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SLOVO STAROSTY
končí jarní
úklid, léto ŤUKÁ
NA DVEŘE

Dvě třetiny jarních měsíců utekly jako voda. Pomalu dokončujeme
jarní úklid a začíná doba sečení trávy, péče o zeleň a okrasné záhony.
Vážím si občanů, kteří si před svými domky udržují pořádek, travnaté plochy pravidelně sečou a silnici i
občas zametou. Jsou bohužel i tací,
kterým je veřejná plocha zcela lhostejná a pokud ji neuklidí zaměstnanci
městyse, zůstává zde veřejná skládka.
Mnohokrát jsem již upozorňoval na
nepořádek, který po sobě zanechávají většinou mladí lidé, trávící část dne
posedáváním v čekárně a v poslední
době i před obchodem vedle školy.

Akce před námi
str. 5

Evropské volby

Poházené odpadky, nedopalky cigaret
a rozbité lahve nejsou dobrou vizitkou našeho městyse. Omluvou může
být částečný nedostatek odpadkových košů, které jsme museli v rámci
rekonstrukce parku odstranit, přesto
se domnívám, že by odpadky na zemi
končit nemusely.
V předjaří odstranili naši zaměstnanci suché stromy, vyřezali polámané a suché větve. Pod sběrným
dvorem jsme založili skládku větví.
Bohužel sem dovážejí občané i trávu, listí a zbytky rostlin. To vše patří
na kompostárnu. Žádám občany, aby
toto opatření dodržovali. Záměr otevřít kompostárnu v pracovní dny do

str. 6, 7

Fotbalu se daří

str. 12

19 hodin jsme museli zrušit. Pokusně
jsme ji nechali otevřenou i v průběhu
pracovní doby našich zaměstnanců do
14 hodin, ale bez jejich dozoru. To, co
zaměstnanci následně na komostárně
třídili, se nedá popsat. Kompostárna
a sběrný dvůr jsou nadále otevřeny ve
středu dopoledne od 9.00 do 11.00
hodin a v sobotu od 10.00 do 12.00
hodin za přítomnosti našich zaměstnanců.
Nabízíme i přistavení kontejnerů
do míst, kde je větší množství odpadu a obyvatelé mají zájem ho utříděný odevzdat. To se týká i Peršíkova
a Železných Horek.
...pokračování na str. 3

Sázení pokusných parcel brambor - letos již po devatenácté. Článek k fotografii čtěte na str. 4. Foto: Ing. Vlastislav Michálek
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Mladí borovští hasiči při účasti na jarním kole hry Plamen. Jak si vedli a jak se umístili čtěte v článku na str. 12. Foto: Michal Fišer

Společná akce dětí a rodičů či prarodičů v místní knihovně - tématem bylo „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Foto: Marcela Sobotková
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Vlevo: tvorba dětí v rámci muzikální kresby (článek na str.), vpravo: velikonoční dílny v ZŠ. Foto: Linda Burianová
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 10. DUBNA 2014
USNESENÍ
1/4/2014
2/4/2014
3/4/2014
4/4/2014

5/4/2014
6/4/2014
7/4/2014
8/4/2014
9/4/2014
10/4/2014
11/4/2014
12/4/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Panáček Josef, Ing. Šmíd Karel.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje členy hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším
řízení „Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“ ve složení: Mgr. Otto Hájek, Ing. Aleš Uttendorfský,
Ing. Linda Burianová.
- schvaluje náhradníky hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším
řízení „Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“ ve složení: Ing. Nevole Josef, Hájek Ladislav, Burian David.
- schvaluje prodej pozemku p.č. 364/26 dle g.p. 114-71/2013 o výměře 701 m2 v k.ú. Peršíkov za cenu
30 Kč/m2 panu prof. Michalu V. M.
- schvaluje koupi pozemku p.č. 127 o výměře 151 m2 v k.ú. Havlíčkova Borová za cenu 5 210 Kč
od Arcibiskupství pražského.
- schvaluje provedení parku dle navržené projektové dokumentace. Schvaluje návrh autobusové
čekárny.
- schvaluje provedení cesty na hřbitově dle navržené projekotvé dokumentace.
- schvaluje dotace spolkům z rozpočtu městyse pro rok 2014 v celkové výši 227 tis. Kč.
- schvaluje vypsání výběrového řízení na akci Stavební úpravy objektu ZŠ a vestavba do půdního
prostoru ZŠ
- schvaluje vícepráce / výměnu okapů, svodů a oplechování kolem oken při akci zateplení úřadu
městyse.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 15. KVĚTNA 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

Vycházíme vstříc i občanům, kteří
doma shromažďují staré oblečení,
boty, kabelky apod. Tyto věci je možno průběžně odkládat do dvou kontejnerů. Jeden jsme umístili za poštu
a druhý je na sběrném dvoře. Předpokládám, že je budou občané využívat a odkládat do nich jen to, co tam
skutečně patří. Bližší informace jsou
vždy k dispozici na úřadu městyse a
rovněž napsány na samotných kontejnerech.
Poděkování patří členům JenTaku,
kteří provedli sbírku ošacení pro Diakonii Broumov.

Co PRÁVĚ probíhá?
Opěrná zeď u odstavné plochy

U odstavné plochy u sokolovny jsme
svépomocí provedli položení kamenů tak, abychom zde vytvořili v přírodním stylu opěrnou zeď. Ušetřili
jsme nemalé finanční prostředky za
betonový základ a stavbu opěrné zdi
z betonových štípaných tvárnic. Celý
břeh bude osázen keři a drobnou
zelení.

Zahrada v přírodním stylu
u mateřské školy

Půdní vestavba
v základní škole

V mateřské škole probíhá přestavba
školní zahrady. Jedná se o projekt, na
který jsme získali dotační prostředky. Celá zahrada bude přestavěna do
přírodního stylu ve prospěch našich
nejmenších. Projekt je plánován do
konce srpna 2014.

K posouzení byla odevzdána přepracovaná projektová dokumentace
a čekáme na vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele akce. Realizace
by měla být provedena v průběhu
hlavních prázdnin.

Ozelenění obce

Byly vyhlášeny zadávací podmínky,
možní zájemci připravují své nabídky
do výběrového řízení tak, abychom
mohli včas rozhodnout o zhotoviteli
akce. Realizace by měla být provedena do konce října 2015.

Byla provedena výsadba stromů.
Na místa, kde byl chemickou cestou odstraněn plevel a tráva budou
vysázeny keře a drobné rostliny. Na
náměstí bude postavena nová čekárna a budou provedeny úpravy parku
včetně instalace mobiliáře. Realizace by měla být provedena do konce
června a následně ještě do konce srpna.

Hřbitov

Na nový hřbitov jsou vyrobeny dvě
nové brány s brankou, probíhá rekonstrukce staré brány do původní podoby, připravujeme zavedení vody až
k márnici a výstavbu příjezdové cesty
na novém hřbitově včetně odvodnění. Realizace by měla být provedena
do konce června a následně ještě do
konce srpna.

Čistírna odpadních vod

Zateplení budovy úřadu

Koncem května a v červnu proběhnou práce spojené se zateplením
úřadu městyse. Budou zde vyměněna okna a vchodové dveře, proběhne
zateplení pláště a střechy celé budovy. Z vlastních zdrojů provedeme ze
zámkové dlažby položení chodníku
k poště.
Otto Hájek, starosta

Všem matkám přejeme
k jejich květnovému
svátku vše nejlepší.

Redakce
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slovo hejtmana

Do nové vlády vkládáme naděje,
že spolupráce bude s ohledem na
potřeby našeho kraje určitě lepší, než
s vládou předchozí. To se potvrdilo,
když před měsícem navštívil Vysočinu i samotný předseda vlády České
republiky Bohuslav Sobotka. Ve více
lokalitách vyjádřil podporu projektům, jež jsou pro náš kraj a jeho další
rozvoj podstatné.
Především otázky související se
zaměstnaností našich spoluobčanů
byly v popředí zájmu pana premiéra. Vyjádřil spokojenost například
s naší aktivitou v orientaci krajského školství k potřebám trhu práce.
O tom se přesvědčil přímo při návštěvě Střední průmyslové školy Třebíč, kde se seznámil s dobrou praxí
středního školství na Vysočině a jeho
přizpůsobením se reálné poptávce
firem – například v podobě zavedení
nového oboru Energetika a oborového zaměření specialistů na zpracování plastů. V našem regionu fungují
společnosti, které tyto specialisty
zaměstnávají. Nové studijní zaměření pomohly specifikovat společnosti
Mann Hummel a Fraenkische. Oba
tyto závody premiér České republiky
rovněž navštívil a ocenil náš inovativní přístup ke vzdělávání odborníků
pro konkrétní regionální zaměstnavatele. Navštívil rovněž Vysočina Arenu
v Novém Městě na Moravě, o němž
se uvažuje, že by mohlo být národním
olympijským centrem pro biatlon. Se
zachováním zaměstnanosti v regionu
souvisela i návštěva uranového dolu
Rožná. V těchto souvislostech není
zatím nic rozhodnuto, pouze byla
otevřena diskuse. Jsou nutné odborné analýzy i podmínky praktického
zajištění financování a provozu a projednání těchto projektů s příslušnými
ministerstvy i místní samosprávou.
Během jara očekáváme i pracovní
návštěvy dalších ministrů.
Bez ohledu na politickou situaci
musíme myslet taky na soulad našich
činností s přírodou. Během závěru
letošní zvláštní zimy jsme se začali
obávat sucha. Dnes to nevidím jako
bezprostřední dramatické ohrožení,
ale měli bychom být připraveni na
možné nejrůznější podoby přírodních
dějů. Předpoklad a poznatky klimatologů hovoří o tom, že Česká republika
bude patřit do pásma, kde se může
množství srážek v průběhu roku snížit
a pak naopak mohou přijít přívalové
deště a lokální záplavy. Kraj Vysočina je díky přehradám Vír a Želivka
zásobárnou vody pro Prahu i Brno,
proto se musí kromě jiného intenzívně věnovat opatření k zadržení vody
v přírodě. Bohužel jsem zjistil, že tato
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oblast je zatím opomíjena. Připravili jsme se na povodně, na množství
vody z tajícího sněhu, nádrže byly
předpuštěny a najednou nám příroda řekla během jednoho roku – takhle ne! Myslím si, že je potřeba, aby
odborníci začali s tímto problémem
pracovat a řekli, jak s vodou šetřit, jak
ji udržet, jak s ní nakládat rozumně
v průmyslových provozech i ve všech
dalších oblastech včetně domácností.
Dalším složitým problémem jsou
silnice. Máme obrovské množství
požadavků, ale nemáme tolik zdrojů.
A bohužel je jednoznačné, že všechny silnice na všech trasách v České
republice zcela perfektní nejsou a ani
na Vysočině nebudou. Jednoduše proto, že počet silnic a jejich vytíženost
zdaleka převyšují finanční prostředky,
které jsme schopni dát dohromady.
Když se podíváme, jak bolavě se opra-
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vuje dálnice D1 a jak složité je prosadit výstavbu nových dálničních úseků,
cítíme nutnou potřebu přehodnotit
investice do dopravní obslužnosti.
Dalším možným scénářem je vyřazení
některých silnic, a to i v Kraji Vysočina, ze silniční sítě. Osobně bych byl
velmi nerad, abychom k této variantě
dospěli, ale bohužel, stav je takový.
Došli jsme k nějaké hranici, kdy jsme
civilizačně na vysoké úrovni, všechno
si přejeme mít NEJ, ale prostředky
přestávají být k dispozici.
Problémy jsou a budou se vším
možným a musíme se snažit je řešit.
Ovšem jen v rámci daných možností.
Ty nijakým nářkem nebo stížnostmi
nepřekročíme. Přesto si myslím, že si
nežijeme špatně. Přeji vám, abyste to
vnímali a měli potěšení z obyčejných
lidských radostí.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

DOTACE SPOLKŮM Z ROZPOČTU MĚSTYSE PRO ROK 2014
Subjekt
SDH Havlíčkova Borová
Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová
Šachový kroužek
Český zahrádkářský svaz
OS TrojHáček
OS JenTak
TJ Sokol Havlíčkova Borová
CELKEM

Částka
40 000,00
19 000,00
18 000,00
40 000,00
34 000,00
16 000,00
60 000,00
227 000,00

Podrobnosti k jednotlivým částkám vč. rozpisu a účelu, na který jsou poskytnuty, jsou
k dispozici v zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 4. 2014. Informovat se vždy
můžete také na úřadu městyse, kde Vám bližší informace rádi poskytneme.
Linda Burianová

letos již
po devatenácté

V úterý 29. dubna proběhlo v Havlíčkově Borové zemědělské a. s. sázení pokusných parcel brambor.
Letos je to již po devatenácté, kdy
se tato akce uskutečňuje. Na sázení
se podíleli nejen pracovníci zemědělské akciové společnosti, ale i zástupci
obchodních firem spolupracujících se
zemědělskou společností.
Celkem bylo vysázeno 217 odrůd
brambor od 10 firem, které zastupují
pěstování brambor v České republice.
Sadba byla dodána nejen ze šlechtitelských stanic tuzemských, ale
i z Německa, Holandska, Anglie, Skotska, Francie, Slovenska a Rakouska.
Zvlášť jsou vysázeny konzumní
odrůdy, na které navazují odrůdy pěstované pro výrobu chipsů, hranolků
a škrobu. 31. července se uskuteční „Bramborářský den“ s přehlídkou
vysázených brambor na poli. Spolu-

pořadateli jsou Ústřední bramborářský svaz ČR a Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě.
Jiří Zvolánek

Foto: Ing. Vlastislav Michálek
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myslivecký kroužek

INFORMUJE

V letošním roce připadá sté výročí narození Plk.i.m.
Josefa Stránského DFC a sedmdesáté výročí jeho úmrtí
(10. 12. 1914 - 21. 6. 1944). Termín oslavy jsme stanovili na sobotu 28. června 2014 v odpoledních hodinách
a jejich přesný program přineseme v příštím vydání
zpravodaje.

S kroužkem jsme se pilně v klubovně
připravovali na soutěž Srnčí trofej. Děti se
učily myslivost, stromy, rostliny, zvířata.
V sobotu 29. 3. bylo krásné počasí,
a tak jsme se s dětmi vydali na kolech
kolem Podhoráku k Seifertovému buku,
kde byla svačinka a děti poznávaly stromy podle pupenů. Zpátky jsme jeli cestou
kolem Peršíkovské hájenky lesem do Peršíkova a zpět do Borové. Dětem se to moc
líbilo.
Další týden jsme se vydali čistit naše
krmelečky a jesle. 12. 4. jsme se s Trojháčkem účastnili čištění Borovského potoka.
Děti překvapilo, kolik odpadků se v přírodě najde. Nemalý zážitek měla Janča Hájková, když se na nás vyřítila srnka.

Borovská desítka – sobota 26. 7. 2014

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ VILÉMOV

Borovské hry 20. 6. - 22. 6. 2014

Borovské hry se v letošním roce uskuteční v Borové u
Náchoda. Družstvo reprezentující náš městys a zájemci
budou odjíždět v pátek odpoledne 20. 6., návrat je plánován v sobotní podvečer 21. 6. 2014. Pojeďte s námi
a podpořte naše družstvo. Zájemci o výlet do Borové
u Náchoda se mohou hlásit na úřadu městyse.
http://www.borovaunachoda.cz

Vzpomínková slavnost
– sobota 28. 6. 2014

Již čtvrtý ročník přespolního běhu na 10 km je napláV neděli 27. 4. v 8 hodin ráno jsme se
nován na sobotu 26.července 2014. Registrace bude opět po roce vydali na soutěž do Vilémospuštěna počátkem června. Vždy aktuální informace va. Přihlásili jsme všechny děti, aby měly
na: http://www.borovska10.cz
nějakou zkušenost. Soutěžilo se opět v prostředí Vilémovského zámku a jeho okolí.
brixen - altstadtfest
Děti dostaly testy z myslivosti, po kterých
pátek - neděle 22. 8. - 24. 8. 2014
následovala naučná stezka s otázkami
Víkendový zájezd do Brixenu se předloni setkal s vel- z myslivosti, botaniky, biologie, kynologie
kým úspěchem. Tradiční festival se opakuje opět po a i střelba ze vzduchovky. Děti si počínaly
dvou letech a delegace z našeho městyse vyrazí do dobře a těšily se z každého umístění.
malebného alpského města i tentokrát. Více již nyní na:
http://www.altstadtfest.it/.Zájemci se mohou před- V kategorii A:
běžně hlásit na úřadu městyse.
1. místo - LUKÁŠ BALCAR, 3. místo - KATEŘINA LUŇÁČKOVÁ, 9. místo - Jana Hájková
Letní filmový festival
13. místo - Radim Solnička, 15. místo
středa – sobota 27. 8. – 30. 8. 2014
- Verča Janáčková, 20. místo - Bára JanáčTradiční letní filmová přehlídka je naplánovaná na ková (viz fotografie níže).
konec letních prázdnin. Připravujeme zajímavé filmy
a těšíme se na spolupráci s panem Jiřím Čáslavským, Kategorie B:
15. místo - Michal Blažek, 17. místo
který se k nám rád vrací.
- Tomáš Bačkovský, 18. místo - Terka Kuče725 let obce
rová, 19. místo - Ester Janáčková, 23. míspátek – neděle 5. 9. – 7. 9. 2014
to - Vašík Čejka.
Na pátek, sobotu a neděli - borovské posvícení - připra- Dostali jsme pohár jako vítězný kroužek
vujeme vzpomínkovou slavnost u příležitosti oslav 725 v kategorii A. Počasí bylo nádherné a děti
let trvání naší obce. Těšit se můžete na zajímavé akce si užily den plný soutěží, myslivosti a náva bohatý program, na kterém usilovně pracujeme, více štěvy tamní obory, a těší se na další ročník
ale prozatím neprozradíme.
soutěže.

Havlíčkova Borová na starých
pohlednicích

Za MS Tomáš Janáček

Připravujeme tisk publikace v rozsahu cca 70 stran,
kde budou uveřejněny dobové pohlednice Havlíčkovy
Borové, Peršíkova a Železných Horek s komentářem.

Havlíčkova Borová na dobových
fotografiích

Připravujeme vydání stolního kalendáře na rok
2015, kde budou k vidění staré dobové fotografie,
jež díky našim občanům shromažďujeme, třídíme
a v kalendáři uveřejníme.
Podrobnosti k jednotlivým akcím Vám přineseme vždy v dostatečném předstihu na těchto stránkách i jiným vhodným způsobem. Stále platí výzva pro
ty z Vás, kteří máte doma v šuplíku staré fotografie z H. Borové, Peršíkova či
Ž. Horek - přineste je k nám na úřad, v pořádku vše vrátíme. Děkujeme Vám.

Foto: Tomáš Janáček
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MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ: 00267431
datová schránka: qccbee8
e-mail: urad@havlickovaborova.cz

Rada Městyse Havlíčkova Borová na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová
Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová
IČ: 70985669

Požadavky:
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
Přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti
k výkonu funkce ředitele/ky, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 5. června 2014
na adresu: Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová
Obálku označit: Konkurs ZŠ a MŠ - NEOTVÍRAT!
Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu určitou šesti let podle ustanovení
§ 166 odst. 2 školského zákona, ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. září 2014

Vyvěšeno na úřední desku dne: 06.05.2014
Sejmuto z úřední desky dne:

KVĚTEN 2014

OZNÁMENÍ

o době a místě konání
voleb do Evropského
parlamentu
Starosta městyse Havlíčkova Borová podle zákona č.58/2014 Sb., o
volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční:
- dne 23.5.2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin
- dne 24.5.2014 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: zasedací
místnost úřadu městyse, Náměstí
278, Havlíčkova Borová pro voliče
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Havlíčkově Borové.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem
nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské
unie a zápis v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Havlíčkově Borové dne 8. 5. 2014.

Mgr. Otto Hájek, starosta
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Volby do Evropského
parlamentu (EP)
23. - 24. 5. 2014
informace pro voliče

Prezident České republiky vyhlásil
svým rozhodnutím volby do EP a stanovil jejich konání na pátek 23. května 2014 v době od 14:00 do 22:00
hod a sobotu 24. května v době od
8:00 do 14:00 hod. Volební místnost
volebního okrsku se nachází v budově úřadu městyse.
Právo volit na území ČR do EP má
každý občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a občan
jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a podal
do 13. dubna 2014 žádost o zápis do
seznamu voličů.
Přímými překážkami ve výkonu
volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu (např.
karanténa) a zbavení způsobilosti
k právním úkonům. Nepřímou překážkou ve výkonu volebního práva je,
když volební komise voliči neumožní
hlasování v případě, že neprokáže při
příchodu do volební místnosti svoji
totožnost nebo se neodebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Voličům, kteří se ve dnech voleb
nebudou nacházet v místě trvalého
pobytu, vydá obecní úřad v místě
trvalého pobytu voličský průkaz, který opravňuje voliče hlasovat ve dnech
voleb do EP v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR.
Nejpozději do 20. 5. 2014 budou
voličům doručeny hlasovací lístky. Po
příchodu do volební místnosti volič
prokáže svoji totožnost a obdrží úřední obálku a v případě že si je nepřinesl, také hlasovací lístky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost.
Jakékoliv informace k volbám do
evropského parlamentu Vám zodpovíme na úřadu městyse.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTYSE ZA ROK 2013

Na rozdíl od roku 2012, kdy díky
řadě investičních akcí (např. bezpečný
chodník, rekonstrukce silnice směrem na Přibyslav, budování splaškové kanalizace, veřejného osvětlení
apod.) výdaje převyšovaly příjmy, je
výsledek roku loňského mnohem příznivější - rozpočtové příjmy o více než
4 miliony převyšují rozpočtové výdaje. Ten nejzákladnější přehled příjmů

KVĚTEN 2014

a výdajů ukazuje tabulka a grafy níže.
Detailnější rozbor hospodaření
městyse v roce 2013 nabízí Závěrečný účet včetně povinné zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013,
který je nyní po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce, a zastupitelstvo
se jím bude zabývat na svém zasedání
dne 15. 5.
V případě zájmu o bližší vysvětlení
k jednotlivým položkám je závěrečný účet rovněž k dispozici na úřadu
městyse.

Linda Burianová

PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY

11 781 909,79
5 308 674,24
125 250,00
2 434 856,09
19 650 690,12

BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

9 874 137,98
5 361 099,13
15 235 237,11

Běžím, co můžu, a zároveň tím pomůžu!
Necelé tři měsíce nás dělí od startu čtvrtého ročníku Borovské
desítky, stále populárnějšího běhu na 10 km. Přípravy provází řada
novinek. Borovská desítka navázala spolupráci s neziskovou organizací FOKUS VYSOČINA, jejímž posláním je pomoc duševně i jinak handicapovaným lidem. Z každého startovného poputuje 20 Kč právě na tyto
účely. Dále hlavní pořadatel Borovské desítky přislíbil příspěvek FOKUSU ve výši 100 Kč za každou překonanou vteřinu traťového rekordu
v hlavní kategorii.
Registrace závodu bude spuštěna počátkem června. Do té doby sledujte
novinky na webu www.borovska10.cz, kde kromě novinek a informací o nadcházejícím závodě najdete třeba i výsledky Chotěbořského poháru, jehož je
Borovská desítka součástí.
Zbyněk Zelený

http://www.mvcr.cz
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Placená inzerce

PLACENÁ INZERCE
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Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Informace ke zpřístupnění
hromadného předpisného
Informace k zasílání složenek pro platby seznamu
na daň z nemovidaně z nemovitých věcí v roce 2014
tých věcí v roce 2014

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů zpracovávány a rozesílány daňovým subjektům centrálně. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku
České pošty. Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních
úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.
Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních
pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci
poplatníka na území příslušného kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých
věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho
nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto
finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů
je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší
než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní
působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena.

Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité
údaje: celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, výše
a termíny splatnosti splátek, stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
- spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má
poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož
prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách
neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány
tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2014.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období
a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí
daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2014 již před obdržením
složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení
případného rozdílu.
Důležité upozornění: Adresa P.O. Boxu, uvedená v levém horním rohu
obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek
Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům.
Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního
pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího
období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do
31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze
daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých
věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného
předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů
ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta
splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Daň z nemovitých věcí se stanovuje
rozhodnutím, jímž je platební výměr,
dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých
věcí, u nichž na zdaňovací období roku
2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti
částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční
úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na
územních pracovištích příslušného
finančního úřadu.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých
věcí za obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní
město Prahu. Hromadné předpisné
seznamy zpřístupní příslušné finanční
úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce
května 2014.
Při nahlédnutí do hromadného
předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou
poplatníci uvedení v hromadném
předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení,
a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň
z nemovitých věcí stanovena podle
zákona o dani z nemovitých věcí ve
výši poslední známé daně nebo ve
výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše
daně platebním výměrem, anebo je
oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje
od daně poplatníkem přiznané.
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že na plavecký výcvik jezdíme.“

i nfo r m u j e
forrest gump

je název chomutovské hudební agentury, která navštívila naši školu. Celým
koncertním pásmem v délce jedné
vyučovací hodiny provázel zpěvák a
kytarista Dan Kubica. Pro mladší žáky
a děti z MŠ představil program vyprávění a písniček z pohádek, pro starší
žáky hudební přednášku zaměřenou
na vývoj a tvorbu hudební skupiny
The Beatles. Mladší žáci se připojili
i jako rytmický doprovod k písním,
také společně se zpěvákem zpívali
písničky z pohádek. Starší žáci obdivovali hudební prezentaci Dana Kubici a
jeho hru na akustickou kytaru. Program byl kvalitní, zábavný a úspěšný.
Hana Sobotková

Přednáška Tomáše Řeháka
- AIDS, sex, láska a věrnost

V úterý před velikonočními prázdninami navštívil naši školu pan Tomáš
Řehák, kazatel protestantské církve a
ředitel společnosti ABATOP, zabývající
se školením, vzděláním a péčí v oblasti AIDS. Po dobu pěti vyučovacích
hodin přednášel žákům 8. a 9. ročníku
o nemoci AIDS, lásce, sexu a věrnosti.
Na začátku seznámil žáky se statistikou rychlého nárůstu HIV nakažených,
vyprávěl smutné příběhy nemocných
mužů a žen (dívek a chlapců), vysvětloval podstatu nemoci - jakým způsobem je možno se nakazit. Na konci
přednášky promítnul dva filmy. Přednáška byla velmi poučná.

Marie Holcmanová

PLAVECKÝ VÝCVIK

byl zahájen v Hlinsku v Čechách
19. března a ukončen bude 25. května
2014 pro 3. a 4. ročník ZŠ.
Příspěvky žáků:
Karolína Hiblbauerová (3. r.):
„Od března jezdí 3. a 4. třída každou středu na plavecký výcvik do
Hlinska. Jsme rozdělení do družstev
podle toho, jak umíme plavat. Já
jsem ve družstvu A. Učíme se plavat
kraul, prsa a znak. Moc mě baví, když
se potápíme, nebo když skáčeme do
vody. Naše paní učitelka je na nás
moc hodná. Plavání mě moc baví a
vždycky se těším zase na další.“
Kristýna Smejkalová (4. r.):
„Od 19. března začal plavecký výcvik
v Hlinsku. Plavání se kromě nás účastní žáci 3. třídy a předškoláci. Také s
námi jezdí děti z Oudoleně. Plavání
máme vždy ve středu, odjíždíme po
2. vyuč. hodině. Žáci jsou rozděleni do
skupin, každá skupina má svého plavčíka. Učíme se různé plavecké styly,
mě nejvíce baví potápění. Jsem ráda,
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Hana Sobotková

Velikonoční dílny

V sobotu 5. dubna proběhly už
čtvrté Velikonoční dílny v naší ZŠ. K už
tradičním činnostem se letos přidalo
tvořivé šití nejen pro děti, malování tašek, vykrajování glycerinových
mýdel, náramky z korálků a mohli
jste vidět i výrobu letovaných šperků. Davy návštěvníků se nahrnuly
i k savování triček, pletení pomlázek,
výrobě smaltovaných šperků a vinutých perel, k jarnímu aranžování, či
pletení košíčků z pedigu.
Využili jsme finanční prostředky
Úřadu městyse a mohli jsme proto uspokojit velký počet lidí z nejbližšího okolí. Každý si přišel na své.
Žáci naší školy vytvořili při hodinách
řadu překrásných výrobků, které
sami prodávali na vydařené sobotní
akci. Prodávala se keramika, výrobky
z chráněných dílen. Radost máme
i z našich bývalých žáků, kteří se
k nám vrací a mohou se pochlubit, jak
se jim daří. Zaměstnanci školy se jako
vždy skvěle postarali o občerstvení
a organizaci akce.
Mimořádnou událostí byla výstava muzikální kresby, kterou ve školní tělocvičně bravurně nainstalovali
žákyně 8. třídy s Filipem T.A.K. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří
nezištně napekli, ale i přišli pomoci se
zajištěním dílen. Těší nás zájem veřejnosti, vždyť letos se už „tvořilo“ ve
všech učebnách naší školy. Na dobrovolném vstupném a prodejem výrobků žáků školy jsme získali přibližně
6 500,- Kč, po odečtení výdajů putovalo do pokladny Unie rodičů přes
4 000,- Kč.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
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Muzikální kresba

Sedmidílným kurzem muzikální
kresby prošli, či přímo profrčeli žáci
1., 2. a 3. ročníku ZŠ při hodinách
výtvarné výchovy od začátku února
do konce března. O co šlo? Tak tedy
pro nezasvěcené!
Autorem projektu je malíř a grafik
Filip T.A.K. Vybíral pro děti z prvního
stupně ukázky od hudebních mistrů,
A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů,
L. Janáčka, L. v. Beethovena, ukázku
jazzové hudby J. Jirmala a nakonec
dětský sbor a folklórní soubor. Děti na
základě poslechu hudby kreslily pastelkou, později suchým pastelem, co
je napadlo. Objevily, že nemusí kreslit
konkrétní věci a v průběhu projektu
už tvořily abstrakci. Vzniklá „dílka“
jste mohli vidět v tělocvičně ZŠ v rámci velikonočních dílen. Nejvydařenější
z nich plánujeme vystavit v prostorách ZŠ a školní jídelny. Zároveň je
malíř Filip T.A.K. nafotí a vytiskneme
je jako pohlednice.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

ČISTÁ VYSOČINA

Tuto akci organizuje a zajišťuje Kraj
Vysočina a naše škola se do ní i letos
zapojila.
Žáci se svými učiteli se vydali z
Havlíčkovy Borové všemi směry do
sousedních obcí s cílem vyčistit okolí
silnic. Takže celé dopoledne sbírali do
pytlů vše, co se náhodným projíždějícím i domácím nehodí a s čím se jim
nechce „až“ ke kontejnerům v obcích
nebo na sběrný dvůr. A je to často
odpad ledasjaký - nejen papíry, plasty
a kovové předměty, ale i zavařeniny a
kompoty, staré boty, textil, mrtvá zvířata, pneumatiky a další pestrý sortiment odpadků. Zkrátka do příkopů
kolem silnic se toho vejde fakt hodně.

Čistá Vysočina. Foto: ZŠ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Občas se z toho všeho zvedá žaludek
a děti se velmi podivují, „proč to tam
ti lidé odhazují“.
Tak, milí neukáznění, máte čisto
a my zase příští rok vyrazíme...
Jana Žáková, 2. st.

DEN ZEMĚ

Jako světový den se slaví 22. dubna,
my jsme letos oslavu posunuli až na
středu 23. dubna. A slavili jsme jako
každý rok prací.
Ti nejmenší vyrazili do Kopanin, aby
„vyčistili“ les. Obrovský elán a pracovní nasazení jim nelze upřít, a někteří
byli „tím sbíráním klacíčků“ doslova
nadšeni.
Šesťáci a sedmáci už tradičně upravovali okolí vodárny a blízkého hřiště.
Osmička a devítka pracovala část
dne na náměstí a část dne kolem
kostela a hřbitova. Tady je to také
nekonečný boj. Každoročně se tu válí
obrovské množství odapdků a určitě to nejsou jen papíry zafoukané
větrem. Jen pro připomenutí: okolí
je nově upravené, čisté, na hřbitově
jsou umístěny kontejnery, vybetonovaný prostor pro větší odpad je v bezprostřední blízkosti, tak proč...???
Jana Žáková, 2. st.

Den učitelů

Letos jsme oslavili Den učitelů
poněkud netradičním způsobem.
Devítka se totiž zapojila do školního
projektu Učitelé čtou dětem. Hned
od rána naši nejstarší nastoupili do
tříd před mladší spolužáky, stručně
je seznámili se svátkem Dne učitelů
a hned poté pokračovali ve čtení knih,
které měla dotyčná třída rozečtené.
Ale tím to nekončilo. Devítka složila
básničku pro učitele, spolu s mladšími žáky secvičila krátké přání v tělocvičně a potom – celá škola společně
– popřáli učitelům hodně sil.

NOV I N KY Z M Š
V měsíci dubnu měly děti v mateřské
škole jedinečnou příležitost prožít si
v kolektivu svých kamarádů přípravu
jarních velikonočních svátků a slavnostně je, jak se patří, uvítat. S Velikonocemi bylo spojeno i plno radostné
práce. Děti tvořily a pomáhaly zdobit
školičku malovanými kuřátky a slepičkami, zajíčky, beránky, kraslicemi.
Nechybělo ani vysévání semínek řeřichy, hrášku a čočky. Postupně se dozvídaly mnoho zajímavých informací
o průběhu tzv. Pašijového týdne.
K tomu všemu zněly školkou tradiční
velikonoční koledy.

NAŠE AKTIVITY

• proběhlo dalších 5 lekcí plaveckého
výcviku předškoláků
• 7. 4. se děti v hudebním pořadu Písničky z pohádek setkaly se zpěvákem
a hudebníkem Danem Kubicou
• 10. 4. dopoledne jsme shlédli pásmo
pohádek v kině v Krucemburku
• 10. 4. odpoledne si děti ze třídy
Ježečků pozvaly do školky své rodiče
a sourozence, aby si společně s nimi
užily Velikonoční dílničku
• 29. 4. celá školička prožila Čarodějnický den (více o akcích MŠ se dozvíte na: http://www.zsborova.cz/ms/
aktuality/).

Čarodějnický den

V úterý 29. dubna to bylo u nás ve
školce pěkně strašidelné. Všechny děti
přišly do školky v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Nezapomněly ani na
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košťata, aby si vesele užily den, kdy
je jim let povolen. 			
Hned od rána jsme to ve školce
pořádně čarodějnicky rozparádili. Nejprve si každá čarodějnice a každý čaroděj vymysleli pro sebe jméno. A tak
se to ve školce hemžilo Dendulínama,
Verulínama, Kanimůrama, Dobrodějema ... Potom nastal ten správný čas
uvařit kouzelný čarodějnický lektvar,
ve kterém nechyběly ingredience,
které si děti vymyslely - žabí stehýnka, hadí ocásky, kozí bobky ... Kdo se
odvážil, tak mohl tento lektvar i ochutnat. Ti nejodvážnější si vylovili žabičky
ze sklenice plné „dračí krve“. Nakonec
jsme důkladně, po čarodějnickém způsobu, uklidili školní dvorek, postavili na
něm dřevěnou hraničku a na té upálili
papírovou čarodějnici.
Podařil se nám i „průlet“ na košťatech naším městysem se zastávkami
na úřadu městyse, v ZŠ a obchodech.
Každý, kdo náš čarodějnický průvod
potkal, mohl obdivovat krásné a do
detailů dotažené kostými dětí, které
jim s bohatou fantazií vyrobily jejich
maminky.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli
Čarodějnický den zakončit odpoledne na hřišti několika čarodějnickými
soutěžemi. Proběhly závody v „tryskoletech na košťatech“, „čarodějnický
hokej“ a „chůze přes bludné kořeny“.
Odměnou p. učitelkám za vynaloženou
snahu byly rozzářené oči dětí, které si
Čarodějnický den krásně užily. (foto
najdete na: http://www.zsborova.cz/
ms/fotogalerie/).
Eva Šrámková

Marie Holcmanová

Přijímací zkoušky

Předposlední dubnový týden byl
ve znamení nervozity pro téměř
všechny deváťáky. Někteří z nich totiž
skládali přijímací zkoušky na střední
školy a střední odborná učiliště. Žáci,
kteří opouští školu, si v dnešní době
dávají přihlášku na dvě školy, a nyní
ve dnech 21., 22. a 23. 4. se konaly
přijímací zkoušky. Z 11 deváťáků skládalo zkoušky osm, dva byli přijati bez
přijímacího řízení a jeden měla za
sebou talentové zkoušky už v lednu.
Všichni žáci byli přijati na školy, na
které si podali přihlášky.
Marie Holcmanová

Velikonočních dílen v MŠ se zúčastnila hromada rodičů. Za perfektně připravené zázemí,
tvoření a hlavně trpělivost paní učitelce děkujeme!. Foto: Linda Burianová
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TJ SOKOL

la dokonce doma zdolat třeba i lídra

INFORMUJE soutěže z Habrů 2:1 a po další shodě

Borovským fotbalovým týmům se daří
Do své poslední čtvrtiny se už
lámou všechny letošní fotbalové soutěže a výjimkou pochopitelně nejsou ani ty, ve kterých startují i týmy
z Havlíčkovy Borové. A nutno dodat,
že našim fotbalistům se zatím velmi
daří. Dva z nich dokonce usilují o ty
úplně nejvyšší příčky.

A tým: podívá se opět výš?

Borovskému „áčku“ se dosud na jaře
vede na výbornou. V době uzávěrky
tohoto vydání (5.5. pozn. red.) dokonce okupovalo první příčku tabulky.
Napomohla k tomu spanilá jarní jízda, při které tým dosud ztratil pouze
dva body za remízu 1:1 na horké půdě
v Mírovce. Předtím Borová dokáza-

výsledků ji tak o skore patří první příčka. Dokáže A tým uhájit svoji pozici
před pronásledovateli a po několika
letech se opět podívat o patro výš?
Poslední výsledek: Mírovka – Havlíčkova Borová 1:1(0:1). Branka: Šrámek

B tým: stupně vítězů
nemusí být ztraceny

Rezerva vstoupila do jarních bojů
také poměrně dobře, pak však přišla
série poněkud horších výsledků, která
ji místo hry o bronzovou příčku usadila o několik příček níž. Po poslední
cenné výhře 4:1 nad druhou Leštinou však snad přišel opět potřebný
impuls. Bodové rozdíly ve III. třídě
jsou totiž opravdu minimální a ztracena tak dokonce nemusí být ani konečná druhá pozice!
Poslední výsledek: Havlíčkova Borová

Z Místní knihovny

29. března se v naší knihovně uskutečnila malá čtenářská akce, kterou jsme se rozloučili s březnem
- měsícem knihy. Společné čtení rodičů a dětí jsme pojali v duchu tradičních pohádek Josefa Čapka: Povídání
o pejskovi a kočičce. Pravda, účast nebyla nijak ohromující,
ale o to možná srdečnější. Tímto děkuji všem zúčastněným
za jejich čas a doufám, že je společné odpoledne pobavilo,
trochu poučilo a jistě nezklamalo.
Věřím, že se obdobné akce setkají s ohlasem i dalších rodičů nebo prarodičů a dětí. Čas s knihou dokáže
být přínosem pro všechny věkové kategorie. Pokud
při četbě nahlas udělá chybu nebo přebrept dospělý
a dokáže se opravit, jistě to dítě příjme jako fakt, že není tak
hrozná katastrofa nějakou tu chybičku udělat. Strach z četby nahlas, že se ztrapní a bude k smíchu, se vytratí, a možná si osvojí zálibu v četbě. Nejdřív pro sebe a později třeba
i pro mladšího sourozence. Na některou další společnou příležitost se těší knihovnice M. Sobotková. (Na fotografie nejen z této
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akce se můžete podívat do fotogalerie na našich webových stránkách
havlickovaborova.knihovna.cz.)
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B – Leština B 4:1(2:0). Branky: Fišer 2,
Sobotka, Šmíd

Žáci: budou se v Borové
po letech slavit okresní
mistři?

Povedený ročník zažívají také naši nejmladší fotbalisté. I jim se na trávníku
nadmíru daří a výsledkem je prozatím
také první místo v tabulce. Tým táhne
silná osa několika hráčů, kterým dobře sekundují i ti věkem mladší a z toho
plynou velice dobré výkony i zapálení
pro hru a trénink. Fotbal v Borové by
tak možná mohl po letech opět oslavit žákovské okresní mistry.
Poslední výsledek: H. Borová – Dlouhá Ves 1:0(0:0). Branka: Zvolánek

Jakub Janáček

Fotbalisté borovského A týmu dokázali
27. dubna v duelu prvního a druhého celku
tabulky na domácím hřišti porazit Habry 2:1.
Na snímku se borovští radují z vyrovnávací
branky. Foto: Ivo Havlík

mladí hasiči - co nového?

V jarních měsících jsme začali přípravu na jarní kolo hry
Plamen. Každé úterý a každý čtvrtek jsme chodili poctivě
trénovat na hasičské hřistě k vodárně. Soutěž proběhla
26. dubna a skládala se ze 3 disciplín: štafety požárních
dvojic, štafety 4 x 60 m a požárního útoku.
Náš sbor vyslal do bojů 2 družstva. Mladší družstvo skončilo 5. z 8 zúčastněných, starší 4. z 8. Na okresní kolo postupovali pouze první tři družstva z každé kategorie,takže
u starších nám postup utekl jen o kousek. V dalších týdnech budeme dále nacvičovat požární útok, jelikož jsme
přihlášeni do havlíčkobrodského turné. Turné se skládá ze
6 závodů. 1. závod proběhne 1. 6. v Kámeni.
za SDH Hájek Ladislav

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT

Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová zve všechny
příznivce požárního sportu na okrskovou soutěž, která se
koná 17. 5. 2014 v Kojetíně. Začátek je ve 13:00 hodin.
Přijďte nás podpořit.

Josef Nevole
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hlásí

„Čištění Borovského
potoka aneb potok není
skládka“

V krásném sobotním odpoledni se
sešlo na třicet dobrovolníků u místní
sokolovny, kde byl naplánován sraz
před akcí. Někdo se může ptát, proč
celou akci organizujeme. Odpověď je
nasnadě. Víme, kde bydlíme, tím se
i chlubíme, ale velmi málo z nás
jde a vryje to omílané „jsem Borovák“, zpět přírodě a okolí. Ze vzpomínek se nedá žít, ale dá se přiučit. Čas i vodu člověk nevrátí, ale
kdo si pamatuje na pestrý život
v Borovském potoce, na pstruhy
a raky, může si i uvědomit, že tento
potok je jakýsi krevní oběh Borové
a každý krevní oběh potřebuje i velké
srdce.
Celá akce se povedla i díky krásnému počasí a pozitivní nálada nás
provedla kolem krásných meandrů
zpět pod Borovský kopec. Jak výstižně občas znělo naše motto: pojďme
spolu proti proudu...
Početnou družinu, od předškolních
dětí až po zástupce z řad seniorů,
jsme rozdělili na dvě skupiny. Jedna se
vydala náročnější trasou proti proudu od Železných Horek do Havlíčkovy
Borové a druhá schůdnější trajektorií
od pivovaru kolem bývalé bažantnice
k rybníku V Kopaninách, kde bylo celé
zakončení akce s voňavým svařákem,
čajem, štrůdlem či buřtem potícím se
nad ohněm.
Akce se konala třetím rokem, vždy
jsme čistili jinou část Borovského
potoka a vždy bylo co čistit. Někdy
nám zůstal rozum stát a s údivem
jsme sledovali, jak člověk - vrchol
inteligenčního stupně vyspělosti,
pán všeho, dokáže ničit a zanechat
za sebou jen nepořádek. Úsilí, které vynaloží, aby dotáhl nebezpečný
odpad na místa, kde jsme ho zmapovali, je mnohem vetší, než ho odvézt
do sběrného dvora nebo kontejneru. Potom Vás napadne řada otázek,
proč toto lidé dělají.
Podařilo se nám sebrat okolo 40ti
pytlů odpadu, z vody jsme tahali
pneumatiky, televizor, pračku a další
lidské poklady, které se staly přebytkem. Též jsme objevili „černou skládku“, kterou jsme nahlásili na web
zmapujto.cz a plánujeme se přidat
k akci „Ukliďme Česko“, která je inspirována celosvětově úspěšným projektem „Let‘s Do It!“.
Určitě se chystáme i příští rok

a již nyní mapujeme další místa, která
potřebují pomoc od hostitele, člověka, který více bere, nežli dává zpět.
V plánu je Modlíkovský potok a též
Jitkovský. Nyní máme vyčištěno cca
12 km Borovského potoka a z celkového toku nás dělí necelých 6 km
k soutoku s řekou Sázavou.
Pokaždé částečně spolupracujeme
s akcí Čistá řeka Sázava, kde nám vždy
vyšla vstříc koordinátorka akce paní
RNDr. Martina Hupková. Třeba že je
naše spolupráce na bázi poradenské
a vzájemné prezentace, jsme za ni
velmi rádi.
Závěrem bych každého rád pozval
projít si malebné meandry Borovského potoka. Jestli na světě existují
kouzla a nebe, toto místo jim má velmi blízko.
Děkujeme všem, kteří přišli
a pomohli udělat Borovský potok
zdravější a krásnější a těšíme se za rok
na shledanou.

Luboš Havlíček, OS TrojHáček

KVĚTEN V MYSLIVOSTI

Právě květen je v přírodě obdobím
kladení mláďat srnčí zvěře, druhé
vrhy zajíců, hnízdění ptáků, bažantů,
koroptví… Je to doba, ve které bychom měli i my dbát na to, abychom
co nejméně vyrušovali zvěř, která
potřebuje co největší klid.
Je na nás všech, kteří chodíme
do přírody se svými miláčky psy na
procházky, abychom je nepouštěli
v místech, kde by se mohla vyskytovat zvěř, a už vůbec ne v lese.
Jsou mezi námi však tací, kteří toto
nedodržují. Vystavují se tak porušení vyhlášky o volném pobíhání psů
a hlavně mysliveckého zákona, které
může řešit ustanovená myslivecká
stráž až zastřelením pejska, jež se volně pohybuje po honitbě bez dozoru.

KVĚTEN 2014

ČARODĚJNICKÝ REJ
I přes nepříznivé počasí se v sobotu 3. května konal čarodějnický rej
spojený s dětskými rybářskými závody na rybníku V Kopaninách. První
místo obhájila Katka Luňáčková, která během závodu dvakrát vylovila
našeho jesetera Rudu. Na druhém
místě skončila Míša Geistová s Ester
Jánáčkovou a třetí místo patřilo Nikole Burianové.
Po rybářských závodech se u rybníka
sletělo rovnou celé hejno čarodějnic
a čarodějů. Společně jsme zapálili
hranici a užili si zbytek odpoledne.
Veliké díky patří všem sponzorům,
kteří nám věnovali ceny pro děti, především společnosti Pribina a panu
Pavlovi Kolouchovi. Dále bychom
poděkovali všem zúčastněným a těšíme se na další čarodějnický rej v příštím roce!
Jana Havlíčková, OS TrojHáček

Při venčení má být pes pod stálým
dohledem a hlavně: musí být ovladatelný. Nejhorší případy jsou, když
psi štvou zvěř. Nechceme, aby k takovýmto případům docházelo. Buďme
proto ohleduplní a dodržujme tato
ustanovení.
A tak prosíme o dodržování zákazu
volného pohybu psů, kteří jsou hrozbou pro zvěř, stejně jako bezohlední
motorkáři či čtyřkolkáři.
Na druhou stranu to mohou být
lidé, kteří chtějí pomoci, ale opak je
pravdou - jako při nalezení mláďat.
Mějte na paměti, že mláďata opuštěna nejsou, jejich matka je opodál
a sleduje, co se bude dít. Proto pokud
naleznete opuštěné mládě, nedotýkejte se ho a co nejdříve a nejkratší
cestou se vzdalte od tohoto místa.
Myslivecké sdružení H. Borová
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OSMISMĚRKA O CENU

KVĚTEN 2014

TJ SOKOL Havlíčkova Borová
oddíl kopané Vás srdečně zve na

tajenka skrývá jednu květnovou pranostiku:
V květnu je slyšet ...(„tajenka“).

pouťové taneční zábavy
V PÁTEK 13. 6. 2014
Vám zahraje skupina VÍKEND
,

která hraje

COUNTRY, ROCK a BLUES.

Zábava se uskuteční na parketu na asfaltovém hřišti
u Sokolovny. V případě nepříznivého počasí
se uskuteční v Sokolovně.

legenda: aféra, aukce, čelo, dalekohled, dálnopis, dolar, drn, fazole, hřebenatka, hurá, koala, kouzlo, křída, marnost, meliorace, nemehlo, ohon, pseudonym, řepa, topol, upozornění,
vana, zvonkohra
Správnou tajenku nám můžete doručit do 31. 5.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. KOPECKÁ MARIE, H. BOROVÁ 248
2. MARIE STRÁNSKÁ, H. BOROVÁ 292
3. JANA STRÁNSKÁ, H. BOROVÁ 292
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

SEKAČKY A PILY V NEDĚLI?

Milí spoluobčané, rád bych věděl, v čem je lepší sekat
trávníky a řezat dřevo právě v neděli po obědě. Dosti
často slýchávám sekačky a různé pily právě v neděli, kdy
mnozí z nás chtějí trávit tento den v klidu, a nevěřím, že
je to z důvodu počasí. Chápu chalupáře, kteří chtějí vše
stihnout. Myslete na to, že je to jako lavina. Když začne
jeden, tak začnou všichni. Pokuste se alespoň v neděli
nad tímto trochu zamyslet, zda je potřeba sekat či řezat
a rušit nedělní pohodu ostatním. Děkuji za pochopení
a zamyšlení.
Albert Hošák

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci

Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@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 podobě vydání s námi!

ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC
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KONTEJNERY NA POUŽITÉ OŠACENÍ
Nově instalované kontejnery - U POŠTY a NA SBĚRNÉM
DVOŘE - jsou občanům k dispozici. Do kontejnerů odkládejte pouze věci, které tam patří, jak napovídá následující přehled:

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Fotbal obrazem. Foto: Ivo Havlík

Čarodějnický rej v mateřské škole. Foto: MŠ

Velikonoční tvoření v dolní třídě mateřské školy. Foto: MŠ

OBRAZEM

Borovští žáčci při zápase na domácím hřišti. Foto: David Burian

Velikonoční dílny v MŠ pro děti a rodiče. Foto: Linda Burianová

Práce na úpravách zahrady MŠ. Foto: MŠ
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OBRAZEM

Spolek TrojHáček Vás co nejsrdečněji zve
na první ze série tvořivých dílen pro seniory v rámci projektu

SOBOTU 24. 5. 2014 od 14 hodin
v LUKŠOVĚ CHALUPĚ

v

Protože kapacita míst je omezena, prosíme zájemce o tvořivou dílnu, aby se nejpozději
do 17. 5. přihlásili k účasti buď osobně na úřadu městyse u p. Burianové
nebo e-mailem na info@trojhacek.cz.

Děti z mysliveckého kroužku. Foto: Tomáš Janáček

Návrh čekárny do parku na náměstí - bude se Vám taková líbit?

Při dětských rybářských závodech přemohla Katka Luňáčková místního jesetera hned dvakrát. Foto vpravo: čarodějnický rej TrojHáčku na rybníku
V Kopaninách. Foto: Linda Burianová
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