY Z MŠ PROSTÉ HRDINI když to tak venku nevypadá, máme za sebou první jarní dny a s nimi i měsíc březen.
Děti ve školce přivítaly jaro se
vším všudy. Učily se říkanky
a písničky o jaru, venku pozorovaly první jarní květinu – sněženku a mnoho času věnovaly společně s p. učitelkami přípravě
velikonoční výstavy.

NAŠE AKTIVITY

- 7. 3. se v naší školce konalo již
tradičně slavnostní „STUŽKOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ“,, kteří byli přijati do 1. třídy ZŠ. Děti si připravily pro rodiče krátký program,
poté jim pan místostarosta připnul stužku a předal dárek. Malé
slavnostní setkání jsme zakončili
posezením s rodiči u kávy, čaje
a sladkého pohoštění.
- 13. 3. jsme společně s dětmi ze ZŠ
zahájili plavecký výcvik v bazénu
v Hlinsku v Čechách.
- 14. 3. děti zhlédly v kině Krucemburk pásmo pohádek „Kamarád kapříků“.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

V sobotu 16. 3. jsme uspořádali
v naší Mateřské škole 1. velikonoční výstavu spojenou s prodejem výrobků. Pro děti i paní učitelky přípravy znamenaly měsíc
pilné práce. Jen tak pro zajímavost - děti postupně z domu přinesly 260 vyfouknutých vajec,
které s vypětím sil samy nabarvily. Děkujeme rodičům a příznivcům MŠ za návštěvu, zakoupení
výrobků a příjemné posezení
u čaje a spousty dobrot. Velký
dík patří všem paním učitelkám
za odvedenou práci a naší paní
kuchařce, která s námi strávila
celou sobotu a připravovala pro
návštěvníky výstavy velmi chutné
pohoštění. Nesmíme zapomenout ani na šikovné ručky našich
dětí. Výstavou se nám podařilo
získat ﬁnanční částku 6 405 Kč.
Peníze využijeme ve prospěch
dětí, proto uvítáme ze strany
rodičů nápady a podněty, jak s
penězi naložit.

PODĚKOVÁNÍ

Honební společenstvo Oudoleň darovalo naší Mateřské škole ﬁnanční částku 21 000 Kč.
Zakoupili jsme pro děti do třídy
II. oddělení stolky a židličky. Moc
si takové pomoci vážíme a touto
cestou děkujeme.
Jaroslava Janáčková

STVÍ SKROMNÉHO
ČLOVĚKA: BOJOVAL

SPOLU S PARTYZÁNY
BRIGÁDY JANA HUSA

Životní osudy Bedřicha
Bratršovského se začaly
odvíjet na Vysočině. Osud
Bedřicha, rodáka z Peršíkova u Havlíčkovy Borové,
určila v jeho mládí druhá
světová válka. Bedřich Bratršovský se narodil v rodině rolníků Marie a Jakuba
2. července 1924. Od čtrnácti let poctivě pracoval
v zemědělství, v hospodářství svých rodičů. Práci
na poli přerušila až válka.
V říjnu 1943 byl na rok
totálně nasazen do továrny
Bauleitung der Luftwaﬀe
v Sobinau. Byl účastníkem národního odboje za
osvobození naší vlasti od
německých fašistů v domácím odboji, zejména jako
pomocník partyzánů od
prosince 1944 až do osvobození vlasti Sovětskou
armádou v roce 1945. Říše
měla mimo jiné i potíže se
zásobováním fronty i týla
potravinami. Proto sílil tlak
na povinné dodávky od
rolníků. Jedna těžká práce
vystřídala druhou. Ale byl
alespoň doma, aby usnadnil práci rodičům a pomohl
i sourozencům. V té době
byla již porážka nacistického Německa neodvratná, šlo jen o to, kdy a kde
prohrají. Hořelo Slovenské
národní povstání.
Velký rozruch vyvolaly
válečné události na Přibyslavsku, když byli 2. října
1944 četníky v hostinci
náhodně odhaleni a zastřeleni předáci ilegální organizace Rada tří – generál Vojtěch Boris Luža a poručík
Josef Kokeš. Rada tří zde
pak záhy ztratila vojenskou
akceschopnost. Řada jejich
příslušníků přešla k jiným
jednotkám. Násilnou smrt
pomstili 26. října partyzáni
velitele Josefa Serinka. Praví viníci však unikli.
To bylo v době, kdy se
připravovala řada dalších
partyzánských výsadků ze
Sovětského svazu. Cílem
bylo
Československo.
Vlastní příprava příslušníků
partyzánské brigády Mistra
Jana Husa probíhala v sídle

hlavního štábu ukrajinského partyzánského hnutí
v Kyjevě a na letecké
základně v Řešově v září
a říjnu 1944. 26. října 1944
seskočilo dvanáct výsadkářů (jen jeden Čech Miroslav Pich „Tůma“) nedaleko Čáslavi. Záhy do svých
řad přijali tři sovětské
uprchlíky a další tři mladé
Čechy. Velitelem výsadku byl major A. V. Fomin,
který dříve bojoval u Stalingradu. První kontakty,
spojené s podporou bojovníků, s nimi navazovali
lesní zaměstnanci, dřevaři
a hajní. Další skupiny, které
v tomto prostoru operovaly byly Zarevo (Fjodorov),
oddíl Jan Kozina (Melnik)
aj.
Bez zázemí, vybudovaného u čestných a spolehlivých lidí, by se však partyzánský boj vést nedal.
Velká stodola sedláka
a bývalého legionáře Bratršovského se jako úkryt
pro partyzány přímo nabízela. Osada Peršíkov leží
527 metrů nad mořem ve
Žďárských vrších nedaleko
rodiště K. H. Borovského.
Sedm kilometrů lesa směrem k Račínu tvořilo příhodný terén k utajování
pobytu malých bojových
skupin.
Ve stodole byl pod
vysokou kupou sena a slámy upraven prostor pro
přespání partyzánů. Jeho
součástí bylo i vybavení
nutné k provozu vysílačky. Problém s elektřinou,
nutnou k jejímu provozu,
zde nebyl. Stodola měla
i své osvětlení. Jejich vysílačka nejčastěji pracovala v noci, střídali se u ní
dva seržanti telegraﬁsté.
Zprávy obsahovaly zejména údaje o počtu vagónů
munice ve Ždírci, o počtu
letadel na letišti, o provozu
na železniční trati do Brna,
o střežení mostů, o bojových operacích atp. Prostě
vše důležité, dotýkající se
německé vojenské mašinérie na Havlíčkobrodsku.
Štáb partyzánské brigády
zde pobýval vícekrát, vždy
s konspirativním přístupem a se snahou co nejméně ohrozit úctyhodnou
rodinu. Ostatně, takto
ohleduplně se chovali až
do osvobození, a proto i
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přežili řadu úspěšných

bojových střetnutí s okupanty či nástrahy udavačů.
Manželka legionáře Marie
Bratršovská vždy s obdivuhodnou samozřejmostí
zabezpečila pravidelnou
službu a vše, co s prací
v kuchyni či s jídlem souviselo. Důležité je také
připomenout, že součástí
partyzánské výbavy byla
vojenská uniforma i civilní
oděv. Vojenská praxe dala
oběma variantám za pravdu.
18. prosince 1944 nalezli
partyzáni Zareva útočiště
v odlehlé hájovně u Peršíkova. Zde se o ně starali
hajný František Janáček
a jeho žena Antonie. Nikdo
z Borové a Peršíkova netušil,
že se hájenka stala základnou pro sedmnáct sovětských a českých partyzánů
s velitelem kapitánem P. V .
Fjodorovem. Stejná hájenka posloužila už předtím
v listopadu i jiné partyzánské jednotce – Mistr
Jan Hus. V lednu 1945 se
husovci rozhodli rozdělit
na tři samostatné skupiny. Jednotka komisaře
Miroslava Picha „Tůmy“
v dalších měsících pobývala v Peršíkově u rodiny Bratršovských. Hajný Janáček
byl pro podezření ze spolupráce s partyzány zatčen
a až do konce války vězněn.
Ukázalo se, že jako
základna a úkryt pro lesní
oddíly je vesnice nejbezpečnější. Někteří obyvatelé považovali pomoc za
samozřejmou daň, kterou
přinášeli boji za svobodu
národa a vykonali pro ně,
podobně jako rodina Bratršovských z Peršíkova, neocenitelné služby.

-jax...pokračování článku Vám
přineseme v příštím vydání...
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OSMISMĚRKA O CENU

Jana Novosadová je žákyní IX. třídy místní základní školy. Je
pilná jako včelička, o čemž svědčí její známky na vysvědčení.
V osmém ročníku dosáhla průměrného prospěchu 1,35 a v pololetí devítky se ještě zlepšila na 1,25.
Jana se stále zlepšuje nejenom v učení, ale splnila náročná kritéria
Atletického svazu a byla nominována na mistrovství ČR dorostenek
a juniorek. To se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. února 2013 v pražské
Stromovce, kam se kvaliﬁkovalo nejlepších 24 závodnic z celé České republiky. Jana startovala v běhu na 60 metrů, kde obsadila
15. místo, běžela i dvoustovku, kde skončila třináctá, a ve štafetě
4 x 200 m společně s kolegyněmi z čáslavského oddílu obsadily
pěkné sedmé místo. Na 60 m i 200 m si vytvořila osobní rekordy
časy 8,10 s. a 26,54 s.
S ohledem na to, že je v plném tréninku necelých osm měsíců,
jsou trenéři i rodiče jejími úspěchy velmi nadšeni. „V současné
době to je Janino maximum, kterého mohla dosáhnout, a zároveň nám to ukázalo, co je potřeba vylepšit, aby se mohla rovnat s absolutní republikovou špičkou“, dodává pyšný otec Vojta
Novosad, matador borovského fotbalu.
Po skončení základky má Jana namířeno na Pedagogické lyceum do Čáslavi, kde bude mít dostatek času i na atletickou přípravu
pod vedením Jarmily Kratochvílové a Jany Červenkové.
LEGENDA: ALKEN, ARMY, DRDOL, EDITOR, ELEDržme naší vycházející hvězdičce palečky a přejme jí jen samé
GIE, FANFÁRA, FARMA, FEJETÓN, GYMNASTI- dobré a ještě lepší výsledky jak ve studiu, tak na atletickém oválu.
Volně po rozhovoru s rodiči připravil Otto Hájek (fotograﬁe k článku na str. 2)
KA, HALA, HRDINA, HROT, JARMARK, KALAMAJKA, KILO, KLIČKA, KNOT, KOALA, LAIK, LORD,
sama. Postupem času přibyla
MALBA, NEAPOL, PILA, POMLÁZKA, TMA, TRAŤ, BOROVSKÉ KARATE i soutěžní stránka. Soutěže proVELIKONOCE, ZLÝ
V únoru to byly dva roky, co bíhají ve dvou disciplínách. Kata,
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 4. 2013 v H. Borové při ZŠ působí zájmo- to je souborné cvičení, někdy
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také vý útvar Karate-Do. Mým cílem nazývané jako stínový boj. Cvičedo schránky), telefonicky nebo e-mailem na uve- při založení této cvičební sku- nec předvádí přesně stanovené
dené kontaktní e-maily.
piny bylo nabídnout ucelený a po sobě jdoucí techniky bez
Správná tajenka z minulého čísla zní: „BŘEZNOVÉ a pečlivě propracovaný systém protivníka. Kumite, to je volný
zápas podle přesných pravidel
POČASÍ“. Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto dalším zájemcům.
Karate není to, co známe a za použití chráničů k zamezení
3 výherce:
z akčních ﬁlmů, a nedělá z nás zbytečným úrazům. Soutěže jsou
po dvou měsících „obávané hlavně pro děti dobrou motiVÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
zabijáky“. Představy některých vací a začínáme se jich účastnit
1. JARMILA SMEJKALOVÁ, H. BOROVÁ
zájemců o bojová umění jsou i my, tak nám držte palce.
2. MARIE KOPECKÁ, H. BOROVÁ
Naše tréninky ale nejsou
někdy, k jejich velké škodě,
3. JINDŘICH ROSECKÝ, Ž. HORKY
pokřiveny. Karate-Do, tak jak postaveny na výkonnosti a souSvoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
ho cvičíme my, je novější styl těživosti, cílem je soustavný rozměstyse. Blahopřejeme!
Shotokan, nazvaný podle pseu- voj. Cvičit může začít každý, kdo
donymu jeho zakladatele Giči- má zájem rozhýbat ztuhlé tělo
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
na Funakošiho Shoto, kterým a je na každém, kam chce dojít
V OKRESE H. BROD NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC:
podepisoval své básně. Shoto a čeho dosáhnout. Cvičení pro– borovice ve větru, kan - styl, bíhá jako zájmový útvar při ZŠ,
škola. Jde o v Japonsku vzniklý ale není určen jen pro děti. Rádi
styl karate, který Gičin Funakoši mezi sebou přivítáme zájemsestavil na základě svých zkuše- ce jakéhokoli věku a fyzické
ností a s dobrozdáním svých uči- kondice. Asi nejlepší je přistup
telů z Okinawy, kde od dětství „cvičí celá rodina“. Vím, že pro
„umění prázdné ruky“ tvrdě tré- zaměstnané rodiče je náročné
noval. Od počátku je určen pro účastnit se všech tréninků. Ale
širokou veřejnost a pro zavede- pro dospělé bývá pochopení
ní do výuky na školách. Nesou- technik snazší a právě pochopestředí se na přísné předpisy pro ní principů je základním cílem
BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
„předávání umění“, které by cvičení. A mít s dětmi společné
Uzávěrka příštího čísla: 20. 4. 2013
byly překážkou při šíření mimo zájmy, je myslím velmi prospěšOkinawu, ale snaží se o nabíd- né a v dnešní době čím dál tím
Kontaktní e-maily:
nutí znalostí fungování těla složitější. Cvičení Karate-Do má
hospodarka@havlickovaborova.cz,
a jeho spojitosti s myslí všem v podstatě jen jedno omezení,
urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz
zájemcům. Samozřejmě jde zájemce musí překonat ostych
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
o sebeobranný systém, jehož a projevit snahu!
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
cílem je naučit cvičence řešit
Děkuji všem těm, kteří nám
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
nebezpečné životní situace. Jde naše cvičení umožňují a podpoPodílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
o ucelený a na hlubokém pozná- rují nás.
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.
ní postavený systém, který nás
Stanislav Rybáček, trenér
učí především poznávání sebe

Osmisměrka tentokrát ukrývá jednu velikonoční
pranostiku: „Kdo na Velikonoce nesní ani jedno
vajíčko, smutný ... (tajenka).“
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TJ SOKOL INFORMUJE
PROHLÁŠENÍ K ZAHÁJENÍ JARNÍ ČÁSTI
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2012/2013
Vážení spoluobčané, příznivci našeho fotbalového oddílu,
koncem listopadu 2012 jsem napsal do Borovských listů
příspěvek, ve kterém jsem se snažil zhodnotit celý kalendářní rok. Bohužel tento příspěvek v prosinci nebyl uveřejněný, a tak jste si přečetli pouze hodnocení podzimní části,
jehož autorem byl člen fotbalového výboru Jakub Janáček.
Nevím, co bylo příčinou nezveřejnění, zda nedostatek místa
nebo jen opomenutí.
Připomínám, že podzimní část se našim družstvům
vydařila. Nejlépe si vedou muži A, kteří skončili na třetím místě s dvoubodovou ztrátou na prvního a druhého.
Muži B týmu postoupili do III. třídy, po podzimu jsou sedmí
a chtějí hrát ve středu tabulky. Snaží se i žáci, kteří se nacházejí ve druhé polovině tabulky, ale svým přístupem jsou
nadějí na zlepšení.
Přestávku mezi podzimní a jarní částí vyplnili fotbalisté
doplňkovými sporty a od ledna pak pravidelnými tréninky. V přípravě na jarní část odehráli dospělí tři utkání, žáci
zatím na jarní zápasy čekají. Muži A týmu měli zahájit jarní
část již v neděli 24. března v Lučici, ale nepříznivé počasí
nedovolí jarní start a celé kolo bylo přesunuto na středu
1. května. B mužstvo dospělých zahajuje soutěž 31. března
utkáním v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Mladší žáci začínají až 21. dubna utkáním s Dlouhou Vsí na domácím hřišti. Celé rozlosování jarní části vám přinášíme na stránkách
Borovských listů.
Náš fotbalový oddíl patří k jedněm z největších spolků
v obci a v současné době má 86 členů. Svoje aktivity jsme

hodnotili na Valné hromadě v pátek 8. března, kde jsme
provedli i nové volby fotbalového oddílu. Do sedmičlenného výbor byli zvoleni: Roman Brukner, Otto Hájek, Štefan Lupták, Ladislav Luňáček, Lukáš Němec, Karel Tonar
a Josef Staněk st.
Na prvním jednání výboru jsem byl zvolen předsedou,
podporu jsem měl i z řad delegátů naší VH, místopředsedou je Roman Brukner a sekretářem Karel Tonar. Bývalým členům výboru fotbalového oddílu Jakubu Janáčkovi
a Zdeňku Štěpánovi děkuji za odvedenou práci pro náš
oddíl.
Všem našim sportovcům přeji dobrý start do jarní části. V jejím průběhu co nejméně zranění, hodně radosti
z úspěchů a poučení z nezdaru. Všem našim příznivcům
přeji krásné zážitky při sledování výkonů našich fotbalistů
a zachování věrnosti našemu oddílu.
Děkuji všem, kdo svým podílem přispívá k reprezentaci
našeho městyse.
Josef Staněk Josef,
předseda fotbalového oddílu
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HLÁSÍ
Vánice jak vystřižená z Ladovské
zimy zahalila krásy rybníka v Kopaninách do bílé tmy a odstartovala první rybářské závody na dírkách 2013.
Podmínky pro zimní rybolov nebyly
ideální, ale závodníci, kteří se nevzdali
a přišli, svojí technikou, vybavením,
dopravními prostředky, nápaditostí
a vynalézavostí dokázali předčit
nejednu fantazii polárního lovce.
Podával se výborný guláš od skvělého kuchaře z pražských Košířů, “ledové pivo”, svařák a mocný grog. Rozhodčí se ledovým klidem zachovali
i při dramatické situaci, kdy v pomyslené cílové rovince měli čtyři závodníci stejné skóre a od ukončení závodů
nás dělily minuty. Nechyběli ani naši
nejmladší TrojHáčci, kteří sbírali zkušenosti a um na každém kroku jak od
domácích lovců, tak i přespolních. Ti
dokázali zvednout úroveň závodů na
profesionální rybářskou bitvu a konečný počet závodníků se zastavil
na čísle 19. A jak to bývá pravidlem,
vítěz byl jenom jeden a to Petr Jirásek
z Chotěboře, tímto ještě jednou gratulujeme.
Každý si něco odnesl, buď rybu
nebo rýmu anebo vzpomínku a záži-

tek z radosti své první chycené ryby
na dírkách. Zachyceno a nenávratně
zapsáno jako zážitek nad očekávání
příjemný, který nám nikdo nevezme..
..to byly rybářské závody na dírkách
2013.
„NEDĚLE POD HLADINOU“
I tak by se dala shnrout naše minulá podmořská hodina v rybářském
kroužku, kterou moderovali naši hosté Jana Havlíčková a Michal Pavlas.
Z jejich vlastních zkušeností, fotek
a videí jsme na chvilku mohli nahlédnout do světa pod vodní hladinou,
dna a života ryb, jak ji mnozí rybáři
neznají. Každý si vyzkoušel vybavení
potápěčů a doslova a do písmene,
jsme hltali z „bomby“(tlakové lahve)
plnými doušky celé vyprávění. A co
více si přát, než slíbené pokračování. Dále se v hodinách seznamujeme
s rybami našich vod, jejich předností
i technikou lovu. Ale už se těšíme na
jaro, kdy vyměníme prostory Lukšovy
chalupy za malebný rybník.

BEZPEČNÝ DOMOV

V sobotu 23. března proběhl další
díl z projektu “Bezpečný domov” na
téma “Nátlakové metody přímého
prodeje”. Jedná se o pokračování programu zabývajícího se kriminalitou
uplatňovanou vůči seniorům, jejím
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předcházení a informování o jednání
v těchto krizových situacích. Seminář
proběhl interaktivní metodou názorné ukázky nátlaku prodeje, vysvětlením dané situace a možnými obrannými mechanismy. Rolí moderátora
celého situačního odpoledne se zhostil na výbornou pan Burian, dále zde
vystoupil host pan Málek, který má
bohatou zkušenost z oblasti prodeje.
Celý program obohatili žáci Základní
školy Havlíčkova Borová, kteří prezentovali své výkony ze soutěže “Jarní slavík” v doprovodu skvělého ozvučení
ze strany pánů Štefáčkových.
Dle nejen našeho názoru je téma
aktuální, jelikož byla přijata Městysem Havlíčkova Borová změna vyhlášky tykající se podomního prodeje,
kterou dovysvětlil starosta městyse
pan Hájek. Všem zúčastněným patří
naše velké díky a těšíme se na shledanou.
Blíží se čas akcí typu “Čistá Vysočina” nebo “Čistá řeka Sázava”, a jelikož nám není lhostejné, v jakém stavu naše vody jsou, zaměříme se na
sběr odpadků z potoka z Kopanin, tak
i z Borovského potoka. Všichni, kdo se
přidají, budou vítáni.
Připomínáme uhrazení členských
příspěvků do 31. března 2013.
Luboš Havlíček za OS TrojHáček

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
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,
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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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Úspěšní žáci ve výtvarné soutěži Po stopách Jana Zrzavého. Foto: ZŠ

OBRAZEM

První pomoc do škol – projekt Kraje Vysočina pro žáky VIII. tříd. Foto: ZŠ

Celkem 12 dortů upekla Blanka Zvolánková pro účastníky pěvecké soutěže (všech 12 účastníků ukazuje fotograﬁe vpravo, a také níže). Foto: ZŠ

Vlevo: jarní tvoření v dolní třídě MŠ. Vpravo: třída předškoláků s paní učitelkou - děti už mají svoje stužky.

Foto: MŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Nahoře: Dětský únorový karneval v místní sokolovně. Foto: BL
Dole: Velikonoční prodejní výstava v MŠ.

Jsme rádi, že zde můžeme
uveřejňovat fotograﬁe ze
školní i mimoškolní činnosti. Zároveň je nám ale líto,
že Vám na těchto stranách
nikdy nepřinášíme veškeré
dění, které stojí za zveřejnění - fotograﬁe mladých
hasičů, častěji též myslivců,
zahrádkářů i ostatních spolků, organizací, ale také jendotlivců. Podělte se s námi
o dění u Vás a přispějte tak
k zatraktivnění těchto stran.
Děkujeme!

Linda Burianová, redakce
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OBRAZEM

Podmořská hodina rybářského kroužku nadchla všechny přítomné.
Foto: Luboš Havlíček

Fotograﬁe výše připomínají úspěšné Velikonční dílny v ZŠ, 16. 3. 2013 - výroba velikonočních dekorací, prodej
keramiky, výroba vinutých perel, pletení z pedigu.
Foto: David Burian

