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SLOVO STAROSTY
Bezpečnost na dětském hřišti
Upozorňuji rodiče návštěvníků dětského hřiště, že děti by si zde neměly hrát bez dozoru dospělých. Jednak
dochází k ničení hřiště a oplocení,
jednak hrozí nebezpečí úrazu. Děti
bez dozoru lezou po plotech, herní
prvky přetěžují a používají se nevhodným způsobem. Herní prvky nejsou
rozhodně uzpůsobené pro velké děti,
které si možná ani neuvědomují, že
svým nezodpovědným používáním
různé věci na hřišti ničí.
Z důvodu bezpečnosti by starší
a těžší děti neměly herní prvky určené malým dětem využívat. Proto
prosím - kontrolujte své děti, kam
chodí a co tam dělají, aby nezpůso-

Novinky ze zemědělství
str. 5

Fotbalové zprávy

bovaly škody nebo se nezranily. Pouze pro názornost - například pružinová houpadla, na kterých se běžně
„baví“ i dvanáctiletí, jsou určena dětem maximálně do věku 8 let. Mezi
staršími velmi populární kolotoč - karusel má nosnost maximálně 130 kg
a je rovněž určen dětem pouze do
8 let.
Borovské hry
Opět po roce se uskuteční Borovské
hry, které se v letošním roce budou
konat za hranicemi, u našich nejbližších sousedů na Slovensku v Borové
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Úspěchy místních
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u Trnavy ve dnech 26. - 28. června
2015. Odjezd plánujeme na páteční
odpoledne, příjezd v neděli odpoledne. Hlavní program – samotná klání
a hry proběhnou v sobotu odpoledne. Spát se bude ve stanech. Na
každém záleží, jaký program si udělá
a naplánuje, závazný je pouze čas odjezdu domů.
Pojeďte podpořit soutěže, kde je
vždy jasné, že vyhrát musí prostě Borováci. Zájemci se mohou hlásit do
pátku 22. 5. 2015.
Aleš Uttendorfský,
starosta

V pátek 8. 5. 2015 byl na místním hřbitově slavnostně odhalen pomník letci RAF Josefu Stránskému, DFC. Foto: Linda Burianová
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Jiří Čáslavský
vzpomíná
Zveme vás na

p osezení s Jirkou
Čáslavským.
Udělejte si čas a přijďte

v pátek 29. 5. 2015
v 19.00 do zasedací

MŠE SVATÁ
7. ČERVNA 2015

V

9:30 hod. V PERŠÍKOVĚ

místnosti úřadu městyse,
kde společně s Jirkou
pobesedujeme. Otto Hájek

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
U RYBNÍKA „NA ROZVALINÁCH“

13. června 2015
začátek v 6:00

S OUTĚŽÍ SE VE DVOU KATEGORIÍCH
S OUTĚŽ JE PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 15 LET
OBČERSTVENÍ JAKO VŽDY ZAJIŠTĚNO NEJEN PRO SOUTĚŽÍCÍ, ALE I PRO FANOUŠKY A PŘÍZNIVCE RYBOLOVU
MATEŘSKÁ ŠKOLA V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ VÁS ZVE

NA PŘEDNÁŠKU

ING. PETRA NACHÁZELA NA TÉMA

CHRONICKÉ PŘEKYSELENÍ
A ANTIOXIDAČNÍ ORGANISMU
- možnosti řešení STRES

TENTOKRÁT SE DOZVÍME MNOHO ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ O PŘÍČINÁCH A NÁSLEDCÍCH
PŘEKYSELENÍ ORGANISMU A BUDEME SPOLEČNĚ HLEDAT MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

25. KVĚTNA 2015
V 16 HODIN

V PONDĚLÍ

Památník Josefu Stránskému, DFC. Foto: Linda Burianová

2

ROVNOVÁHA PH TĚLA = ZÁKLAD ZDRAVÍ!

Pomník letce RAF na borovském hřbitově.
Vlevo: koncem dubna bylo vysázeno 214 odrůd brambor. Vpravo: ministr zemědělství Marian Juračka (třetí zleva) v místní akciové společnosti.
Foto: Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 9. DUBNA 2015
USNESENÍ
2/4/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hájek Ladislav, Halama Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/4/2015

- schvaluje program jednání.

4/4/2015

- schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 412213235/BP/1 na pozemku p.č. 171/3 a 3131/10 pro k.ú. Havlíčkova Borová.
- schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2014 s výhradou.
- schvaluje účetní závěrku Městyse Havlíčkova Borová včetně výsledku hospodaření za účetní období
2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
- schvaluje dotace spolkům pro rok 2015 dle návrhu finanční komise ve výši 177 750 Kč
(rozpis viz tabulka níže - pozn.red.).
- schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech o míru inflace od posledního zvyšování nájmů dle
Českého statistického úřadu s platností od 1. 7. 2015.
- neschvaluje žádost pana Libora N. o odkup části pozemku p.č. 535/2.
- schvaluje žádost pana Jiřího N. o příspěvek na opravu domu v ulici Kopaninská čp. 233
ve výši 100 tis. Kč za podmínky provedení dle předložené dokumentace a převedení trvalého bydliště
do tohoto objektu do tří let od podpisu smlouvy.
- jmenuje Alberta Hošáka jako člena stravovací komise při Základní škole a Mateřské škole H. Borová.
- schvaluje koupi pozemků zapsaných na LV 256 p.č. 4151, 4269, 4423 a 4539 v k.ú. Havlíčkova Borová v ceně do maximální výše 380 tis. Kč za LV a pověřuje starostu jednáním o odkupu pozemků a
následném uzavřením smlouvy.
- schvaluje pořádání letního kina v roce 2015 a pověřuje místostarostu zkontaktováním provozovatele Kinematografu bratří Čadíků.

1/4/2015

5/4/2015
6/4/2015
7/4/2015
8/4/2015
9/4/2015
10/4/2015
11/4/2015
12/4/2015
13/4/2015

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 11. ČERVNA OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

DOTACE SPOLKŮM pro rok 2015 schválené
Zastupitelstvem městyse dne 9. 4. 2015

SCHVÁLENO

Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová
35 000,00
Občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová
14 750,00
Spolek TrojHáček Havlíčkova Borová
29 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová
30 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů H. Borová
6 000,00
TJ Sokol Havlíčkova Borová
48 000,00
Petr Kačor, Šachový kroužek při ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
15 000,00
CELKEM
177 750,00

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Připomínáme občanům, kteří hradili
místní poplatek ze psa převodem na účet
městyse, aby si na úřadu městyse nezapomněli vyzvednout sáčky na psí exkrementy, které vždy po zaplacení poplatku
každý obdrží. Děkujeme za spolupráci.
Magda Hošáková

Poděkování

OS JenTak děkuje panu Josefu Zvolánkovi za sponzorský příspěvek.
Podpory si velmi vážíme.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

Letní

21. - 24. 8. 2015
Havlíčkova Borová

kino bude!

S radostí oznamujeme, že se nám
podařilo zařídit na konec srpna
pořádání letního kina. Program
čtěte v příštím vydání. Úřad městyse

25. 5. pondělí PŘEDNÁŠKA „CHRONICKÉ PŘEKYSELENÍ ORGANISMU
A ANTIOXIDAČNÍ STRES, pořádá mateřská škola
29. 5. pátek POSEZENÍ S JIRKOU ČÁSLAVSKÝM, besedu pořádá
Městys Havlíčkova Borová
7. 6. neděle MŠE SVATÁ V PERŠÍKOVĚ Peršíkov
13. 6. sobota RYBÁŘSKÉ ZÁVODY „NA ROZVALINÁCH“
- pořádá Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová
21. 6. neděle BOROVSKÁ POUŤ Havlíčkova Borová
Pozvánky na tradiční pouťové zábavy přineseme v příštím vydání
Borovských listů.
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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slovo hejtmana

Květen neboli máj je básníky označován jako lásky čas. Dostavuje se toužebně očekávané jaro. Letos si dalo
na čas. Uplynulý měsíc nás potrápil
vpravdě aprílovým počasím, velikonoční svátky jako by nám chtěly nahradit blátivé Vánoce a Vysočina byla
pod bílou pokrývkou. Přesto se vrátím
k onomu měsíci dubnu. Ten je tradičně nazýván měsícem bezpečnosti.
O různých aspektech bezpečnosti mluvím a píšu docela často, protože ji pokládám zvláště v dnešní neklidné době
za podstatnou potřebu spokojeného
života.
Kraj Vysočina letos v dubnu vyhlásil ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému
a s dalšími partnery projekt Bezpečná Vysočina. V něm jsou realizovány
a zvýrazněny akce, jež se většinou konají průběžně celý rok. Častější kontroly na silnicích možná některé řidiče obtěžují, ale jsou potřebné právě
v jejich zájmu. Vždyť v minulém roce

mladí šachisté
zabodovali

V sobotu 2. května 2015 jsme se zúčastnili turnaje šachové ligy Vysočiny v Havlíčkově Brodě v rapid šachu
mládeže do 16 let, Velké ceny Havlíčkova Brodu - Pribináček 2015. Ze 118
šachistů se z našich členů nejlépe
umístil Ondřej Dejmal, který obsadil celkové 3. místo a zvítězil mezi
chlapci do 14 let.
Velmi dobře bojovali i ostatní.
Jakub Lacina obsadil celkové 25.
místo, Václav Kubát 39., Tomáš Balek 58. Denisa Bruknerová vybojovala 59. místo a zároveň zvítězila
mezi dívkami do 12 let. Výsledek,
který jsme na tomto pravidelném
turnaji dosáhli, patří mezi nejlepší
v historii.

zmařilo svůj život na silnicích Vysočiny 43 našich spoluobčanů a 158 dalších jich bylo těžce zraněno. Prevence
je nutná, abychom získávali základní
bezpečnostní návyky včetně znalostí poskytnutí první pomoci. Ty jsou
ostatně předpokladem pro přežití
i v běžném životě, nebezpečí číhá nejen
na silnicích. A každý jediný zachráněný
lidský život stojí za to.
Připomenu alespoň některé z činností směřujících k bezpečnosti, jejichž jsme iniciátory nebo se na nich
různým způsobem podílíme. Spolupracujeme při soutěži „Řidič Vysočiny“, kurzech bezpečné jízdy, každoročně připravujeme cyklus praktických
přednášek „První pomoc do škol“
a také věnujeme všem prvňáčkům na
Vysočině kufřík s pomůckami pro vyučování a zároveň s bezpečnostními
prvky. Na našem úřadě jsme letos připravili pěkný souhrnný materiál „Bezpečná Vysočina“. Dlouhodobě zlepšujeme stav našich komunikací, letos
to bude 368 milionů z rozpočtu kraje,
k tomu 500 milionů z evropských do-

tací, navíc navýšíme i finanční pomoc
od české vlády – z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury by to
v tomto roce mělo být 412 milionů korun.
Přes všechny problémy s personálním obsazením jsem přesvědčen
o tom, že velmi dobře funguje systém
zdravotnické záchranné služby. Rychlou záchrankou je pokryt prakticky celý
kraj, vylepšili jsme novými prostorami,
rekonstrukcemi a sanitkami zázemí
pro její práci. Své ovoce přináší rovněž naše úzká spolupráce s Krajským
ředitelstvím policie Kraje Vysočina
a Hasičským záchranným sborem Kraje
Vysočina. To platí i na úrovni městských
a obecních úřadů.
A tak díky fungující součinnosti všech
složek integrovaného záchranného systému a bezesporu i díky solidní morální
úrovni našich občanů patří Kraj Vysočina podle všech ukazatelů k nejbezpečnějším regionům naší republiky. Snad
se nám podaří si toto prvenství udržet.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Jana Novosadová se dostala mezi
nejlepší sportovce Čáslavi

Výrazného ocenění se nedávno dočkala mladá a úspěšná atletka z Havlíčkovy
Borové Jana Novosadová, která startuje za čáslavský atletický oddíl. V dubnu
byla totiž na slavnostním večeru zařazena mezi nejlepší sportovce města Čáslavi za loňský rok. „Nominovali ji lidé z atletického oddílu,“ upřesnil otec a kouč
v jedné osobě, Vojta Novosad.
Jana, která trénuje pod hlavním vedením trenérky Červenkové, se jako
sprinterka prosazuje především na 200
metrů dlouhé dráze. Vloni obsadila
například páté místo na halovém mistrovství republiky dorostenek a stejného umístění dosáhla i na venkovní trati.
Spolu s atlety z Kolína pak dosáhla na
stříbrný stupínek na atletickém Mistrovství České republiky družstev.

Petr Kačor,
vedoucí Šachového kroužku

Jakub Janáček

5. ROČNÍK ZÁVODU
NA 10 KM SE BLÍŽÍ
Od pátého ročníku stále oblíbenějšího běhu na 10 km nás dělí už jenom
3 měsíce. Na přípravách závodu pilně pracujeme - novinky, které chystáme pro letošek, si ale ještě chvíli necháme pro sebe. Jisté
je každopádně datum závodu: sobota 25. července 2015. Registraci spustíme počátkem června. Sledujte proto pravidelně
naše webové stránky www.borovska10.cz, www.facebook.
com/Borovska10.
Ať už běháte pravidelně, jste profík nebo úplný amatér,
neběháte vůbec nebo třeba jenom svižně chodíte - neváhejte
a vyzkoušejte trať borovské desítky na vlastní „kecky“. Budete
nadšeni. Spoustu naběhaných jarních kilometrů za organizátory přeje
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Zbyněk Zelený

BOROVSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ POŘADATELEM OBLASTNÍHO KOLA HRY PLAMEN
V sobotu 9. 5. 2015 uspořádal náš sbor Oblastní kolo
hry Plamen v požárním sportu. Jedná se o soutěž mladých hasičů a skládá se ze tří disciplín: štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60 metrů a požárního útoku.
Soutěže se zůčastnilo celkem 17 družstev: 10 v kategorii starších a 7 v kategorii mladších. Náš sbor reprezentovaliy dvě družstva: 1 mladší a 1 starší. Mladší se
umístili na 6. místě a starší na 3. místě a vybojovali si
tak postup na okresní kolo do Havlíčkova Brodu, které
se uskuteční 23. 5. 2015.
Soutěž se vydařila a nakonec nám přálo i počasí.
Ladislav Hájek
SDH Havlíčkova Borová
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„Čištění Borovského potoka
aneb potok není skládka

Rok se s rokem sešel a my opět nasadili holínky a vyrazili potokem, sic počasí nám nepřálo, a tak první zvolený
termín jsme po domluvě posunuli na
sobotu 18. dubna. Počasí zprvu hrálo aprílovou estrádu, ale nakonec se
umoudřilo a celá akce vyšla na jedničku. Sraz, jako rok minulý, byl u místní
sokolovny, kde se nás sešlo přes čtyřicet dobrovolníků. Věk nehrál žadnou
roli, pouze cíl jsme měli všichni stejný
- a nebyly to buřty na rybníku :-).
A jelikož nás byl hojný počet, rozdělili jsme čistící družinu na dvě party. Jedna se vydala cestou s názvem „HARD
WAY“ od kamenolomu v Železných
Horkách proti proudu k Borovskému
pivovaru a druhá parta šla cestou s
názvem „EASY WAY“ od pivovaru proti
proudu přes obec Peršíkov až k nám na
rybník V Kopaninách. Tam na každého
čekalo občerstvení, třeba buřty, štrůdl
nebo buchty, čaj a pohodová atmosféra po záslužné čistící tůře.
Akce se konala v pořadí již IV. ro-

kem a vždy je a asi i bude co nacházet. Také letos tomu nebylo jinak;
někdy je opravdu na pozastavení se,
jak dokáže člověk devastovat přírodu vlastním odpadem, zvlášť když
městys disponuje sběrným dvorem.
Malé přirovnání: ohryzek z jablka se
v přírodě rozkládá podle několika vlivů týdny, hliníková plechovka v řádu
desítek let, tužková baterie se blíží
k pětistům let, stejne jako PET lahev,
často nalezené pneumatiky jsou zátěží i na 260 let a jednou ze špiček je
například sklo, které zatíží přírodu na
4 000 let.
Podařilo se nám sebrat okolo 30
pytlů odpadu. Z vody jsme tahali pneumatiky, igelit, lepenku a další lidské
poklady. Opět jsme se zastavili se
zvláštním pocitem u černé skládky,
kterou jsme již minulý rok nahlásili na web zmapujto.cz. Bohužel tato
zastávka je smutným příkladem celé
naší výpravy. Potom se nabízí otázka: Je nám to jedno? Černou sklád-

Pramen: Česká mykologická společnost

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ V BOROVÉ

V pondělí 13. dubna navštívil zemědělskou akciovou společnost v Havlíčkově Borové ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka v doprovodu předsedy Českého bramborářského svazu Ing. Milana Chlana. Hlavním zájmem ministra
bylo pěstování brambor a proč každoročně ubývá ploch
této tradiční plodiny pro Vysočinu. Po přivítání představiteli podniku si prohlédl nejprve novou výstavbu pro zajištění živočišné výroby a následně i sklady a technologii
využívanou pro třídění a posklizňové zpracování brambor.
Další zastávkou ministra byl Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Následoval oběd v Hotelu Slunce, na který byli pozváni i představitelé zemědělské a.s.
V průběhu oběda probíhala neformální diskuse zaměřená
hlavně na problémy při pěstování a skladování brambor.
Letos se uskuteční již 20. ročník „Bramborářského
dne“ v Havlíčkově Borové zemědělské a. s. Koncem dubna
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ku jsme nahlásili letos již podruhé,
městys dostal tuto informaci a nyní je
na jeho vedení, jak s tímto naloží.
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli udělat Borovský potok zdravější a krásnější a těšíme se za rok na
shledanou.

Luboš Havlíček

Čarodějnický rej 2015

Na letošním sletu čarodějnic a čarodějů si snad každý našel nějakou
tu aktivitu, která by ho zaujala. Buď
si mohl vytvořit čarodějný škapulíř
a namíchat si dovnitř trochu více štěstí, zdraví, radosti či lásky, nebo si mohl
vyrobit netopýra z kolíčku na prádlo
i pavoučí klobouk. A pokud nejste
žádní tvořílci? Mohli jste přijít na naše
další stanoviště a vyzkoušet si hod
pařátem, střelbu z luku či střelbu ze
vzduchovky. Pokud jste ale chtěli jen
tak posedět u vody s prutem v ruce
a načerpat trochu pohody, odpoledne
bylo jako stvořené právě k tomu.

Tvořivý domov
a Zdravý domov

Z minulého roku se nám přesunul Tvořivý domov i do roku letošního, kdy
dobíháme tento projekt sérií keramických tvořivých dílen. Rádi bychom
ale již krátce představili náš plán pro
setkání se seniory v průběhu roku letošního roku. Na podzim plánujeme
sérii přednášek se zdravotní tématikou, v jejichž rámci chceme upozornit
na to, jak je prevence nemocí důležitá. Čeká nás překvapivě i tvoření se
zdravotní tématikou. Pravděpodobně
na září chystáme jedno malé překvapení - to si ale ještě nějakou dobu
necháme pro sebe. Napovíme jen, že
radost budou mít všichni, kteří si rádi
pochutnají na něčem dobrém a ještě
si při tom zasoutěží.
Přesný program letošních setkání
včas zveřejníme v Borovských listech,
ale už teď se můžete těšit!
Jana Havlíčková

bylo na pokusném pozemku vysázeno 214 odrůd brambor všech užitkových směrů - to je brambory konzumní,
pro výrobu škrobu a na zpracování pro výrobu chipsů
a hranolků. Materiály pro výsadbu poskytli nejen šlechtitelé z České republiky, ale i z Německa, Francie, Holandska, Belgie, Anglie, Slovenska a Rakouska. Na výsadbě
pokusů, které se sázejí ručně, se podíleli nejen zástupci
zemědělské a. s., ale i zástupci obchodních a chemických
firem.
Datum „Bramborářského dne“ byl stanoven na 30. července. V posledních letech je to nejnavštěvovanější bramborářská akce v České republice. Ihned po zasázení pokusných parcel byla instalována automatická meteorologická
stanice, která sleduje nejen dešťové srážky, ale i teplotu
ovzduší, teplotu půdy a vzdušnou vlhkost. Jednotlivá data
jsou poskytována přes internet.
Jiří Zvolánek, Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
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N OV IN K Y
z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Měsícem dubnem nás ve školce provázelo
téma „Máme rádi zvířata“. Mladší děti se dozvídaly mnoho nových a zajímavých poznatků
o zvířatech domácích, hospodářských i žijících
ve volné přírodě. Starší děti své vědomosti
opakovaly a dále rozšiřovaly. Život ve školce
vám nejlépe přiblíží přehled naší práce.

NAŠE AKTIVITY

• 9. dubna proběhlo již sedmé setkání Lupínků a žáků 3. třídy při společném čtení
• 16. dubna jsme zhlédli pásmo krátkých pohádek v kině v Krucemburku
• 20. dubna ráno k nám do MŠ zavítali učitelé Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou s hudebně výchovným pořadem „Šel
tudy, měl dudy“. V průběhu poutavého koncertu nám poodhalili svět hudebních nástrojů
a 18 z nich nám blíže představili.
• 20. dubna dopoledne jsme ještě stihli přiložit ruku k dílu a zapojit se do akce Čistá Vysočina
• 22. dubna odpoledne se ve školce sešly
maminky na přednášce Petra Nacházela na
téma „Bývá vaše dítě často nemocné?“
• 27. dubna obohatily děti svoje vědomosti
na ukázce výcviku dravců a sov
• 28. dubna si Kulíšci prošli teletník
v zemědělské a. s.
• 29. dubna navštívili Kulíšci sběrný dvůr
a v praxi poznávali různé druhy materiálů
• 30. dubna jsme uspořádali již tradiční Čarodějnický den a společně jsme si pořádně
zařádili
• v průběhu měsíce dubna Lupínci absolvovali 5 lekcí plaveckého výcviku v bazénu
v Hlinsku v Čechách a 6. května ho úspěšně
zakončili

NÁŠ MALÝ PŘÍNOS DO AKCE
ČISTÁ VYSOČINA

O tom, že i děti ze školky umí „vzít za práci“,
se mohl přesvědčit každý, kdo nás viděl pracovat v pondělí 20. dubna na dětském hřišti.
Tentokrát jsme si tam nepřišli hrát. Vyzbrojeni hrabičkami, košťátky a kbelíčky jsme
upravovali štěrkové plochy, vyhrabávali štěrk
z trávy a posbírali vše, co na dětské hřiště nepatří. Zároveň jsme si i povídali o tom, jak se
mají děti na hřišti chovat, aby bylo stále pěkné, čisté a bezpečné.
V návaznosti na akci Čistá Vysočina se Lupínci i Kulíšci učili poznávat a třídit různé druhy materiálů (papír, sklo, plast, dřevo, kov,
textil). Kulíšci si důkladně prohlédli Sběrný
dvůr a potom třídili odpadové materiály ve
třídě i u kontejnerů. Přesně podle slov dětské básničky:“Nepořádek, nepořádek, ten je
na nás krátký, my jsme děti šikovné, vrátíme
ho zpátky. Odpad patří do popelnic, jako ryba
do vody, abychom tu zase měli školku plnou
pohody.
Více zde: http://www.zsborova.cz/ms/aktuality/fotogalerie/
Eva Šrámková
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TJ SOKOL informuje
Áčko se prozatím úspěšně prodírá k záchraně,
béčko je zřejmě bez starostí
V posledních dvou utkáních před uzávěrkou tohoto vydání Borovských
listů zaznamenalo fotbalové borovské áčko čtyři body ze dvou utkání,
béčko i v oslabení vydřelo bod v Sobiňově.

A tým:

Habry – Havlíčkova Borová 2:4(0:2)
V Habrech předvedli hráči Borové dosud nejlepší výkon jara. Od úvodních minut byli lepším celkem a po prvních dvou zahozených šancích
také otevřeli skóre. Po lahůdkové přihrávce Patrika Kučery se neméně pěkně trefil k tyči Petr Veselý. O chvíli později pak přidal druhý gól
hlavou po rohu Hospodka. Na druhé straně se vyznamenal Pavel Veselý, který zlikvidoval šanci domácích. I ve druhém poločase pokračovala Borová aktivně a odměnou jí byl třetí gól Fikara z pokutového
kopu, který potrestal faul na Petra Veselého. Jakub Fikar se pak prosadil znovu, když si v pokutovém území posadil na zadek Stránského
a prostřelil domácího brankáře. Hosté v posledních deseti minutách
ubrali na tempu a Habry je za to potrestaly dvěma trefami, na zaslouženém vítězství Borové se však již nic nezměnilo.
Branky: Fikar 2(1pk), Petr Veselý, Hospodka
Havlíčkova Borová – Leština 0:0
Hned o dva dny později se pak borovské áčko postavilo velmi mladému týmu Leštiny, hra domácích však již rozhodně neměla takovou úroveň jako v Habrech. V poli se sice hrála vyrovnaná partie, ale dvě velké
šance měli hosté. Nejprve Veselého branku přestřelili a pak za domácí
chytalo břevno. Domácí měli také několik náznaků, ovšem vyloženou
příležitost si nevytvořili. Do druhé půle nastoupila Borová bez zraněného Pavla Veselého, kterého nahradil netradiční strážce svatyně – Petr
Veselý. Ani na jedné straně se však již žádná výrazná šance neurodila,
proto si oba celky body rozdělily.

B tým:

Havlíčkova Borová – Pohled B 0:4(0:3)
Domácí, kteří v předchozím kole vyprášili Českou Bělou vybouchli hlavně v prvním poločase, kdy si nechali vstřelit hned tři góly. Ve druhém
dějství se jejich hra poněkud zlepšila, ale Borová své velké ša ce využít
nedokázala, naopak Pohled v závěru přidal čtvrtou branku.
Sobiňov – Havlíčkova Borová 0:0(0:0)
Hosty hned v 8. minutě naprosto zbytečně oslabil Antl, který se nechal
vyloučit za řečnění a svému týmu bude několik zápasů chybět. Domácí
si vypracovali dobré šance, ovšem Štefan Lupták, který chytil dokonce i pokutový kop, se překonat nenechal. Borová si tak po bojovném
a obětavém výkonu odvezla těžce vydřený bod.

Jakub Janáček

Přípravka hrála dvojzápas v Humpolci
Humpolec - Borová 5:12 a 4:6.
Celkově jsme vyhráli 16:11 a herní projev se lepší, musíme hráče pochválit. Brankově se prosadili: Klimeš D. 5, Burian A. 5,Klement M. 4,
Sláma M. a Burian J.
Sestava: Klimeš D., Burian A., Burian J., Klement M., Minaříková H., Sláma M, Zvolánek L.

Mladší žáci 5 + 1

Mladší žáci hráli první květnový víkend ve Věžnici. Na podzim doma
prohráli vysoko 0:8. Nyní sice prohráli, ale s menším skore 6:2 (4:1), kdy
se střelecky prosadil jenom Vilém Klement po asistencích Neubauera
Pavla. S herním projevem jsme velmi spokojeni až na drobné chyby v
obraně. Nejslabší na hřišti byl však domácí rozhodčí.
Sestava: Kučerová T., Balcar L., Kučera D., Sedlák Š., Klement V., Klement M., Neubauer P., Hájek D.

Ladislav Luňáček
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Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí. Letos přibyl i leták s informacemi o placení prostřednictvím SIPO.

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její
první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí
1. června. Finanční správa, jako každoročně, rozesílá poštou
složenky k zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když chtějí
tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO. Nepřesáhne-li částka daně 5 000 korun,
je splatná celá do 1. června. Je-li daň vyšší než 5 000 korun,
je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou. Informaci o celkové výši
daně a případném přeplatku nebo nedoplatku, se poplatník
dozví z oddělitelné části složenky, stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí. Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji, najde
v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti
na území různých krajů, najde v téže obálce více složenek.
Daň může být zaplacena buď složenkou na kterékoliv poště
nebo bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu, případně hotově v pokladně finančního úřadu. Aby se u pokladen netvořily nepříjemné fronty, složenky
jsou poplatníkům postupně rozesílány tak, aby v jedné lokalitě neobdrželi všichni složenky současně. Poslední složenky
by měly být takto doručeny nejpozději do 25. května.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2015 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené
v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným
seznamem. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn
k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do
1. června včetně. Finanční správa v této souvislosti upozor-

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ informuje
Společně s TrojHáčkem jsme se vydali
18. 4. čistit Borovský potok. Rozdělili
jsme se na 2 party a vydali se posbírat
nepořádek, co se za rok nashromáždil.
Naplnili jsme mnoho pytlů. Počasí bylo
spíše zimní a proto opečený špekáček
a teplý čaj přišel vhod.
Další týden jsme s dětmi čistili krmelec za kostelem, o který se staráme,
a proto po zimě jsme ho důkladně vyčistili a vyvápnili, aby byl připraven na
další sezonu. O týden později si děti
nasadily rukavice, připravily štětce,
dostaly barvu a s nadšením natíraly
stromky, které poškodila vysoká zvěř
a nátěr pomůže poškozeným stromům přežít. Další schůzku jsme se
konečně dostali k přípravě na soutěž,
zopakovali jsme si mysliveckou mluvu,
psy, rostliny, letorosty, semena a další
a další otázky. Proto jsme v neděli
10. 5. vyjeli do Vilémova, kde se
okresní kolo soutěže Zlatá srnčí
trofej konalo. Celé dopoledne jsme
v zámeckém prostředí dokazovali naše
znalosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii B (starší) soutěžilo
19 soutěžících. Za náš kroužek jich soutěžilo 7. Nejlépe se umístil na krásném

ňuje poplatníky, že v důsledku nabytí účinnosti nové vyhlášky Ministerstva zemědělství byla od letošního roku zvýšena
částka daně z nemovitých věcí za pozemky orné půdy, vinic,
chmelnic, ovocných sadů, zahrad a trvalých travních porostů.
Protože zvýšení ceny půdy za 1 m2 je v řádu haléřů až korun a sazby daně z těchto druhů pozemků jsou velmi nízké,
nejedná se o nijak zásadní zvýšení daně. Poplatníci nejsou
z důvodu uvedené změny povinni podávat daňové přiznání,
správce daně vyměří daň z moci úřední.
Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti
k dani z nemovitých věcí do datových schránek.

Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od roku 2016
Současně se složenkami obdrží letos poplatníci v obálkách i leták s informacemi o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Jde o pilotní projekt Finanční
správy, kdy počínaje rokem 2016 budou moci poplatníci daně
z nemovitých věcí využít možnosti placení této daně pro
střednictvím SIPO. V rámci informační kampaně proto obdrží
společně se složenkou pro placení daně na rok 2015 také informační leták, který obsahuje formulář „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“. Kdo bude
mít o tento způsob placení zájem, odevzdá vyplněný formulář nejpozději do 31. ledna 2016 svému místně a věcně příslušenému správci daně a v roce 2016 a dál už bude jeho daňová povinnost automaticky hrazena prostřednictvím SIPO.
Podmínky placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO a veškeré další informace k pilotnímu projektu naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí >SIPO. Podmínky jsou také zveřejněny na úředních
deskách všech finančních úřadů.

KVĚTEN V MYSLIVOSTI

6. místě Michal Blažek, na 9. Ester Janáčková, dále se na 10. místě umístil
Tomáš Bačkovský, 11. byla Janča Hájková, 13. Václav Čejka, 14. Terka Kučerová a na 18. místě Radim Solnička. Borovský kroužek obsadil v této kategorii
4. místo.
V kategorii A (mladší) borovské barvy hájilo 5 dětí. Vynikajícího výsledku dosáhl Lukáš
Balcar, který skončil na 1. místě,
3. místo obsadila Katka Luňáčková, na
11. příčce skončila Kačka Balcarová,
dále se umístila na 13. místě Barča Janáčková a na 17. místě Verča Janáčková. Za kroužek jsme v této kategorii
obsadili 1. místo. Všem účastníkům
moc gratulujeme a děkujeme za účast
v soutěži. Chceme poděkovat i rodičům, kteří nás doprovodili na soutěž,
ale i všem těm, kteří nám drželi palce.
Myslivecké Sdružení pořádá v sobotu 13. června 2015 rybářské závody
u rybníka „Na rozvalinách“. Začátek
v 6 hodin, soutěží se ve dvou kategoriích a soutěž je pro děti a mládež do
15 let. Občerstvení jako vždy zajištěno
nejen pro soutěžící, ale i pro fanoušky
a příznivce rybolovu.
Miroslava Luňáčková

Každoročně touto dobou vyzýváme
čtenáře Borovských listů k ohleduponosti k přírodě. Ani letos nevynecháme - opakování je totiž matka
moudrosti. Vidíme však bohužel, že
ani opakování donekonečna mnohdy
nepomáhá a někteří lidé se nepoučí.
Právě květen je v přírodě obdobím kladení mláďat srnčí zvěře, druhé
vrhy zajíců, hnízdění ptáků, bažantů,
koroptví. Je to doba, ve které bychom měli i my dbát na to, abychom
co nejméně vyrušovali zvěř, která
potřebuje co největší klid. Je na nás
všech, kteří chodíme do přírody se
svými psy, abychom je nepouštěli
v místech, kde by se mohla vyskytovat
zvěř, a už vůbec ne v lese. Jsou mezi
námi však tací, kteří toto nedodržují. Vystavují se tak porušení vyhlášky
o volném pobíhání psů a hlavně mysliveckého zákona, které může řešit
ustanovená myslivecká stráž v krajním
případě až zastřelením psa. Při venčení má být pes pod stálým dohledem
a hlavně: musí být ovladatelný.
Hrozbou pro zvěř jsou rovněž bezohlední motorkáři či čtyřkolkáři. Zamyslete se, prosím, nad těmito řádky,
než vyrazíte do přírody.
Myslivecké sdružení H. Borová
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SVĚTEM
561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna

ročník

na 3. místě, v kategorii mladší školní
věk získal 2. místo Dan Hájek (IV. třída). Výherci dostali od pořadatelů
soutěže diplom a krásné upomínkové
předměty. Děkujeme všem žákům,
kteří se soutěže zúčastnili, a vítězům
blahopřejeme. Výstava výtvarných
prací je instalována v prostorách
ZŠ Krucemburk a veřejnost ji může
zhlédnout do 30. června 2015.
Mgr. Dagmar Boumová

734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ
Návštěva knihovny

Dne 18. března se naše 5. třída vypravila do knihovny v Havlíčkově Brodě.
Když jsme přišli, paní nás uvítala, řekla, o čem si budeme povídat. Téma
bylo Na hradě a v podhradí. Hráli
jsme různé hry, paní nám četla kousek z knížky o hradech. Poslouchali jsme ukázky zvuku středověkých
zbraní. Nakonec jsme se podívali na
filmovou ukázku „Jak Albrecht dobýval tvrz“. Rozloučili jsme se a šli jsme
do Havlíčkova domu. Prohlédli jsme
si místnosti, kde Karel Havlíček Borovský žil. Potom jsme navštívili muzeum známek. Nakonec jsme si mohli
potiskat razítky obálky. Ještě jsme byli
v podzemí. Zastavili jsme se i na Smetanově náměstí. A odjeli jsme.
Nela Bartušková a David Kučera, žáci 5. třídy

Bledule

Dne 23. března se žáci 3. a 5. ročníku
ze ZŠ Havlíčkova Borová vypravili do
lesů u Nového Ranska. Autobus vyjel
v 12.15 hod. Vystoupili jsme a po pár
minutách chůze zahlédli první bledule, vyfotografovali a podívali se na
ně. Také jsme se zastavili u menšího
potoka, skákali, pobíhali a někteří do
vody spadli, ale namočili si jen boty.
Po menším odpočinku u potoka jsme
pokračovali v cestě. Když naše skupina vyšla z lesa, občerstvila se na kládách a pak šla dál. Moc jsme se těšili k
Sajfertovu buku a 6 žáků ho objímalo.
Od Sajfertova buku se šlo přímou cestu domů.

VŠEZNÁLEK

Čtyřčlenné družstvo žáků 5. třídy ve
složení L. Balcar, L. Bencová, D. Bruknerová a I. Ehrlerová reprezentovalo
naši školu ve vědomostní soutěži žáků
5. tříd - ve Všeználkovi. Oblastního
kola v Chotěboři se zúčastnilo dalších
11 družstev. Na soutěžící zde čekalo
6 kol otázek ze všeobecných znalostí a
matematických dovedností, žáci museli shromažďovat a třídit informace,
řešit křížovky i matematické rébusy.
Borováci většinu kol vyhráli, a zaslouženě tak dosáhli na 1. místo. Poděkování z naší strany patří organizátorům soutěže – DDM Junior a zejména
p. Pavlu Kučerovi za velmi příjemné
soutěžní prostředí, vtipný komentář
a spravedlivé hodnocení. Kromě odměny si naši žáci odvezli i pozvánku
do okresního kola v Havlíčkově Brodě.
Zde se konala soutěž v AZ Centru a dostavilo se na ni 8 nejlepších
družstev z havlíčkobrodského okresu. Opět na naše soutěžící čekalo 80
otázek z různých oborů a několik meziher. Borovští Všeználci si vedli jako
vždy velmi dobře - po posledním kole
je čekal rozstřel o 1. místo a postup
do krajského kola! 1. místo nám však
uniklo doslova o několik „sporných“
sekund, domů jsme si tak odváželi pomyslné stříbro - tedy nádherné
2. místo.
Soutěžní atmosféra v Havlíčkově
Brodě nebyla tak bezprostřední jako
v Chotěboři, vládlo zde nepříjemné

žáci 5. třídy

PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO
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V letošním školním roce proběhl již
10. ročník výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého, kterou každoročně pořádá Základní škola Krucemburk
a Společnost Jana Zrzavého. Téma
Inspirace Krucemburk či Okrouhlice nás zaujalo, a snad proto žáci
naší školy získali polovinu výherních
míst: v kategorii starší školní věk se
Markéta Geistová (IX. třída) umístila
na 1. místě a Vilém Klement (VI. třída)

Malované dovádění
v havlíčkobrodské
knihovně. Foto: ZŠ

školní rok

2014/2015

napětí, a tím více děkuji Lídě, Denče,
Ivče a Lukášovi za vzornou reprezentaci. Všichni si jejich vítězství ceníme
a přejeme hodně štěstí a dostatek sil
do soutěží dalších.
Mgr. Vlasta Slámová

Malované dovádění

Humorný den s malířem Adolfem
Dudkem zažili žáci první třídy v úterý 14. dubna. Nejprve je seznámil se
svými ilustracemi v knihách , pohovořil a ukázal některé pomůcky , které
při malování používá a představil jim
nové techniky současného malířství.
Během programu vyvrátil několika
dětem přesvědčení, že neumí malovat. Naučil je totiž malovat pomocí
geometrických tvarů a to zvládne
opravdu každý. Společně se spoustou
říkadel a přesmyček, které používal
při malování, vzbudil v dětech velký
zájem spolupracovat a nelelkovat.
V závěru se každému podepsal svým
originálním ptačím podpisem. Spokojení, pomalovaní a plní dojmů jsme
se vrátili do školy.
Mgr. Iveta Neubauerová

DUBEN V PŘÍRODĚ

Jako každý rok, tak i letos v dubnu
jsme se zapojili do dvou akcí prospěšných pro přírodu. Ve čtvrtek
16. 4. jsme v rámci akce Čistá Vysočina uklidili prostory podél komunikací
směrem na Vepřovou, Modlíkov, Jitkov, Peršíkov, Slavětín, Železné Horky
a Cibotín. O to se postarali starší žáci.
Ti mladší se rozdělili na dvě skupiny. Prvňáčci prošli naším městysem,
druháci uklidili cestu k Podhoráku
a zpět. Přestože takto uklízíme už
několikátý rok, udivuje nás dospělé
i děti, že neukáznění občané naši aktivitu úspěšně „podporují“. Ze všech
míst jsme letos nashromáždili celkem
71 pytlů s odpadky. K nejpozoruhodnějším nálezům patřily staré boty, nerezový pavouk (šesťáci ho hned přijali
za třídního maskota), oblečení apod.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Tedy takový odpad, který lze jednoduše odnést nebo odvézt kamkoliv do
příslušného kontejneru. Lidi, kdy už to
konečně pochopíte?!
P. S. Jedinou vadou na prospěšnosti
této akce je to, že Kraj Vysočina není
schopen zajistit pružněji odvoz pytlů
s odpadky. Některé jsou po několika
dnech potrhané, rozsypané a práce
dětí tak trochu přichází vniveč!!!
Ve středu 22. 4. jsme Den Země
oslavili prací. Vcelku tradičně jsme
uklidili prostory v obci a jejím okolí.
Prvňáci a druháci uklízeli na sportovním hřišti. Třeťáci a čtvrťáci absolvují
ve středu plavecký výcvik, proto obešli pouze školu, park a náměstí. Páťáci
si „pěkně hrábli“ za Borovou, podél
silnice na Vepřovou. Šestka a sedmička upravila okolí vodárny. A osmáci
s deváťáky tradičně shrabali kopec
kolem kostela a dokončili přípravu čarodějnické hranice.
Mgr. Jana Žáková - 2. stupeň ZŠ

TŘEŤÁCI A ČTVRŤÁCI NAVŠTÍVILI
m-centrum
- méně známé oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Připravená beseda s názvem Hudební guláš
začala osmisměrkou. Tu začaly děti luštit ve čtyřech skupinách. Řešením byl
hudební skladatel, interpret nebo hudební těleso nejrůznějších žánrů: Antonín Dvořák, Ewa Farna, Assonance,
Divokej Bill. Vyluštěné heslo děti zadaly do vyhledávače v počítači a mohly si
vybrat CD i skladbu, kterou ostatním
pustí k poslechu. Následoval už jmenovaný hudební guláš, jako poznávačka
melodií a písní z filmů či pohádek, a ne
zrovna nejlehčí. Děti, které získaly nejvíce bodů, byly odměněny fidorkou a
mohly si prohlédnout prostory m-centra, v němž si můžete půjčit CD, DVD
a společenské hry. Děti, které se učí
hrát, nám zahrály na klavír. Pro většinu
dětí byla návštěva m-centra objevením něčeho nového a příjemným překvapením!

Mgr. Jana Žáková - 1. stupeň ZŠ

DRAVCI V AKCI

Pušťa, Tonda, Zuzi - to nejsou jména
nových žáků (a snad ani přezdívky pro
paní učitelky:)). To jsou jména nočních
dravců, které nám předvedli manželé
Školoudovi z jihlavské zoologické zahrady v pondělí 27. dubna. Někteří
žáci jak z mateřské školky, tak ze ZŠ
získali důvěru zkušeného sokolníka
a mohli si některou ze sov potěžkat,
a to nejen na ruce - některým přistál
takový opeřenec i na hlavě! Poštolky
nebo sovy se nám pak chvilkami proháněly nad hlavami, viděli jsme, jak

číslo
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se trénuje takové káně pro lov nebo
jak se některým denním dravcům nasazuje tzv. čepička, aby se zabránilo
jejich rychlým pohybům a případným
úrazům. Svým zobákem a velikostí
nás nejvíc zaujal orel; když roztáhnul
křídla, šel z něj strach. Naštěstí nás
průvodkyně celým vystoupením, paní
Školoudová, ubezpečila, že orel nežere malé děti, ale mršiny.

zkusili řešit hlavolamy
nebo zůstali v expozici
obnovitelných přírodních zdrojů.
Jednoduše vynikající výstava pro
ty, kteří si rádi hrají a přitom se něco
dozvědí. Navíc výdaje na dopravu,
vstupenky i oběd byly hrazeny z tohoto projektu.

SBĚR NETŘÍDĚNÉHO PAPÍRU

Protože jsme žáky školy, která propaguje zdravý životní styl, přihlásili
jsme se do 8. ročníku internetového
soutěžního kurzu Hravě žij zdravě.
Soutěž je určena všem dětem, které
mají zájem naučit se zásadám správné výživy a zdravého životního stylu.
Během 4 měsíců jsme prošli 4 lekcemi, kde jsme si teoreticky i prakticky
vyzkoušeli poznatky z oblasti výživy, pitného režimu, duševní hygieny
a pohybových aktivit. V závěru každé
lekce na nás čekal test, který prověřil naše znalosti a jehož vyplněním
jsme sbírali cenné body. Součástí kurzu bylo i vyplňování Deníčku. Ten byl
zaměřen na trénink vyváženosti mezi
příjmem a výdejem energie. Deníček
byl povinný a bez jeho vyplnění jsme
se nedostali do další lekce. A teď několik údajů. Soutěže se zúčastnilo
5 796 žáků ze všech krajů ČR, zaregistrovalo se více jak 340 pátých tříd,
z nichž soutěž dokázalo dokončit jen
152. My bychom v celostátním měřítku obsadili 26. místo, ale hodnotilo se umístění v jednotlivých krajích,
z nichž se postupovalo do celostátního kola pouze z 1. místa. My jsme se
v 3. nejpočetněji zastoupeném kraji
umístili z 16 soutěžních tříd na nádherném 4. místě.
Všichni (100%účast) naši páťáci si
za svou šikovnost zaslouží velikou pochvalu.

Mgr. Lenka Havlíková

Tři dny žila naše škola sběrem nepotřebného papíru. Žáci nosili připravené balíky, rodiče i prarodiče vozili
krabice a kartony auty, do obchodů
a např. na poštu jsme vysílali žáky
- nosiče, přispěli nám i další organizace
a jednotlivci, některé jsme si nemohli
ani zapsat - nechali nám nezištně svůj
příspěvek u školy. Kontejner firmy
ODAS byl napěchovaný, žáci 8. ročníku, kteří akci zajišťovali, poctivě papír
sešlapávali, aby se toho vešlo co nejvíc. Výsledkem jsou 3,5 tuny papíru.
Teď ještě vybrat to správné zvíře ze
ZOO Jihlava, které budeme podporovat po dobu jednoho roku.
Unie rodičů, žáci i učitelé ZŠ a MŠ
děkují všem, kteří přispěli na tuto akci.

TECHMANIA PLZEŇ

Součástí projektu „Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“ jsou
i dvě exkurze. A tak žáci 8. a 9. ročníku spolu se zástupci sedmáků vyjeli
29. dubna na první z nich - do Plzně,
do areálu bývalé největší haly Škodových závodů, která byla moderně zrekonstruována a na ploše 8 337,35 m2
nabízí stovky interaktivních stanovišť;
navíc se do haly vešly opravené historické tramvaje i lokomotiva. A to vše
je zpestřené pravidelnou show, tedy
ukázkou fungování některých přístrojů, chemických prvků apod. My jsme
měli štěstí na vtipnou ukázku o vlastnostech a využití tekutého dusíku.
Na všech stanovištích měl každý
žák příležitost vyzkoušet, a na základě toho i pochopit některé fyzikální
či chemické zákony, zjistit, jak člověka
mohou jeho smysly oklamat, srovnat
např. sílu svého stisku, či rychlost švihu rukou, zjistit, kolik vody je v těle
medúzy ve srovnání s vlastním tělem,
zkusili jsme natáčet film či zpravodajství a využívat čtecí zařízení, některé
zaujalo zaznamenávání „létajících postav“, jež je známé z filmu Matrix atd.
Kromě výstavních prostor Science
centra jsme zašli i do planetária, prošli se mlžnou stěnou, viděli hvězdnou
oblohu v 3D projekci apod. Někteří
byli nadšení stavebnicí Merkur, jiní

Mgr. Lenka Havlíková

HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ

Mgr. Martina Brychtová

SBĚR PAPÍRU BYL ÚSPĚŠNÝ

Po 3 dny jsme s osmáky plnili přistavený kontejner papírem, který
nosili žáci, ale i spoluobčané, kteří
chtěli dětem pomoci při sběru papíru. Za vydělané peníze adoptujeme zvířátko z Jihlavské ZOO. Žaci si
po hlasování vybrali mývala. Tuto
nebo podobnou akci bychom rádi
zopakovali. Plánujeme to zhruba na
říjen tohoto roku.Proto už teď můžete shromažďovat papír na další akci,
o které budeme včas informovat.
Chtěli bychom moc poděkovat paní
ředitelce za organizaci, p.uč. Havlíkové a osmákům, kteří se o vše starali
i všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Miroslava Luňáčková, Unie rodičů
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KVĚTEN 2015
Ordinujeme
ve Ždírci
nad Doubravou
již více než
půl roku.

Zlepšujeme naše služby.

Pořídili jsme nový UZ přístroj.
Objekty umí prostorově zaznamenat
v 3D a 4D. Jeho dalším plusem je
i mnohem kvalitnější 2D obraz.
Další novinky připravujeme.
Podrobnosti na:

www.gynstr.cz, tel.č. 732 702 207.

Senior Point

V našem havlíčkobrodském kontaktním místě, které se nachází v budově
AZ CENTRA (Rubešovo náměstí 171)
nabízíme tyto pravidelné aktivity:
Pondělí 9.00 – 10.00 VYCHÁZKOVÉ
DOPOLEDNE (procházka parkem,
povídání si a následné posezení
v kanceláři u kávy nebo čaje)
Pondělí 14.00 - 15.00 CHŮZE S HOLEMI (Nordig walking) (je možné
si hole u nás zapůjčit, za silného
deště se „chůze“ ruší)
Čtvrtek 8.00 - 10.00 – PRAVIDELNÝ
ZDRAVOTNÍ MONITORING (ve spolupráci se SZŠ a VOŠZ Havl. Brod je
možné si nechat bezplatně změřit
TK, GM A BMI – tlak, cukr a tuk)
Čtvrtek 9.00 – 10.00 – ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ (s sebou vhodné oblečení
a obutí do gymnastického sálu )
Pátek 9.00 – 11.00 RUKODĚLNÉ DÍLNIČKY (přijďte si zhotovit drobný
dáreček, výzdobu do bytu či domu)
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Nepravidelné aktivity: přednášky,
pochody, výlety, soutěže apod...
Více info: www.oscck.cz/seniorpoint
Stále platí, že v jakýkoli den můžete
využít nabízených služeb – informace z oblasti života, které Vás zajímají..., informace o soc. službách, úřadech, institucích, veřejných službách
apod...., je možné se u nás zaregistrovat v rámci projektu Senior Pasy...,
využít dvou počítačů s internetem...,
k vyhledávání informací ..., nebo si
jen tak popovídat....
!!! NOVĚ!!! BRAIN JOGGING
- cvičení na počítači, jenž zdokonalují
vždy danou kognitivní oblast: stimulace paměti, prohlubování koncentrace,
rozšiřování zásoby, zdokonalování logického myšlení, zlepšování vizuálně-prostorové orietace. Vše Vám vysvětlíme,
ukážeme - viditelné výsledky při používání programu: 3 x týdně 20 minut po
dobu 3 měsíců...přijďte si vyzkoušet!!!
Veškeré pravidelné aktivity, přednášky i nabízené služby jsou pro seniory = ženy i muže od 55 let.
Těšíme se na Vás.			
Koordinátorka Senior Pointu Ilona Loužecká

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři,
sobotní provozní doba knihovny od
16.°° do 17.°° není produktivní a čtenáři využívají nejvíce časy do 16.°°
hodin. Provoz knihovny bude od
května 2015 změněn. Nová doba výpůjček bude v rámci provozu muzea
do 16.°° . Úterý zůstává zachováno do
17.°°. Provozní doba bude změněna
i na webových stránkách knihovny
(http://knihovna.havlickovaborova.cz).
Z Brodského VF jsou k dispozici nové tituly knih. Srdečně Vás zvu
k zápůjčce, každý si najde to své.
Marcela Sobotková, knihovnice

BOROVSKÉ LISTY
ZÁKLADNÍ INFORMACE: Uzávěrka čísla

vždy poslední den v měsíci.
Kontaktní e-mail: urad@havlickovaborova.
cz. Ceník inzerce pro podnikatele:
www.havlickovaborova.cz. Podílejte se na
podobě vydání s námi!

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Mladí myslivci natírají stromky
proti okusu. Foto: MS

Lukáš Balcar a Katka Luňáčková se skvěle umístili v soutěži Zlatá
srnčí trofej ve Vilémově. Foto: MS
Havlíčkova Borová - Pohled.
Foto: Ivo Havlík

Borovští hasiči na hře Plamen. Mladší se umístili na 6. místě, starší na 3. místě
a vybojovali si tak postup na okresní kolo do Havl. Brodu. Foto: SDH

Čarodějnice u kostela letos vzplála o něco dříve,
a tak mnozí příchozí, kteří dorazili na tradiční
osmou večerní, zhlédli už pouze hořící hranici.
Foto: David Burian

Mladší žáci na domácím trávníku.
Foto: Linda Burianová

„Ondřej Dejmal hrál skvěle,
třetí místo v celkovém pořadí mezi
118 účastníky to potvrzuje, konkurence byla
velmi dobrá. Práce pana Kačora s dětmi v šachovém kroužku a jejich výsledky v regionu jsou příkladné pro ostatní ZŠ“, sdělil redakci Václav Paulík,
ředitel Šachového festivalu Vysočiny 2015. Foto: www. mcr15.kssv.cz
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OBRAZEM

Vlevo: sběr papíru organizovaný osmáky; vpravo: žáci základní školy při akci Čistá Vysočina. Foto: ZŠ
Čarodějnický rej v mateřské škole. Foto: MŠ

Lupínci ukončili plavecký výcvik. Foto: MŠ
Kulíšci se učí třídit. Foto: MŠ
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Čištění Borovského potoka - trasa „EASY“. Foto: Jana Havlíčková

Čarodějnický rej na TrojHáčku - jednou
z doprovodných aktivit byla i střelba ze
vzduchovky. Foto: Linda Burianová.

Čištění Borovského potoka - trasa „HARD“. Foto: David Burian

