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SLOVO STAROSTY
Přestože zima ještě jistě neřekla svoje poslední slovo, jarní počasí se už
v uplynulých dnech ukázalo v plné
síle. Spousta z nás zahájila jarní úklid
na svých zahradách, dvorcích, v okolí
svých domů. Kompostárna a sběrný
dvůr budou v provozu, podobně jako
v loňském roce, z důvodu příznivého
počasí o něco dříve, než bývá zvykem.
Začínáme ve středu 18. března.
Otevírací hodiny se neměmí a zůstávají stejné tak, jako v uplynulých
letech, tj. středa od 9:00 do 11:00,
sobota od 10:00 do 12:00. Nabízíme
rovněž rozmístění kontejnerů na tradiční místa - konkrétní dny a lokality
pro jejich rozmístění naplánujeme
operativně dle počasí.

Rozlosování JARO 2015
str. 7, 10

Krádeže dřeva

S příchodem hezkého počasí se
opět začínají množit krádeže dřeva
v lesích městyse. Někteří zloději už
jsou dokonce tak drzí, že řežou dříví
přímo na skládkách a vyřezávají stromy kolem cest. Proto jsem se rozhodl
pořídit fotopast, aby byl tento koníček některých našich spoluobčanů
napínavější. Kdo bude chycen při krádeži, toho povedu k právní zodpovědnosti. Upozorňuji, že budu nárokovat
všechno dřevo, co se u dotyčného
doma najde, a nebude mít doklad
o jeho původu. Samozřejmě ne za
cenu palivového, ale za cenu kulatiny.

Z historie

str. 4 - 5

Fimfárum se loučí

str. 5

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vypsat fotosoutěž: pakliže mi někdo nafotí některého spoluobčana,
jak krade v našich lesích, dostane
od městyse 2 m3 palivového dřeva.
Jinou skupinu tvoří občané, kteří
mají po domluvě s městysem za úplatu
v lese dřevo dělat povoleno, ale jedná se pouze o probírky, prořezávky
a špatné stromy. Pokud narazíte na
někoho, kdo řeže v našich lesích zdravý strom, nebo dříví na skládce, určitě
to nemá povolené. A kdo má povoleno v lese dříví dělat, tak mu zcela jistě
vadit nebude, když ho někdo vyfotí.
Aleš Uttendorfský, starosta

Druhou únorovou sobotu prošel Borovou masopustní průvod, tentokrát v režii místních hasičů. Foto: Michal Fišer
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.
TITUL ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838
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Masopust v základní škole si užili nejen školáci,
ale i děti z mateřské školy. Foto: ZŠ.

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ DÍLNY
KDY:

Irena Hromadová přivezla z Opavy do Přibyslavi vlastní publikaci o jedenácti mužských
„kolenech” borovského rodu Stránských.
Foto: Ivo Havlík, článek na str. 4-5

Spolek TrojHáček Vás srdečně zve na poslední ze série

TVOŘI V ÝCH DÍLEN PRO SENI O RY v rámci projektu TVOŘIVÝ DOMOV

v sobotu 21. 3. 2015
KDE: ZŠ Havlíčkova Borová

10.00– 13.00 (15.00 hodin)
Smaltované šperky
Glycerinová mýdla
Pletení z papíru
Pletení pomlázek
Šití zvířátek z filcu
Malování prostírání, tašek

13.00 – 18.00 hodin
Vinuté perly
Náramky z korálků
Zdobení perníčků
Jarní aranžování
Pletení z pedigu
Malování prostírání, polštářků

v neděli
od

VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY PROSÍME O PŘEZUTÍ!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

29. března 2015

14:00 v Lukšově chalupě

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

K NAHLÉDNUTÍ NOVĚ OTEVŘENÁ TĚLOCVIČNA

Těšíme se na Vás 

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

DĚTÍ

DO

V

28. 3. 2015 od 13 do 17 hodin

M ATEŘSKÉ ŠKO LY

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
H AVLÍ ČKO VĚ BO RO VÉ

20 1 5/ 2 01 6
S NÁSTUPEM OD 1. 9. 2015

PRO

ŠKO LN Í RO K

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE

PROBĚHNE VE DNECH

PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT FORMOU KARAOKE

24. a 25. BŘEZNA 2015

PÍSNIČKY DLE VAŠEHO VLASTNÍHO VÝBĚRU 

VŽDY OD

14.30 DO 16.30 HODIN

Základní škola a M ateřská škola
Havlíčkova Borová
TELEFO N : + 4 20 7 3 4 23 0 3 17

Vstupné dobrovolné
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e-mail: materskaskola.hb@seznam.cz
web: http:/ / www.zsborova.cz/ ms/
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 12. ÚNORA 2015
USNESENÍ
1/2/2015
2/2/2015
3/2/2015

4/2/2015

5/2/2015
6/2/2015
7/2/2015
8/2/2015
9/2/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Karel Šmíd, Zdeněk Štěpán
- schvaluje program jednání.

- jmenuje komisi pro výběrové řízení na akci „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA HAVLÍČKOVA BOROVÁ
2015“ ve složení: Ing. Aleš Uttendorfský, Ing. Karel Šmíd, Zdeněk Štěpán; náhradníci: Ondřej Dejmal,
Ladislav Hájek, Eva Havlíčková.
- schvaluje možnost zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Hanou B. a schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2440/10 panu Pavlu Z. a paní Haně B. Zároveň schvaluje záměr koupě nemovitosti
p.č. 85/5 od pana Pavla Z.
- schvaluje žádost paní Petry H. o montáž přímotopů do obecního bytu na adrese Pivovarská
čp. 110.
- schvaluje žádost paní Dany N. o pokácení 2 ks dřevin.
- schvaluje předběžný souhlas se záměrem společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s.
na stavební úpravy objektu střediska.
- schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Památkově chráněná území 2015.
- schvaluje zrušení záměru výměny oken v základní škole v roce 2015.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 9. DUBNA OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
místní poplatky

Upozorňujeme občany, že do konce
dubna 2015 je splatný poplatek ze
psa a dále poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do 30. 4. 2015 je
splatná polovina částky za vývoz komunálního odpadu, využíváte-li možnost platby na 2 splátky.
Místní poplatky splatné k 30. 4. 2015:
POPLATEK ZE PSA
200 Kč/pes
POPLATEK ZA
400 Kč/os./rok
ODVOZ KOMUNÁL- (do 30.4. splatNÍHO ODPADU
ná 1/2 částky)

ODEČET VODOMĚRŮ

V posledním březnovém týdnu bude
probíhat odečet vodoměrů v Havlíčkově Borové a osadě Peršíkov. Žádáme občany, aby v týdnu od 23. 3. do
31. 3. 2015 nahlásili stav svých vodoměrů, a to jedním z následujících způsobů:
- TELEFONICKY: 569 642 101
- SMS ZPRÁVOU: 776 46 83 63
- E-MAILEM: urad@havlickovaborova.
cz nebo OSOBNĚ. Ve zprávě, prosím,
uveďte Vaše JMÉNO, ČÍSLO POPISNÉ
A STAV VODOMĚRU. Vodné a stočné
se hradí do konce dubna 2015, podobně jako poplatek ze psa a poplatek
za vývoz odpadu. Upřednostňujeme platbu bezhotovostním
převodem na účet městyse číslo
1122777349/0800 (kontaktujte nás,

rádi Vám sdělíme částku a variabilní symbol k platbě). Je-li to ve Vašich
možnostech, prosím využijte k platbám místních poplatků i vodného
a stočného bezhotovostní formu úhrady. Předem děkujeme za spolupráci.
Cena vodného i stočného za m3 zůstává nezměněna, tj. 25 Kč (16 Kč vodné,
9 Kč stočné).

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU OD DUBNA 2015

Firma ODAS oznamuje, že od dubna
bude vývoz popelnic v Havlíčkově
Borové a Peršíkově probíhat každý
sudý čtvrtek (poprvé 2. 4.); v Železných Horkách potom každou sudou
středu.

ŽÁDOSTI O DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTYSE - NOVĚ OD ROKU 2015

Upozorňueje spolky, že vzhledem
k novele zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dojde ke změně způsobu
podávání žádostí a jejich administraci. Uzávěrka tohoto vydání proběhla

před konáním zastupitelstva, které
se touto problematikou bude zabývat, proto se ke všem detailům v tuto
chvíli nemůžeme vyjádřit. Upravené
podmínky pro poskytování dotací najdete na webových stránkách městyse. Zástupce jednotlivých spolků budeme za tímto účelem kontaktovat.
Linda Burianová

Borovské hry 2015

V letošním roce se opět uskuteční
Borovské hry, tentokrát na SlovenSku v Borové u Trnavy
v termínu 26. – 28. června 2015.
Odjezd autobusu bude v pátek odpoledne, příjezd domů plánujeme
v neděli odpoledne. Cestu hradí úřad
městyse.
Případní zájemci o tuto akci se mohou
předběžně hlásit na úřadu městyse
do 30. 4. 2015. V měsíci květnu pak
budeme přijímat závazné přihlášky
a vybírat zálohu 100,- Kč, abychom
zjistili skutečný počet zájemců a podle toho zajistili dopravu.

Aleš Uttendorfský, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ DÍLNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE,
článek s detaily programu najdete na str. 9, pozvánku
uveřejňujeme na str. 2
28. 3. sobota ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU, úřad městyse; pozvánku
najdete na str. 2
29. 3. neděle HRÁTKY S KERAMICKOU HLÍNOU, pořádá spolek TrojHáček; pozvánku najdete na str. 2
4. 4. sobota ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA, pořádá spolek TrojHáček, pozvánku najdete na str. 2
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
21. 3. sobota
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slovo hejtmana

I s téměř měsíčním odstupem
se musím vrátit k mimořádné události, kdy byla Vysočina skloňována
s respektem a obdivem v médiích
téměř celého světa. Závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě sledovalo začátkem
minulého měsíce za tři dny sto tisíc
nadšených diváků přímo na místě
a zprostředkovaně miliony televizních diváků v nejrůznějších zemích
téměř všech světadílů. Na přípravě
a vlastním průběhu soutěží se podílely stovky obětavých lidí. Skvělí byli
diváci, kteří vytvořili báječnou atmosféru. V hledišti panovala velmi kamarádská nálada bez ohledu na to, jakým
jazykem diváci hovořili. O velmi dobré
organizaci a velkolepé kulise hovořili
s obdivem všichni čeští i zahraniční
sportovci a hosté. Jsem rád, že také
Kraj Vysočina přispěl svým podílem
na přípravě a organizaci k výraznému
úspěchu akce.
A nejednalo se jen o současnost.
Důležitým předpokladem pro takovou špičkovou akci světového významu byla i skutečnost, že dlouholetým
společným úsilím zainteresovaných
bez ohledu na politickou příslušnost
se povedlo úctyhodné dílo – už při
předešlých akcích návštěvníky z celého světa obdivovaný sportovní areál
„Vysočina Arena“. Výsledkem je účin-

ná propagace Vysočiny, která se může
podstatně odrazit i v návštěvnosti
našeho kraje.
Těšit se z úspěchů Vysočiny při akci
světových rozměrů je velmi příjemné,
podstata mé funkce ale spočívá v něčem jiném. V každodenní běžné práci, při níž se snažím prosadit potřeby
regionu. Mimo jiné například vyjednáváním v poslanecké sněmovně
a na ministerstvech. Zároveň se po
celé své volební období snažím systematicky poznávat všechny kouty Kraje Vysočina a problémy konkrétních
míst. Naposledy byla cílem mé výpravy severovýchodní část kraje. V Jimramově jsme při setkání s vedením obce
diskutovali témata dopravní obslužnosti, údržby silnic i potíže při výkupu pozemků nutných pro realizaci
projektu protipovodňových opatření.
Svratka je zase zvláštní tím, že se jedná o jedno z nejvýše položených měst
Vysočiny a s tím je spojená i nesnadná údržba silnic v zimních měsících.
Potíže městu přináší i klesající počet
obyvatel a jejich migrace do okolních
obcí. Důvodem je zejména nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu. Ač se vedení města
snaží o zasíťování nových pozemků,
není v možnostech rozpočtu města
uspokojit všechny potřeby zájemců,
a to ani s využitím dostupných státních dotačních titulů. Naopak velkou
spokojenost vyjádřil starosta Svratky

Rod Stránských přišel do Borové
ze Slavětína v roce 1725
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Emanuel Stránský vzdělával následníka trůnu, korunního
prince Rudolfa Habsburského * V rodině byl také rektor Karlovy univerzity
Irena Hromadová, roz. Stránská, nikoli původním příjmením, ale tzv.
učitelka v Opavě, s píli a pečlivostí po chalupě, tzn. byl to „ten Stránský
sobě vlastní připravila k soukromému od Hladkých”. Z jeho velké rodiny
vydání Kroniku ve fotografiích rodu vzešlo několik generací Stránských
Stránských, který od roku 1725 žije v široce rozvětvených liniích. V samotv Havlíčkově Borové. Rovněž napsa- né Borové dosud žijí pokrevní příbuzla studii o genealogických souvislos- ní v příčné linii po meči. V Borové žijí
tech Josefa Stránského z Havlíčkovy i další nositelé příjmení Stránský, jeBorové a světoznámého antropolo- jich kořeny však nespadají do Slavětíga, předválečného rektora Karlovy na, ale do Vepřové, kam na počátku
univerzity Jindřicha Matiegky. Obě 18. století přišel ze Sázavy Vít Stránvzácné publikace při nedávné návště- ský. Mezi nejznámější příslušníky
vě rodné Přibyslavi zapůjčila autorovi původem „vepřovského” rodu patří
těchto řádků.
Josef Stránský, štábní kapitán 331.
čs. bombardovací perutě britského
Zapsali se do dějin země
královského letectva RAF. V průběMikoláši Stránskému (nar. kolem hu času se tyto dva rody Stránkých v
r. 1660) se ve Slavětína asi v roce 1687 Borové propojily. „Pro naši hlavní ronarodil syn Matyáš, nebo též Matěj. dovou linii je nejdůležitější životní příTen se 4. listopadu 1725 přiženil do běh Jana Evangelisty Stránského (nar.
Borové. Za manželku si vzal Kateři- 27.12.1806), mistr mlynářský z Boronu Hladkou, dceru sedláka Vavřince vé měl s Marii Hejnou devět dětí, řada
Hladkého z dnes již nestojící chalu- z nich se zapsala nejen do dějin Boropy čp. 3. Příchodem Matouše Strán- vé, ale do historie Rakouska-Uherska.
ského do Borové se mu začalo říkat Josef (1831) byl v Praze c.k. zemským
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František Mládek s investicemi kraje
do rekonstrukcí silnic v okolí města.
Jednou z rozhodujících podmínek
dobrého života kdekoliv je jednoznačně zaměstnanost. Proto jsem se
tak jako jindy i tentokrát nevyhnul
jednání s podnikateli. Navštívili jsme
jednoho z významných zaměstnavatelů na Vysočině, žďárskou společnost TOKOZ. Společná diskuse
s generálním ředitelem firmy Vladimírem Chládkem se týkala především zaměstnanců, jejich dopravy do
zaměstnání i spolupráce ve vzdělávání žáků technických škol. Jinou náplň
měla naše návštěva v sídle nestátní
neziskové organizace Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě. Ta se věnuje
poskytování sociálních služeb pro
duševně nemocné. Vyjasňovali jsme
si tedy s ředitelkou organizace Annou
Šimonovou své pohledy a zkušenosti
vzhledem k připravované transformaci psychiatrické péče v rámci České republiky, která se zařízení tohoto
typu úzce dotýká.
Při tomto připomenutí svých nedávných prožitků jsem si uvědomil, že je
to u mne stejné jako v každém jiném
všedním životě – chvíle slavnostní se
střídají s běžnou každodenní prací. Ta
mě zatím velmi těší, protože cítím její
smysl, což je podle mě na práci každého to nejpodstatnější.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

soudním radou; Emanuel (1838) c.k.
sekčním šéfem ministerstva vojenství
ve Vídni, vzdělával následníka trůnu,
korunního prince Rudolfa Habsburského a byl povýšen do šlechtického
stavu; Adolf (1845) převzal po otci
v Borové mlýn; Jan (1848) byl v Borové majitelem známého hostince,
v roce 1912 ho prodal Františku Tonarovi, jehož jméno je na fasádě doposud,” uvádí rodová badatelka.

Dědeček pocházel z rodiny
hostinského

Zvláštní kapitolu Irena Hromadová
věnuje svému dědečkovi Bohumilu Stránskému pocházejícímu právě
z rodiny hostinského Jana Stránského.
Tento Jan byl vyloučen z gymnázia,
když byl jako student přistižen s dívkou, což tehdy bylo hrubé porušení
školního řádu. Ztratil podíl na rodinném majetku, ale otec mu koupil,
usedlost U Valentů čp. 12, kde si Jan
zřídil obchod s široko daleko vyhlášenou kuchyní a ubytováním. Irena
Hromadová svého dědečka Bohumila Stránského nepoznala. Na svět
přišel v Borové jako druhorozený
1. května 1884. Studoval v Pardubicích
a v Poličce v roce 1906 získal vysvědčení učitelské způsobilosti. Tak začala historie několika generací učitelů
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rodu Stránských. Bohumil Stránský
učil ve Ždírci nad Doubravou, Sobíňově a do důchodu odešel v dnešním Žižkově Poli. Jeho syn Zdeněk byl
učitelem v Přibyslavi, kde je s manželkou Věrou, rozenou Břízovu, rovněž učitelkou, pochován. Na Zdeňka
Stránského, otce Ireny Hromadové, si
senioři z Havlíčkovy Borové vzpomenou jako na vynikajícího muzikanta,
v sokolovně hrával na tanečních zábavách. Podle některých indicií rod
Stránských byl pokrevně spřízněn
s rodem Karla Havlíčka Borovského.
Irena Hromadová toto tvrzení ve své
Rodové kronice vyvrací, nepovažuje
ho za věrohodné.
POZNÁMKY:

Ivo Havlík

Rudolf Habsburský-Lotrinský, jehož
vychovával borovský rodák Emanuel Edler
von Stransky, byl 30. ledna 1889 nalezen
mrtev vedle své nemanželské milenky
Mary Vetserové. Jejich smrt nebyla nikdy
objasněna, zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu. Novým následníkem trůnu se stal František Ferdinand d‘Este, po atenátu na něho
v Sarajevu v roce 1914 vypukla 1. sv. válka.
Prof. MUDr. RNDr. Jindřich Matiegka
(Benešov 1862 - Mělník 1941) byl český
lékař a antropolog. v letech 1929-1930
rektor Univerzity Karlovy. Vzal si dceru
Josefa Stránského (nar. 1831 v Borové),
c.k. zemského soudního rady. S rodinou
v Borové udržoval vřelou korespondenci,
která je dnes uložena v archivu Národního muzea v Praze. Irena Hromadová
napsala studii Josef Stránský a Jindřich
Matiegka - genealogické souvislosti s vazbou na Mělník.

FIMFÁRUM SE LOUČÍ
Vážení příznivci Letního kina „FILMFÁRUM“: avizoval jsem to již dvě
sezóny a letos to doopravdy zastavuji. Moje důvody tušíte. Nedají se
hrát premiéry, protože již nejsou na
filmovém páse. Do digitálu nebudu
investovat, a to nejen proto, že jsem
již v letech, ale ta současná nabídka
filmů mi připadá již zcela ujetá. Ale to
bude nejspíše mým věkem. Hrát starší
české filmy se loni ukázalo jako dost
složité a také to distributoři a producenti výrazně zdražili. Kdepak je těch
třeba 35 kopií od úspěšné veselohry?
Zlikvidovali to a nechali si pouze jedinou a dělají s ní obrovské drahoty například Jan Svěrák s Tmavomodrým
světem.
Po 14ti letech budu mít svobodné léto - ALE, byla to pro mne jediná
šance, kdy jsem dokázal aspoň trošičku zhubnout. Nebudu se 65 večerů
léta stresovat, aby nepřiletěl divokej
fukejř a nehodil plátno do lidí - ALE,
již nezažiji tu svoji radost, když se
večer vydařil. Běžně jsem přejížděl
s traktorem a obrovskou maringotkou

Josef Stránský (nar. 1831 v Borové) byl v Praze
c.k. zemským soudním radou. Jeho dcera se
provdala za světoznámého antropologa rektora
Karlovy iuniverziry prof. Jindřicha Matiegku.
Portrét je přibližně z roku 1870. Foto: archiv
Ireny Hromadové

Emanuel Edler von Stransky (nar. v Borové
v roce 1838) se stal c.k. sekčním šéfem ve Vídni, jako vychovatel následníka trůnu Rudolfa
Habsburského byl povýšen do šlechtického
stavu. Foto: archiv Ireny Hromadové

Filip T.A.K. je prvním vystavovatelem
v přibyslavské galerii Na mlýnku

Kavárna Grand Café na Bechyňově náměstí v Přibyslavi má od 1. března obrazovou galerii Na mlýnku. Její název vymyslela Libuše Raková, bývalá galeristka ve Žďáru nad Sázavou a manželka výtvarníka z Havlíčkovy Borové, který
svá díla signuje pseudonymem Filip T.A.K. a byl poctěn provoz galerie zahájit.
Po něm přijdou na řadu další akademičtí malíři, grafici a fotografové z Vysočiny. Na snímku na str. 11 obrazy zavěšují jmenovaní manželé za dohledu baristy
Miroslava Plesla, jehož manželka Alena, která krásnou kavárnu provozuje, pochází ze sousední obce Vepřová.
Ivo Havlík, foto na str. 11

100 kilometrové vzdálenosti, a i delší.
To by šlo, ale v hustém provozu to je
ošklivé dobrodružství - ALE, již nebudu mít cíl, kde jsem něco slíbil a oni se
mnou počítají.
Konec sentimentu - nyní se Vám
také něčím pochlubím, co ukazuje
kinový tachometr: Rok 2001 až 2014
- to je 14 sezón, 113 stanovišť, 738
promítacích večerů, 1450 odpromítaných hodin, ujeto 15 000 km a to
nejkrásnější - 149 000 diváků! Těm
číslům se mi nechce ani věřit. Radost
z nich máte právo mít i všichni, kdo
jste si mě pozvali a poskytli jste mi
přátelství. Děkuji Vám přátelé! Žijte
krásně a ať se Vám vše daří.
Jirka Čáslavský, v Havlíčkově Brodě 18. 2. 2015
pramen: www.letni-kino-caslavsky.websnadno.cz

Vzpomínka a dík…

Takový je Jirka Čáslavský a jeho
FILMFÁRUM. Jsem rád, že jsem ho poznal již dříve a jsem rád, že ho mohli
poznat všichni, kdo přišli a často každoročně přicházeli do „našeho letního kina“. Skutečně to byly čtyři krásné
roky (2011 – 2014), kdy jsme vás s vel-

kou radostí zvali na letní filmové večery na konci prázdnin. Snažili jsme se
zaujmout diváky různého věku a nabízeli jsme pestrý filmový žánr. Každoročně k nám přijížděl Jirka Čáslavský,
nezaměnitelný člověk, veselý parťák,
vždy usměvavý, milý, laskavý, ochotný
zastavit se a popovídat si, dát si pivko, cigárko a rozumovat. Jirka je totiž
kavalír, rytíř a gentleman. Jirka je formát. Vše, co píši, píši s úctou, pokorou
a současně s hrdostí, že jsem takového člověka poznal. Letní kino FILMFÁRUM končí a loučí se, ale Jirka žije
dál. Bydlí v Havlíčkově Brodě a pokud
ho někdy někde potkáte, zastavte se
s ním a dejte řeč. Určitě vám bude
dobře, jako bylo mně, a věřím, že
i vám, když byl Jirka u nás, zašel na
houby, na ryby a do hospůdky. Jirko,
milý příteli, jsem rád, že Tě mohu takto oslovit. Užívej si každého krásného dne a raduj se ze života. Raduj se
tak, jak to umíš jenom ty. Jsem přesvědčen, že i naši občané tě mají rádi
a budou se radovat s tebou. Za vše,
co jsi pro nás vykonal, ti srdečně děkuji.
Otto Hájek, místostarosta
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N OV IN K Y
z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Měsíc únor začal jarními prázdninami, které si děti ve školce užily na
sněhové nadílce a moc se jim to líbilo. Také tento měsíc patří karnevalu
a masopustu. Ve školce jsme si ukazovaly fotografie z masopustu minulého roku a také jsme si povídaly o
tom, jaké masky v průvodu mají být.
Dosytosti jsme si také užili karnevalového řádění. Na našem karnevalu se
objevily masky jako: Bořek stavitel,
víly, princezny, šašci, berušky, včelky,
závodník, policista, vodník a spousty
dalších. Také jsme si povídali o pohádkách a vysvětlovali jsme si jejich
význam a ponaučení z nich. ,,Žabičky“
a „žabáčci“ děti poučily o zásadách
osobní hygieny a vše jim také ukázali. Děti se také učily samostatnosti a
sebeobsluze.

NAŠE AKTIVITY

- 11. 2. se v naší školce konal karneval,
všechny děti měly moc hezké masky
- 12. 2. proběhlo ve školce již 5. setkání Lupínků a čtenářů ze 3. třídy
- 17. 2. nás žáci 9. třídy pozvali do
nové tělocvičny v ZŠ, kde nás čekal
masopustní rej plný soutěží, tanečků
a také nezapomněli na koblížky

- 19. 2. jsme navštívili kino v Krucemburku a zhlédli jsme pásmo pohádek „Za kamarády z TV“
- 26. 2. odpoledne se konala ve třídě
Kulíšků malá ukázka toho, co se děti
od Vánoc naučily a zároveň jsme tak
tím ukončili zimní období

Loučení se zimou ve třídě
Kulíšků

Děti ze třídy Kulíšků si na čtvrtek 26.
února pozvaly své rodiče a hosty, aby
se společně rozloučili se zimou. Děti
společně s p. učitelkami natrénovaly
pásmo zimních písní a básní. Ale také
nechyběly pohybové hry a tanečky
o zvířátkách, o které se v zimě musíme postarat a dát jim něco na přilepšenou, nebo o těch, které v zimě spí.
Jako například o vrabečkovi, sýkorce,
medvědovi, zajícovi a vránách. Také
nechyběla píseň o karnevalu, který
se v naší školce také konal. Následovaly dvě básně o našem těle a o tom
jak si čistíme zoubky a jazýček. Na
závěr děti došly pro své rodiče a spolu
s nimi si zatancovali na píseň Kapela
od Dády Patrasové. Tato malá ukázka
se velice povedla, děti i rodinní příslušníci si jí užily a znovu se potvrdilo
to, že děti ze třídy Kulíšků jsou moc
šikovné, i přes to, že jsou tak maličké.
Tak a teď už jen čekáme na JARO.
Šárka Hospodková
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TJ SOKOL informuje

Vážení čtenáři Borovských listů,
příznivci našeho fotbalového oddílu.
Po zimní přestávce se blíží zahájení
jarní části mistrovských fotbalových
utkání našich družstev. Již poslední víkend v březnu 28. resp. 29. 3.
budou zahajovat obě družstva dospělých. Družstvo mladších žáků
začíná 19. 4. a termín zahájení turnajů mladších není zatím znám. Připomínám, že se podzimní část našim
družstvům velmi vydařila a všichni
tedy mají na co navazovat tak, aby
konečné hodnocení mohlo být znovu úspěšné. Přestávku mezi podzimní
a jarní částí vyplnili fotbalisté doplňkovými sporty a od ledna pak pravidelnými tréninky. V přípravě na jarní část
odehrálo družstvo dospělých zatím tři
přípravná utkání na nové umělé trávě v Chotěboři. Přípravka odehrála
halový turnaj v Přibyslavi, který pořádal OFS Havlíčkův Brod, mladší žáci
zatím přípravné utkání nehráli. Oddíly
měly možnost si do 6. 3. svoje domácí
utkání bezplatně přeložit. Proto prosím, rozlosování sledujte aktuálně
na vývěsce u nákupního střediska,
v hlášeních místního rozhlasu popř.
i ve fotbalovém zpravodaji, který
bude opět vydáván při domácích
utkáních našeho A družstva.

ZEMNÍ PRÁCE – AUTODOPRAVA
PETR KŘESŤAN
U LESA 717, PŘIBYSLAV
IČ 63558793

tel. 733 716 879
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Profil činnosti:
 Úpravy terénu
 Výkopy základů rodinných domů
 Venkovní hydroizolace rodinných
a bytových domů
 Čištění vodních toků
 Ostatní činnosti – sečení trávy
 Kanalizační přípojky
 Dovoz stavebních materiálů
(písku, štěrku, kamení)
 Odvoz zeminy, sutí
 Kontejnerová doprava –
přistavování kontejneru až 5 tun
 Zámkové a ostatní dlažby
 Drenáže a odvodnění
Placená inzerce
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A družstvo dospělých bude zahajovat v sobotu 28. 3. 2015 od 15.00
hodin utkáním na domácím hřišti
s Pelhřimovem B. Pro jarní část již
nemůžeme počítat s hostováním hráče Romana Provazníka, který nám
bude výrazně chybět. B družstvo pojede k prvnímu jarnímu utkání v neděli
29. 3. 2015 na novou umělou trávu
do Chotěboře, kde se od 15.00 hodin
utká s místním C družstvem. Koncem
ledna jsme uhradili poplatek FAČR
za jednotlivé naše členy a tak již
nic nebrání jarní mistrovská utkání
odstartovat.
V pátek 27. 2. 2015 se sešla valná hromada našeho oddílu, kde jsme
zhodnotili svoji činnost v uplynulém
roce. Musím konstatovat, že to bylo
hodnocení zatím nejúspěšnější od
založení oddílu v roce 1968. Stanovili
jsme si, co nás v letošním roce čeká
a co musíme bezpodmínečně splnit,
aby oddíl mohl i dále svoji činnost
provozovat. Je to tak zvaná „Fotbalová revoluce“ platná od 1. 7. 2015,
jeden z nejklíčovějších projektů celé
historie českého fotbalu, kdy se veškerá administrativa bude provádět
elektronicky. Jistě to urychlí všechny prováděné operace a to i v rámci
jednotlivých utkání. Valná hromada
mj. zvolila nový devítičlenný fotbalový výbor ve složení: Blažek Tomáš,
Brukner Roman, Hájek Otto, Lupták
Štefan, Luňáček Ladislav, Němec
Lukáš, Staněk Josef st., Štukhejl Pavel
a Tonar Karel. Na výborové schůzi

DEN
28.3.

So

5.4.

Ne

12.4.

Ne

18.4.

So

26.4.

Ne

3.5.

Ne

10.5.

Ne

16.5.

So

23.5.

So

30.5.

So

6.6.

So

14.6.

Ne
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8.3.2015 jsem byl opět na dvouleté období zvolen jeho předsedou,
do funkce místopředsedy byl zvolen
Roman Brukner. Organizačním pracovníkem je Karel Tonar a poštu bude
přebírat Pavel Štukhejl. Osobně děkuji za projevenou důvěru.
Všem hráčům našich družstev přeji dobrý start do jarní části a posléze i do nového soutěžního ročníku.
V průběhu roku co možná nejméně zranění,hodně radosti z úspěchů
a poučení z případných nezdarů.
Všem příznivcům přeji krásné zážitky
při sledování našich fotbalistů. Zachovejte nám přízeň!

tinství a ubytovny. Jelikož se nepodařilo zajistit dostatečný počet cvičenců
a k nim odborné vedení, byla ukončena činnost Asociace sportu pro
všechny (ASPV), o kterou dlouhodobě
svědomitě pečovala Miroslava Luňáčková. Naopak je třeba ocenit práci
Martina Klementa a Ladislava Luňáčka, kteří trénují a vedou mladší žáky
v soutěži 5 + 1 a od podzimu si ještě
vzali na starost nově založenou mladší
přípravku. Oddíl kopané je nyní jediným odborem, který v tělovýchovné
jednotě zůstal. Postupně odešli stolní tenisté, turisté, neorganizovaní
jsou odbíjenkáři a nyní končí ASPV.
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu Nedostatek dobrovolných pracovníků pociťují i obě mužstva dospělých,
Jednala valná hromada kde navíc z B týmu odchází z funkce
V pátek 6. 3. 2015 se konala Val- vedoucího mužstva zaneprázdněný
ná hromada Tělovýchovné jedno- Zdeněk Štěpán. Na programu jednáty Sokol Havlíčkova Borová. Jedním ní byla i volba výboru. Ze stávajícího
z bodů byla i problematika prodeje devítičlenného jsme stanovili počet
přístavby sokolovny Městysi Havlíč- členů nového výboru na sedm. Velkova Borová. Byl odsouhlasen prodej ké uznání a poděkování patří zesnuza symbolickou cenu jedné koruny lému členovi výboru panu Jaroslavu
s tím, že bude realizován pouze tehdy, Fišerovi a Mirce Luňáčkové, která
podaří-li se městysi odkoupit od Čes- navíc pořádala dětské karnevaly, ale
ké obce sokolské v Praze sokolovnu ze zdravotních důvodů činnost ve výa přilehlé venkovní plochy, tj. travna- boru ukončila. Do výboru byli zvoleni:
té, asfaltové a antukové hřiště. Městys Roman Brukner, Otto Hájek, Albert
v současné době vstoupil do jednání Hošák, Magda Hošáková, Petr Kačor,
s českou obcí sokolskou. Tělovýchov- Martin Klement a Štefan Lupták. Na
ná jednota není v současné době první výborové schůzi bude proveschopna sehnat dostatečné množství dena volba funkcí. Chtěl bych touto
finančních prostředků, aby zajisti- cestou poděkovat Josefu Staňkovi,
la chod fotbalového oddílu, provoz předsedovi oddílu kopané, který svoji
a údržbu hrací plochy, provoz pohos- funkci vykonává více jak čtyřiatřicet
let a je stále příkladným
Tělovýchovná jednota Sokol
členem, funkcionářem,
Havlíčkova Borová, fotbalový oddíl, soutěžní ročník 2014/2015
správcem a byl opět zvoJARO 2015
len předsedou fotbalového oddílu. Stejně tak
MUŽI A
MUŽI B
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY
patří mé poděkování
I. A třída - skupina A - kraj Vysočina
III. třída - okres Havlíčkův Brod
PODZIM JARO
PODZIM
JARO
všem funkcionářům, tre2014
2015
2014
2015
SOUPEŘ
SOUPEŘ
DEN
D/V ODJEZD ZAČÁTEK
D/V ODJEZD ZAČÁTEK
nérům, vedoucím a člePELHŘIMOV „B“
D
15.00
1:2
3:2
29.3. Ne V 14.00 15.00 *u CHOTĚBOŘ „C“
nům fotbalového oddílu,
HABRY
POHLED „B“
V 14.00 15.30
1:0
15.30
1:2
4.4. So D
kteří usilují o příkladnou
PACOV
ŠMOLOVY
V 13.30 15.30
1:2
15.30
3:1
11.4. So D
reprezentaci naší tělovýVĚŽNICE
MÍROVKA „B“
D
16.00
1:2
7:1
19.4. Ne V 15.00 16.00
chovné jednoty a Městyse
DOBRONÍN
ČESKÁ BĚLÁ
V 13.00 14.30
2:2
16.00
1:3
25.4. So D
Havlíčkova Borová. Zvláštní
LEŠTINA
SOBÍŇOV
D
16.30
1:2
1:2
2.5. So V 15.45 16.30
poděkování patří všem naPOHLED
KEŘKOV
V 15.15 16.30
0:1
16.30
1:0
9.5. So D
HAVL. BROD „B“
*DOLNÍ MĚSTO
šim členům, kteří se podíD
16.30
2:1
3:2
17.5. Ne V *15.15 16.30
BEDŘICHOV
TIS „B“
V 15.00 16.30
3:0
16.30
1:2
24.5. Ne D
lejí na brigádnické činnosti
POLNÁ B
*HNĚVKOVICE
D
16.30
0:4
2:2
31.5. Ne V *15.00 16.30
a tak přispívají ke zlepšení
VĚŽNICE „B“
V 14.30 16.30 KAMENICE n. LIPOU 4:0
16.30
1:0
7.6. Ne D
prostředí. Zvláštní uznání
NOVÝ RYCHNOV
LÍPA „B“
D
16.30
4:0
13.6. So V 15.30 16.30
2:2
patří i příznivcům, kteří fanLEŠTINA B
16.30
20.6. So D
2:2
dí a podporují náš fotbal.

D = DOMA - 6x: Pelhřimov, Věžnice, Leština, Havl. Brod B., Polná, Nový Rychnov
D = DOMA - 7x: Leština B, Pohled B, Šmolovy, Česká Bělá, Keřkov, Tis B, Věžnice B
V = VENKU - 6x: Habry, Pacov, Dobronín, Pohled, Bedřichov, Kamenice nad Lipou
V = VENKU - 6x Chotěboř C, Mírovka B, Sobíňov, Dolní Město, Hněvkovice, Lípa B
Z okresu HB hraje 6 mužstev: H. Borová, H. Brod B., Habry, Leština, Pohled, Věžnice
Ve III. třídě je jedna skupina a hraje v ní 14 účastníků.
Postup z I. A tř. do KP: Speřice a Žďár nad Sázavou B, vítězové skupin, se postupu zřekly
Postup ze III. tř. do okresního přeboru: Golčův Jeníkov
a tak postoupily z dalších míst Třešť, Luka n. Jihlavou a Herálec (ZR) Sestup z okresního přeboru do III. tř.: Lípa B, Dolní Město
Sestup z I. A tř. do I.B tř.: Štoky, Stonařov, Křoví
Postup ze IV. tř. do III. tř.: Chotěboř C, Šmolovy
Postup z I. B tř. do I. A tř.: Havlíčkova Borová, Habry, Vladislav, Kouty
Sestup ze III. tř. do IV. tř.: Štoky B, Nová Ves u Světlé, Herálec B
Sestup z I. B tř. do OP: Herálec (HB), Kožlí, Křižanov, Jakubov
Do kabin přicházejí hráči 30 minut před začátkem utkání. Na místo utkání je třeba dojet
Dopravu na utkání zajišťuje Havlíčkova Borová, zemědělská a.s. Do kabin přicházejí hráči 45 minut nejpozději 30 minut před jeho začátkem. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
před začátkem utkání. Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.
* Hněvkovice a * Dolní Město jede autobus, ostatní doprava osobními auty.
V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
V Chotěboři se hraje na umělém trávníku –* u = umělka
Zpracovali: Otto Hájek a Josef Staněk st.

Rozlosování mladších žáků JARO 2015 najdete na str. 10.

Otto Hájek, předseda
Tělovýchovné jednoty Sokol
Havlíčkova Borová

ODDÍL KOPANÉ
HLEDÁ DALŠÍ TRENÉRY
A VEDOUCÍ K MLADŠÍM
ŽÁKŮM. PŘIJĎTE K NÁM
A POMOZTE
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
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

plavecký výcvik opět
po roce zahájen

První březnový týden jsme opět po roce
zahájili plavecký výcvik žáků základní
školy a dětí mateřské školy v bazénu
v Hlinsku v Čechách. Výcvik plavání se
bude konat vždy ve středu v těchto
termínech: BŘEZEN: 4., 11., 18., 25.,
DUBEN: 1., 8., 15., 22., 29., KVĚTEN: 6.
Děti mateřských škol absolvují celkem
deset výukových bloků v hodinových
lekcích, žáci základních škol celkem dvacet výukových hodin v deseti lekcích.
Předpokládáme, že spolu se ZŠ
a MŠ Oudoleň bude jezdit okolo
40 mladších a starších plavců. Žáci
III. a IV. tříd základní školy absolvují plavecký výcvik v rámci doporučené dotace 40 hodin (v průběhu dvou školních
roků), a tak jim jsou veškeré náklady
hrazeny z rozpočtů škol. Mezi hlavní
náklady se počítají jednak pronájem
bazénu, který činí 370,- Kč na jednoho
žáka, jednak náklady na výcvik 350,- Kč
na žáka. Zároveň se nám osvědčily i tzv.
předplavecké kurzy pro děti mateřských
škol. Jejich financování probíhá v poměru 250,- Kč rodič a 200,- Kč škola nebo
obec. Všichni účastníci bez ohledu na
věk přispívají částkou 300,- Kč na dopravu, kterou tradičně zajišťuje Zemědělská
a. s. Havlíčkova Borová. Na financování
veškerých nákladů se tak podílejí společnými silami Unie rodičů při ZŠ a MŠ
Havlíčkova Borová, ZŠ a MŠ Havlíčkova
Borová, ZŠ a MŠ Oudoleň, Obec Oudoleň a rodiče dětí a žáků.
Všem, kdo se rozhodli na plavání jezdit, přeji, aby se jim v bazénu líbilo
a aby už na začátku května mohli říct:
„Konečně se ze mě stal plavec!“
Martina Brychtová, ředitelka školy

Opět čteme - ve třídě i doma!

Zapojili jsme se totiž projektu Čtení
pomáhá. Za každou přečtenou knihu
a následně splněný test získá každý
žák naší školy 50 Kč. Tuto odměnu
ale nedostane v hotovosti, může ji
věnovat někomu, kdo čeká na pomoc, např. postiženému Patrikovi na
nákup vozíku, na výcvik psa, který pomůže postiženému člověku apod. Na
internetových stránkách www.ctenipo-
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ročník
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maha.cz se žák zaregistruje, vybere
z nabídky knížku, kterou četl nebo
kterou jsme právě ve škole přečetli, odpoví několik kontrolních otázek
a hned může sám rozhodnout, na který
charitativní účel svých vydělaných 50
korun pošle. Někteří žáci už v prvních
dnech akce hlásí vydělaných 150 Kč!
Lenka Havlíková, třídní učitelka 8. ročníku

MASOPUST VE ŠKOLE

Masopust neboli karnevalové období
bylo v minulosti obdobím od Tří králů
do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý,
tedy v úterý před Popeleční středou,
byla vyvrcholením masopustu. Název
karneval je synonymem masopustu
(z italského carnevale, vlastně „maso
pryč“). Dnes se jako masopust nebo karneval označuje toto masopustní veselí.
Masopustní pranostiky
• Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
• Svítí-li slunce o masopustě, bude
pěkná pšenice a žito podzimní.
• Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
• Konec masopustu jasný - len krásný.
• Krátký masopust - dlouhá zima.
• Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
• Jaké jest masopustní úterý, taková
bude Veliká noc.
• Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
• Teče-li v úterý masopustní voda
kolejem, bude úrodný rok na len.
• Bude-li v úterý masopustní neb
v středu (Popeleční) vítr aneb vichr,
tehdy celý půst větrný bude.
Žáci 9. ročníku uspořádali pro všechny děti z mateřské a základní školy oslavu masopustu právě podle zvyklostí na
masopustní úterý 17. února. Již od rána
všichni pilně pracovali, zadělali 300 koblížků s marmeládou, povidly, makem
a poté je usmažili dozlatova. Ve škole to vonělo a deváťáci obešli jednotlivé třídy, ve kterých děti seznámili s
masopustními tradicemi a pohostili
je koblížky. Poté pečlivě nachystali tělocvičnu a karnevalový rej mohl začít.
Nejprve si přišly zařádit děti ze školky a
prvňáčci, poté děti ze 2. – 5. ročníku a
odpoledne patřil taneční parket žákům
2. stupně. Ve slavnostních promenádách jsme viděli krásné, nápadité a zajímavé masky, dokonce to byly i tradiční
masky, které nesměly v žádném masopustním průvodu chybět. Všichni si zatancovali, zaskákali na míčích, lyžovali
na pytlích, tancovali ptačí tanec a oblíbenou makarénu, velký úspěch mělo
přetahování lanem. Děti si karneval
užily, zadováděly si a za svojí snahu získaly malou sladkost. Poděkování patří
všem deváťákům za přípravu a průběh
této vydařené akce, ostatním dětem

školní rok

2014/2015

a žákům za vytvoření úžasné masopustní atmosféry.

Blanka Zvolánková

Dopravní výchova
ve 4. ročníku

Dopravní výchova dlouhodobě patří
mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září
2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů
do výuky na všech základních školách
v ČR. Zvyšování ochrany života dětí
v silničním provozu je jednou z priorit
dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR.
Žáci 4. ročníku mají již za sebou
4 hodiny teoretické výuky s lektorkou Besipu p. Jelínkovou. Dopravní
výchovu si žáci osvojují během výuky
v souladu se školními vzdělávacími
programy v různých předmětech. Nyní
žáky čeká intenzivní výuka dopravní
výchovy. Tato aktivita je zakončena
zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí
v závěrečném testu a jízdě po dětském
dopravním hřišti, získají tzv. ,,Průkaz
cyklisty“. Zkoušky se uskuteční koncem května v Havlíčkově Brodě.
Dopravní výchova vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním
provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodce, řidiče nemotorového
I motorového vozidla (tedy I cyklisty),
cestujícího dopravními prostředky
(individuální I hromadnou dopravou).
Důraz klade také na pravidla bezpečné jízdy autem z pohledu spolujezdce, vysvětluje použití zádržných systémů – autosedačky, bezpečnostních
pásů. Seznamuje vhodnou cestou
s povinnostmi řidiče (chodce) plynoucí z platné legislativy ČR. Snaží
se upozorňovat na možná nebezpečí
ať už při jízdě na kole nebo při chůzi.
Fixuje principy, jak jednat v určitých
krizových situacích a jak lze tyto situace předvídat.
Hana Sobotková, třídní učitelka 4. ročníku

Lyžařský kurz 7. a 8. ročníku

Letošní zima byla vstřícnější než ta loňská a nabídla nám lepší lyžařské podmínky. S nadšením jsme tedy odjeli
22. února 2015 do Vítkovic v Krkonoších. Cestou jsme načerpali ještě
teoretické znalosti o historii lyžování
v Jilemnici, a pak už nás čekal výšlap
do kopce na naši chatu. Zavazadla
nám naštěstí vyvezli.
Další dny následoval lyžařský
výcvik, zpestřený závody, slalomem,
nočním lyžováním nebo jízdou v převlecích. Největší úspěch sklidila uklízečka, tedy p. Rieger - vypadal opravdu dokonale. Mnozí z nás budou rádi
vzpomínat na večerní program, dobré
jídlo naší paní kuchařky, teplý čaj hned
po lyžování nebo výborné snídaně,
na spoustu legrace, kterou jsme si

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
užili na svahu i na chatě. Rádi bychom
ale rychle zapomněli na ranní rozcvičky, vrzavé postele a občasné pády.
Příjemným odpočinkem od lyžování
byla pak návštěva plaveckého bazénu
v Jilemnici. Letošní lyžařský kurz se
prostě povedl:))
Děkujeme všem, kteří se o nás starali - p. O. Hájkovi, manželům Riegerovým, p. Jonákové i p. Bencovi.

žáci 8. ročníku

bruslení

Zatímco většina našich sedmáků
a osmáků brázdila krkonošské svahy
na lyžařském výcviku, nezaháleli jsme
ani my, doma v Borové. Abychom
vyrovnali sportovní úsilí zmíněných
lyžařů, vyrazili jsme v pátek 27. února
s bruslemi a hokejkami na Zimní stadion v Chotěboři. V letošním školním
roce to bylo již podruhé.
Už před osmou hodinou jsme
nastoupili na led a aktivně využili
dvě hodiny času na volném stadionu.
Starší kluci ( a jedna dívka ) si v režii
deváťáků dali pár hokejových zápasů.
Zaslouží si pochvalu za to, že si přípravu i hru samostatně zorganizovali
a vše se obešlo bez faulů a zbytečných
„sportovních vášní“.
Dívky a méně zdatní bruslaři z pětky a šestky se věnovali jednoduchým
bruslařským hrám nebo si jen tak jezdili a zdokonalovali základní bruslařské dovednosti.
Jsme velmi rádi, že máme tento areál snadno dostupný a že se s vedením
chotěbořské sportovní arény vždy velmi pružně dohodneme.
Nejvíc nás těší spokojenost a radost
dětí z pohybu a to, že postupně ubývá těch dětí, které si na podobné akce
raději nosily omluvenky typu „trošku
ho/ji bolí noha“ apod. Do konce hlavní bruslařské sezony zbývá asi měsíc
a nám se snad ještě podaří chotěbořský „zimák“ se dvěma skupinami žáků
navštívit.

Jana Žáková, 2. stupeň

Přírodní a technické obory
– výzva pro budoucnost

Naše škola je zapojena od září 2013
do projektu z evropského sociálního
fondu EU v programu „Vzdělání pro
konkurenceschopnost“ pod názvem
Přírodní a technické obory – výzva pro
budoucnost. Jedná se o projekt, jehož
prvořadým cílem je podpořit zájem
žáků základních škol o technické obory. Projekt organizuje a řídí VOŠ, OA
a SOU technické v Chotěboři. Mezi
základní aktivity patří povinná výuka žáků základních škol zaměřená na
technické vzdělávání a exkurze žáků.
Žáci 9. ročníku pravidelně každý
měsíc navštěvovali SOU technické
v Chotěboři nebo odloučené pracoviště

číslo
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v Havlíčkově Brodě. Během setkání trávili výuku v učebnách, laboratořích či dílnách. Povinná výuka byla zaměřena na:
1. Základy práce se dřevem a plastem
– cílem bylo zdokonalení se v práci se
dřevem prostřednictvím výroby jednoduchých modelů a výrobků určených
zejména pro domácnost. Žáci si zde
vyrobili výrobky, které si ponechali.
2. Základy práce s kovovými materiály – cílem bylo zdokonalení se v práci
s kovem prostřednictvím výroby jednoduchých praktických výrobků.
3. Konstruování a projektování na
počítači – cílem bylo seznámit žáky
s prací v CAD aplikacích a na jednoduchých modelech si názorně vyzkoušet využití moderních prostředků IT
v praxi.
4. Základy elektrotechnických prací
– cílem bylo seznámení s významem
elektrotechniky pro praxi, dále s elektrotechnickými součástkami, sestavování jednoduchých elektrických
obvodů a práce s elektrotechnickou
stavebnicí MERKUR.
5. Využívání technických památek
a interaktivních expozic technického
a přírodovědného charakteru- návštěva IQ parku v Liberci a závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Projekt se nám všem moc líbil,
získali jsme spoustu nových znalostí
a zkušeností pro další život. Zároveň
jsme se naučili pohybovat se v prostředí jiné školy, poznali jsme nové
učitele a mistry v dílnách, snažili jsme
se s nimi komunikovat a užili jsme si
s nimi také spoustu legrace.
Na závěr pojedeme ještě na zajímavou exkurzi, zatím ale nevíme, kam se
ještě v rámci tohoto projektu podíváme. Od března nás vystřídají sedmáci,
kterým přejeme, aby se jim dařilo alespoň tak, jako nám.
Blanka Zvolánková a deváťáci

VELIKONOČNÍ DÍLNY V ZŠ

Letošní 5. ročník dílen se uskuteční
v sobotu 21. 3. Pro velkou návštěvnost
se v minulých letech akce rozrostla a už
se „tvoří“ doslova v celé škole. Jako už
tradičně zde i letos najdete pletení pomlázek, výrobu smaltovaných šperků
a vinutých perel, pletení košíčků z pedigu, jarní aranžování, vykrajování glycerinových mýdel a výrobu náramků.
Novinkou bude zdobení perníčků pod
vedením p. Blanky Kubátové z Jitkova.
Staronové pak bude tvoření, které se
k nám vrátilo, ale povede ho někdo jiný.
Pletení z papíru Vás naučí p. Romana
Pertlová z Vepřové a šití zvířátek z plsti
a malování textilních výrobků si připravila p. Iva Jouklová z Chotěboře.
Díky finančním prostředkům z ÚM
Havlíčkova Borová jsou naše dílny
volně přístupné jak školním dětem,
tak široké veřejnosti. To, co si vyro-

bíte z připravených materiálů, si můžete odnést
a vyzdobit si svoje domovy. Jen některé finančně náročnější materiály si
musíte sami uhradit. Proto upozornění některým dětem, mějte ohledy na
ostatní návštěvníky dílen a vyrábějte
si v každé dílně po jednom kousku!!!!!
Na chodbě 1. stupně budou k prodeji výrobky žáků školy, které pro vás
děti chystají se svými vyučujícími.
Chodba 2. stupně je už tradičně vyhrazena pro výrobky z chráněných dílen
Fokusu Vysočina v Havlíčkově Brodě.
Naproti tělocvičně můžete sledovat
výrobu šperků technikou letování
a tzv. černé drátování – to vše pod
rukama p. Lenky Sedlákové, která zde
bude též prodávat keramiku.
O občerstvení a organizační zajištění
dílen se starají zaměstnanci základní
školy a tak zde můžete tvořivými činnostmi strávit téměř celý den. Protože
dílny probíhají ve všech třídách školy
a nechceme poškodit nové podlahy,
prosíme všechny návštěvníky o přezutí. Těm, kteří si zapomenou přezůvky,
poskytneme jednorázové návleky.
Na chodbě 1. stupně si můžete
prohlédnout staré kresby odkryté při
nedávném malování. Ten, kdo vystoupá po schodech až nahoru, může si
prohlédnout nově zbudovanou tělocvičnu.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

MUZIKÁLNÍ KRESBA FINIŠUJE……

Žáci 1. až 3. ročníku se v minulém školním roce v průběhu února a března
účastnili neobvyklého projektu – muzikální kresby. U jeho zrodu stál a celým
projektem děti provázel borovský
malíř a grafik Filip T. A. K. Děti kreslily volně podle svoji fantazie za zvuku
hudby. Mnohdy zjistily, jak je jim příjemné malovat a poslouchat a vznikla
řada velice zajímavých prací. Všechny
práce však byly podrobeny přísnému
výběru a ty nejlepší jste si mohli už
loni prohlédnout v rámci velikonočních dílen. Tytéž práce jsou kvalitně
nafocené a některé z nich vytiskneme
jako pohlednice.
Letos vstoupil projekt muzikální
kresby do své druhé poloviny. Následoval další výběr výkresů a shánění
materiálu pro zarámování a paspartování nejzajímavějších prací. Dík patří
p. Davidu Burianovi, který nám byl
v tomto ohledu velmi nápomocen.
Filip T. A. K. pak objednal skla a rámy
odpovídajících rozměrů, zhotovil pasparty a v současné době se zabývá
finální kompletací - připravuje dětské
práce k vystavení.
Vzniklé obrazy prezentující dětské práce již brzy ozvláštní prostory
základní školy.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OSMISMĚRKA O CENU

LEGENDA: architekt, bolševik, centrála, cívka,
čistá, daň, diktátor, flirt, hydrant, katolík,
kominíček, kopretinka, kostelíky, kra, lítost,
motiv, návyk, osa, otok, tetování, ventilátor
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 3. 2015
na úřad městyse.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. JANÁČKOVÁ BLANKA, PERŠÍKOV 44
2. ŠINDELÁŘOVÁ MILUŠE, H. BOROVÁ 119
3. ONDRÁČKOVÁ BOŽENA, H. BOROVÁ 110
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse. Blahopřejeme!

Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová,
fotbalový oddíl, soutěžní ročník 2014/2015
JARO 2015
MLADŠÍ ŽÁCI 5 + 1
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V soutěži mladších žáků 5+1 je 19 účastníků, územně rozdělených do dvou skupin.
Hraje se dvoukolovým systémem podzim – jaro s upravenými pravidly pro tuto soutěž.
Doprava na utkání zajišťuje mikrobusem pan Ivan Vítek, případně rodiče osobními auty.
Do kabin přicházejí hráči 30 minut před začátkem utkání.
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.

Do soutěžního ročníku 2014/2015 přihlásil oddíl kopané
MLADŠÍ PŘÍPRAVKU, což jsou hráči ve věku 5 – 8 let

V okrese je přihlášeno 15 družstev. Bude se hrát turnajově, rozlosování není dosud
známo. Bližší informace sledujte na webových stránkách oddílu kopané.
Naposledy hrála tato věková skupina v soutěžním ročníku 1989/1990 a z 10 účastníků
skončili naši benjamínci na 7. místě.
ODDÍL KOPANÉ HLEDÁ DALŠÍ TRENÉRY A VEDOUCÍ K TĚMTO
MLADÝM TALENTŮM. PŘIJĎTE K NÁM A POMOZTE
Otto Hájek , předseda TJ SOKOL H. Borová
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Josef Staněk předseda oddílu kopané

BŘEZEN 2015

Rok se s rokem sešel a nás opět
čeká čištění Borovského potoka.
Celá akce proběhne 4. 4. v sobotu od 13:00 hodin, sraz a plánek
čistění bude uveden v dohledné
době. Jelikož jsme celou naši
trasu, kterou jsme si na počátku určili, již pošli, nabízí se
několik variant. Počítáme i s opékáním bůřtů, chvilkou
u vroucího svařáku či čaje u nás na rybníce. Děkujeme
všem, kteří si najdou čas a vyjdou s námi po kouzelných
meandrech Borovského potoka.
Bohužel čas zimy se přiblížil ke svému konci - nebo
bohudík. Tak či onak, nepodařilo se již druhý rok po sobě
uspořádat závody na dírkách, jelikož nebyl tak pevný led,
aby bylo možné závody realizovat bez pomoci plovacích
vest či kruhů. Nezbývá, nežli popřát krásný start do jarních měsíců, jak u vody, tak ve Vašem drahém čase.
Poslední z tvořivých dílen pro seniory, kterou jsme
museli z důvodu nemoci dvakrát odsunout, se uskuteční
- do třetice všeho dobrého - v neděli 29. 3. Těšíme se na
Vás.

spolek TrojHáček žádá:

za TrojHáček Luboš Havlíček

Máte-li v autě prošlou autolékárničku nebo její jednotlivé náležitosti a nenajdete-li pro ni sami využití, prosíme
věnujte nám ji. V letošním roce chystáme projekt ZDRAVÝ DOMOV, o kterém Vás blíže budeme informovat na
těchto stránkách v jednom z příštích zpravodajů.
Před čtyřmi lety si řidiči kvůli změně vyhlášky koupili
nové autolékárničky. Jejich obsah je teď ale většinou prošlý a měl by se vyměnit. Kdo to neudělá, tomu hrozí až
dvoutisícová pokuta. Je třeba vyměnit to, co z hlediska
expirace zaslouží pozornost – není potřeba kupovat celou
lékárničku. V případě, že je tohle Váš případ a jste ochotni lékárničku nám věnovat, prosím doneste ji na úřad
městyse. Předem Vám děkujeme za ochotu!
TrojHáčci

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ informuje

Kroužek Mladých myslivečků je v plném proudu. Chodíme s dětmi do přírody pozorovat zvěř, krmit, hledat
a poznávat stopy. Také se pilně učíme mysliveckou nauku, rostliny, psi,....abychom se dobře připravili na Srnčí
trofej do Vilémova, na kterou jsme děti opět přihlásili.
Pro děti jsme opět připravili naučnou stezku, kde plnily
úkoly i testíky. Nechyběla střelba ze vzduchovky a lezení
po laně přes potok - dětem se to náramně líbilo. Nakonec jsme si v kotlíku na ohni ohřáli skvělou bramboračku,
děti dostaly samozřejmě za svoje snažení odměny. 14. 2.
jsme vyrazili k Peršíkovské hájence. Sněhu bylo dost, ale
dětem to vůbec nevadilo, naopak viděly spousty stop jak
od srnčí, jelena tak i prasete... Zpátky jsme prošli kolem
Podhoráku zpět do Borové, cesta to byla dlouhá, místy
větrná, ale děti byly spokojené. Už se těšíme na jaro, až
se začne příroda, zvěř a ptáci pořádně probouzet.

Tomáš Janáček

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE: Uzávěrka čísla je
vždy poslední den v měsíci. Kontaktní e-maily:
urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele: www.havlickovaborova.cz.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Karneval v mateřské škole
- dolní oddělení. Foto: MŠ
Libuše Raková zavěšuje obraz v přibyslavské galerii Na
mlýnku. Foto: Ivo Havlík

OBRAZEM

Děti z horního oddělení - Lupínci. Foto: MŠ
Z maškarního plesu. Foto: Michaela
Chlubnová

Myslivecký kroužek na jedné ze svých sobotních výprav do přírody.
Foto: Jana Janáčková

Maškarní ples se opět po několika letech konal
předposlední únorovou sobotu. Pořadatelé
- oddíl kopané TJ Sokol Havlíčkova Borová
- přivítali v sokolovně něco málo přes 100
účastníků. Masky a převleky byly originální
a rozmanité. Na fotografii výše je ta vítězná.
Foto vlevo, nahoře: Michaela Chlubnová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

V Chotěboři na bruslích. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Přírodní a technické obory - žáci 9.ročníku. Foto: ZŠ
Dopravní
výchova
ve 4. ročníku.
Foto: ZŠ

Plavecký výcvik zahájen. Foto: ZŠ

Podobné výrobky z plsti si můžete vyrobit na
velikonočních dílnách v ZŠ. Foto: Jana Žáková

Lyžařský výcvik - Vítkovice v Krkonoších. Foto: Daniel Rieger

Masopustní průvod obrazem. Foto: Michal Fišer
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