ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ÚNOR 2015

BOROVSKÉ LISTY

w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a . c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a . c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1

Na zdech školy
se objevily staré
malby.
Jde o učební pomůcku
i starý plánek obce
V útrobách budovy havlíčkoborovské základní školy se v nedávné době
malovalo. Jaké však bylo překvapení
řemeslníků i ředitelky školy Martiny
Brychtové, když se pod vrstvou staré
omítky úplnou náhodou na chodbě
u ředitelny objevily barevné vzory.
Malíři opatrně začali oškrabávat
zeď, až se před nimi zjevila stará školní pomůcka – pomocí barevných čtverečků znázorněný osevní postup.
„Vůbec nás nenapadlo, že by se tu
něco podobného mohlo najít,“ říkala
na místě udiveně ředitelka Brychtová. Ta ihned rozhodla, že je potřeba

Ohlédnutí zpět
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Kácení dřevin v novém

namátkově prozkoumat i další místa
na chodbě. A netrvalo dlouho, ostří
špachtle po pár minutách ustoupila
další část omítky a pod ní vyšel na
světlo světa další barevný obraz.
Jak se po chvíli ukázalo, takřka se
železnou jistotou se jedná o starý plánek obce a jejího okolí. Jsou na něm
jasně vidět ulice, jednotlivé domky
i stavení a také přilehlé lesy.
„Zajímavé však je i to, že obě malby zřejmě nejsou stejně staré. Každá
je totiž malována jinou technikou.
Byla by však škoda je opět ničit. Pokusíme se je tedy na zdech po dohodě
s odborníky v brzké době zrestaurovat a uchovat,“ dodala ředitelka školy.
O jejich přesném stáří, i o tom, kdy
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byly malby zakryty, tedy lze momentálně jen spekulovat. Ale třeba plánek městyse se nápadně podobá
známému nákresu obce z roku 1886.
Vzhledem k tomu, že se současná
budova školy otevírala v roce 1888,
je velmi pravděpodobné, že obraz na
zdi zachycuje schématickou podobu
Borové ještě z doby před první světovou válkou. Jde tedy o opravdu unikání nález.
Druhou malbu, nákres osevního
postupu, si však někteří pamětníci na
zdi ve škole prý vybavují.
Podle Martiny Brychtové také není
vyloučeno, že podobných maleb je
pod omítkou ukryto vícero.
Jakub Janáček

Malby náhodně odkryté při malování v ZŠ posoudili odborníci jako unikátní nález. Foto: Jakub Janáček
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POZVÁNKY NA AKCE

KNIHOVNA HAVLÍČKOVA BOROVÁ
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S NÁSTUPEM OD

PROBĚHNE VE DNECH

24. a 25. BŘEZNA 2015
VŽDY OD

14.30 DO 16.30 HODIN

V NEDĚLI 15. 3. 2015

OD 14:00 V LUKŠOVĚ CHALUPĚ

Základní škola a M ateřská škola
H avlíčkova Borová
TELEFO N : + 4 2 0 7 3 4 2 3 0 3 1 7

e-mail: materskaskola. hb@seznam. cz
web: http:/ / www. zsborova. cz/ ms/

Spolek TrojHáček Vás srdečně zve na poslední ze série

TVOŘIVÝCH DÍLEN PRO

SENI O RY v rámci projektu TVOŘIVÝ DOMOV

v neděli
od

8. března 2015

14:00 v Lukšově chalupě

Zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse – počet míst je omezen.

Těšíme se na Vás 
ILONA DOLEŽALOVÁ, PETR ŠTEFÁČEK, KZM PŘIBYSLAV VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTYSEM HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZVOU CO NEJSRDEČNĚJI NA

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
OZNAMUJE SVÝM ČLENŮM
TERMÍN KONÁNÍ

28. 3. 2015 od 13 do 17 hodin
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE

PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT FORMOU KARAOKE
PÍSNIČKY DLE VAŠEHO VLASTNÍHO VÝBĚRU 

Vstupné dobrovolné
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ČLENSKÉ SCHŮZE
V SOBOTU

28. 2. 2015
OD 13:30
V LUKŠOVĚ CHALUPĚ
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 15. LEDNA 2015
USNESENÍ
1/1/2015
2/1/2015
3/1/2015
4/1/2015
5/1/2015
6/1/2015
7/1/2015
8/1/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ježek Jan, Rieger Daniel.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce části pozemku
par. č. 5215 o celkové výměře 61 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová.
- schvaluje podání nabídky na koupi sokolovny a přilehlého areálu od České obce sokolské
za maximální cenu 2 532 850 Kč.
- schvaluje zadání pasportu stávající kanalizace a zadání technicko-ekonomické studie
za cenu 105 tis. Kč bez DPH Ing. Josefu Novotnému.
- schvaluje návrh na vyřazení majetku dle návrhu inventurní komise.
- neschvaluje žádost Lukáše H. o budoucí odkoupení pozemku.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 12. BŘEZNA OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

SLOVO STAROSTY
Obecní a školní ples

V sobotu 24. ledna proběhl v pořadí již druhý společný obecní a školní
ples. Děkuji všem, kdo přišli, za účast
na tomto plese, o kterém se nebojím
říci, že se velmi vydařil. Návštěvnost
byla 170 platících a výtěžek z tohoto
plesu cca 35 000,-Kč bude věnován
do pokladny Unie rodičů. Poděkování
patří hlavně pořadatelům, zastupitelům a rodičům žáků I. třídy, kteří se
nápaditě podíleli na přípravě, výzdobě a tombole. Originální výzdoba
se rozhodně ničit nebude, ale bude
použita k dalšímu takovému účelu
– žáci základní školy ji nainstalují do
výlohy nákupního střediska.

Pobíhání psů

Chtěl bych důrazně upozornit majitele psů, aby si zabezpečili prostory, kde
mají jejich psi výběhy. V poslední době
se stává skoro pravidelností, že člověk
narazí na některého volně pobíhajícího psa, který utekl majiteli. V obci
platí vyhláška, která volné pobíhání
psů upravuje, a proto upozorňuji, že
v případě opakovaného porušování
této vyhlášky sáhneme k represivním
krokům. Ale to je jenom ta nejmenší
věc, která se Vám může stát. Majitel
psa, když už se rozhodne, že ho bude
mít, by si měl uvědomit, že je za něj
právně odpovědný. Vběhne- li totiž
například Váš pes pod auto a způsobí
nehodu, nebo někoho pokouše, vždy
zodpovídá majitel a právě po něm pak
poškozený bude chtít náhradu škody.
A dále bych chtěl ještě vyzvat i ty,
co si své psy vodí na vodítku. Když už
máte potřebu venčit psa v obci, místo toho, abyste šli někam do polí, tak

jistě víte, že k procházce s domácím
mazlíčkem patří i uklízení po svých
miláčcích. Myslím, že je zcela jasné,
že pokud venčím psa, je mojí povinností po něm i uklidit. K tomu jsou
také určeny sáčky, které od městyse
dostáváte. Proč mají občané městyse trpět za to, že zrovna ostatní mají
psa?

Unikátní nález

O jarních prázdninách se v budově
školy malovalo, v podstatě nic zvláštního. K velkému překvapení všech malíři objevili na zdech překrásné, myslím
i dost staré malby (viz článek Jakuba
Janáčka na úvodní straně). Spolu s
ředitelkou školy jsme se rozhodli pro
zachování těchto unikátních památek, jedná se přece o historii naší školy
i obce. Kontaktovali jsme památkáře
a ti nám doporučili malby restaurovat.
Shodou okolností právě v lednu Kraj
Vysočina vypsal grantový program
na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových
rezervací a zón s názvem Památkově
chráněná území 2015. I když termín
odevzdání je už 6. 3., uděláme všechno proto, abychom dotaci na obnovu
maleb mohli čerpat.

Pár dnů před vydáním tohoto čísla
navštívil školu rovněž akademický malíř a restaurátor pan Pavel Procházka.
Malby ukryté pod omítkou ohodnotil
jako naprosto jedinečný nález, který
každopádně doporučuje zachovat.
Nabídl nám rychlé zpracování posudku i svoji pomoc při restaurování
maleb, které by mohlo proběhnout
o letních prázdninách.
Odkryté malby si máte možnost
prohlédnout na webových stránkách školy ve fotogalerii na adrese
(http://www.zsborova.cz/fotogalerie/).
Prosíme všechny občany a pamětníky, kdyby jim malby cokoliv připomněly, aby kontaktovali ředitelku
školy. Děkujeme za každou informaci, fotku či vzpomínku.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Prosíme zástupce jednotlivých
spolků, které mají umístěny prezentace na panelech ve výloze
nákupního střediska, aby si je vyzvedli na úřadu městyse a informace na nich uvedené zaktualizovali. Předem děkujeme.

STATISTIKA ROKU 2014 - stav k 31. 12. 2014
Část obce
Havlíčkova Borová
Peršíkov
Železné Horky
Celkem

Občané s trvalým pobytem
Celkem
Muži
Ženy
902
459
443
40
20
20
20
11
9
962
490
472

V roce 2014 se narodilo 13 dětí - z toho 11
v Havlíčkově Borové,
2 v Peršíkově. Narodilo se 7 dívek a 6 chlapců.
V loňském roce zemřelo 12 občanů.
Linda Burianová
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slovo hejtmana

Nejednou jsem na různých místech
připomínal, čím vším se může pyšnit
naše krásná Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. V lednu se o tom mohli znovu
přesvědčit návštěvníci tradičního
mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Regiontour v Brně, kde se náš
kraj prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté historie a významných památek. Letos jsme kladli důraz
především na to, co všechno mohou
u nás naši občané i návštěvníci zažít.
V naší prezentaci jsme představili
regionální turistickou nabídku nikoli
podle lokalit, ale nově podle témat.
Tím jsme chtěli vyjít vstříc návštěvníkovi a zjednodušit mu hledání tematicky zaměřených aktivit. Celý stánek
Kraje Vysočina představoval imaginární území plné zachovalé a krásné přírody, jinak také park uprostřed pavilonu. Celkem bylo připraveno devět
zastávkových míst – kromě jiného
s nabídkou regionálních výrobků, prezentacemi pivovarů, pozdržet se mohli návštěvníci u nabídky letních aktivit, u aktivit pro rodiny s dětmi i pro
seniory. Na obsahu prezentace jsme
spolupracovali s partnery – celkem
s 16 městy a dalšími 13 organizacemi

majícími zásadní podíl na pestrosti
turistické nabídky v našem regionu.
Podle reakcí, které jsem na veletrhu
zaznamenal, patřila naše expozice
mezi ty nejúspěšnější.
Rád bych zdůraznil, že po celý rok
se na všech úrovních snažíme, aby
náš kraj byl přitažlivý nabídkou možných aktivit, schopnou organizací, ale
také pohostinností. To vše se projevilo
velmi úspěšně například před dvěma
roky při mistroství světa v biatlonu.
Letos nás od šestého do osmého února čeká ve Vysočina aréně v Novém
Městě na Moravě opět vrcholná akce
– biatlonový světový pohár. Jsem přesvědčen, že se bude našim příznivcům i návštěvníkům z celého světa na
Vysočině zase líbit a budou se u nás
cítit příjemně.
A nejde jen o takové špičkové akce.
Náš kraj patří v rámci České republiky k oblíbeným regionům pro běžecké lyžování. Mírně zvlněná krajina,
atraktivní prostředí a také upravené trasy patří u milovníků bílé stopy
k největším lákadlům. Už druhým rokem přispívá Kraj Vysočina na údržbu lyžařských běžeckých tras, jejich
značení nebo na realizaci opatření
pro dostatečný bezpečnostní a technický standard trasy. Síť upravovaných běžeckých tras podpořených
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z Fondu Vysočiny lze nyní vyhledat na
webových stránkách Kraje Vysočina.
V roce 2014 požádalo o dotaci 10 subjektů, které na úpravu běžeckých tras
získaly částku od 35 tisíc korun až do
maximální výše možné podpory, tedy
200 tisíc korun. V zimní sezóně
2014/2015 příjemci podpory v případě příznivých sněhových podmínek
upraví celkem přes 640 km lyžařských
běžeckých tras zejména na Žďársku,
Novoměstsku a v okolí Bystřice nad
Pernštejnem. Další bílé stopy jsou
k dispozici v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy nebo Telče. Do budoucna
plánujeme, že bychom ve spolupráci
s upravovateli tras online propojili
jejich GPS s webovou aplikací, to znamená, že v aktuálním čase by uživatel
zjistil, zda je daná trasa projetá a připravená. Postupně na Vysočině přibývá díky městům a dalším provozovatelům i použitelných sjezdovek.
Nezbývá, než si přát, aby ve zbytku sezóny byla příroda k lyžařům
vstřícnější než v první polovině zimy.
A v dalších obdobích roku aby naši
občané využívali i všech dalších nabídek, jež mají k dispozici, pro svůj
bohatý a spokojený život.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES UPRAVILA NOVÁ VYHLÁŠKA

Není to zase tak dávno (Borovské listy
11/2013, článek „Novela věří zdravému rozumu“), co jsme Vás informovali
o změně podmínek pro kácení dřevin
rostoucích mimo les. Od listopadu
2014 už je ale opět všechno jinak.
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
která nabyla účinnosti dnem 15. července 2013, byla přijata mimo jiné
s cílem snížit administrativní zátěž
žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Za tím
účelem bylo nově umožněno kácet
dřeviny rostoucí v zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, což
v případě předchozí právní úpravy
bylo doposud možné pouze u stromů, jejichž obvod kmene nedosahoval 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí,
příp. pro souvislé keřové porosty do
celkové plochy 40 m2. Zahrada byla
přitom pro účely nové vyhlášky definována jako pozemek u bytového
nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti,
a to bez ohledu na druh pozemku,
pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí.
Záměrem bylo na takto definovaných pozemcích, které jsou pře-
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vážně v majetku fyzických osob
a jsou bezprostředně svázány s užíváním bytových a rodinných domů,
bez zbytečné administrativní zátěže umožnit nezbytnou pravidelnou
obnovu převažujících ovocných dřevin plnících především produkční
funkci. Tento režim kácení dřevin
v zahradách však přinesl řadu problémů právního i věcného charakteru
při praktickém výkonu státní správy
i z pohledu negativního dopadu na
ochranu dřevin.

KÁCENÍ V ZAHRADÁCH OPĚT
OMEZENO

Od 1. listopadu 2014 platí novela
vyhlášky č. 222/2014 Sb., která kácení na zahradách opět omezuje. V současné době tedy není třeba povolení
ke kácení následujícího:
1. pro dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
2. pro zapojené porosty dřevin,
pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny
o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovi-

tostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin,
4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Povolení ke kácení dřevin v těchto
případech není třeba, pokud dřeviny
nejsou zároveň součástí významného krajinného prvku (např. břehové
porosty vodních toků a nádrží) nebo
stromořadí. Pokud dřeviny rostoucí
mimo les jsou součástí významného
krajinného prvku nebo stromořadí,
výše uvedené body neplatí a je třeba
žádat o povolení kácení všech dřevin, tedy i dřevin s menším obvodem
kmene než 80 cm atd.

Linda Burianová,
pramen: www.psp.cz; www.zmenyzakonu.cz
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Udržované lyžařské běžecké
trasy v okolí Havlíčkovy Borové
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Pro zimu 2014/15 město Ždírec nad Doubravou ve spolupráci
o obcemi Sobíňov, Krucemburk a Havlíčkova Borová připravili udržované lyžařské běžecké trasy. Trasy budou udržovány dle aktuálních sněhových podmínek. Projekt byl podpořen Fondem Vysočiny.
Stav strojově upravených lyžařských běžeckých tras
k 6. únoru 2015 - najeté běžecké stopy:
1.
2.
3.
4.

Sobíňov - Ždírec - Řeka - Doubravník - Radostín křižovatka
Krucemburk ZD - Řeka
Krucemburk - Ždírec n.D., Doubravka
Havlíčkova Borová - Doubravník

(Pramen: http://www.zdirec.cz/cz/kultura-a-sport/lyzarske-bezecke-trasy.html)

Prosíme běžkaře, aby stopu v našem okolí udržovali, a zároveň
žádáme ostatní (např. řidiče traktorů), aby ji záměrně neničili.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA

Tolstého 2, 586 01 Jihlava - Informace pro veřejnost
Přiznání k dani z příjmů za rok 2014
jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1. dubna 2015. Poplatníkům, jimž daňové přiznání zpracovává
a podává poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje
do středy 1. července 2015. Podat
daňové přiznání v prodloužené lhůtě
je možné, jen pokud je příslušná plná
moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty tj. před 1. dubnem 2015.
Informace nezbytné pro správné
plnění daňových povinností k daním
z příjmů naleznete na webových
stránkách www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu (ÚP) budou pracovat v rozšířených

úředních hodinách:
- v termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4.
2015 v pracovních dnech vždy od 8:00
do 18.00 hodin
- o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin je
možné a bude zveřejněno přímo na
jednotlivých ÚP. Detailní informace
o výjezdech pracovníků finančních
úřadů do vybraných obcí v roce 2015
zveřejňuje Finanční správa na svých
webových stránkách.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním
z příjmů za zdaňovací období roku
2014 a k jeho vytištění je možno využít klasické nebo interaktivní tiskopisy
dostupné na webových stránkách FS.
Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
21. 2. sobota MAŠKARNÍ PLES - ŠIBŘINKY,
pořádá TJ Sokol H. Borová, sokolovna Havlíčkova Borová, hraje skupina GARDE; pozvánka na str. 2
8. 3. neděle HRÁTKY S KERAMICKOU HLÍNOU, pro seniory
- pořádá spolek TrojHáček; pozvánka na str. 2
15. 3. neděle ČTENÍ DĚTÍ RODIČŮM A OBRÁCENĚ, pořádá Knihovna Havlíčkova Borová v rámci března - měsíce knihy,
podrobnosti na str. 2
21. 3. sotota VELIKONOČNÍ DÍLNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
- podrobnosti přineseme v příštím vydání
24. - úterý ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
25. 3. středa - informace na str. 2
28. 3. sobota ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU pro malé i velké
„KARAOKE“ - pozvánku najdete na str. 2
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Zpracování a odeslání vyplněných
DAP je možné i elektronicky v aplikaci
EPO na Daňovém portálu FS na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li
daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít
účetní závěrku ověřenou auditorem,
je povinen podání daňového přiznání
učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
SNIŽTE SI DANĚ O POPLATKY ŠKOLCE
Od roku 2014 je možné si snížit daň
z příjmů o školkovné, tedy o poplatky hrazené předškolním zařízením
jako jsou školky, jesle apod. Sleva
na školkovné činí maximálně 8.500 Kč
na jedno dítě pro rok 2014 a 9.200 Kč
pro rok 2015. Slevu je možné uplatnit poprvé v daňovém přiznání za rok
2014, případně v ročním zúčtování
za stejné období. Jako podklad pro
uplatnění slouží potvrzení od příslušného zařízení. MŠ Havlíčkova Borová
již potvrzení rodičům předala.
Linda Burianová
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ročník

15

školní rok

2014/2015

prokázat celou řadu dovedností a zna- úkoly. Na jednotlivých stanovištích
lostí a především umět komunikovat na ně čekala Maková panenka, hajs p. učitelkami. Děti poznávaly základ- ný Robátko, Rumcajs, Bob a Bobek,
ní barvy, geometrické tvary, domácí Maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka.
zvířátka, vyprávěly pohádku, zkoušely Pod jejich dohledem děti třídily lušzavázet tkaničku u boty. Předvedly, jak těniny, stavěly věže z kostek, skládaly
zachází s tužkou a pastelkami. Všech- puzzle, stříhaly, lepily, připravovaly
ny velmi dobře obstály při práci na si aktovku do školy. Pohybovou zdat561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
interaktivní tabuli. Jejich výkony bed- nost si vyzkoušely v nové tělocvičně.
561 202 089 - sborovna, 093 družina
livě sledovala i jejich p. učitelka z MŠ Na posledním stanovišti čekalo na
561 202 033 - jídelna
- J. Janáčková. Jako každý rok byly děti děti a jejich rodiče pohoštění, které
na tuto „zkoušku“ velmi dobře při- pro ně připravily p. učitelky.
734 230 317 - MŠ
praveny. Za odměnu si vybraly řadu
Chtěla bych poděkovat všem
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz
drobných dárků, které pro ně při- zúčastněným za vytvoření příjemnépravili žáci 4. – 9. třídy. Celou školou ho prostředí, Úřadu městyse za dárky
je provedli pod vedením p. učitelky předškolákům, p. Filipovi T.A.K. za filSlavnostní stužkování
B. Zvolánkové deváťáci v roli Večer- movou dokumentaci. Budoucím žáčdeváťáků
níčků. Každé dítě dostalo u vchodu kům přejeme hodně úspěchů v násleVe čtvrtek 29. ledna panovala kartičku se svým jménem a desky, do dujích školních letech.
na naší škole slavnostní atmosféra kterých si lepilo obrázky za splněné
doprovázená napětím a nervozitou,
neboť na všechny žáky čekalo posled- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
ní vyučovací hodinu hodnocení za „Vstup do 1. třídy ZŠ představuje pro dítě velkou změnu. Mění se role dítěuplynulé 1. pololetí v podobě vysvěd- te, prostředí, vrstevníci, denní program, činnosti ,nároky i požadavky. Aby dítě
mohlo tuto náročnou situaci zvládnout bez větších problémů, mělo by být
čení.
Obzvlášť slavnostně pojali tyto svá- nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Mateteční chvíle žáci 5. a 9. ročníku. Kluci riál pro PV, č.j. MŠMT-9482/2012-22 nabízí rodičům dětí předškolního věku
přišli do školy ve slušivých oblecích informace, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.
a dívky zářily v nádherných šatech až
oči přecházely. Všichni se už od rána 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat
těšili na 4. vyučovací hodinu, kdy se své tělo, být samostatné v sebeobsluze
za přítomnosti paní ředitelky Martiny 2. Mělo by být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
Brychtové konalo stužkování deváťá- chování
ků. Páťáci pod taktovkou paní učitel- 3. Mělo by zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
ky Vlasty Slámové připravili zajímavý
a poutavý program s mnoha básnička- 4. Mělo by zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
mi a písničkami, které byly tak dojem- orientaci
né, že se všem leskla očka a některým 5. Mělo by být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
i slzička ukápla. Docházelo nám, že se
blíží konec školní docházky na základ- 6. Mělo by zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat
ní škole a zbývá už jen poslední polo- se v elementárních matematických pojmech
letí….. Poté páťáci postupně ostužko- 7. Mělo by mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
vali přítomné deváťáky, předali jim na si záměrně zapamatovat a vědomě se učit
památku krásné dárečky a do dalšího
života popřáli hodně štěstí. Paní ředi- 8. Mělo by být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímatelka obdarovala ostužkované deváťá- vé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
ky kytičkou se sladkostí a popřála jim 9. Mělo by vnímat kulturní podněty a reagovat na ně
hodně úspěchů u přijímacích zkoušek
na střední školy, které je zanedlouho 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
čekají. Deváťáci na oplátku páťákům i v praktickém životě.“
připnuli krásné žluté placky s naší
Vlasta Slámová
školou a popřáli jim hodně úspěchů
na 2. stupni.
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Na závěr malé školní slavnosti jsme
Letošní pátý ročník tvoření
si všichni společně připili dětským
v základní škole proběhne
šampaňským a sladkou odměnou
jsme se rozloučili.
v sobotu 21. března
Děkujeme všem páťákům a paní
od 10 do 18 hodin.
učitelce Vlastě Slámové za velmi pěknou a poutavou akci. Moc se nám to
Můžete se těšit na tradiční
líbilo a budeme dlouho vzpomínat!!!!
i nové tvořivé činnosti, proBlanka Zvolánková a deváťáci
dej výrobků žáků naší školy,
produktů z chráněných dílen
Zápis předškoláků
Fokusu Vysočina i keramiky
do 1. třídy
a šperků L. Sedlákové.
26. ledna se se konal na naší škoUdělejte si čas, přijďte
le zápis předškoláků do 1. třídy. Spolu
se podívat, ale i zasednout
se svými rodiči se k letošnímu zápisu
a něco vlastnoručně vytvořit.
dostavilo 7 dětí. Budoucí žáčci museli
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Olympiády z dějepisu
a anglického jazyka

Tak jako každý rok i letos čekaly
na naše žáky olympiády z dějepisu
a anglického jazyka. Ty se konají
každoročně v zimních měsících. Se
školním kolem dějepisné olympiády
jsme si trošku pospíšili, žáci 7., 8. a
9. ročníku zodpovídali na dějepisné
otázky v polovině prosince. Z celkového počtu 21 účastníků suverénně
zvítězil Michal Strašil z 9. třídy, který
nás ve středu 27.1. reprezentoval v
Havlíčkově Brodě, kde obsadil krásné
čtvrté místo.
V polovině ledna se konala olympiáda z anglického jazyka. Tato soutěž
má dvě části – poslechovou a mluvní.
Vítěz školního kola David Neubauer
z 9. ročníku nás bude reprezentovat v
úterý 10. 2. v Havlíčkově Brodě.

číslo
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vý testík s názvem Knihovna zamlada.
V něm děti zodpověděly otázky lehké:
název budovy, ve které knihovna sídlí,
koho představuje kostlivec ve výklenku budovy, s další otázkou týkající se
oddělení pro čtenáře různého věku
jim pomohla p. knihovnice. Dvě otázky však byly opravdu oříškem. K jejich
rozlousknutí si děti musely zahrát na
detektivy. Bylo těžké vypátrat , která
budova je Hanusovský dům – bývalé sídlo knihovny a otázka nejtěžší….
ve kterém roce se brodská knihovna
„narodila“. Kdo vzal rozum do hrsti,
zvolil rok 1894. V loňském roce totiž
knihovna slavila neuvěřitelných 120
let své existence.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Marie Holcmanová

Úspěchy našich žáků

Při olympiádě z českého jazyka nás
bude v okresním kole reprezentovat
Jana Kohoutová, školní kolo olympiády z německého jazyka vyhrála Natálie Brychtová.
V okresních kolech, které se budou
konat v únoru, jim přejeme hodně
úspěchů.
Lenka Havlíková

Exkurze do Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě

3. a 4. třída
Žáci III. a IV. třídy navštívili Krajskou knihovnu Vysočiny v uplynulých
dvou měsících hned dvakráte. Poprvé v předvánočním týdnu, 15. 12. se
účastnili besedy dětského oddělení
s názvem Když velcí byli kluci. Podle
připravených indicií – nápověd měli
ve skupinách vyluštit, o kom si budou
tentokrát povídat. Šlo hned o čtyři
velikány minulosti: W. A. Mozarta,
K. Kolumba, H. Ch. Andersena a T. A.
Edisona. Poté dávali žáci hlavy dohromady a vzpomínali, co všechno o výše
jmenovaných osobnostech vědí. A že
toho nebylo málo!
Druhá návštěva knihovny už byla
tematicky jasně zaměřená na posázavské pověsti. Žáci skládali obrázky
míst kolem řeky Sázavy, k nimž se
jednotlivé pověsti vztahují. Příběhy si
vyslechli a postupně k nim přidělovali hesla na lístečcích. Asi nejvíce se
dětem líbila pověst o vzniku Stvořidel.
Příběh o sedlákovi, který měl spolky
s čertem, ale nakonec nechtěl splnit
čertovy podmínky. Proto se čert rozhodl sedlákovi zničit pole kamením.
Vtom ale zakokrhal kohout a čert
kameny rozsypal do řečiště Sázavy….
Všechny děti, které knihovnu během
ledna navštívily, mohly vyplnit ledno-

Třeťáci v knihovně. Foto: ZŠ

5. třída
V pátek 23. ledna se páťáci vydali
do Havlíčkova Brodu. V rámci výuky
Českého jazyka se pustili po stopách
moudrost obsažené v bajkách. Zábavnou formou si ověřili a rozšířili své
dosavadní znalosti. Po splnění všech
úkolů si mohli vybrat a prolistovat
vybrané knihy dětské literatury. Protože venku pršelo, navštívili ještě M
centrum, kde si do odjezdu autobusu
zahráli ještě různé deskové hry.
Vlasta Slámová

6. třída

6. ročník se v rámci výuky literatury seznamuje s místními pověstmi
- všichni šesťáci si tedy ve škole připomněli např. pověst o poustevníkovi, nebo o tom, jak se v Borové stavěl
kostel, o správci Šokrovi apod. Abychom se dozvěděli ještě víc, využili
jsme nabídku Krajské knihovny a při
knihovnické lekci si poslechli i další pověsti z Havlíčkobrodska. Příběh
o zrádném Hnátovi nebo Koudelově kašně jsme paní knihovnici mohli vyprávět sami, ale např. pověst
o vzniku havlíčkobrodského gymnázia, nebo pověsti o některých domech
Havlíčkova Brodu pro nás byly úplně
nové.
Lenka Havlíková

ČTEME PŘEDŠKOLÁKŮM Z MŠ

Už od října se pravidelně setkávají
třeťáci s dětmi z předškolního oddělení mateřské školy. Poprvé jsme se
sešli v MŠ a od té doby střídavě v
základní a mateřské škole. Třeťáci si
v mateřské škole zavzpomínají, jaké

to bylo, když byli menší,
a předškoláčci si nenásilně
zvykají ve škole. Setkáváme se vždy na začátku měsíce a starší
děti vždy přečtou mladším jednu kapitolu z knížky Josefa Čapka „Povídání
o pejskovi a kočičce“.
Školní děti si dávají záležet při čtení dětem ze školky a děti ze školky se
učí naslouchat. Na oplátku nám děti
ze školky zahrají pohádku, zazpívají,
zarecitují. Nápad p. uč. Janáčkové na
další spolupráci ZŠ a MŠ se jeví jako
velmi zdařilý a oboustranně prospěšný…

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Do třetice všeho
dobrého…..

Již potřetí se letos podařilo rodičům
a zastupitelům městyse uspořádat
společně ples. Ve stylově vyzdobené
sokolovně se siluetami dam na stěnách
se nejprve představili se zdařilým vystoupením žáci naší školy, kteří pracují
v kroužku aerobicu pod vedením cvičitelky Veroniky Tonarové.
Lákadlem každého plesu je tombola, proto ani tady nechyběla. Díky
sponzorům a aktivitě pořádajících
se sešlo skoro 400 cen, které byly už
v devět hodin vyprodané. Všichni, kdo
si pospíšili a losy zakoupili, nelitovali,
protože vyhráli.
Pokud někomu během tance,
ke kterému hrála skupina H.O.P.E.,
vyhládlo, mohl své hladové chuťové
buňky uspokojit v kuchyni třeba steakem, guláškem nebo bramboráčky,
vše doplněné zeleninovým salátem.
Lahodné drinky nám ze Světlé nad
Sázavou přijeli umíchat profesionální
barmani. O půlnoci vše završili barmanskou show, při které létaly vzduchem i zapálené láhve.
Ples se určitě vydařil a mně zbývá
jen poděkovat všem aktivním rodičům a zastupitelům, kteří se zasloužili
o hladký a příjemný průběh příprav
i celého večera, a hlavně všem návštěvníkům, kteří se přišli příjemně
pobavit a tím přispět žákům školy
částkou cca 35 000 Kč.
Doufám tedy, že se i našemu plesu
začíná blýskat na časy.....
Iveta Neubauerová

Siluety dam z plesu míří
do výlohy

Prosím místní spolky, aby zaktualizovali nástěnky z výlohy nákupního střediska. Panely budou po dobu plesové
sezony umístěny na úřadu městyse Po
tuto dobu budou zdobit výlohu siluety dam v plesových šatech ze školního
a obecního plesu. Ke zhlédnutí tak
budou všem, kteří neměli příležitost
vidět je přímo v sokolovně.
Iveta Neubauerová
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N OV IN K Y z M AT E ŘSKÉ Š KO LY
Zima je tu a dokonce v plné parádě.
A největší radost z ní mají samozřejmě děti. Na společných vycházkách
nejsou k udržení. Hry se sněhem,
klouzání a koulování neberou konce.
Pravé zimní počasí nám však také
poskytlo i jedinečnou příležitost
k pozorování a pokusům s vodou,
sněhem a ledem. Děti překvapilo,
jakou sílu má voda mrznoucí v uzavřené sklenici. Jak narůstá rampouch
z odkapávající vody. Že z rozpuštěného sněhu zbude jen voda, málokdy
čistá. Že kusy ledu plavou...
Učíme se starat se o ptáčky u krmítek a přilepšujeme zvířátkům žijícím
v lese. Čteme si a vyprávíme, prohlížíme encyklopedie, zpíváme, malujeme, tvoříme. Zimní tématika je ve
školce nevyčerpatelná.

NAŠE AKTIVITY

- 8. 1. proběhlo již 4. setkání Lupínků
s žáky 3. třídy ZŠ v rámci projektu Děti
čtou dětem
- 14. 1. se Lupínci vypravili na návštěvu
do 1. třídy, kde se zúčastnili jedné
ukázkové vyučovací hodiny
- 15. 1. dopoledne jsme zhlédli
v kině v Krucemburku pásmo krátkých pohádek „Za kamarády z TV“
- 15. 1. odpoledne se konala informativní schůzka pro rodiče předškoláků
s ukázkou práce s dětmi
- 21. 1. se všechny děti ze školky společně
s p. učitelkami vydaly na delší vycházku ke krmelci do lesa v Kopaninách

- 26. 1. 7 odvážných předškoláků prožilo svoji první velkou zkoušku u zápisu do 1. tř. ZŠ.

U zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy je pro děti taková
první vědomostní zkouška. Přestože jsme ve školce o zápisu dlouho
mluvili a předškoláci se pilně připravovali, měli někteří trému. Žádný
z úkolů však nebyl pro děti problém.
Naopak, vedly si výborně. Za odvahu a prokázání znalostí si 7 Lupínků - předškoláků odnášelo spoustu
dárků, nových zkušeností a určitě
i nezapomenutelných zážitků.

Vycházka ke krmelci

Zima už je v plném proudu a my ve
školce v tomto čase nezapomínáme
ani na zvířátka žijící v lese. Proto jsme
se vydali ve středu 21. ledna do lesa
ke krmelci. Děti si z domu přinesly
jablíčka, mrkvičky, zrní a kaštany, kterými chtěly zvířátkům přilepšit. Do
Kopanin to není daleko. Bylo umrzlo,
nefoukalo a tak se nám šlo krásně.
Po cestě jsme si povídali a přitom
pozorovali a poznávali stopy zvířat.
U krmelce se děti vyptávaly na všechno, co je zajímalo. Prozkoumaly i okolí
a se spoustou krásných zážitků se vracely do školky.
Více na:
http://www.zsborova.cz/ms/aktuality/
http://www.zsborova.cz/ms/fotogalerie/
Eva Šrámková

Upozornění pro majitele pozemků, kteří prona-

jímají pozemky Havlíčkově Borové zemědělské a.s.

Havlíčkova Borová zemědělská a.s. upozorňuje naše pronajímatele pozemků:
Po navýšení nájemného přišla povinnost zaplatit daň z příjmu fyzických osob
i na majitele pozemků, kteří daň dříve neplatili. Do konce března,

tj. do 31.3.2015 má pronajímatel povinnost podat přiznání z příjmu fyzických osob. Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty

pozemky u naší společnosti, mohou podat přiznání prostřednictvím našeho
podniku, a to v termínu od 17. 2. 2015 do 10. 3. 2015, kdy bude přítomna pracovnice, která přiznání pomůže vyplnit.
Termín: Každé úterý od 13,00 hod. do 15,00 hod. u p. Bencové

v buňkách u čerpací staníce

Přiznání podává:
1. Nepracující důchodce (vlastník celých nemovitostí i spoluvlastník),
jehož nájem z pozemků přesáhl výši 15 000,- Kč
2. Pracující důchodce (vlastník celých nemovitostí i spoluvlastník),
jehož nájem z pozemků přesáhl 6 000,- Kč
3. Mají – li manželé ve společném jmění manželů nemovitosti, nájem obou
manželů se sčítá. Pokud částka přesáhne 15 000,- Kč, podává jeden z nich daňové přiznání.
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Jana Sobotková, Havlíčkova Borová zemědělská a.s.

„Zafůkaná dědina pod sněhovou
peřinou, mráz jako když praští, šimrání pod nehty s každou hodinou horší
a horší... Tak si někteří pamatují
borovskou zimu, královnu zimních
měsíců. Bohužel tento i rok minulý
zdá se býti výjimkou a kdo ví, s jakou
přijde ta přístí.“ Neb nemůžem s veselým, dáti termín „dírkový“ - počasí
ukázalo, kdo je tu pánem. Závody na
dírkách bohužel zůstávají otevřenou
kapitolou, která má osnovu, ale nikoli
konce.
Poslední lednovou sobotu se konala se převeliká členská schůze, výroční, ba i s volbou, kam upírat se dále,
kdo bude tam a kdo zase támhle.
Řetěz je však stejný, ubylo i přibylo
tutam nějaké to očko, ale jak to bývá
zvykem, co dýchá vlastním srdcem, to
v životě cestu najde si. Však v neposlední řadě s velkým díky těm, kteří
našli čas a přišli se svým hlasem. Proč
záleží na volbě? Byly i časy, kdy volba
byla pouze snem.
Snažně prosím, berte tyto rýmy
jako odlehčení této zimy, však zanedlouho opět rozkvetem. A jedno
pořekadlo, kterým snad neurazím...
„Když chceš létat, neptej se slepic,
jestli to dokážeš ..“
Rádi bychom pozvali k dalším tvořivým dílnám - posledním ze série
setkání v rámci projektu „Tvořivý domov“, které jsme po celý loňský rok
pořádali pro seniory. Původně naplánovaný termín na 15. února jsme
bohužel museli z důvodu nemoci odložit na první březnovou neděli a tak
o „Hrátky s keramikou“ nepřijdete.
Pakát na akci najdete na str. 2. Těšíme
se na Vás!
za TrojHáček Luboš Havlíček

Tělovýchovná jednota Sokol
Havlíčkova Borová
zve všechny své členy
na VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v PÁTEK 6.3.2015 OD 19.00
v přísálí sokolovny.
Budou se vybírat členské příspěvky.

VALNÁ HROMADA
FOTBALOVÉHO ODDÍLU se
bude konat v PÁTEK 27.2. 2015
OD 19.00 v přísálí sokolovny.
Nezapomeňte si průkazky, budou
se vybírat členské příspěvky.
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Ochotnický spolek JenTak Vás zve...

Ochotnický spolek JenTak zve všechny své příznivce na reprízy svých
úspěšných komedií. Pokud máte v uvedených obcích a městech příbuzné, přátele či známé, doporučte jim prosím výbornou zábavu
v podobě našich nastudovaných her:

Když se zhasne:
6. února – sál Obecního domu, Rozsochatec, 18 hodin
19. února – Vinný sklípek, Nádražní ulice, H. Brod, 19 hodin
22. února – kulturní dům, Horní Krupá, 17 hodin
1. března – Stará škola, Malá Losenice, 15 hodin
15. března – kulturní dům, Oudoleň, 15 hodin

P.P.S. aneb Na správné adrese:
13. února – kulturní dům, Kojetín, 19 hodin
7. března – kulturní dům, Uhelná Příbram, 18 hodin
19. března – Klub Oko, H. Brod, 19 hodin
29. března – kino, Chotěboř
Těšíme se na viděnou.
Hana Tonarová a Klára Vencová

DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 8. února 2015 se v místní sokolovně
konal dětský karneval (pobavit se přišlo cca
60 masek), který pořádal výbor Tělovýchovné
jednoty Sokol Havlíčkova Borová (Mgr. Otto
Hájek, Albert Hošák, Magda Hošáková, Petr
Kačor, Roman Brukner, Štefan Lupták, Martin
Klement a Miroslava Luňáčková).
Poděkování patří zejména sponzorům
– Městys Havlíčkova Borová, Slévárna
a modelárna Nové Ransko, TJ Sokol Havlíčkova Borová, Koloniál Šrámková, Velkoobchod Křesťan, Pribina Přibyslav, COOP Havlíčkova Borová, Hošák Albert ,Dejmal Ondřej
a Kačor Petr. Také děkuji Městysu Havlíčkova Borová a SDH Havlíčkova Borová za věnování nápojů pro děti a rodiče, které zbyly
z plesu. Dále bych chtěla poděkovat Ladislavu Luňáčkovi a Ivě Půlpánové za pomoc
v kuchyni a Vlastě Šnajdrové za úklid sokolovny.
Doufám, že i děti si přišly na své a že se zase
za rok sejdeme ještě v hojnějším počtu.

Magda Hošáková,
účetní TJ Sokol Havlíčkova Borová

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Tříkrálové koledování
I když je už únor, pojďme společně trochu zavzpomínat na první lednovou sobotu 3. 1. 2015. V ten den chodili v naší obci a místní osadě
Peršíkov koledníci a štěstí, zdraví vinšovali všem. Dobří lidé jim otevřeli dveře i svá srdce a přispěli do jejich pokladniček. Koledníčci jim
za jejich štědrost napsali na dveře nápis K+B+M 2015 (což má být
požehnání pro dům) a obdarovali je cukříkem, kalendáříkem a informačním letákem o sbírce.
I když byla ledovka a některé dveře zůstaly zavřené, v Havlíčkově
Borové se vybralo krásných 24.729,- Kč (o 1.636,-Kč více než v roce
2014) a v Peršíkově 3.030,- Kč (v roce 2014 to bylo o 265,- Kč více).
Letošní záměry s finančními prostředky vybranými v našem regionu
budou v Havlíčkobrodské oblastní charitě využity na:

Vážení a milí čtenáři,
i když počasí tak úplně nevypadá na předjaří,
blíží se měsíc Březen, který je po léta nazýván měsícem knihy a internetu. Jako každý rok
bude možné po celý měsíc vyřídit bez sankcí
restíky, které někteří z vás vůči knihovně mají.
Doufám, že toho valná většina z vás využije.
Od března začíná letní sezóna, takže
knihovna bude v provozu opět naplno podle
předešlých let, info na webovkách knihovny:
havlickovaborova.knihovna.cz.

Knihovna dětem

*Humanitární projekty v rámci programu Adopce na dálku* v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a večerní vzdělávání
chudých dětí v oblasti Bangalore, Karnataka (realizuje Diecézní charita Hradec Králové)

Pro malé čtenáře jsem si na březen připravila
akci čtení dětí rodičům a obráceně.
Záměr se uskuteční 15. března (neděle) v Lukšovce od 14.°° hod. Čaj a něco k zakousnutí
bude na místě. Plakáty s podrobnějšími info
budou dopředu rozmístěny na obvyklých místech. Těším se na společně strávený čas při
čtení první dětské knížky od Jana Karafiáta.
Většina z vás dospělých určitě zavzpomíná
na knížku Broučci, která je psaná laskavým
slovem a v níž spisovatel jako jediný dokázal
dětem vysvětlit přirozenou součást života
- smrt - a přitom je nevylekal. V dnešní přetechnizované době, kdy se vytrácí citlivost,
ohleduplnost a poslušnost, je dobré si připomenout, že vždy to tak nebylo.

Na závěr bych chtěla poděkovat ochotným a šikovným koledníkům, kteří se ledovky nezalekli. A i když bylo pár pádů, nikomu se nic
naštěstí nestalo. Koledníky byly Klára, Denisa a Věra Bruknerovy, Iveta a Lenka Dejmalovy, Karolína Žáková, Adéla Wasserbauerová, Tereza Riegrová, Kamila Havlíčková, Ester Janáčková, Simona Strnadová,
Jana Hájková. Obětavému doprovodu též děkuji – Klára Wasserbauerová, Hana Půžová a Milan Krčál. V Peršíkově patří velké dík rodině
Frühbauerové za uspořádání a provedení sbírky.
Velké díky a krásný nový rok 2015.

Výpůjční doba - Letní období
(březen - říjen)
Úterý
14.00 – 17.00 hod.
Sobota 14.00 – 17.00 hod
Veškeré informace z dění knihovny včetně
on-line katalogu knih k dispozici na:
http://havlickovaborova.knihovna.cz

Pomoc rodinám v sociální tísni - vybudování místa pro třídění, skladování a opravu darovaného šatstva a vybavení domácnosti
Ostatní projekty - provozní činnost
Přímá pomoc potřebným - pro řešení akutních situací, kde již
byla využita veškerá dostupná pomoc ze strany státu, obcí i rodiny
Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů*

Marie Nevolová, ml.

Marcela Sobotková, knihovnice a průvodkyně
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Chytila by Eva Hájková
Panenkův dloubák?
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OSMISMĚRKA O CENU
Tajenku můžete správně vyluštit, vzpomenete-li si,
co se dělo v sobotu 14. února u nás v městysi.
...(tajenka).

LEGENDA: amatér, ambasáda, balík, bulva, datum, děj, hák, hlas, chod, chraplavá, koupaliště, květák, leoš, let, masopustní, pomocník,
smlouva, sochařství, stoh, tah, tchyně, trampota, veselice
Správnou tajenku můžete doručit do 28. 2. 2015
na úřad městyse buď osobně, telefonicky nebo
na uvedené kontaktní e-maily.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. STRÁNSKÁ JANA, H. BOROVÁ 292
2. GEISTOVÁ MICHAELA., H. BOROVÁ 345
3. BRUKNEROVI, H. BOROVÁ 301
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

POHOSTINSTVÍ U HAVLÍČKŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVE:
13. 3. 2015 od 20:00

VEČER S ŽIVOU HUDBOU
FRANTIŠEK ZADÁK OPĚT HRAJE

3. 4. 2015 od 20:00

PŘEDVELIKONOČNÍ VESELICE
PŘIJĎTE SE POBAVIT NA VELKÝ PÁTEK

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele:
www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!

10

ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Titulní otázku si mohli 24. ledna položit diváci premiérového utkání na novém fotbalovém hřiště s umělou
trávou v Chotěboři.
Pořadatelé slavnosti pozvali mistry Evropy v kopané
z roku 1976, československé reprezentanty Antonína Panenku, Karola Dobiáše a další. A k tomu také jedenáctku dam, dnes již babiček, které před čtyřiceti lety byly
průkopnicemi dívčí kopané na Vysočině. Do Chotěboře
přijela z Havlíčkovy Borové i emeritovaná učitelka tělesné výchovy Eva Hájková, která pod dívčím příjmením
Nejedlá s ženskou kopanou začínala v Havlíčkově Brodě
a později přestoupila právě do Chotěboře. Hrála tam i v
památném utkání proti Spartě Praha.
Fotbalovou kariéru své manželky připomenul předseda borovského klubu a exstarosta obce Otto Hájek:
„Málo se u nás ví, že moje žena v letech 1976-82 už jako
vdaná paní v kopané pokračovala na Břeclavsku, kam
jsme oba jako čerství absolventi pedagogické fakulty
dostali umístěnku, učili jsme v základní škole v městysi
Velké Němčice.”
Pro manžele Hájkovy bylo setkání s Antonínem Panenkou milým zážitkem. Eva Hájková si samozřejmě
pamatuje Panenkovu legendární penaltu v roce 1976
v prodlouženém finále mistrovství Evropy v Bělehradě.
V závěrečném rozstřelu tehdy vyzrál na německého gólmana Seppa Maiera tzv. vršovickým dloubákem. Světové
učebnice kopané dodnes používají anglický termín „Panenka goal” nebo „Panenka kick”.
Eva Hájková v té době hájila branku československé
ženské reprezentace a proto otázka z titulku zprávy není
tak úplně od věci.
Ivo Havlík

XIII. ročník ankety Sportovec Kraje Vysočina byl vyhlášen
usnesením č. 2413/38/2014/RK na posledním prosincovém jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014.
Do ankety mohou být nominováni sportovci, kteří během roku 2014 dosáhli významných sportovních výsledků a splňují zadaná kritéria. Letošní ročník tradiční ankety
ve veřejné čtenářské části proběhne podle organizátory
schváleného harmonogramu v těchto kategoriích:
1) jednotlivec (všechny věkové kategorie)
2) sportovní kolektiv (všechny věkové kategorie)
Zaregistrované nominace sportovců z odborné části ankety přihlášené do 31. 1. 2015 byly automaticky překlopeny do veřejné čtenářské ankety, která byla zahájena
4. 2. 2015 na webových stránkách www.kr-vysocina.
cz/sportovec. Veřejnost po tomto termínu má možnost
připojit svůj hlas k zadaným nominacím sportovců nebo
prostřednictvím nominačního formuláře přidat do čtenářské ankety vlastní nominaci. Hlasování veřejné čtenářské ankety “Sportovec Kraje Vysočina“ bude ukončeno 3. 3. 2015. Anketa má pro obdivovatele sociálních
sítí i vlastní stránky na Facebooku ( www.facebook.com/
sportoveckrajevysocina).
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OBRAZEM

Manželé Hájkovi si v Chotěboři popovídali se slavným fotbalistou Antoní- Jednou z odkrytých maleb v základní škole je i starý osevní plán.
nem Panenkou, autorem rozhodujícího gólu ve finále evropského šampio- Foto: Jakub Janáček
nátu v roce 1976. Foto: Ivo Havlík
Koledníci Tříkrálové sbírky. Foto: JenTak

Dětský karneval druhou
únorovou neděli.
Foto: David Burian

Zápis dětí do školy popisuje blíže článek na str. 6. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Deváťáky slavnostně koncem ledna ostužkovali žáci páté třídy (vpravo). Foto: ZŠ. Článek čtěte na str. 6.

Už od října se pravidelně setkávají třeťáci s dětmi z předškolního oddělení mateřské školy. Foto: ZŠ
Předškoláci - Lupínci - na návštěvě v první třídě ZŠ.
Foto: MŠ

Kulíšci na vycházce ke krmelci v lese v Kopaninách. Foto: MŠ

Zima na rybníce V Kopaninách. Foto: Luboš Havlíček
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