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SLOVO STAROSTY
JAK TO TADY BUDE
VYPADAT, AŽ TO
BUDE?

Park v novém
str. 2

MŠ přijala nováčky
str. 8

Rozlosování 2014

str. 8, 9

Co jste nám to tady provedl, teď je
to tady pěkně přehledný a líbí se mi
to, jak to bude vypadat až to bude, je
dobře, že jste tady nechali alespoň ty
lípy, jak je možné, že jste nepokáceli i ty staré lípy, celkem se mi to líbí,
budou tady ještě nějaké keře, kdy
už bude na náměstí konečně pořádek, děláte si to v Borové hezké,
ale na Horky a Peršíkov už nezbývá,
co, kdybyste raději opravili silnice
a nedělali tady z toho město… a mnohé další pochvaly, nářky, obavy, přání,
ale i vážně míněný hněv slýchávám
a vnímám v posledních dnech dosti
často.
Nevím, zda mám na vše v Borovských listech reagovat. Chci jen ubezpečit občany, že postupujeme podle
harmonogramu v souladu s projektem. V předjaří proběhly práce spojené s kácením nevhodných dřevin.
V období zhruba od dubna do června bude probíhat výsadba dřevin
a zakládání dalších vegetačních prvků. Ve vzájemné provázanosti budou
probíhat úkony zajišťující přípravu
půdy pro výsadbu nebo výsev trávníku (odplevelování, obdělávání půdy
aj.) a samotná výsadba či výsev.

DŘIŠŤÁLY I PÁMELNÍKY

Nejprve byly vysazeny solitérní
a alejové stromy, kterým byla poskytnuta povýsadbová péče včetně ukotvení a mulčování. Nyní probíhá jejich
pravidelná zálivka. Na výsadbu stromů naváže výsadba keřů a keřových
skupin. Rovněž výsadba keřů a keřových skupin bude doplněna mulčováním, zálivkou a další potřebnou péčí.
Všechny vysazované dřeviny jsou
v průběhu výsadby vhodným způsobem hnojeny pro zabezpečení jejich
dobrého ujmutí a trvalého prospívání.

...pokračování na str. 2
První solitérní stromy v rámci revitalizace zeleně už znají své místo. Foto: Filip T.A.K.
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...pokračování ze str. 1

Celkem bylo vysazeno 94 ks
stromů, dále bude vysazeno
73 ks solitérních keřů vyššího
vzrůstu (např. šeříky, kaliny,
muchovník, kolkvície, pustoryl) a několik tisíc kusů nižších
listnatých keřů (např. tavolníky, dřišťály, pámelníky, meruzalky). Nízké listnaté keře
budou vysazovány skupinově
podél chodníků, v plochách
a na svazích.
Současně provádíme i rekonstrukci parku, kde jsme odstranili přístřešek pro cyklisty. Na
jeho místě plánujeme čekárnu s informačním panelem
a prostorem pro další nástěnné informace. Zjišťujeme, kam
je zaústěn odpad z bývalé kašny, a opravili jsme přívod pitné
vody. Finančně náročná a velmi zranitelná by byla kašna,
a tak uvažujeme jenom o pítku,
kde by bylo možno natočit pitnou vodu.
V parku budou umístěny
lavičky, osvětlení a odpadkové
koše. Zpevněné plochy budou
vydlážděny mozaikou. Ostatní
plochy budou buď zatravněny,
nebo osázeny. Nebudeme provádět rekonstrukci chodníku za
parkem.
Vlevo: výsadba v ulici Pivovarská.
Foto: Linda Burianová
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Foto: Jakub Janáček
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 13. BŘEZNA 2014
USNESENÍ
1/3/2014
2/3/2014
3/3/2014
4/3/2014
5/3/2014

6/3/2014
7/3/2014
8/3/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hošák Albert, Nevole František.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje podání žádosti o dotaci na teplovod z OPŽP.
- schvaluje uzavření smlouvy číslo : IV – 12 – 201 23 40 / VB / 1 na uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na parcely : p.č. 178/4 , 3131/10, 139/21, 139/23 , 139/24 , 4124/4 v k.ú. Havlíčkova Borová
- schvaluje vícepráce na veřejném osvětlení ve výši 115 517,79 tis. Kč bez DPH.
- schvaluje smlouvu na autorský dozor se společností AQUA PROCON s.r.o. ve výši 149 500 Kč bez DPH.
- schvaluje schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová o výjimku při zařazení
konvektomatu do odpisového plánu od 1. 1. 2014: stanovení doby používání na 12,5 roku s odpisovou sazbou 8% s platností od 1. 1. 2014.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 10. DUBNA 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

ÚPRAVY NA HŘBITOVĚ

Na novém hřbitově bylo odstraněno staré rámečkové oplocení
s betonovou podezdívkou, byly vytrhány pařezy starých lip a připravujeme
plochu na nové oplocení. To vznikne
na místě původního plotu tak, že zde
bude instalováno drátěné oplocení do
výše 100 cm, které bude z obou stran
osázeno tak, že zde postupně zapěstujeme živý habrový plot do výše cca
150 cm. Plocha mezi hroby a plotem
bude urovnána a udržována sečením
a nebude zde prostor pro odkládání sklenic, umělých květin, motyček
a různých nádob. Plocha mezi živým
plotem a stromy, které jsou osázeny
na hranici, bude rovněž udržována
pravidelným sečením.
Boční strany hřbitova byly již osázeny hlohy, které zde nahradily neudržované a velmi špatně zapěstované
javory. Některé javory jsme zachovali a přesázeli je. V zadní části jsme
museli ponechat stávající javory, které jsou bohužel špatně zapěstované
a v budoucnu zde budou dosti rozložitě vegetovat. Živý plot bude na
obou koncích zakončen novými bránami s brankou. Prostory mezi brá-

SBĚR

ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu
19. 4. 2014 SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU.
Sběr proběhne i v osadách
Peršíkov a Železné Horky.

nami a vstup na starý hřbitov budou
vydlážděny mozaikou tak, aby zde
vznikla zpevněná cesta. I z tohoto
důvodu jsme odstranili vzrostlé thuje
u hřbitovní zdi.
Nádrž na vodu bude na původním
místě, rovněž tak i nádoby na plasty
a sklo. Nově bude zavedena voda na
starý hřbitov až k márnici. Vstupní
brána na starý hřbitov bude restaurována tak, aby ji bylo možno zavírat.
Prosím všechny návštěvníky, aby byli
trpěliví, tolerantní a po staveništi se
pohybovali velmi opatrně.
Velmi mě trápí nepořádek na skládce za hřbitovní zdí. Za úplatu odvážíme hřbitovní odpad na skládku do
Ronova. Umístění kontejneru na místo skládky by bylo řešení, ale než by
se lidé naučili donášet sem odpad
a neházet ho přes zeď, došlo by k zaházení kontejneru tak, že by postupně
na skládce zkorodoval. Jsem rád, že
se daří třídit odpad, který zde vzniká
při rekonstrukci hrobů, a naši zaměstnanci ho mohou postupně odvézt.
Věřím, že návštěvníci hřbitova ocení
nové prostory a svým chováním a jednáním zde přispějí k udržení pořádku.
Otto Hájek, starosta

VELIKONOČNÍ DÍLNY JSOU
ROK OD ROKU LEPŠÍ

Návštěvníci, kteří se rozhodli zajít
v sobotu 5. dubna do základní školy
na velikonoční dílny, určitě nelitovali. Perfektní příprava, kterou zajišťovali zaměstnanci školy pod vedením
paní Jany Žákové, učitelky prvního
stupně, ve spolupráci s žáky, rodiči
a s Filipem T.A.K., se promítla do spokojenosti všech návštěvníků. Někteří se jen dívali, jiní s chutí nakupovali, ale převážná většina se kromě
nakupování a dívání aktivně zapojila
a vzápětí si odnášela podařená dílka. Bylo velmi milé a potěšující sledovat samotné tvůrce, jak si zdatně
počínají a s jakým zápalem a elánem
pracují. Radost je o to větší, že se do
akce zapojilo velmi mnoho mladých,
včetně dětí školního věku. Vyrobená
a zakoupená dílka nejen zkrášlí domácí velikonoční prostředí, ale navodí i příjemnou atmosféru a přispějí
k dobrému pocitu z vykonané aktivity. Všem, kdo se na akci podílel, velmi
děkuji, zvláštní poděkování a uznání
vyjadřuji těm, kdo samotné dílny vedl
a aktivně zde „vyučoval“. Věřím tomu,
že i v příštím roce velikonoční dílny
opět budou. Článek i fotograﬁe z velikonočních dílen přineseme v příštím vydání.
Otto Hájek, ředitel školy

Z ÚŘADU MĚSTYSE - ODEČET VODOMĚRŮ
Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby nahlásili stav svých
vodoměrů, a to jedním z následujících způsobů:
TELEFONICKY 569 642 101
SMS ZPRÁVOU 776 46 83 63
E-MAILEM
urad@havlickovaborova.cz

Cena vodného: 16 Kč/m3
Cena stočného: 9 Kč/m3
Číslo účtu:
1122777349/0800

Vodné a stočné je splatné do konce dubna 2014, stejně jako polovina poplatku za vývoz popelnice. Detaily k platbě Vám rádi sdělíme na úřadu městyse.
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SLOVO HEJTMANA

Začátkem roku jsme čekali, že nás
zasypou přívaly sněhu, a obávali jsme
se možných následných povodní.
Nakonec nepřišlo jedno ani druhé.
A nyní nám pro změnu hrozí sucho.
Náš kraj má hodně lesů a polí, ale ve
srovnání s jinými kraji jen poměrně
menší počet obyvatel. S tím přece jen
ve svém důsledku souvisí i menší síla
politická a ekonomická. Výhodou je,
že jsme přitom dost jednotní. Spolupracovat a prosazovat společně zájmy
Vysočiny je nutností naší situace.
Stále více se ukazuje, že nejen
ústředí našeho státu, ale ani Evropská komise na venkov při ﬁnancování
příliš nehledí. Je tedy třeba vnímat, že
když nám nikdo nepomůže, musíme
si pomoci sami. Důležitá je společná
vůle všech subjektů regionu. Typickým složitým problémem, s nímž čas-

to zápolíme, jsou územní plány. Při
jejich tvorbě a schvalování se scházejí
a střetávají nejrůznější zájmy i mnohá
protikladná stanoviska. Setkáváme se
tu se zájmy místními pro skupinu obyvatel některé oblasti nebo jen obce,
zájmy širšího regionu nebo celého
státu. Jindy hrají roli zájmy profesní
nebo prostě potřeba zaměstnanosti.
Na první pohled často vypadají i ta
protichůdná stanoviska velmi pochopitelně. Obecně neradi ustupujeme
z přesvědčení o svých pravdách. Ale
abychom mohli realizovat potřebné
projekty, musíme hledat kompromisy
a netrvat pouze na preferování svého
pohledu.
Z pohledu a potřeb kraje jsou pro
nás důležité projekty na vylepšování
dopravní infrastruktury a krajského
zdravotnictví. Silnice polykají obrovské prostředky, které sami nejsme
schopni v dostatečné míře proﬁnan-

covat. Přitom kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro rozvoj všech dalších oborů.
Máme výhodu, že náš kraj protíná
dálnice, ale nutné je i dobré napojení
dalších komunikací. O významu zdravotnictví a našich starostech s ﬁnancováním krajských nemocnic jsem už
toho napsal nemálo a ty stálé potřeby
jsou jednoznačné.
Dohromady jsme pro náš kraj už
z evropských peněz vyčerpali téměř
5,7 miliardy korun. Nejbližší roky
budou důležité vzhledem k dalšímu plánovacímu období, kdy máme
poslední možnost evropské dotace
co nejlépe využít. Nebude to snadné,
ale na Vysočině jsme se často dokázali dohodnout v zájmu celku i napříč
politickým spektrem. Doufám, že se
nám to bude dařit i v dalším období.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PŘÍPRAVA BOROVSKÉ DESÍTKY UŽ ZAPOČALA

ZÁVOD PŘINESE SPOUSTU NOVINEK

Byť je prozatím zdánlivě ještě hodně času, je třeba se na letošní ročník
pořádně připravit, řekli si pořadatelé Borovské desítky a organizační
tým tak už absolvoval první porady.
A běžecký závod - v pořadí už čtvrtý
– přinese další větší či menší novinky.
Jenže na podrobnosti bude nutné ještě chvíli počkat.
„Některé budou určitě zajímavé
a atraktivní, ale o co přesně jde, ještě v brzké době upřesníme,“ konstatoval trochu tajemně jeden z organizátorů Zbyněk Zelený. Důvod mlžení
je zřejmý, pořadatelé chtějí novinky
deﬁnitivně odhalit, teprve až budou
mít jistotu, že se je opravdu povede

připravit. Změny by se však ponejvíce
měly dotknout doprovodného programu. Jistou novinkou je vyhlášení
nové kategorie „Borovačky“. Z ryze
praktických záležitostí bude změnou
například fakt, že pořádání samotného závodu se ﬁnančně i organizátorsky oddělí od občerstvení, které si
letos za své kompletně vezmou místní
fotbalisté.

NEBĚŽÍTE? POMOZTE
S ORGANIZACÍ, VYZÝVAJÍ
POŘADATELÉ

Protože zájem o akci každým rokem
roste, je třeba do příprav a k realizaci

samotného závodu značného počtu
dobrovolníků.
„Proto opravdu velmi rádi přijmeme
každého, kdo bude mít chuť se také
zapojit a jakkoliv napomoci k úspěšnému průběhu klání,“ vyzval borovskou veřejnost k aktivitě Zelený.
Změn by však neměla doznat trať
a i letos bude závod startovat na
náměstí u sochy Karla Havlíčka.
„Ostatně to už bychom neradi měnili,“ dodal na závěr Zbyněk Zelený.

Jakub Janáček

TERMÍNOVKA CHOTĚBOŘSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2014
26. dubna
31. května
14. června
26. července
3. září
12. října

10:00 KOLEM DAŇČÍ OBORY
15:00 O POHÁR STAROSTY BEZDĚKOVA

5,1 km a kratší

Nížkov

terén

8 km a kratší

Bezděkov

terén

15:00 OKOLO GEOFONDU
17:00 BOROVSKÁ DESÍTKA

bude upřesněno Chotěboř

17:00 KŘIŠŤÁLOVÝ KILOMETR
1 000 m a kratší
10:30 OKOLO CHOTĚBOŘSKÉHO ZÁMKU 5,3 km a kratší

O VELIKONOCÍCH

Oslavy Velikonoc, které mají starou
tradici, původem z doby předkřesťanské, navazovaly na židovský svátek
pesach (z řeckého pascha). Tento
svátek se vyvinul z původních svátků
jara a jednalo se o sedmidenní svátek
na památku legendárního odchodu
Židů z Egypta. První a sedmý den se
nepracovalo a celý týden se dodržo-

4

10 km a kratší

valy rituální zvyky. V předvečer svátku
se upekl roční beránek, jehož maso se
na hostině pojídalo s macesy. Tento
obřad se vykonával jako připomínka
na dobu, kdy Bohem vyvolený národ
Izraelitů prožívals své otroctví v Egyptě, dokud jej Mojžíš nevyvedl.
Původně se svátek Velikonoc slavil
ve stejnou dobu jako pesach, neboť
právě o tomto svátku, tkerý přišel

silnice

Havlíčkova Borová

silnice

Chotěboř

škvár. ovál

Chotěboř

terén

Ježíš slavit se svými učedníky do
Jeruzaléma, byl umučen a ukřižován.
Teprve první nicejský koncil v roce
325 stanovil slavení Velikonoc o první
neděli po jarní rovnodennosti a úplňku měsíce. Tím se Velikonoce staly
svátkem pohyblivým a ač každoročně,
slavíme je pokaždé v jiné dny (v rozmezí od 22. března do 25. dubna).
z materiálů p. Pavlíkové z Peršíkova
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TVŮRČÍ DÍLNY PRO SENIORY
HLÁSÍ
Během poslední březnové neděle
proběhla v zasedací místnosti městyse členská schůze. Krásné počasí nás
dlouho nezdrželo a po necelé hodině a půl jsme šli všichni vlastní cestou, užít si zbytku neděle. Děkujeme
všem, kteří si našli čas.

„ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO
POTOKA ANEB POTOK
NENÍ SKLÁDKA“

Prosím, omluvte změnu termínu
čištění Borovského potoka, o níž jste
byli prostřednictvím letáčku ve Vaší
schránce informováni. Jelikož jsme se
termínově sešli s akcí základní školy,
která pořádala Velikonoční dílny, rozhodli jsme se termín čištění posunout
o týden na 12. 4., sraz ve 13:00 hodin
na parkovišti u sokolovny. Podle účasti program upřesníme na místě, celou
akci zakončíme na rybníce V Kopaninách u buřta, čaje, kávy, případně
voňavého svařáku. Tešíme se na Vás.

ČARODĚJNICKÝ REJ

Opět pořádáme první květnovou
sobotu Čarodějnický rej na rybníce
V Kopaninách. Všichni jste srdečně
zváni, společně budou probíhat dětské rybářské závody. Bližší informace
na webu www.trojhacek.cz a facebook.cz/TrojHacek. Tešíme se na Vás,
přijďte třeba jen posedět :-)
Luboš Havlíček, OS TrojHáček

V prosinci loňského roku jsme při
příležitosti ukončení projektu „Bezpečný domov“ v posledním z bulletinů vše zakončili slovy „na jaře nashledanou“. Jaro je tady a zpět je také
naše chuť pokračovat v mezigeneračních setkáních tak, jako tomu bylo po
celý loňský rok.
Pro ten letošní si TrojHáček pro
seniory připravil sérii tvořivých dílen,
které tentokrát umístíme do Lukšovy
chalupy. Pracujeme na přípravě čtyř
setkání, z nichž to první se uskuteční pravděpodobně koncem května
a s dostatečným předstihem o něm
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budete informováni.
Kapacita jednotlivých tvořivých
dílen bude omezena počtem míst
v Lukšovce. Díky tomu z organizačních důvodů vždy prostřednictvím
plakátu i pozvánek vyzveme zájemce
o přihlášení předem, abychom včas
připravili vše potřebné na konkrétní
počet účastníků.
Chceme věřit, že tuto iniciativu uvítáte a budete se na setkání těšit stejně, jako my se těšíme již nyní.
A co že pro Vás připravujeme?
Témata jednotlivých dílen nastíní
tabulka pod textem. Brzy na viděnou.
Linda Burianová

PLETENÍ KOŠÍKŮ Z LETÁKŮ
Technika někdy nazývaná také jako pletení
z „nepravého pedigu“. Nadchne Vás jeho jednoduchost a překvapivě krásné výsledky.

HRÁTKY S KERAMICKOU
HLÍNOU
Tvoření z keramické hlíny zaujme každého bez
rozdílu.

PLETENÍ Z PEDIGU
Dno košíků, které budeme plést, si vyzdobíte
ubrouskovou technikou podle vlastního nápadu. Znáte z úspěšných velikonočních dílen v ZŠ.

VÁNOČNÍ DEKORACE
Tématické tvoření dekorací před Vánoci
a zároveň příjemné posezení u koled s vánočním
čajem, punčem a cukrovím.
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i nfo r m u j e
BRUSLENÍ NÁS BAVÍ

V encyklopedii se můžeme dočíst:
Pomocí bruslí se na hladkém povrchu
přenáší váha těla z jedné nohy na druhou a tělo se uvádí do pohybu. Rychlost bruslení a výdrž závisí především
na fyzické zdatnosti bruslaře.
První zmínky o kostěných bruslích se objevují kolem roku 1000 let
př. n. l. První kovové brusle byly nalezeny v Maďarsku u Balatonu. Více se
rozšířily ve 14. stol. ve Skandinávii
a Nizozemí. Nejprve se brusle připínaly k chodidlu pomocí kožených pásků,
teprve s rozšířením hokeje jako sportu byly nože kvalitnější a k podrážce
se brusle připevňovaly pomocí šroubů a nýtů.
Bruslení je součástí nejen rekreačních sportů, ale i profesionálních jako
je lední hokej, krasobruslení nebo
rychlobruslení.
Protože letošní zima vůbec nepřála
žádným zimním sportům, vypravili se
již podruhé žáci 4. – 9. třídy na zimní
stadion do Chotěboře, aby si pořádně zabruslili. P. učitelka Zvolánková
domluvila pronájem stadionu, zařídila dopravu a mohlo se vyrazit.
Děti si dopoledne užily, snažily se
nepromarnit ani chvilku a někteří své
bruslení stihly ještě malinko i zdokonalit. Samozřejmě zbyla chvíle i na
nutné občerstvení a krátký odpočinek. Bruslení, hry na ledě i zápasy st.
žáků uplynuly rychle jak voda a byl čas
k návratu do téměř jarního počasí.
Chtěla bych zároveň vyzdvihnout
i nevšední ochotu a vstřícný přístup
zaměstnanců chotěbořského zimního
stadionu. Nabrousili dětem brusle,
provedli drobné opravy a pomohli i se
zavazováním.
Vlasta Slámová

UČÍME SE PLAVAT

I tady se hned na začátku podíváme
do minulosti.
První historické záznamy, ukazující, že lidé uměli plavat, pocházejí
ze starověkého Egypta. Ve starověku dosáhlo plavání vrcholu v Řecku
a Římě, kde bylo součástí výuky.
Po nástupu křesťanství bylo umění
plavat potlačováno. K plavání se vrátili až humanisté. V období romantismu nabylo plavání nového významu
jako sportovní disciplína.
Již řadu let patří jarní měsíce na naší
škole výuce plavání. Žáci 3. a 4. ročníku, předškoláci z borovské mateřské
školy, žáci a předškoláci z Oudoleně
se po dobu 10 týdnů zúčastňují výuky
plavání v bazénu v Hlinsku v Čechách.
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A jakým plaveckým stylům se třeťáci a čtvrťáci učí?
Prsa – tento plavecký způsob připomíná plavání žab.
Kraul – nejrychlejší plavecký způsob, který existuje.
Znak- plave se na zádech.
Závěr každé lekce je vyplněn dováděním a hraním ve vodě, což potvrzuje
i následující vyprávění.
„19.3. jsme jeli do bazénu do Hlinska.
Tam nás učily plavat plavčice a jeden
plavčík. Nejdříve nás rozdělili do skupin A, B, C. Já jsem šla do A. Učí nás
hodná paní a já jsem s ní spokojená.
Učili jsme se plavat prsa a znak a práci nohou při plavání kraulem. Jsem
ráda, že jsem ve skupině s Lídou a
Nelčou. Nejvíce mě bavilo potápění
a závody a vůbec mě nebavilo mít při
plavání hlavu ve vodě. Nakonec jsme
měli volno a hráli jsme si. Po skončení plavání jsme se šli převléct a jeli
domů.“
Vlasta Slámová a Dorotka Stránská 4.tř.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Největší mezinárodní matematická
soutěž KLOKAN probíhá již tradičně
koncem března ve stejný den, kdy dva
a tři čtvrtě milionu žáků na celém světě řeší tytéž matematické úlohy, které
jsou k soutěži připravovány na mezinárodních pracovních seminářích.
V České republice je pořadatelem
soutěže Jednota českých matematiků
a fyziků, která od roku 1995 připravuje „klokaní“ úlohy na všechny základní a střední školy.
Na naší škole se v pátek 21. března pustilo do řešení netradičních
a zajímavých matematických úloh celkem 99 žáků ve čtyřech kategoriích:
CVRČEK - řešili žáci 2. a 3. ročníku
KLOKÁNEK – žáci 4. a 5. ročníku
BENJAMÍN – žáci 6. a 7. ročníku
KADET – řešili žáci 8. a 9. ročníku
V kategorii Cvrček žáci řešili 18 testových úloh, v ostatních kategoriích
24 úloh, přičemž vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve
třech skupinách podle obtížnosti, za
správnou odpověď získává soutěžící
3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby
soutěžící nedosahovali záporných
výsledků, dostávají do vínku 24 bodů,
takže lze tedy získat maximálně 120
bodů (v kategorii Cvrček dostávají od
klokana 18 bodů, maximální zisk je 90
bodů).
Všem žákům děkujeme za to, že si
vyzkoušeli řešit úplně jiné úlohy než
ty, které počítáme v hodinách mate-
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matiky. Vítězům gratulujeme a těšíme
se, že budou své matematické schopnosti i nadále rozvíjet.

NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ:
2. ročník
1. Lucie Holcmanová
2. Jan Burian
3. Matěj Bohuslav
3. ročník
1. Pavel Neubauer
2. Daniel Kalenda
3. Karolína Hiblbauerová
4. ročník
1. Denisa Bruknerová
2. Lukáš Balcar
3. Ivana Ehrlerová
5. ročník
1. Jitka Novosadová
2. Tomáš Balek
3. Kamila Havlíčková
6. ročník
1. Simona Strnadová
2. Filip Zvolánek
3. Eliška Hájková
7. ročník
1. Kateřina Kubátová
2. Denisa Karásková
3. Věra Bruknerová
8. ročník
1. Libor Smejkal
2. Filip Hájek
3. Jan Janeček
9. ročník
1. Michal Fišer
2. Josef Andres
3. Jaroslav Dohnal

42 bodů
41 bodů
40 bodů
61 bodů
51 bodů
42 bodů

95 bodů
77 bodů
67 bodů
103 bodů
70 bodů
68 bodů
47 bodů
40 bodů
38 bodů
48 bodů
47 bodů
42 bodů
58 bodů
53 bodů
50 bodů
91 bodů
73 bodů
57 bodů

Blanka Zvolánková

HRY A KLAMY

7. března se všichni žáci naší školy
postupně pomocí „linky p. Bence“
Zemědělské a.s. dopravili na interaktivní výstavu Hry a klamy, která se
konala tentokrát ve Žďáře nad Sázavou.
Exponáty této výstavy pocházejí
z libereckého zábavně – naučného
centra iQpark. Výstava, která putuje po celých Čechách, přináší dětem
i dospělým spoustu her, zábavy i pou-
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čení a zahrnuje pře 50 interaktivních
exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k řešení, soutěžení.
Na rozdíl od jiných výstav zde platí
heslo: DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO! Najdete zde různé hlavolamy,
kvízy, optické a jiné klamy. Můžete si
ověřit, jak fungují lidské smysly – i to,
jak nás někdy klamou, zjistit nejrůznější údaje týkající se lidského těla.
A jak se líbila výstava samotný žákům?
„V pátek 7. 3. jsme jeli na Hry a klamy do Žďáru nad Sázavou. Byla to
legrace. Mně se nejvíce líbily takové
satelity, do kterých když něco řeknete,
tak to slyší jen ten, se kterým mluvíte. Také jsme si vyzkoušeli tlačítkovou
stěnu, pruhované zrcadlo pro dva,
kleštičkami zavázat tkaničky u bot,
hlavolamy, jazykolamy atd.
Bylo to skvělé! Jeďte se někdy na tuto
výstavu podívat. Určitě nebudete litovat!“
Vlasta Slámová a Jana Hájková 4. tř.

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
MODELOVÝCH KOLEJIŠŤ

Ve Žďáře nad Sázavou zbyl žákům
1. – 4. třídy čas na návštěvu výstavy
modelů železničních vláčků v suterénu zdejšího kulturního domu.
Myslím si, že nás výstava bez výjimky všechny uchvátila. Na výstavní
ploše jsme viděli železniční stanice
Žďár nad Sázavou se strojírenskou ﬁrmou Žďas, miniaturu kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, hotel
Ski, hrad Pernštejn, viadukt v Dolních
Loučkách, zajímavosti z Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka.
Děti byly nadšeny modely houkajících vlakových souprav, miniaturními,
někde i pohybujícími se postavičkami,
krajinou, která tyto regiony obklopuje. A což teprve, když se zhaslo a rozsvítily se vlakové soupravy a osvětlení
měst, památek i hřbitova.
Pomocí kamery se děti ocitly na
místě strojvedoucího s nevšedním
výhledem z kabiny lokomotivy.
Průvodce dětem prozradil, že se
dívají na 600 m kolejí, 160 výhybek,
po kterých se prohání až 70 vlakových
souprav. Toto modelové kolejiště patří mezi několik největších v ČR.
A co na to samotní žáci?
7. 3. 2014 jsme ve Žďáře navštívili výstavu modelových železnic
a vláčků. Viděli jsme mosty, přes které
přejížděly vlaky. Jeden z vlaků zastavil na nádraží a otevřely se mu dveře.
Krajinou profrčelo i pendolino.
Všude byly umístěné postavičky
lidí. Někde měli zabíjačku, jinde seděli na lavičce, dokonce tam i jeden pán
fotil mamuta. Na kopci u Zelené hory
„vypukl“ požár, který hasiči likvido-

vali.. Potom zhasli. To bylo nejhezčí!
Rozsvítily se lampy i vlaky. Bylo to prostě super!

Vlasta Slámová a Lída Bencová 4.r.

ČTENÍ POMÁHÁ

Březen je měsícem knihy a tak jsme
se již podruhé zapojili do projektu
Učitelé čtou dětem. Tento projekt
vychází z portálu ČTENÍ POMÁHÁ
(www.ctenipomaha.cz). Cílem je spojit radost ze čtení s radostí pomoci
druhým.
Tohoto projektu se mohou zúčastnit žáci základních škol i studenti SŠ
v ČR. Každý čtenář je zařazen do jedné
z kategorií.
Každý školák, který se do čtení zapojí, získá po úspěšném vyplnění testu
kredit padesát korun, který věnuje na
jeden z nominovaných dobročinných
projektů.
Knihy jsou rozděleny do kategorií
podle věku čtenářů. Po přečtení knihy
je možné zkusit testování. To je možné opakovat pouze třikrát, po 3. neúspěšném pokusu je možné stejnou
knihu testovat za týden. Za každou
knihu lze získat 1 kredit, úspěšný test
nelze opakovat. Kredit 50 Kč lze převést pouze na jednu charitu, pokud
čtenář získá kreditů více, může je
mezi charity libovolně rozdělit.
„Čtení je úžasná zábava. Teď může
být ještě něčím víc pro vás i pro ty,
kterým pomůžete!“
Vlasta Slámová

PYTHAGORIÁDA

Ve středu 26. února 2014 proběhlo školní kolo matematické soutěže
„Pythagoriáda“, která je pojmenována po slavném Pythagorovi ze
Samu – vynikajícím řeckém ﬁlosofovi a nezapomenutelném matematikovi. Žáci 5., 6., 7. a 8. ročníku řešili
15 logických úloh po dobu 60 minut.

Na výstavě Hry a klamy. Foto: ZŠ
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Příklady nebyly zrovna nejlehčí, byly
zaměřené na prostorovou představivost či logické uvažování , které dnešním dětem chybí. Přesto se všichni
vrhli do řešení s odhodláním získat
co nejvíce bodů. Nejlepšími řešiteli z 5. ročníku se stali Bára Bohuslavová a Šimon Sedlák, ze 6. ročníku
Simona Strnadová a Pavel Zvolánek,
ze 7. ročníku Věra Bruknerová a David
Lupták, z 8. ročníku Jana Kohoutová
a Natálie Brychtová.
Všem řešitelům děkujeme za účast
a vítězům gratulujeme!!!

Blanka Zvolánková

MAŠKARNÍ REJ

České tradice jsou na pokraji vyhynutí, lidé zapomínají, a proto jsme
se rozhodli připomenout, jak to tu
vypadalo. Tak vznikl nápad s Maškarním rejem. Byli jsme nadšeni z povyku, který způsobily dohady o tom, za
co se kdo převlékne. Moc času jsme
mladším spolužákům nenabídli, ale
i přesto všichni stačili sehnat kostým
a následně ho předvést na maškarním průvodu. V průvodu se objevovaly nejen tradiční české masky, ale
i oblíbené postavičky z pohádek nebo
super hrdinové z akčních ﬁlmů, kteří
příjemně rozšiřovali spektrum převleků. Snažili jsme se děti seznámit
s touto novodobou tradicí přímo před
úřadem, kde začal náš průvod. Vedl
ho sám Laufr, který nás provedl skrz
vesnici, průvod končil před školou,
kde chudák kobylka byla postavena
před Rasa, ale nemohli jsme skončit
takhle smutně. Kobylka obživla a šla
s námi na diskotéku. Akce se z našeho pohledu pořadatele – deváťáka
- povedla. Doufáme, že každý, kdo se
zúčastnil, jen tak nezapomene, ale
bude si pamatovat, jak krásné je to,
když se lidé umí sejít a spolu si užít
společné okamžiky, třeba právě při
oslavě Masopustu.
Barbora Vaňková, žákyně 9. tř.
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NOVINKY Z M Š

Zima se s námi snad už deﬁnitivně rozloučila a březnové dny plné sluníčka nám dávaly jasně najevo, že se
můžeme těšit na příchod jara. Děti v
naší školce toho hned využily a vítaly
jaro písničkami a básničkami, kreslily a
malovaly sněženky a povídali jsme si
o všem, co s jarem souvisí. Při vycházkách děti vyhledávaly první jarní květiny, k vidění už byli také motýli a včelky.

NAŠE AKTIVITY

• 4. 3. jsme se zúčastnili společně
s žáky základni školy masopustního
průvodu, který procházel částí obce
• 6. 3. proběhlo slavnostní stužkování
předškoláků
• 10. a 11. 3. se konal zápis dětí do
mateřské školy
• 19. 3. předškoláci zahájili 1. lekci plaveckého výcviku v bazénu v Hlinsku
• 20. 3. si děti užily v kině Krucemburk
pásmo pohádek se svým oblíbeným
hrdinou - krtečkem.

TJ SOKOL

STUŽKOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Stužkování se v naší školce stalo dobrou tradicí. V letošním školním roce
17 dětí úspěšně složilo zkoušku
u zápisu do ZŠ a všichni byli přijati
k základnímu vzdělávání. Děti s nadšením vystoupily s připraveným programem a už netrpělivě čekaly na stužku,
kterou jim připnul pan místostarosta.
Nechyběly ani drobné dárky a tradiční
posezení u sladkého občerstvení.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

V pondělí a v úterý 10. a 11. března probíhal v naší školce zápis dětí na
školní rok 2014/2015. Těší nás zájem
rodičů a to nejen borovských, ale také
jitkovských a slavětských. Celkem nám
u zápisu představili 16 dětí, z toho
9 malých slečen a 7 chlapců. Děti
měly možnost prohlédnout si školku,
vyzkoušet spoustu hraček a chvilku si
pohrát se staršími kamarády. Za odměnu si každý vybral malý dárek a sladkost. Teď už zbývá jen těšit se na nový
školní rok a dětem i rodičům popřát,

INFORMUJE V první jarním zápase se nehrál bůh-

DOSPĚLÍ FOTBALISTÉ
ZAČALI JARNÍ SEZONU
VÝHRAMI
Oba mužské týmy Sokolu Havlíčkova Borová na konci března vstoupili
úspěšně do jarních bojů na zeleném
trávníku. Shodou okolností se obě
družstva střetla se soupeři z Herálce
– a všechny body zůstaly v Borové.

Herálec A – Havlíčkova Borová A
0:1(0:1)

víjaký fotbal. V prvním poločase měli
více ze hry hosté, kteří měli hned
několik šancí ke vstřelení gólu, dvakrát za domácím brankářem zvonila tyč, brankově se však prosadil až
těsně před poločasovým hvizdem po
skrumáži hlavou Hospodka. Ve druhém dějství hra hostí upadla spíše
do podprůměru, ale ani domácí toho
směrem dopředu moc nepředvedli,
a když jejich největší šanci zlikvidoval
navrátilec Pavel Veselý, putovaly tři
body nakonec do Borové.
Branka: Hospodka
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aby se jim v naší školce líbilo.
Pokud vás zajímá, kdo všechno
u zápisu byl, nahlédněte do fotogalerie naší Mateřské školy na adrese
http://www.zsborova.cz/.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme dětem a p. uč. Zvolánkové ze ZŠ za výborné koblížky, které pro
nás o masopustu nasmažili. Moc jsme
si pochutnali!

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

KNIHA - STUDNA MOUDROSTI

Snad se někomu může zdát, že jsou
to zastaralé fráze, ale děti v naší školce se z knih denně dozvídají mnoho
nového a zajímavého. Ať už při poslechu četby nebo při prohlížení ilustrací.
Ti nejmenší mají k dispozici leporela
a skládankové knížky, starší děti se učí
pracovat s vázanou knihou a ti nejstarší už se orientují v atlasech nebo encyklopediích.
Jaroslava Janáčková

Havlíčkova Borová B – Herálec B 3:1(1:0)

Ani utkání béčka nebylo zrovna
oslavou fotbalu, ale domácí vítězství vytěžili zaslouženě. První branku
vstřelil těsně před pauzou po pěkné
individuální akci Antl, po přestávce
se pak prosadil střelou na zadní tyč
Tonar a vítězství domácích pojistil
zblízka ještě střídající Klement. Hosté pouze snížili v samotném závěru z
pokutového kopu.
Branky: Antl, Tonar, Klement

Jakub Janáček

TEL. 604 114 838
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PŮVOD PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc
než jindy. Takovým časem je noc
z 30. dubna na 1. května, nazývaná noc ﬁlipojakubská, podle svátku
sv. Filipa a Jakuba dne 1. května.
Víra v čarodějnice, někdy i čaroděje, vznikla z víry v nečisté síly, která
se časem změnila v pověru, že ďábel
může svoji moc na zemi uplatňovat
pouze prostřednictvím lidí. Zvlášťě
staré ženy, často kořenářky, býva-

ly podezírány ze spojení s ďáblem
a schopnosti uhranutí, ať už dobytka či lidí, případně celého příbytku.
Před uhranutím se venkované bránili
rozmanitými praktikami. Stavení se
kropilo svěcenou vodou, před vrata
a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, případně vidle či košťata. Aby
se čarodějnice zahnaly, práskali mladíci na návsi biči nebo stříleli z pušek.
Existovala i řada praktik, které umožňovaly čarodějnici vidět, případně ji
i potrestat. Lidé věřili, že je lze zahlédnout v noci např. na křižovatce.
Na ochranu proti působení čarodějnic, zvláště proti uhranutí, nosili

DUBEN 2014

lidé různé amulety a škapulíře a na
ochranu před nimi se také o ﬁlipojakubské noci na vyvýšených místech pálily ohně. Tento zvyk je velmi
starého původu. Později se z těchto
„výročních ohňů“ stalo pálení čarodějnic. Mladíci zapalovali nasmolená
košťata, která vyhazovali do výšky,
aby viděli, jak letí. Jinde se říkalo, že
je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
O půlnoci se daly také najít četné
poklady, avšak proti nečistým silám
se hledající musel chránit např. květem kapradí, svěcenou křídou, hostií
a dalšími předměty.
z materiálů p. Pavlíkové z Peršíkova
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KŘÍŽOVKA O CENU

DUBEN 2014

VZTEKLINA - OČKOVÁNÍ

PRAVIDELNÉ POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ STARŠÍCH

3 MĚSÍCŮ PROTI VZTEKLINĚ PROBĚHNE:
HAVLÍČKOVA BOROVÁ STŘEDA
15.00
(před úřadem)
16. 4.
- 16.00
PERŠÍKOV
STŘEDA
16.00
16. 4.
- 16.30
ŽELEZNÉ HORKY
ČTVRTEK
16.30
(křižovatka)
17. 4.
- 17.00
NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ PRŮKAZKY. POPLATEK
100 Kč ZA PSA. MVDr. Zdeněk Wasserbauer,
praktický veterinární lékař, tel. 602 779 295

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE H. BOROVÁ

VODOROVNĚ: A: jednotka hmotnosti Francie; počítadlo;
zkratka centimetru. B: odklízet metením; údobí. C: bájný tvor.
D: odvaha; zkratka státního podniku. E: patka sloupu; pelech.
F: gramatická kategorie; ucpat. G: mexická řeka; druh sýra.
H: dužnatý plod; citoslovce vrčení; španělský člen.
I: ohromnost; citoslovce krávy. J: nula; linie.
SVISLE: 1. brazilská řeka; belgické lázně; zbraň mušketýrů.
2. zkratka autorského dozoru; křestní jméno spisovatele
McBaina; spalování. 3. MPZ Madagaskaru; bájný letec (otec
Íkara). 4. středisko; ušní-nosní-krční. 5: churavět; předložka; University of Manchester Institute. 6: 2. část tajenky. 7: mužské křestní jméno; nouzový signál; italsky umění.
8: rovněž; bezlesá krajina; 26. písmeno abecedy.
9: italský malíř; ostrov Napoleonova vyhnanství. 10: zkrácené jméno Mackenzie; zpívat; zásada sodná.
Nápověda: Moju; Crespi; Alamo
Nápověda
Správnou tajenku nám můžete doručit do 30. 4.
VÍTĚZI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. IVANA BENCOVÁ, H. BOROVÁ 320
2. ALENA STRÁNSKÁ, H. BOROVÁ 299
3. KRISTÝNA RONOVSKÁ, H. BOROVÁ 325
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

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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PRODEJ POPELNIC:
kovová 120 l
870 Kč
plastová 120 l
870 Kč
plastová 240 l
970 Kč
KOPÍROVÁNÍ:
A4 jednostranně/ oboustranně
2 Kč / 4 Kč
A3 jednostranně/ oboustranně
3 Kč / 5 Kč
A4 barva jednostr. / oboustr.
5 Kč / 10 Kč
SEČENÍ:
250 Kč / Mh
práce
200 Kč / hod
použití mulčovače
70 Kč
PŮJČENÍ VLEKU:
10 Kč / hod
PŮJČENÍ VÝSUVNÉHO ŽEBŘÍKU:
od 50 Kč / den
PŮJČENÍ LEŠENÍ:
0,20 Kč / ks / den
CZECHPOINT:
Výpis z katastru nemovitostí
od 100 Kč
Bodové hodnocení řidiče
25 Kč
Výpis z obchodního rejstříku
od 100 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku
od 50 Kč
Výpis z rejstříku trestů
100 Kč
VIDIMACE A LEGALIZACE:
Ověření podpisu
30 Kč
Ověření listiny
30 Kč / strana
ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ ROZHLASU
ZDARMA
E-MAILEM NEBO SMS ZPRÁVOU
KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM:
klubovna Hasičské zbrojnice
od 500 Kč / den
spol. místnost KD Peršíkov
od 500 Kč / den
INZERCE V BOROVSKÝCH LISTECH:
soukromá inzerce
ZDARMA
ostatní viz ceník na www.havlickovaborova.cz
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OBRAZEM
Plavecký výcvik. Foto: ZŠ

Budoucí prvňáčci. Foto: MŠ

Práce na úpravách zahrady MŠ. Vítězové Matematického klokana. Foto: ZŠ
Foto: Jaroslava Janáčková
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OBRAZEM

Budoucí prvňáčci už hrdě nosí svoji stužku. Foto: Linda Burianová
Práce s knihou
v horním oddělení.
Foto: MŠ

Jaro je tu - práce v dolním
oddělení. Foto: MŠ
Nové solitéry budou brzy stát. Foto: Filip T.A.K.
První zálivka. Foto: Linda Burianová

Přístřešek pro cyklisty putuje na dětské hřiště.
Foto: Linda Burianová
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