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Slovo starosty

Borovské hry
Srdečně Vás všechny zveme na
letošní 19. ročník Borovských her,
který pořádáme u nás v Havlíčkově
Borové. Co jsou Borovské hry?
Jedná se o tradiční každoroční
klání obcí s názvem Borová, které
se poprvé uskutečnilo v Borové u
Poličky v roce 1999. Soutěžního
klání se účastní vždy šestičlenné
družstvo. Soutěží se v netradičních
disciplínách, které vymýšlí vždy
pořádající obec. Přijďte podpořit
domácí mužstvo, pobavit se a sdružit
s ostatními Borováky z různých
koutů naší republiky a Slovenska.
Podrobný
program
naleznete
v přiložené pozvánce.

BOROVSKÉ HRY
2018

Městys Havlíčkova Borová

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

srdečně zve na 19. ročník borovských her

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2018

program Borovských her
Město:

Pátek 22. 6. 2018
Místo
konání:
20:00 Taneční zábava
Ǧ

Sobota 23. 6. 2018

Pozvánky
na akce, str. 2
22. 6. – 24. 6.
2018

Havlíčkova Borová
Zasedací místnost úřadu městyse
Náměstí 278, Havlíčkova Borová

Čas zahájení:
14.00 hod.
ͻǣͲͲǦ14:00 Den otevřených
dveří v
 íčé
Vstupné je pro seniory zdarma .
10:30 Exhibiční mezinárodní fotbalový zápas 
14:00 Borovské hry
Datum
Název přednášky
17:00 Výstava sokolů
Pojďte s námi do přírody za zdravím a
20:00 Taneční zábavaǦ

poznáním
27. 6.
aneb toulky po Vysočině

Rozehrané tóny paměti
Další informace:
aneb o hudbě, která uzdravuje mozek i
11. 7.

Pro seniory, str. 10

Energetické úspory budovy ZŠ
Havlíčkova Borová
Od 25. 6. 2018 začne fyzická
realizace stavby, kterou bude
provádět firma PWB stavby s.r.o.
Stavba bude obsahovat výměnu
oken v celé budově školy, zateplení
a fasádu nové budovy, opravu fasády
a nátěr staré budovy, nátěr střechy
nové budovy, opravu komínu a
v neposlední řadě vzduchotechniku
v celé škole. Tato stavba bude Městys
Havlíčkova Borová stát 8.290.254,- Kč
bez DPH. Na danou akci máme
TĚŠÍME SE NA VÁS
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ!

přislíbenou dotaci z operačního
programu životního prostředí ve
výši 2.567.744,40 Kč a dále pak
dotaci z Kraje Vysočina na opravu
fasády historické budovy ve výši
100 000,-Kč. V rámci průběhu prací
na oknech a fasádě dojde k oplocení
staveniště, bude zahrazeno okolí
budovy a bude nutno používat
chodník na opačné straně ulice.
Vnitřní práce na budově mají být
hotovy do 17. 8. 2018, celá akce pak
nejpozději do 15. 10. 2018.

srdce
borovskehry2018.webnode.cz/borovskehry2018
Aby tělo nebolelo
aneb jóga prstů, automasáže a cvičení na
25. 7.
židli
Jak si užít šťastné stáří
aneb duševní hygiena pro seniory
8. 8.

22. 8.

Kalendář filmového léta, str. 2

Jméno lektora
Miluše Bradová

Zdraví z rostlin
aneb není zelenina, aby na něco nebyla

Jana Vejsadová
František Novotný
Jitka Macháčková
Monika Brzoňová
Peter Gajdoštin

Vážení senioři,
Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do pátého ročníku.
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí
našeho života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku,
pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání.
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce,
informujte nás na níže uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání.
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ).

Pokračování na str. 2...

Česko-polská exkurze do Kutné Hory. Foto: ZŠ
BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ VŽDY POSLEDNÍ DEN V MĚSÍCI. TISK ZAJIŠŤUJE TISKÁRNA V RÁJI, PARDUBICE, www.tiskarnavraji.cz.
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ČERVEN 2018

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BOROVSKÉ HRY
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Městys Havlíčkova Borová

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

srdečně zve na 19. ročník borovských her
program Borovských her
Pátek 22. 6. 2018
20:00 Taneční zábava Ǧ

Sobota 23. 6. 2018

22. 6. – 24. 6.
2018

TĚŠÍME SE NA VÁS
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ!

ͻǣͲͲǦ14:00 Den otevřených dveří v
 íčé
10:30 Exhibiční mezinárodní fotbalový zápas 
14:00 Borovské hry
17:00 Výstava sokolů
20:00 Taneční zábavaǦ 

Další informace:
borovskehry2018.webnode.cz/borovskehry2018

...pokračování ze str. 1

Nová boží muka a posezení v Peršíkově
Velice děkuji rodině Frűhbauerových z Peršíkova
za zbudování božích muk a posezení s krásným
výhledem na údolí u Peršíkova. V tomto malebném
koutě zbudovali moderní boží muka s nápisem
„JÁ JSEM ZASADIL... ALE BŮH DAL VZRŮST“.
Boží muka vysvětil opat Jáchym z kláštera v Želivě
mimo jiné i jako poděkování za možnost starat
se o přírodu a obhospodařovat půdu, což je zde
vyjádřeno citací žalmu: „BOŽE, DÍKY, ŽE ZNOVU
SVĚŘUJEŠ PŮDU DO NAŠICH RUKOU!“. Dále
zde nadšenci, převážně z Peršíkova, vytvořili
posezení, u kterého zasadili pamětní lípy ke
stému výročí republiky.
K těmto božím mukám a lipám se dostanete po
cestě nad rybníkem kolem areálu pana Frűhbauera,
kterou jsme v letošním roce opravili.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 10. 5. 2018

3/5/2018 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu v bodě Různé o body:
Smlouva o věcném břemeni, Směrnice pro ochranu osobních údajů a Dopravní značení.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 12-0-0.
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2017: Starosta seznámil
zastupitele s přezkoumáním hospodaření městyse za rok 2017.
ZM bere na vědomí hospodaření Městyse Havlíčkova Borová za rok 2017.
4/5/2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2017: Starosta seznámil
zastupitele s návrhem závěrčného účtu městyse za rok 2017.
ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2017 s výhradou a schvaluje přijetí nápravných
opatření.
Nedostatek: Městys uzavřel veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017 dne 3. 5. 2017 na celkovou rekonstrukci domu
čp. 139, poskytnuta dotace ve výši 400.000,- Kč. Smlouva nebyla dosud zveřejněna na úřední desce Městyse
Havlíčkova Borová, čímž došlo k porušení § 10 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů. Městys uzavřel veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 na celkovou rekonstrukci domu čp. 153, poskytnuta
dotace ve výši 400.000,- Kč. Smlouva nebyla zveřejněna na úřední desce Městyse Havlíčkova Borová, čímž došlo
k porušení § 10 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření: Městys bude zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup v souladu se zákonem.
Nedostatek: Rada městyse schvalovala opatření ze dne 30. 4. 2017 až dne 9. 5. 2017, zastupitelstvo městyse
schvalovalo rozpočtové opatření ze dne 28. 2. 2017 až dne 9. 3. 2017 a ze dne 31. 3. 2017 až dne 13. 4. 2017, tedy
až po provedení účetního úkonu.
Opatření: Městys se bude řídit ročním rozpočtem, účetní úkon bude proveden až po schválení rady městyse nebo
zastupitelstva městyse.
Nedostatek: Podle předložených kupních smluv bylo zjištěno, že obec neúčtovala na majetkovém účtu (031
– Pozemky) o prodeji a nákupu pozemků k datu návrhu na vklad do katastru nemovitostí a na souvisejících
nákladových účtech a výnosových účtech.
Opatření: Městys má k dnešnímu dni funkční evidenci pozemků dle účetních hodnot provázanou s katastrem
nemovitostí. Městys bude účtovat na majetkovém účtu 031 o prodeji a nákupu pozemků k datu návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a na souvisejících nákladových účtech a výnosových účtech.
Nedostatek: § 33a odst. 1 – Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. V měsíci prosinci byly na syntetický
účet 031 zaúčtovány opravy stavu pozemků, které nebyly detailně doloženy. (celkový rozdíl účtu 031 činí snížení
o 319.300,12 Kč).
Opatření: Městys má k dnešnímu dni funkční evidenci pozemků dle účetních hodnot provázanou s katastrem
nemovitostí. Rozdíl účtu 031 byl z důvodu jednorázového snížení účetní hodnoty majetku tak, aby skutečnost
odpovídala evidenci.
Nedostatek: Při kontrole plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M sestaveného ke dni 30. 6. 2017 bylo zjištěno,
že v některých případech nebylo hospodařeno dle schváleného rozpočtu, i když byla v kontrolovaném období
proúčtována čtyři rozpočtová opatření.
Ve výdajové části rozpočtu, např. § 1012 – Podnikání a restrukturalizace zemědělství a potravinářství: schválený
rozpočet ve výši 20.000,- Kč, rozpočet po změnách 20.000,- Kč a skutečné výdaje 435.722,- Kč, § 3111 Mateřské
školy, schválený rozpočet 0,- Kč, upravený rozpočet po změnách 0,- Kč a skutečné výdaje 1.876,- Kč apod. (§ 2
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.).
Opatření: Městys se bude řídit ročním rozpočtem, veškeré výdaje rozpočtu budou kryty řádně rozpočtovanými
finančními prostředky. Pokud dojde ke změnám rozpočtu, budou rozpočtová opatření schvalována před
provedením účetního úkonu (ve výdajové stránce rozpočtu). Hlasování: 12-0-0.
5/5/2018 SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017: Starosta seznámil zastupitele s účetní
závěrkou.
ZM schvaluje řádnou účetní závěrku Městyse Havlíčkova Borová za rok 2017. Hlasování: 12-0-0.
6/5/2018 KOUPĚ POZEMKU: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí kupní s paní Ludmilou B.
ZM schvaluje uzavření smlouvy budoucí kupní s paní Ludmilou B. na část parcely p. č. 337 trvalý travní porost
v k. ú. Peršíkov o výměře cca 1500 m2 za cenu 50,- Kč/m2, dále pak schvaluje odkup stavby, kterou paní
Ludmila B. nabyde od povodí Vltavy, za stejnou cenu, za jakou ji nabyde do svého vlastnictví paní B. Koupě
bude provedena pouze v případě realizace rybníka. Hlasování: 11-0-1 (zdržel se: Ing. Jaroslav Blažek).
7/5/2018 DOTACE NA OPRAVU NEMOVITOSTI: Starosta seznámil zastupitele s žádostí o dotaci od pana Jakuba K.
ZM schvaluje poskytnutí dotace na opravu domu čp. 243 v Havlíčkově Borové pana Jakuba K., trvale bytem Polní
243, Havlíčkova Borová, ve výši 96.000,- Kč. Hlasování: 12-0-0.
8/5/2018 ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Starosta seznámil
zastupitele s vyčíslením požadovaných víceprací na akci „Energetické úspory budov základní školy Havlíčkova Borová“.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PWB stavby s.r.o., jehož předmětem jsou vícepráce
v hodnotě 220.573,65 Kč. Hlasování: 12-0-0.
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9/5/2018 RŮZNÉ - Smlouva o věcném břemeni: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene
– služebnosti na vedení nn, které v minulém roce realizoval ČEZ Distribuce a.s. v Havlíčkově Borové.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2004363/VB/1 H. Borová, náměstí,
kabel. vedení nn. Hlasování: 12-0-0.
10/5/2018 RŮZNÉ - Směrnice pro ochranu osobních údajů: Starosta seznámil zastupitele se směrnicí na ochranu
osobních údajů.
ZM schvaluje směrnici pro ochranu osobních údajů. Hlasování: 12-0-0.
RŮZNÉ - Dopravní značení: Ing. Jaroslav Blažek navrhl úpravu značení v ulici Rybízovna. Dále byla probírána situace
značení po městysi. Bylo navrženo nechat danou situaci posoudit Policii ČR.
ZM bere na vědomí řešení situace dopravního značení.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční
28. 6. 2018 od 19 hod. v zasedací místnosti v budově úřadu městyse.

N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Rozběhneme se do přírody – téma,
které přesně vystihuje měsíc květen
v naší školce. Program jsme měli
přímo nabitý, ale vše jsme zvládli
v klidu a pohodě. Vidět v přírodě
všechno na vlastní oči je pro
poznatky a prožitky dětí to nejlepší.
Mravenci zkoumají mravence
Na svoji první delší vycházku
si Mravenci vyšlápli do lesa
v Kopaninách k mraveništi a jak
jinak, než zkoumat mravence.
Vyzbrojeni
velkými
lupami
a nádobkami s malými lupami se
pustili hned do práce. Bez obav si
všichni postupně vyzkoušeli chytit
malého mravenečka do nádobky
a prozkoumat ho pěkně zblízka.
Spočítat nožičky a tykadla šlo dětem
velice rychle. Mravence jsme pustili
zpátky do jejich obydlí a s novými
poznatky a zážitky jsme se vydali na
zpáteční cestu do školky.
Zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2018/2019
Ve středu a ve čtvrtek, 2. a 3.
května v naší školce proběhl zápis
dětí na školní rok 2018/19. Rodiče
s dětmi měli možnost prohlédnout
si naši školičku, chlapci i děvčata
prozkoumali
spoustu
hraček,
a protože bylo krásné počasí, téměř
všichni
vyzkoušeli
skluzavku,
houpačku a houpadla na naší školní
zahradě. Za odvahu si malí hosté
odnášeli drobné dárečky.
Školička na divadelním
představení „O brejlaté
princezně“
Moc pěkné divadelní představení
sehráli v pátek 4. května v borovské
sokolovně žáci 8. třídy naší ZŠ.
První dvě řady v hledišti obsadily
děti ze školky a do posledního místa
sokolovnu zaplnili žáci základní
školy se svými učitelkami.
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Včeličky se učily poznávat a třídit
různé druhy materiálů
Děti ze třídy Včeliček měly celý
týden plné ruce práce. Učily se
poznávat a třídit různé druhy
materiálů, ze kterých jsou předměty
vyrobeny. Netřídily pouze papír,
plast a sklo, ale poznávaly i dřevo,
kov a textil. Navštívili jsme sběrný
dvůr a kompostárnu bioodpadu. Ke
kontejnerům pod náměstím jsme si
přinesli velikou tašku komunálního
odpadu a pěkně jsme ho roztřídili
a uložili na správné místo. Teď
už dokonce víme, kam můžeme
odkládat vybité baterie, staré mobily
a vyřazené žárovky. Byla to pro nás
zábava. Ale nejvíce jsme se pobavili
u pokusů v altánku na naší zahradě.
Tam jsme si v praxi vyzkoušeli, co
hoří, plave, co jde zlomit, ustřihnout
nebo rozbít kladivem.
Pásmo Africká kultura
V pondělí 7. května jsme ve školce
měli neobvyklou návštěvu. Přijeli
k nám totiž dva „černoši“. Nejdříve
nám vyprávěli o tom, jak žijí lidé
v jejich rodné zemi, Demokratické
republice Kongo. Například, že
školka je u nich jen dopoledne,
protože se zde nevaří. Také nám
ukazovali obrázky typické vesnice
a města, i obrázek typického zvířete
pro tuto oblast - okapi. Předvedli
nám bubnování a naučili jsme se
úryvky jedné africké písně. Některé
holčičky i kluci si mohli na tuto
píseň zkusit zatancovat v afrických
sukních a došlo i na paní učitelky.
Nakonec jsme všichni tančili
i zpívali a náramně jsme se bavili.
Tečkou celého vystoupení byla
soutěž v tanci. Nejlepší tanečníci
i tanečnice si vysoutěžili náramky
a korále. Po „náročné“ hodince
zpěvu a tance, kterou si děti i paní
učitelky velice užili, si děti mohly
ještě vyzkoušet bubnování.

Předškoláci ukončili svůj
plavecký výcvik
Deset lekcí plaveckého výcviku je
za námi a předškoláci se, ač neradi,
museli rozloučit se svými plavčíky.
Kytičkou a bonboniérou jsme
plavčíkům poděkovali za trpělivost,
kterou s námi měli a také za vše, co
nás naučili. Každý z předškoláků na
oplátku dostal „Mokré vysvědčení“,
kde je pečlivě zaznamenáno,
co všechno již ve vodě zvládají.
Ukončení plaveckého výcviku jsme
ještě „oslavili“ v kavárničce chutnou
svačinkou. Pochutnali jsme si na
párku v rohlíku. A protože bylo
krásné slunečné počasí, stihli jsme
si i pohrát na rákosníčkově dětském
hřišti v parku hned u plaveckého
bazénu.
Mravenci potěšili maminky
a babičky krátkou besídkou
Ve čtvrtek 10. května se ve třídě
Mravenců konala besídka. Druhou
květnovou neděli vždy slaví
maminky a babičky svátek a tak si
děti připravily krátké, ale přesto milé
vystoupení, plné písniček, tanečků,
říkanek a pohybových her. Maminky,
babičky i tety je odměňovaly
potleskem a obdivovaly, co všechno
se malí Mravenci zvládnou naučit.
Nakonec se rozdávaly dárečky - pro
maminky stojánek s fotkou a pro
babičky vykreslená srdíčka.
Kino Krucemburk
Ve čtvrtek 17. května jsme v tomto
školním roce v kině Krucemburk
shlédli poslední pásmo pohádek
s názvem „Krteček“.
Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj
Tři milí hosté, tři krásná vyprávění,
trpělivé odpovědi na otázky dětí
a tři poslední pohádky na dobrou
noc. (O pejskovi a kočičce, jak si
myli podlahu, Princ a Večernice
a Paví král). Školní rok zase utekl jako
voda a my jsme ukončili II. ročník
čtenářského projektu. Ve školce jsme
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přivítali celkem 18 seniorů, z toho 13
babiček, 1 prababičku a 4 dědečky.
Všichni nás po dobu krátkých
návštěv těšili svým vyprávěním
a hlavně pohádkami, které dětem
četli před odpoledním odpočinkem.
Všem patří velké poděkování.
Vycházka do přírody s opékáním
špekáčků
Ráno jako malované, jen sluníčko
a modrá obloha. Tak Mravence
i Včeličky vítalo pondělí 21. května.
Batůžky měli všichni připravené
a tak jsme zvesela mohli vyrazit na
procházku do přírody. Společně
s námi vyjela i paní kuchařka
s kárkou, na které měla naloženo
vše, co jsme potřebovali na opékání
špekáčků. První část cesty nebyla
dlouhá. Došli jsme pouze na Akord,
pozemek patřící základní škole,
a tam jsme si pochutnali na
opečených špekáčkách s kečupem,
hořčicí, chlebem a okurkou.
Svačinku jsme zapili teplým čajem
z várnice a takto posilnění jsme se
vydali na další cestu. Cílem naší
vycházky byla Lávka přes borovský
potok. Cestou jsme si povídali,
poznávali a pojmenovávali stromy,
keře, kytičky i bylinky a užívali si se
svými kamarády překrásný den.
Barevná příroda
O tom, že naši malí Mravenci
znají základní barvy, není pochyb.
Aby si je dobře pamatovali, tak je
procvičujeme při mnoha činnostech
a to nejen ve školce, ale hlavně venku.
Každodenní vycházky jsou pro nás
jedinečnou příležitostí rozhlížet se
v přírodě, která teď přímo barvami
hýří. A k vidění je toho opravdu
hodně. A tak se touláme přírodou,
pozorujeme květiny na louce, stromy,
keře, lány obilí, život u potoka nebo
rybníka, protože to všechno patří
k rozmanité práci v naší školce.
Včeličky na vycházce do
Peršíkova poznávaly kytičky
Včeličky
poznávají
blízké
i vzdálenější okolí Havlíčkovy
Borové. V pondělí 21. května jsme si
vyšli do Peršíkova. Po cestě jsme se
snažili zúročit vše, co jsme se naučili
o lučních květinách a bylinách.
V Peršíkově nás čekalo překvapení
v podobě malého občerstvení. Děti
dostaly na posilněnou vlažný čaj,
rozinky a bonbóny. To se nám to
pěkně šlo zpět do školičky!
Historie Havlíčkovy Borové nás
zajímá - borovský mlýn
Včeličky poznávají nejen okolí
Havlíčkovy Borové, ale dozvídají
se i mnoho zajímavých informací

o
starobylých,
málem
již
zapomenutých zákoutích našeho
městyse. Takovým zákoutím je
bezesporu i starý borovský mlýn,
ke kterému jsme se vydali v pátek
25. května. Nejprve jsme si ve
školce o mlýnech a mlynářském
řemesle povídali a pak jsme se
vypravili za dalším poznáváním.
Díky současnému majiteli mlýna
jsme se mohli podívat i dovnitř
a poslechnout si vyprávění o dobách
dávno minulých. Bylo to opravdu
moc zajímavé. Před mlýnem u
staré studny si děti vyslechly pověst
O borovském vodníkovi Hlubinovi.
Při zpáteční cestě jsme se ještě
zastavili u kapličky a borovského
špejcharu nad jehož dveřmi
se dodnes vyjímá znak rodu
Ditrichštejnů, do jejichž panství
Borová patřila.
Mravenci na další lesní vycházce
Další vycházka malé Mravence
zavedla do lesa v Kopaninách. Ve
školce jsme si vzali na záda batůžky
a vyrazili. Pod dřevěným Hejkalem
byla naše první zastávka. Po výborné
svačince a plni sil jsme se vydali
lesem směrem na Podstráň. Cesta
nás navedla ke krmelci pod Skalkou,
kde jsme pozorovali mraveniště
s opravdu ohromnými mravenci.
Pár jsme jich nachytali do lupiček,
abychom si je pořádně prohlédli.
Některé děti si samy chytali do
lupiček různé brouky, mravence,
pavouky i dokonce můry. Pobyt
v lese jsme zakončili šiškovou válkou
a trefováním šišek do stromu.
Děti čtou dětem - čtení deváté:
„Blaničtí rytíři“
Náš projekt „Děti čtou dětem“ se
pomalu blíží ke svému konci. V
úterý 29. května si Včeličky poslechly
pověst plnou kouzel „Blaničtí
rytíři“. Sedmáci byli na čtení dobře
připraveni a navíc si pro předškoláky
nacvičili
pár
„opravdovských“
kouzel. Děti je za ně odměnily
velkým potleskem. Zábavné bylo
i poznávání různých předmětů,
které si děti lovily z pytle. Nesměly
však k identifikaci předmětu použít
zrak, orientovaly se pouze hmatem.
Na závěr našeho devátého setkání
se starými pověstmi českými jsme
si Blanické rytíře všichni vyslechli
ještě jednou, a to z CDéčka v
podání mistra podmanivého hlasu,
Vladimíra Brabce.
Druhá beseda k projektu
„Včeličky“ a zvědavý skřítek
Medovníček aneb s dětmi do
světa včel
Celý měsíc si musely Včeličky počkat
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na druhou besedu, která je znovu
zavedla do světa včel. Tentokrát
jsme se toho hodně dozvěděli o včelí
rodince a ujasnili jsme si kdo je kdo
u včel (královna - matka, dělnice,
trubci). Také už víme, kde a jak
přicházejí včelky na svět (vajíčko,
larva, kukla, dospělá včelka). Věděli
jste, že se včely během svého života
mění a vystřídají několik životních
rolí? Předškoláčci už dnes vědí, že
každá včelička je nejprve čistička,
potom krmička, stavitelka, strážkyně
a nakonec létavka a pátračka. A jak
vlastně vzniká med? Zeptejte se
doma svého předškoláka a možná
budete překvapeni jeho vědomostmi.
Polodenní vycházka
do Železných Horek
Další putování přírodou jsme si
naplánovali na středu 30. května.
Hned ráno v 8.00 hodin Mravenci
i Včeličky, vyzbrojeni batůžky
s dobrotami, vyrazili směrem na
Železné Horky. Cesta nám rychle
ubíhala a za necelou hodinu už jsme
svačili pod horeckým špejcharem.
Děti si zde vyslechly pověst O zlém
správci Šokrovi a poté jsme se vydali
procházkou přes Horní a Dolní
Horky. Stále jsme měli co pozorovat
a obdivovat. Ani zpáteční cesta
nikoho neunavila a do školky jsme
se vrátili s úsměvem na tváři.
Výlet autobusem do Jitkova
Jak je již naším dobrým zvykem,
i tento rok, jsme se vydali linkovým
autobusem do Jitkova. Nejdříve jsme
se vydali k jitkovskému koupališti
a poté jsme prošli celou vesničku
a podívali se, kde bydlí naši kamarádi
ze školky. Na lavičkách u obchodu
jsme si všichni pochutnali na
dobrém nanůčku a na závěr celého
dopoledne děti vyzkoušeli zdejší
dětské hřiště. Tam byla legrace! Pak
už nám nezbývalo nic jiného, než
počkat na linkový autobus, který nás
dovezl zpět do Havlíčkovy Borové,
kde už na nás čekala paní kuchařka
s obědem.
Jaroslava Janáčková

Přijmeme na zkrácený úvazek
posilu na výdej a vaření
jednoduchých jídel
do penzionu Oudoleň.
Vhodné i pro důchodce nebo
ženy na mateřské dovolené.
V případě zájmu
mě kontaktujte
na tel. čísle
721 519 339.
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561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

Květnové turnaje na zakončení
sportovní sezóny
Žáci, kteří v letošním školním
roce navštěvují kroužek vybíjené,
se rozhodli 2. května uspořádat
Čarodějnický turnaj pro spolužáky
z 5. – 9. ročníku. Na ploše naší
velké tělocvičny se sešlo 58 hráčů
rozdělených do 5 barevných týmů.
Turnaj se nesl v duchu hry „každý
s každým“, jeden zápas trval 8
minut, za výhru získal tým 2 body,
za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů,
snažili jsme se dodržovat pravidla
vybíjené podle Asociace školních
sportovních klubů. Během dvou
hodin hráči zvládli 10 vzájemných
zápasů s těmito výsledky:
1. místo: ZBYTKY
2. místo: JAHŮDKY
3. místo: POPELÁŘI
4. - 5. místo: VODNÍCI
A ŠMOULOVÉ
Turnaj se vydařil, všichni hráči se
snažili, bojovali za tým a na závěr
obdrželi perníkovou medaili.
Přestože vládne letní počasí,
nenechali jsme naši tělocvičnu
zahálet. Žáci, kteří se pravidelně
společně scházeli každý čtvrtek
na kroužku florbalu, připravili 28.
května pro zájemce florbalové klání
čtyř šestičlenných týmů. Celkem 19
chlapců, ale také 5 odvážných dívek
od páťáků po deváťáky si turnaj užili,
bojovali do posledních sil a ukázali,
že není umění jenom sólově dávat
góly, ale vymysleli a nakombinovali
spoustu nádherných přihrávek ve
skvělé týmové hře. Vítězem se stalo
družstvo oranžových, na 2. místo
se probojovali modří, bronzovou
příčku obsadili červení a zelení
obsadili 4. místo. Po vyhlášení
výsledků se všichni hráči zaslouženě
ochladili nanukem. SPORTOVNÍM
TURNAJŮM NAZDAR!!!
Zemědělství a lesnictví
na Vysočině
Tak zněl název v pořadí již druhého
ročníku soutěže, kterou připravuje
6

číslo 10

ročník

18

Kraj Vysočina pro žáky šestých
a sedmých ročníků základních
škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Podmínkou
pro účast v krajském kole byl dobře
vypracovaný test ve školním kole.
A ten se povedl Honzovi i Tomášovi
ze šestky a Jendovi ze sedmičky.
V Jihlavě na kluky čekal jednak
teoretický test, jednak praktické
aktivity – simulace dojeníJ,
botanická poznávačka, technické
znalosti, technické dovednosti
a jiné drobné úkoly. Naši kluci sice
nebodovali na medailových pozicích,
ale v konkurenci 130 vrstevníků
se rozhodně neztratili! Test napsal
nejlépe z našich šesťák HonzaJ,
v praktické části se umístili Tomáš
ze šestky a sedmák Jenda v první
desítceJ. Celkově byly rozdíly mezi
soutěžícími pouze minimální.
Klukům ještě takto veřejně
blahopřejeme a děkujeme za
příjemné
soutěžní
chování
i vystupování!

školní rok

2017/2018

a vyhlíželi konečnou stanici
Přibyslav. Poděkování patří také
kolegyni z II. třídy, která nám
pomohla celý výlet úspěšně zakončit.
Taneční soutěž
V letošním školním roce probíhal
na naší škole taneční kroužek pod
vedením všem již známé paní Radky
Večeřové. Přihlášené děti pravidelně
každou středu s chutí trénovaly
choreografie na spoustu různých
rytmických písniček. Vyvrcholením
jejich činnosti byla Taneční
akademie, která se konala v neděli
22. dubna v sokolovně ve Vojnově
Městci. Druhou velkou událostí
byla nepostupová taneční soutěž,
která proběhla na stejném místě za
účasti více než 400 dětí z různých
základních, ale i mateřských škol.
Do poroty usedli zástupci škol
a hodnotili výkony dětí v kategoriích
minižáci, mladší žáci, starší žáci
a nejstarší žáci. Naše starší děvčata
to hned rozjela na začátku a
roztleskala celý sál. Na jevišti se
postupně střídaly týmy ze školek
a škol, téměř všichni ve slušivých
jednotných barevných tričkách.
Mladší borovští žáci podali pěkný
výkon, ale neobsadili medailovou
příčku, získali diplom a sportovní
pohár za účast. Naše nejstarší
děvčata obsadila krásné a zasloužené
1. místo a s vítězným pohárem
a diplomem se hrdě vracela domů.
Zakončení činnosti tanečního
kroužku si děti užijí první červnový
víkend na tanečním soustředění
v Zásece u Radostína nad Oslavou.

Páťáci na výletě v Brně
Naše putování jsme 10. května
zahájili přesunem do Přibyslavi,
odkud jsme pokračovali vlakem do
Brna. Prvním zážitkem pro mnohé
žáky byla téměř dvacetiminutová
jízda tramvají z hlavního nádraží k
zoologické zahradě. Ta je umístěna na
kopci a překvapila nás svojí rozlohou.
Zde jsme si za vydatné chůze - z
kopce do kopce - stihli prohlédnout
téměř celý areál. Po polední
přestávce jsme pokračovali opět
tramvají až k Technickému muzeu.
Tady jsme absolvovali nejdříve
Australian show
hodinový program „Škola hrou V rámci dalšího zdokonalování žáků
s fyzikou“ v herním sále, kde si děti v jazyce anglickém byl na naši školu v
měly možnost vyzkoušet fungování pátek 11. 5. 2018 pozván zahraniční
různých technických a fyzikálních lektor, tentokrát z Austrálie. Bohatý
jevů v praxi. Poté následovala ještě interaktivní výukový program byl
prohlídka jednotlivých expozic zaměřen na historii a současný život
v muzeu - automobilů, motocyklů, Austrálie, tzv. „Land down under“,
starých přístrojů od foťáků přes rádia, na jeho unikátní faunu, krásy
televize a další předměty.
Ve speciálně vyhrazeném
sále nás nejvíce zaujala
výstava
modelů
z různých stavebnic Lega.
Unavení, ale spokojení
žáci si ještě odpočinuli
v přilehlé zahradě muzea
se
čtyřmi
exponáty
skutečných letadel. Po této
pauze jsme se pěšky vydali
na nádraží v Králově Poli
a tady netrpělivě očekávali
příjezd rychlíku. Výlet
se nám vydařil a počasí
nám také přálo. Přesto
se už všichni těšili domů Čarodějnický turnaj ve vybíjené - vítězné družstvo. Foto: ZŠ
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přírody, národní sporty a spoustu
zajímavých míst tohoto šestého
největšího ostrovního kontinentu.
Žáci 5. – 9. ročníku měli možnost
ochutnat australskou oblíbenou
pomazánku „vegemite“ a také
dostali příležitost vyloudit nějaký
tón hudebního nástroje Aborginiů
(původních
domorodců),
„didgeridoo“. Na závěr Sheilovi
položili řadu otázek. Tento zábavný
výukový program měl u žáků kladnou
odezvu. „Tak už jsme hovořili
anglicky nejen s Američanem, ale
také s Australanem,“ chlubili se žáci
na závěr.

Májový turnaj
Kluci i holky z 1. stupně zakončili
činnost kroužku stolního tenisu
bojovně. Po celoročním snažení
přišel čas zjistit, zda něco umí. Hrálo
se každý s každým, k dispozici byly
dva hrací stoly, jeden set běžel za
druhým - žádné zdržování, a přesto
tento májový turnaj trval víc než
hodinu a půl. Na stupních vítězů
stanuli: Markéta z V. třídy (1. místo),
Tereza (2. místo) a Tomáš (3. místo),
oba z IV. třídy. Všichni účastníci
turnaje si domů odnášeli kromě
diplomů i muffiny, pingpongový
míček a drobné pozornosti od
Hitrádia Vysočina. Všem hráčům
přeji hezké prázdniny, k nimž
„pinčes“ bezesporu patří, a děkuji
našemu panu školníkovi za pomoc
s organizací turnaje.
Divadelní představení
Dne 15. 5. 2018 navštívili žáci 1.
a 4. r. divadelní představení v KD
Ostrov v Havlíčkově Brodě s názvem
Čtyřlístek. Hlavní hrdinové Fifinka,
Myšpulín, Bobík a Pinďa odehráli
představení s několika dramatickými
zápletkami v pohádkovém příběhu.
Žijí ve společném domku ve
fiktivní obci Třeskoprsky a díky
sestavenému vynálezu cestují do
pohádek. Herci ve věrohodných
kostýmech předvedli úctyhodné
výkony. Pohádku provázely krásné
melodické písně.
Čtyřlístek je jeden z nejznámějších
komiksů, mezi českými dětmi
velmi oblíbený. Jeho ilustrátorem
a prvním autorem je Jaroslav
Němeček. Čtyřlístek se také dočkal
filmového zpracování Čtyřlístek ve
službách krále, který měl premiéru
v r. 2013. V letech 2010 až 2011
Česká pošta vydala čtyři poštovní
známky s postavami Čtyřlístku.
Představení bylo milou tečkou na
závěr našeho cestování za kulturou
v tomto školním roce.
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Dopravní hřiště
16. května 2018 se žáci 4. ročníku
vydali na dopravní hřiště v
Chotěboři, aby zde po dvouměsíční
přípravě získali Průkaz cyklisty.
Pršelo, ale to nevadilo, protože
hřiště je na krytém zimním
stadionu. Pod vedením instruktorky
Besipu, paní Mrštíkové, žáci museli
zvládnout teoretickou a praktickou
část zkoušky. Písemný test splnilo
patnáct žáků třídy, dva žáci však
nebyli úspěšní. Praktické zkoušky
byly náročné – znamenalo to
přenést teoretické znalosti do praxe.
Jízdu po dopravním okruhu, kde
měli žáci prokázat znalost značek
a dopravních pravidel,
rovněž nezvládli všichni.
Třináct žáků právem
získalo Průkaz cyklisty.
Čtyři žáci si ještě musejí
upevnit vědomosti a mají
možnost získat tento
průkaz za rok.
Na
všechny
děti
jsem
velice
pyšná
a moc jim gratuluji.
Děkuji kolegyni z 1.
stupně,
která
žáky
zodpovědně připravovala
na zkoušky v rámci tělesné výchovy.
Přeji všem dětem mnoho kilometrů
bez nehody a chválím žáky 4. ročníku
za vzorné chování v Chotěboři.
Kytičkový den
Ve středu 16. 5. 2018 probíhal na
mnoha místech České republiky 22.
ročník celonárodní sbírky Český
den proti rakovině, známější pod
názvem „Kytičkový den“. U nás v
Havlíčkově Borové akci organizovala
místní knihovna společně s žáky IX.
třídy základní školy. Výsledky sbírky
v našem městysu vám přineseme
ihned po ukončení. Zatím jenom
přibližně víme, že se prodalo přes
200 kusů kytiček. Všem, kdo si
žlutou kytičku zakoupili, děkujeme,
přispěli jste na dobrou věc.
Zážitkový program v Meziříčku
Nízké lanové aktivity, lanový park,
bumperball, aquazorbing - to
všechno jsou poměrně netradiční
názvy sportovních aktivit, které si
mohli vyzkoušet všichni žáci naší
školy v rámci projektu Zdravé školy
Společně na jedné lodi v Meziříčku.
Rekreační středisko Meziříčko se
nachází cca 2 km od městyse Měřín,
mezi městy Jihlava a Velké Meziříčí.
Mezi jeho hlavní přednosti patří
zejména umístění rybníka v areálu
střediska, velké množství hřišť a
také okolní jehličnaté lesy, které

přímo
navazují
na areál střediska.
Veškerý
program
i doprava byly hrazeny
z projektu. Týmově a sportovně
laděné hry zaznamenaly u žáků
úspěch, program se vydařil, nakonec
i počasí nám přálo. Jsem velice
ráda, že žáci dokázali u některých
sportovních aktivit překonat strach
a za podpory svých spolužáků
dorazit do cíle tak, jak to máme
uvedeno v názvu projektu - Společně
na jedné lodi (neboli na raftu)!

Jerka v Borové
Zaslechli jste v Borové, Oudoleni,

2. a 3. třída na raftech. Foto: ZŠ

Jitkově, Slavětíně či v Peršíkově
polštinu? Žádný div, od čtvrtka 24. 5.
zde pobývaly děti z polské Jerky. Bylo
jich 20 a byly ubytované v rodinách.
Tyto rodiny jim pak poskytovaly
tzv. full service - snídaně, balíčky na
cesty, večeře, příjemnou atmosféru,
večerní program atd. Bez jejich
péče by se takovýto výměnný pobyt
nemohl vůbec uskutečnit! Děkujeme
za školu i za Vaše děti, které tak
nabývají zkušenosti v komunikaci s
cizincem. Škola se snažila nabídnout
bohatý program: nejprve se při
seznamovacím odpoledni společně
snědl vynikající česko-polský dort,
v pátek si všichni zahráli discgolf
a zkusili softbal, po špagetách v naší
jídelně vyrazili hostitelé i hosté do
žďárského bazénu, viděli Zelenou
horu, ochutnali zmrzlinu v cukrárně
U Tří hvězd a den zakončili ve
sklářském ateliéru U Hrocha.
Sobota patřila Kutné Hoře - chrámu
sv. Barbory - a především dětskému
zábavnímu parku Mirákulum.
V neděli jsme měli dojem, že jsme
spolu strávili několik týdnů. Tolik
dojmů a zážitků nás spojovalo!
Jak to komentovali osmáci? „Stihli
jsme všechno! A stihli jsme toho
hodně! Jen škoda, že se takhle
nenavštěvujeme častěji.“
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LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
DĚTI ČTOU DĚTEM Blaničtí rytíři
Sedmáci tentokrát při společném
setkání s předškoláky nejen četli
a následně převyprávěli pověsti
spojené s horou Blaník a blanickými
rytíři, ale dokonce i kouzlili či
nechávali hádat, co je v černočerném
pytli. Na závěr zazněla nahrávka
pověsti v podání Vladimíra Brabce.
Celý příběh tedy slyšeli předškoláci
třikrát. A tak se při příštím, již
posledním setkání nad českými
pověstmi přesvědčíme, zda jim
nějaký ten příběh uvízl v paměti.
Milí předškoláci, sedmáci se na vás
už těší!
Prevence ve 2. a 3. třídě
Žáci spojených tříd se zúčastnili
v průběhu měsíce května „Dne
prevence“ pořádaného Oblastním
spolkem ČČK v Havlíčkově Brodě.
Tato akce se konala v městském
parku Budoucnost. Děti procházely
postupně
čtyřmi
stanovišti.
Zopakovaly si důležitá dopravní
značení, poznávaly léčivé a jedovaté
byliny, prohlédly si hasičské auto. Na
dalším stanovišti skládaly jednotlivé
vrstvy lidského těla, uváděly příklady
zdravé a nezdravé stravy, připomněly
si nezbytnost správného pitného
režimu a dozvěděly se, jak těžké
následky má na lidský organismus
kouření. Na posledním stanovišti
na nás čekaly základy resuscitace.
Zopakovali jsme si důležitá telefonní
čísla, předvedli, jestli umíme
telefonem správně přivolat první
pomoc a pak následovala již první
pomoc praktická. Na závěr si všichni
vyzkoušeli jednoduché převazy
pomocí trojcípého šátku a ošetření
drobných poranění.
Během
následujícího
týdne
následovala již v naší škole přednáška
opět spojená s praktickým výcvikem.
Zástupkyně Oblastního spolku
ČČK s dětmi společně zopakovala
a připomněla nebezpečí úrazů
v domácnosti, přírodě /koupání,
skoky do vody, úžeh, pokousání
psem.../, při sportování, ve třídě,
při dopravních situacích apod.
Ověřila si v soutěžním kvízu „Co
dělat když...“, jestli děti informace
správně pochopily a umějí je použít
i v reálných situacích. Žáci se
dověděli, co je a jak funguje IZS.
Závěrečná část byla ryze praktická
- jak musíme postupovat, když
člověk upadne do bezvědomí. Na
figuríně si všichni zkusili umělou
masáž srdce, což se ze začátku jevilo
jako velice snadné, ale po několika
stlačeních byli někteří zachránci
8
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u konce s dechem vlastním. Všechny
tyto projekty - Den prevence
v Havlíčkově Brodě, Preventivní
program s Policií ČR nebo tento
poslední, měly dětem ukázat, jak
předcházet možným nebezpečím,
se kterými se mohou o prázdninách
i během celého roku setkat a hlavně,
jak správně se zachovat.

Plavu, plaveš, plaveme…
9. květnem završili žáci 3. a 4.
ročníku závěrečnými zkouškami
výuku v plavání. Absolvovali
celkem 10 dvouhodinových lekcí.
Čtvrťáci své dovednosti většinou
rozvíjeli a zdokonalovali, třeťáci se
základům správného plavání učili.
Každá lekce má pevně stanovená
pravidla - nejprve se žáci učí
a trénují, ke konci lekcí se mohou
ve vodě „vyřádit“. Všichni ovšem
musí dbát na bezpečnost. Ta je
kladena na první místo. Deváté
a desáté plavání se neslo ve znamení
zkoušek a známkování. Děti si na
závěr odnesly „mokré vysvědčení,“
v němž se objevilo hodnocení
jednotlivých disciplín - splývání,
znak, šipka a vytrvalostní plavání.
Posledně jmenované bývá nejtěžší
- děti si vyzkouší, jakou vzdálenost
bez pomůcek uplavou. Jeden žák 4.
ročníku uplaval 800m, další 3 žákyně
překonaly 650m a 625m. . Ocenění
si zaslouží i ti, kteří překonali svůj
strach a sami!!! uplavali 7 - 20 m.
Pro žáky 4. ročníku k jejich velké
lítosti výuka plavání skončila, žáci 3.
ročníku se mohou těšit ještě na rok
příští.
Ředitelské volno ve dnech
25. - 29. 6. 2018
V souladu s ustanovením §
24 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuji
volno pro žáky základní školy ve
dnech 25. - 29. 6. 2018.
Škola bude uzavřena včetně
přerušení činnosti školní družiny

a školní jídelny.
Přerušení činnosti
mateřské školy bylo řešeno
s rodiči na společné schůzce.
Zdůvodnění:
Důvodem vyhlášení volna je
realizace výměny oken, rekuperace
a fasády v budově základní školy.

Informace o zpracování
osobních údajů
Správce údajů: Základní škola
a Mateřská škola Havlíčkova Borová
Kontakty na správce najdete ZDE:
https://www.zsborova.cz/kontakty/
Jako správce ZŠ a MŠ Havlíčkova
Borová jsme odpovědni za veškerá
zpracování Vašich osobních údajů
v rámci některé agendy v základní
škole a mateřské škole. Dále
vyřizujeme Vaše žádosti (např.
o opravu, výmaz, o informaci
o Vašich osobních údajích), námitky
a poskytujeme Vám informace
o tom, jak a proč s Vašimi osobními
údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji
se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro
ochranu osobních údajů: marcela.
syrova@sms-sluzby.cz, tel. +420
731 679 333

I kluci pekli muffiny s láskou. Foto: ZŠ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Slovo hejtmana

ČERVEN 2018

Letos si připomínáme 100 let od vzniku samostatného československého státu. Naše generace se bezesporu nedočká
za svého života významnějšího výročí. Dnes už příliš nevnímáme tu radost a hrdost, jakou vnímali v roce 1918
naši předci z realizace odvěkého snu mnoha pokolení. Za těch následujících sto let jsme zažili nemálo chvil, na něž
můžeme být pyšní. I těch opačných – méně veselých. Dvacet let tzv. „první republiky“ bylo obdobím formování
nové společnosti, jejích orgánů a institucí. Patřili jsme v té době mezi nejúspěšnější státy nejen v Evropě. Po té přišla
fašistická okupace a druhá světová válka. Jen co se naše země vzpamatovala z válečných útrap, přišla nová nadvláda –
tentokrát vnitřní despotismus řízený z východní mocnosti. Dalších čtyřicet let bylo slovo svoboda jen proklamovaným
heslem bez skutečného obsahu a bývalá úspěšná průmyslová země se propadla v žebříčku prosperity na spodní příčky.
Nicméně nyní žijeme v zemi, která má sice mnohé bolesti a nedostatky, ale přesto je prosperujícím svobodným
demokratickým státem, jenž nezná nadvládu jiných ani vnitřní tyranii. Je to jen na nás a našich schopnostech. To je
jistě důvodem k důstojným oslavám stoletého výročí naší samostatnosti.
Kromě mnoha akcí, jež připravují města, obce a nejrůznější společenské organizace, je náš Kraj Vysočina iniciátorem
myšlenky propojení všech okresních měst do cyklu oslav „Proletí 100letí“, kdy oslavy v jednotlivých městech propojí
pohyblivý divadelní objekt (stroj času) performera Vojty Štulce odkazující na osudové české téma osmiček. O
jednotlivých částech tohoto projektu budete průběžně informováni. Krajské oslavy 100. výročí republiky se napojí na
etablované místní akce. V Pelhřimově 8. června to bude Festival rekordů, ve Žďáru nad Sázavou 9. června Den Žďáru,
v Třebíči 18. srpna Slavnosti tří kápí, v Havlíčkově Brodě bude oslava 7. září součástí celorepublikového zahájení Dnů
evropského dědictví. Symbolem oslav bude „krajský strom“, který má znázornit sepjetí a spolupráci pěti okresů Kraje
Vysočina. Vyvrcholení oslav na Vysočině je naplánováno na sobotu 15. září 2018, kdy bude na jihlavském Masarykově
náměstí pro veřejnost připravena odpolední a večerní veřejná produkce s originálním prvorepublikovým programem.
Doufám, že rok 2018 nás potěší důstojným průběhem oslav naší samostatnosti. Na Vysočině jsme připraveni k tomu
přispět. Přeji Vám jeho příjemné prožití.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

NEBYLO PUBLIKOVÁNO. NEBYLO ZJIŠTĚNO. NEDÁ SE URČIT.
Naše obec letos OPĚT žádá
o poskytnutí dotace na čističku
odpadních vod. V roce 2014 v
Borové už jednu dotaci na čističku
získali. Za projekt a zajištění dotace
jsme již více jak dva miliony zaplatili.
Peníze jsou v nenávratnu, projekt se
od té doby zpracoval nový a o získání
dotace se letos žádá také znova. Pan
místostarosta (tehdy ještě starosta)
v Borovských listech v říjnu 2014
napsal: „Využili jsme zpracovanou
technickou dokumentaci z roku 2008,
zadali jsme zpracování prováděcí
dokumentace, zajistili jsme dotační
prostředky, proběhlo výběrové řízení,
ale vítězný subjekt byl o více jak deset
milionů dražší, museli jsme dotaci
zrušit a nyní řešíme, kde se stala
chyba.“
Když tedy zastupitelé řešili, kde se
stala chyba, tak proč nám potom
nikdo nepovažoval za důležité
sdělit, k jakým závěrům došli?
Věřte mi, hledal jsem informace
v dalších vydáních Borovských listů,
v zápisech zasedání zastupitelstva,
v zápisech z rady.... Nikde ani zmínka.
Proto jsem se rozhodl s pár dotazy
obrátit na našeho pana místostarostu.
Otázky jsem prostřednictvím Karla
Kukulína odeslal 22. ledna. Bylo mi
jasné, že finanční hodnoty pro otázky
vyjedou v účetním programu v řádu
několika pár vteřin. Chápal jsem ale,
že ani pro takového rétora, jakým náš
pan místostarosta je, nebude lehké
najít pro odpovědi ta správná slova.
Tomu jsem částečně rozuměl, a proto
jsem byl téměř 100 dnů trpělivý
a průběžně se již pod svým jménem

u našeho místostarosty doprošoval
reakce. Na písemné i ústní urgence
naprosto přestal reagovat. Donutil
mě tedy k tomu, abych dotazy poslal
na úřad městyse formální a oficiální
cestou prostřednictvím zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.

vedení naší obce žádat o informace,
na které máte ze zákona nárok,
snad vás potom už odpovědi tolik
nezaskočí.
Kdo zná pana místostarostu osobně,
tak je asi z takto lakonicky sepsaných
odpovědí zaskočen. Pan Hájek
očividně necítí potřebu nám cokoliv
vysvětlovat. Musí si ale uvědomit,
že tu svou vnitřní potřebu cítit
nemusí. On totiž má povinnost
objasňovat nám, jak se stará
o náš společný majetek, který
mu byl po dobu jeho funkčního
období svěřen. Na první pohled
si možná myslíte, že jsme se nic
nedozvěděli. Já osobně jsem
se ale dozvěděl víc, než bych
si přál. Tedy ne o čističce, ale
o přístupu a pracovním stylu
pana místostarosty.
Připadáte si jak v jiné době?
Nejde o to, že jsme přišli
o peníze, ty nám do rozpočtu
obce už nikdo nevrátí. Kdo nic
nedělá, nic nezkazí - toto se hold
nepovedlo. Škoda jen, že jsme za
ty vyhozené více jak dva miliony
nevyužili šanci analyzovat, kde
se chyba stala, a zajistit, aby se
v budoucnu již neopakovala.
Vždyť i pro naši obec je platné:
kdo nezná svou minulost, je
Oficiální odpověď místostarosty na žádost o informaci.
odsouzen ji opakovat. Nemáte
také pocit, že v naší obci se stejné
Na odpovědi měl pan místostarosta
lhůtu 15 dnů. Po 103 dnech od chyby u finančně náročných investic
položení první řady otázek jsem se opakují stále dokola?
David Burian
tedy dočkal odpovědí. Reakci na
otázky mám od 4. května. Rozhodl (nezkrácenou verzi článku najdete
jsem se podělit se s ostatními o svoji na www.karelkukulin.cz)
zkušenost – budete-li totiž někdy
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V březnu letošního roku jsme tvořivé dílny, a s nimiž jsme zájem témata na vás čekají, ukazuje
byli starostou osloveni, zda z jejich strany konzultovali. Velice plakát, který je přílohou těchto BL.
bychom měli zájem pomoci nás potěšilo, když byl náš městys A na co se můžete těšit od našeho
spoluorganizovat
Letní školu z téměř čtyřiceti zájemců vybrán spolku? Zajistíme pro vás znamenité
seniorů. Protože aktivitám pro mezi deset destinací, kde letní škola občerstvení a vytvoříme pro vás
seniory se dlouhodobě věnujeme, v letošním roce proběhne. Chceme příjemné prostředí pro studium! :)
zajímavá nabídka letní školy nás Vás proto také touto cestou pozvat
V červnu poprvé na viděnou se
okamžitě nadchla. A nejenom nás, na sérii přednášek pořádaných bude těšit Spolek Trojháček!
ale i seniory, kteří navštěvují naše Krajem Vysočina. Jaká poutavá

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2018
Město:

Havlíčkova Borová

Místo konání:

Zasedací místnost úřadu městyse
Náměstí 278, Havlíčkova Borová

Čas zahájení:

14.00 hod.

Vstupné je pro seniory zdarma .
Datum
27. 6.
11. 7.
25. 7.
8. 8.
22. 8.

Název přednášky

Pojďte s námi do přírody za zdravím a
poznáním
aneb toulky po Vysočině
Rozehrané tóny paměti
aneb o hudbě, která uzdravuje mozek i
srdce
Aby tělo nebolelo
aneb jóga prstů, automasáže a cvičení na
židli
Jak si užít šťastné stáří
aneb duševní hygiena pro seniory
Zdraví z rostlin
aneb není zelenina, aby na něco nebyla

Jméno lektora
Miluše Bradová
Jana Vejsadová
František Novotný
Jitka Macháčková
Monika Brzoňová
Peter Gajdoštin

Vážení senioři,
Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do pátého ročníku.
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí
našeho života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku,
pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání.
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce,
informujte nás na níže uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání.
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ).

ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)
9. - 10. 6. MUDr. Laštovičková Julie, Kalinovo nábř. 605, Havl. Brod, tel.: 569 425 751
16. - 17. 6. MUDr. Kasal Josef, Šubrtova 2170, Havl. Brod, tel.: 569 421 329
23. - 24. 6. MUDr. Staňková Milena, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 108
30. 6. - 1. 7. MUDr. Biesieda Ganna, U Trojice 4059, Havl. Brod, tel.: 777 505 212
5. - 8. 7. MUDr. Szwaczyna Kazimír, Okrouhlice 186, tel.: 569 721 809
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14. - 15. 7. MUDr. Veletová Veronika, Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou, tel.: 569 721 509

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Besídka ke Dni matek ve třídě Mravenců. Foto: MŠ

Borovská školička na výletě do Jitkova. Foto: MŠ

Mravenci se v lese posilňují svačinkou.Foto: MŠ

Mravenci u rybníku Trojháček. Foto: MŠ

OBRAZEM

Předškoláci ukončili plavecký výcvik. Foto: MŠ

Školka se vypravila na Akord opékat špekáčky. Foto: MŠ

Včeličky se učily poznávat různé druhy materiálů a třídit komunální
odpad. Foto: MŠ

Svěcení nových božích muk v Peršíkově. Foto: Aleš Uttendorfský
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OBRAZEM

Děti čtou dětem - tentokrát pověst Blaničtí rytíři. Foto: ZŠ

Prevence 2. a 3. ročník. Foto: ZŠ

Mladší děvčata přebírají cenu za účast na taneční soutěži. Foto: ZŠ

Pokusy se soupravou PASCO nás zaujaly. Foto: ZŠ

Na raftech v Meziříčku bylo fajn. Foto: ZŠ

Skvělé perníčky od paní učitelky Zvolánkové za turnaj v discgolfu. Foto: ZŠ

Polským dětem se muselo na Vysočině líbit. Foto: ZŠ

Ve sklárně U Hrocha si mohly polské i naše děti zkusit vlastní výrobu.
Foto: ZŠ

