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SLOVO STAROSTY
JARO JE JIŽ TADY
Letošní zima nám příliš radovánek
nenabídla. Byly to spíše okamžiky
překvapení např. ve formě ledovky,
která mnohé z nás zaskočila a kluzký
povrch byl příčinou bolestivých pádů.
Sám jsem jeden absolvoval a soucítím
s každým, kdo se po pádu zvedl a hodně naříkal. Naštěstí mi není znám případ, že by došlo k závažnému poranění, i když některá byla velmi bolestivá.
Zaměstnanci městyse nestihli vše
včas dostatečně posypat a tak se těm,
kdo trpěli, tímto omlouvám.
Pokud se zima již nevrátí, čeká nás
dlouhé jaro. Nyní je po plesové sezóně, maškarní průvod prošel obcí, den
se prodlužuje, sluníčko dává najevo

Úklid řeky
str. 5

svoji sílu a předpokládám, že i nálada se postupně zlepšuje. Abychom se
u nás cítili dobře, stejně tak návštěvníci, kteří k nám zavítají, je třeba provést jarní úklid. Je to již každoroční
obehraná písnička a jsem rád, že si
ji naši občané s radostí zanotují a do
jarního úklidu se s chutí pustí, neučinili-li již tak v těchto dnech, a o pořádek se postarají.

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V PROVOZU

Městys nabízí rozmístění kontejnerů na tradiční místa, kompostát-

Nově u nás

str. 4

Velikonoční pozvání

str. 5

na a sběrný dvůr budou otevřeny
o měsíc dříve. ZAČÍNÁME JIŽ
V SOBOTU 8. BŘEZNA OD 10.00
DO 12.00 HODIN. Otevřeno bude pravidelně i ve středu dopoledne od 9.00
do 11.00 hodin. Uvažuji o tom, že bychom nechali otevřenou kompostárnu každý všední den od 7.00 do 19.00
hodin, bez dohledu našich zaměstnanců. To by vyžadovalo ukázněný
přístup každého, kdo odpad na kompostárnu doveze, včetně úklidu, který po sobě provede. Letos umožníme
i sběr ošacení, bot a např. i hraček.

... pokračování na str. 3

První březnovou sobotu prošel městysem masopustní průvod. Foto: Filip T.A.K.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
ZVE RODIČE A JEJICH DĚTI

SPOLEČNÉ ČTENÍ RODIČŮ
A DĚTÍ 1., 2. A 3. ROČNÍKU ZŠ
NA

O PEJSKOVI A KOČIČCE

„JAK PEKLI DORT“
V SOBOTU 29. BŘEZNA OD 13:00
V LUKŠOVĚ CHALUPĚ
S SEBOU SI PŘINESTE PRACOVNÍ POMŮCKY
DOBROU NÁLADU

(PASTELKY, NŮŽKY A LEPIDLO) A

DROBNÉ POHOŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNO

Městysem prošel první
březnovou sobotu průvod
maškar. Foto: Filip T.A.K.
Příprava hasičského plesu.
Foto: Filip T.A.K.

Dívky z tanečního kroužku při ZŠ při předtančení na školním a obecním plese
22. února. Foto: David Burian
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 13. ÚNORA 2014
USNESENÍ
1/2/2014
2/2/2014

3/2/2014
4/2/2014
5/2/2014

6/2/2014

7/2/2014
8/2/2014
9/2/2014
10/2/2014

11/2/2014
12/2/2014
13/2/2014
14/2/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Geist Jiří, Hájek Ladislav.
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na parcelu p.č. 2440/8 v k.ú. Havlíčkova Borová
manželům Lence a Lukáši J. za cenu 100 Kč/m2 bez DPH. V případě kolaudace do tří let od převodu
pozemku bude vráceno 40 Kč/m2. Platnost smlouvy o smlouvě budoucí kupní je 3 roky.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- souhlasí s předﬁnancováním projektu Stavební úpravy objektu ZŠ a vestavba do půdního prostoru
realizovaného v rámci programu ROP JV Rozvoj a stabilizace venkovských sídel v celkové výši 6 742
508 Kč.
- schvaluje dodavatele stavby na záměr „Zahrada v přírodním stylu pro MŠ Havlíčkova Borová“
obchodní ﬁrmu ONYX trade, s. r. o., zastoupená Petrem Škorpou, jednatelem společnosti, Malinovského náměstí 25, 691 44 Lednice, IČ 25347926, kterou po zhodnocení všech nabídek na základě nejnižší
ceny (hodnotící kritérium podaných nabídek ve veřejné zakázce) navrhla hodnotící komise.“ Za cenu 1
540 773,48,- Kč bez DPH. A zároveň schvaluje podpis smlouvy s touto ﬁrmou.
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet. s.r.o.
č. 8800076137 /1 /BVB.
- schvaluje zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo a vypsání výběrového řízení pro akci Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová.
- schvaluje zaměření a vytvoření dokumentace na předělání parku a cesty na hřbitově a vytvoření
studie na náměstí.
- neschvaluje žádost paní Anny Š. a Dany S. o směnu části pozemku p.č.154 za část pozemku
p.č.3156/2
v k.ú. Havlíčkova Borová dle geometrického plánu č.411-1174/2005.
- neschvaluje žádost paní Hany B. o koupi pozemku p.č. 2440/10 v k.ú. Havlíčkova Borová.
- neschvaluje žádost pana Lukáše Holcmana o budoucí koupi pozemku.
- schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení návrhu roční uzávěrky a pro ZŠ a MŠ
Havlíčkova Borová za rok 2013.
- schvaluje podání žádosti na MMR ČR o zkrácení vázací doby projektu na všechny projekty u kterých
je možno zažádat.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 13. BŘEZNA 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

SLOVO STAROSTY

je na letošek naplánována od 4. 4.
do 14. 4. 2014. Zapojit se do této akce
...pokračování ze str. 1
umožníme i našim občanům. TrojHáK tomu bude sloužit nový kontejner, ček bude pořádat již třetí ročník úklikterý bude umístěn na sběrném dvo- du místního potoka, který ústí do řeky
ře. Věřím, že to uvítají občané, kteří Sázavy. S novou výzvou přichází letos
budou mít možnost nepotřebné, ale i Místní akční skupina Havlíčkův kraj,
ještě užitečné věci do tohoto kontej- v dubnu se zaměří na pořádek ještě
neru průběžně odkládat a nečekat na jednou žáci školy, kdy budou na Den
organizovaný sběr. Byl bych zklamán, Země uklízet plochy v obci a jejím
kdyby v tomto kontejneru končily okolí. Budu rád, když se do nabízeodpady, které sem zásadně nepatří ných aktivit aktivně zapojí co nejvíce
a mají místo v kontejnerech jiných. našich občanů. Stejně tak věřím, že
Věřím, že to zvládneme a budeme i spolky a organizace si své prostory
mít z pořádku, který po nás zůstane, uklidí ke spokojenosti nás všech.
radost.
Za vše, co pro náš krásnější městys
uděláte, Vám velmi děkuji.

ČISTÁ VYSOČINA
ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA

K jarnímu úklidu jsou směřovány
i krajské a republikové akce. Tradičně se základní a mateřská škola
zapojí do akce Čistá Vysočina, která

DRUHÝ SPOLEČNÝ PLES

Letošní plesová sezóna byla naplánována celkem velmi rovnoměrně
- sobota 11. 1. myslivci, sobota 8. 2.
hasiči a sobota 22. 2. městys a škola.
Dřívější tvrzení, že dva plesy po sobě

se konající nemají šanci na slušnou
účast, nebyla naplněna. Stejně tak se
asi nevrátí doba, kdy se v sokolovně
konaly čtyři nebo pět plesů s poměrně dobrou účastí.
Letos se podruhé konal společný
ples městyse a základní školy. Naděje,
že hudební skupina Fortuna přitáhne více účastníků, snad i pamětníků,
se vytratila a 150 účastníků plesu je
málo. Možná to bylo i tím, že v okolí bylo v uvedenou sobotu hodně
podobných akcí. Povzdechnutí si nad
malou účastí rodičů, učitelů a nakonec i občanů už na skutečnosti nic
nezmění. I při tak nízké účasti nedošlo
k prodělku a zisk více jak dvanáct tisíc
bude použit v základní škole na nákup
potřebných pomůcek pro žáky. Velký
dík patří zejména rodičům žáků první třídy a členům zastupitelstva, kteří
se na přípravě, průběhu a organizaci
podíleli. Možná příště bude líp.
Otto Hájek, starosta
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SLOVO HEJTMANA

V lednu a únoru jsme byli svědky
dvou olympiád. Napřed jsme přímo
u nás na Vysočině sledovali s radostí
zaujetí mladých sportovců na Zimních
olympijských hrách dětí a mládeže.
Rád se k ní v myšlenkách vracím.
Potěšilo mne, že se Vysočina umístila
na celkovém čtvrtém místě. Ale ještě
větší radost jsem měl z uznalých slov
o kvalitě organizace naší vysočinské
olympiády. Vše klapalo a místopředseda Českého olympijského výboru
Filip Šuman konstatoval, že v historii našich mládežnických olympiád
nenajdeme mnoho her, které účastníci tak moc chválili. I podle mých
osobních zážitků vládla přátelská a
místy až dojemná atmosféra na všech
sportovištích a myslím, že mladí sportovci si určitě odvezli příjemné vzpo-

mínky na svůj pobyt na Vysočině. Rád
bych ještě jednou poděkoval všem
zúčastněným, organizátorům, členům
ČOV, výkonným pracovníkům, trenérům, vedoucím, dělníkům sportovišť
a především všem sportovcům za
vykonanou práci a vynikající výsledky.
Rovněž nechci zapomenout na celostátní i regionální sponzory. Patří jim
díky za to, že se nevyhýbají i podpoře
mladých sportovců. Jsem hrdý na to,
že Vysočina je příkladem pro řešení
mnohých problémů, úkolů a činností
především díky hlubokému lidskému
rozměru.
Úspěšní nadějní sportovci i talentovaní jedinci z Vysočiny v jiných oborech se stále častěji prosazují i díky
systematické práci s nimi. Léta fungování Krajských center talentované
mládeže nesou ovoce. Kraj Vysočina
dlouhodobě podporuje nadané mla-

Z ÚŘADU MĚSTYSE - ODEČET VODOMĚRŮ
V posledním březnovém týdnu bude probíhat odečet vodoměrů v Havlíčkově
Borové a osadě Peršíkov, v letošním roce poprvé zcela novým způsobem.
Žádáme občany, aby v týdnu od 24. 3. do 31. 3. 2014 nahlásili stav
vodoměrů, a to jedním z následujících způsobů:

TELEFONICKY
569 642 101
SMS ZPRÁVOU
776 46 83 63
E-MAILEM
urad@havlickovaborova.cz
OSOBNĚ NEBO VHOZENÍM DO SCHRÁNKY ÚŘADU
Ve zprávě, prosím, uveďte JMÉNO, ČÍSLO POPISNÉ A STAV VODOMĚRU.
Předem děkujeme za spolupráci.
Vodné a stočné bude možné uhradit do konce dubna 2014 buď osobně na
úřadu městyse, nebo bezhotovostním převodem na účet městyse číslo
1122777349/0800 (v tomto případě nás kontaktujte, sdělíme Vám částku
a údaje k platbě). Cena vodného i stočného za m3 zůstává nezměněna,
tj. 25 Kč (16 Kč vodné, 9 Kč stočné).

ŽÁDOSTI O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE

Nejpozději do 31. března můžete na úřad městyse doručit žádost o příspěvek
na aktivity spolků, organizací, škol a jednotlivců. Veškeré informace včetně
žádosti ke stažení najdete na webu městyse na adrese: http://www.havlickovaborova.cz/urad-mestyse/uredni-deska

Linda Burianová

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
ZEMĚDĚLSKÁ A. S.
informuje:
OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM
POZEMKŮ
Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
oznamuje všem vlastníkům pozemků, kteří pronajímají své pozemky
akciové společnosti a jejich nájemné
za rok 2013 bylo vyšší než 15.000
Kč u osob, které pobírají starobní
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důchod, a vyšší než 6.000 Kč u osob
výdělečně činných, že mají POVINNOST PŘIZNAT DAŇ Z PŘÍJMU ZA
ROK 2013.
Počínaje ÚTERÝM 4. BŘEZ-

NA A POTOM KAŽDÉ ÚTERÝ V MĚSÍCI BŘEZNU OD
13 HODIN DO 15.30 HODIN

bude v provozních buňkách společnosti přítomna pracovnice, která
s vyplněním daňového prohlášení
pomůže.

Havlíčkova Borová 27. 2. 2014

BŘEZEN 2014

dé lidi v mnoha oborech a činnostech – nejen sportovních, ale i kulturních nebo vědeckých. Důkazem
toho jsou soutěže, které pořádá sám
kraj (Poznej Vysočinu, S Vysočinou do
Evropy, Šikovné ruce) nebo soutěže,
které kraj podporuje (Enersol, Vysočina má Talent atd.)
Ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, se
rozjíždí i ta „velká“ olympiáda v Soči.
Ještě nevím, jak dopadne, ale začátek je slibný a první z našich českých
medailí míří díky Martině Sáblíkové
taky k nám na Vysočinu. Snad nám to
sportovní klání pomůže ve zvýraznění pocitů vlastenectví a příslušnosti
k těm našim deseti miliónům příbuzných duší v srdci Evropy. Měli bychom
si častěji všímat toho, co nás spojuje,
než se utápět v žabomyších sporech,
hádkách a soubojích.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
NA SBĚRNÉM DVOŘE BUDE
UMÍSTĚN KONTEJNER
NA POUŽITÉ ŠATSTVO
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto
množství v současnosti končí jako
směsný odpad. Težko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako
zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie,
která tyto oděvy vrací zpět lidem pro
opětovné použití. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách.
Odevzdáním Vašeho nepotřebného
oblečení do sběrných kontejnerů
dáváte svému šatstvu druhý život.
DO KONTEJNERU PATŘÍ:
veškeré oděvy, boty, hračky (měkké,
tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ:
mokré, plesnivé, znečištěné zeminou
a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.
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TRADIČNÍ JARNÍ ÚKLID ŘEKY SÁZAVY
a jejího okolí organizují společnosti Posázaví o.p.s., Lípa
pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s., Havlíčkův kraj,
o.p.s. s partnery. Akce, známá pod názvem Čistá řeka
Sázava, se letos uskuteční už podeváté. Do tohoto projektu se každoročně zapojuje přes dva tisíce dobrovolníků,
a co je potěšitelné, přibývá mezi nimi dětí a mládeže.
Sbírat odpadky z hladiny a břehů řeky letos budou
OD 8. DO 13. DUBNA a poprvé se řeka vyčistí už od
pramene až po soutok, tj. celých 225 km. Na území MAS
Havlíčkův kraj se bude řeka čistit převážně v blízkosti obcí,

PÁLENÍ KLESTÍ
Nastal čas jarního úklidu. Je třeba spálit staré větve
či trávu, v lesích se uklízí po těžbě dřeva. Se slunečným
počasím je však třeba mít se při pálení na pozoru.
KAŽDÉ PÁLENÍ, I TO NA ZAHRÁDCE, JE DOBRÉ NEJDŘÍVE OHLÁSIT NA KOPIS HZS KRAJE VYSOČINA A POTÉ
HO ZABEZPEČIT PROTI SAMOVOLNÉMU A NECHTĚNÉMU ROZŠÍŘENÍ.
Pálení lze ohlásit na linkách 112 a 150.
Lepší a PŘESNĚJŠÍ JE OHLÁŠENÍ PÁLENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH:
www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx.
Zde naleznete ZÁLOŽKU PÁLENÍ KLESTÍ, kde vyplníte údaje
a označíte místo pálení v mapě. Odesláním formuláře
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem HZS Kraje
Vysočina.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
Respektujte zákaz vypalování trávy a porostů! Jen tak
se nevystavíte porušení zákona o požární ochraně.
Josef Nevole
operační důstojník HZS kraje Vysočina

kterými řeka protéká. Zapojí se dobrovolníci z Polničky,
ze Žďáru nad Sázavou, z Hamrů nad Sázavou, ze Sázavy,
z Přibyslavi, ze Stříbrných Hor a z Pohledu. Od Pohledských Dvořáků pomyslnou štafetu čištění pak již přebírají
dobrovolníci z území MAS Královská stezka. Celá trasa je
vyznačena v mapě na webu www.havlickuvkraj.cz.
Cílem projektu je nejen vyčistit řeku a její břehy, ale hlavně inspirovat své okolí, zamyslet se a uvědomit si, co nám
řeka a příroda přináší, abychom se uměli chovat nejen
k ní, ale především sami k sobě. A to tak, aby v budoucnu
nebylo třeba podobných organizovaných akcí.
Jaroslava Hájková, ředitelka společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

ČTVRTÝ ROČNÍK
VELIKONOČNÍCH DÍLEN
bychom rádi uspořádali v naší základní škole za ﬁnanční podpory Městyse Havlíčkova Borová. Dílny žákům ZŠ
umožňují představit svoje výrobky, jim i široké veřejnosti nabízejí řemeslné a tvořivé činnosti. Každou
z aktivit si mohou příchozí vyzkoušet prakticky a prověřit svoji šikovnost. Zároveň dílny podporují setkávání lidí v předvelikonočním čase. Jsme moc rádi,
když se k nám návštěvníci pravidelně vracejí, nebo
i přivedou své známé.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
CO CHYSTÁME V LETOŠNÍM ROCE?
Stálicí dílen jsou smaltované šperky a vinuté perly,
pletení z pedigu, v loňském roce se ujalo pletení pomlázek
a jarní aranžování.
Letos nově se představí tvořivé šití pro děti, malování
tašek šitých z plátna, výroba glycerinových mýdel, náramků s korálky a ukázka výroby vinutých i odlévaných svíček.
Jako už tradičně budou ke koupi výrobky žáků naší
základní školy, výrobky z chráněných dílen FOKUS VYSOČINA, šperky a keramika z dílny p. Lenky Sedlákové.

ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO
POTOKA
INFORMUJE

DÍRKY 2014
Zima podle Josefa Lady, tak by si ji
mnozí přáli, ovšem čarodějka příroda
řekla NIKOLI, žádná kouzla ani čáry,
bílá peřina zůstala jenom přáním,
stejně jako ledová hladina. Bohužel
musíme s lítosti oznámit, že rybářské závody na „dírkách 2014“ byly
zrušeny z důvodu nepřízně počasí
a jelikož ani v jednom termínu hladina nezmrzla, nezbývá než se těšit na
zimu nadcházející a doufat v přízeň
matky přírody.
Ale pro nejmladší špunty s udicí
máme dobrou zprávu, už nyní připravujeme závody o čarodějnicích 2014,
nezbývá než dodat, budeme se na
Vás těšit.
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Již třetím rokem půjdeme proti
proudu a budeme čistit malebný
Borovský potok. Tento rok máme
v plánu vyčistit a zmapovat úsek
od mostku u „pivovaru“ k mostku
v Železných Horkách.
Tato akce je součástí chystaného
projektu správy Borovského potoka od povodí Vltavy v tomto úseku
čištění a tom loňském. Kdo zapátrá
v paměti, a nemusí hledat dlouho,
ví, jak potok dříve oplýval barevností
a životem. Určitě nám všem měnící
se stav není lhostejný, chceme uchovat a podpořit daný biotop vysazením
a monitorováním plůdku původní
formy pstruha obecného (potočáka),
raka říčního, raka kamenáče a dalších.
Je zde celá škála vzácných či chráněných druhů jak z řad fauny, tak i ﬂory,
a jsme si jisti, že stojí za to chránit, co
tu máme.

Jana Žáková, 1. st. ZŠ

Proto pojďme spolu proti proudu
a udělejme něco pro své okolí, pro
potok jménem spjatý k Borovou,
s kouzlem meandrů a tuní, sám pak
napoví, kudy vede cesta domů.

Luboš Havlíček, OS TrojHáček

ČLENSKÁ SCHŮZE
OS T���H����
Rádi bychom sezvali všechny
členy i potencionální zájemce
na členskou schůzi,
která se uskuteční

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
MĚSTYSE HAVL. BOROVÁ

DNE 29. BŘEZNA
OD 14:00 HODIN.

Těšíme se na hojnou účast
a spoustu dotazů a přání,
jak zpříjemnit chvíle u vody.
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i nfo r m u j e
EXKURZE DO AUTOMOBILKY

Dne 25. 2. jsme jeli do Mladé Boleslavi na prohlídku automobilky Škoda.
Jela celá 9. třída a čtyři kluci (Honza,
Tomáš, Jakub O., Filip) z 8. třídy, kteří
si vylosovali, že pojedou, protože byla
volná pouze čtyři místa. Vyrazili jsme
ráno moderním autobusem společně
s jinými školami. Kolem desáté hodiny jsme přijeli a začala nám prohlídka
muzea, kde nám průvodce vyprávěl
o historii Škody, co se zde vyrábí
a ukázal nám nová i stará auta. Potom
nás čekalo to nejzajímavější - podívat
se do výrobny aut. Nejdřív jsme viděli, jak se vyrábí motory a převodovky
aut. Každý dělník tady má svou práci,
je tu pás, kde jezdí nehotové motory.
U každého dělníka se jeden motor
zastaví a dělník na tom motoru chvilku něco připevňuje a dělá, po chvilce motor putuje k dalšímu dělníkovi,
který na motoru udělá zase svou práci.
Po tomto jsme přejeli do další haly,
kde se stříhaly plechy různých kovů,
které putují do další haly a formují
se, pomocí robotů, do různých součástek karosérie. Další roboti sváří
a lepí tyto části a vznikne karosérie.
V těchto halách, kde pracují spíše
roboti než lidé, jsou jen počítače
a málo dělníků, kteří zadávají do počítačů informace, co a jak má robot
udělat. Potom se na karosérii připevní
dveře, motory, elekronika atd. Nakonec se auta nalakují a odváží se vlaky
a kamiony do světa - hlavně do
Německa, Ruska a severních zemí,
samozřejmě také do Česka. Vyrábí se
tu hlavně Fabia, Rapid a Octavia. Škoda se ale vyrábí i v Německu, Slovensku, v Číně a Indii. Škoda v Boleslavi
zaměstnává 20 000 zaměstnanců. Firma patří Německu.
Automobilka pokrývá přes 2 km2
a je velmi ekologická. Průvodci nám
vše dobře vysvětlili a byli dobře slyšet, protože mluvili do mikrofonu, my
jsme měli vysílačku a na pravém uchu
sluchátko, takže jsme nic nemohli přeslechnout. Sluchátko jsme si
potom mohli ponechat jako dárek.
Kvůli bezpečnosti jsme museli mít
i vestu s brýlemi. Exkurze se nám
všem moc líbila.
Filip Hájek, VIII. tř.

ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES
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Na letošní ples školy a obce začaly
přípravy již v měsíci říjnu. Celkem na
třech schůzkách se rodiče společně se
zástupci obce domlouvali na organizaci, tombole a výzdobě, která se nesla
ve stříbrném duchu. Podařilo se nám,
i když to není v dnešní době jednoduché, sehnat 390 cen. Návštěvníci si je

mohli vybrat v obálkách, které ozdobily děti z I.- III. třídy. V předtančení se
úspěšně představily žákyně tanečního
kroužku naší školy pod vedením paní
Večeřové a skupina dospělých tanečních dvojic. Velice pěkná byla i ukázka
karate s vedoucím panem Rybáčkem.
Poté již po celý ples výtečně zahrála skupina Fortuna. Nadále nás však
mrzí nízká návštěvnost plesu a jistě
by organizátory potěšil větší zájem
o tuto tradiční akci. Vždyť vybrané
prostředky jdou zase jenom do školy
Vašim dětem!
Děkuji všem pořádajícím rodičům, zastupitelům obce i žákům ŠD
a I. - III. třídy za odvedenou práci,
ochotu a čas, který věnovali přípravě
plesu.
Dana Neubauerová, tř. uč. I. tř.

DEVÁŤÁK ONDRA PŘEKVAPIL

Když míjíte ve škole deváťáka Ondřeje Bénu z Oudoleně, určitě by vás
nenapadlo, že tenhle nenápadný kluk
ovládá pro nás laiky tak rychlý sport
jakým je squash. Opak je pravdou! Na
začátku února 2014 se Ondra účastnil
Mistrovství republiky juniorů a bylo
to jeho poslední vystoupení v kategorii B15. Zde si vyzkoušel, jaké je to
hrát proti reprezentantům - výkony
podával vynikající, ale bohužel štěstí
nestálo na jeho straně. Nakonec Ondra obsadil ve své kategorii krásnou
sedmou příčku, za což patří jemu,
jeho rodičům a trenérovi obrovská
gratulace. Ondrovi můžeme popřát
hodně štěstí při hře v nové kategorii
B17, kde to nebude mít v žádném případě lehké. Tak Ondro, ať se Ti daří
a ať ti squash přináší jenom samé
radosti!
Martina Brychtová

BRUSLENÍ V CHOTĚBOŘI

Meteorologická zima již pomalu oﬁciálně končí a vystřídá ji dlouho očekávané jaro. Tedy letos je to ale všechno
trochu jinak, zima 2013/2014 vlastně
ani nezačala. Dlouho jsme čekali, že si
s dětmi užijeme venku zimních radovánek, ale marně. A tak jsme neváhali
a zajistili dětem od 4. do 9. ročníku
bruslení na zimním stadioně v Chotěboři. A jak se jim to líbilo? Posuďte
sami z hodnocení čtvrťáků:
• Naučil jsem se bruslit.
• Dostal jsem puchýře.
• Některé dívky byly v bruslení lepší,
některé horší, ale bylo to super.
• Bylo to moc a moc super a chtěly
bychom jet zas.
• Když jsem poprvé stála na ledě, tak
jsem upadla, ale postupem času mi to
šlo lépe.
• Chtěl jsem se zapojit do hry s velkýma klukama, ale řekli, že ne.
Všechny děti se na ledu chovaly
velmi slušně, ohleduplně, dodržovaly
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všechna bezpečnostní pravidla. Moc
nás těší, že se jim bruslení líbilo, užily
si to, a všichni jsme strávili velmi příjemné sportovní dopoledne. Pokud
všechno klapne, zopakujeme tuto
akci ještě ve čtvrtek 6. března.
Blanka Zvolánková

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

Ve dnech 19. a 20. února absolvovali
naši osmáci první část výše uvedeného kurzu. Ten organizuje každoročně
Kraj vysočina spolu s lektory Červeného kříže. Naše děti už několikátý rok
proškoluje Ilona Loužecká z Přibyslavi.
Vždy se dozvídají nejaktuálnější informace, ve velmi „stravitelné“ podobě
a velmi poutavým způsobem. Samozřejmou součástí je praktický nácvik
resuscitace na loutkách novorozence,
dítěte i dospělého. Do konce školního
roku nás ještě čeká prohlídka vozidla
rychlé zdravotní pomoci a informace
o jeho vybavení.
O úspěšnosti kurzu svědčí výpovědi
dětí, několik jich uvádíme:
• Kdyby byla někdy nějaká „možnost“,
chtěla bych to zkusit, jestli bych první pomoc zvládla. Kdyby to dopadlo
dobře, byla bych na sebe pyšná.
• Chtěl bych někomu pomoci. A nebál
bych se toho. Chtěl bych být hrdina.
• Paní Loužecká mluvila srozumitelně
a všechno nám pořádně vysvětlila.
Nejvíc se mi líbilo, že jsme něco dělali
prakticky.
• Určitě bych se nebála někomu
pomoci. Třeba by mě mohlo při tom
být špatně, ale pomohla bych mu.
• Všechna témata byla zajímavá
a dobře vysvětlená.
• Byly to přehledně a dobře utříděné
informace.
• Chtěl bych někdy tyto vědomosti
využít a někomu pomoct.
• Bylo to přiměřené a nebylo plno
informací najednou.
• Asi bych se bála někoho zachraňovat, ale kdybych tam byla jenom já,
tak bych musela.
Osmáci a Jana Žáková, 2. stupeň

OLYMPIÁDA Z ČEŠTINY

Olympiáda v českém jazyce je
předmětová soutěž z českého jazyka
pro žáky základních a středních škol.
Jejím cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového
a slohového projevu s ostatními.
Koná se již více než 35 let. Olympiáda
v českém jazyce probíhá ve čtyřech
postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá postupová škola mají vždy 2 části
- jazykovou (mluvnickou), kde soutěžící plní zadané úkoly založené nejen
na znalostech z mluvnice, ale také na
jazykovém citu a fantazii, a slohovou,
kde se píše slohová práce na zadané
téma v rozsahu přibližně 30 řádků.
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Myslím, že naše škola patří k docela
úspěšným zástupcům havlíčkobrodského okresu. S jazykovými úlohami
a slohovým úkolem na téma Možná se vám už také stalo, že… (napiš
vypravování začínající touto větou)
se v letošním roce vypořádalo celkem 20 řešitelů z osmého a devátého ročníku. A jak celé klání dopadlo?
Nejlépe prokázal znalost mateřského
jazyka deváťák Pepa Andres, o druhé
místo se podělili osmáci Michal Strašil
a Honza Janeček.
Martina Brychtová

KLUCI SE V OKRESNÍ KONKURENCI NEZTRATILI

Pepa Andres a Filip Hájek - tak to
jsou vítězové školních kol olympiády
z češtiny a dějepisu. Oba dva už mají
za sebou klání s ostatními spolužáky
z havlíčkobrodského okresu (Filip
před týdnem, Pepa dnes). Je příjemné
konstatovat, že kluci se na výsledkových listinách neztratili a jejich jména
můžeme zahlédnout v horních polovinách tabulek. Soutěže jsou náročnější
i z toho důvodu, že mezi sebou měří
své síly společně žáci základních škol
a gymnázií. O to příjemnější bývají
dlouho očekávané výsledky. Filip jako
osmák to měl těžší, ale nakonec se
popral s testem z historie s konečným
jedenáctým místem. Pepa, kterému
se více podařil test z jazykové části,
obsadil 6. místo ještě s dalšími čtyřmi účastníky. Klukům blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy!
Martina Brychtová

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

Letos se konalo na naší škole školní kolo olympiády z anglického jazyka. Do soutěže se přihlásilo 11 žáků
(z 8. a 9. třídy). Olympiáda měla dvě
části - poslechovou a ústní. V první
části žáci poslechli texty, dle poslechu doplnili buď chybějící slova
nebo odpověděli na otázky. Druhá
část olympiády zahrnovala konverzaci. Účastníci mluvili o vylosovaném
tématu, popisovali obrázek a diskutovali o sporném tématu. 1. místo obsadil J. Andres, 2. místo N. Brychtová
a 3. D. Neubauer.

Marie Holcmanová

JUBILEA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V loňském roce naše škola „oslavila“ hned dvě významná jubilea. Již
125 let uplynulo od založení školy
a 105 let se naše škola chlubí věžičkou
s hodinami. Nezdá se to, ale je to tak!
Stará budova ZŠ byla postavena
v roce 1888 a osazena věžičkou v
roce 1908.
U příležitosti těchto dvou výročí
jsem oslovila naší keramičku Lenku
Sedlákovou, která zpracovala stylizo-

vanou kresbu základní školy, její historické části. Tu potom přenesly na
plát z hlíny a vytvořily reliéf v několika
různých provedeních se staršími dětmi na kroužku keramiky.
Velmi zdařilé vypálené výrobky budou k prodeji v rámci VELIKONOČNÍCH DÍLEN V SOBOTU 5. DUBNA. Mohou být vhodným dárkem pro
bývalé žáky borovské ZŠ i připomenutím školních let dávno minulých….
Jana Žáková, 1. st. ZŠ

SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S BOROVSKÝM MALÍŘEM FILIPEM T.A.K.

Úspěšně probíhá již několik let.
Prvním společným projektem, do
něhož se zapojili všichni žáci naší školy, byla koláž, která vznikla výhradně
z dětských prací. Jednotlivá zadání
pro děti byla jasná: nakresli svůj dům,
strom, svůj autoportrét, rostlinu, namaluj objekt v Borové, ke které máš
zvláštní vztah.
Bylo z čeho vybírat. Sešlo se hned
několik obrázků školy, rodného domku, kostela, pomníku K. H. Borovského. Malíř a graﬁk Filip T.A.K. potom
ve spolupráci s jednotlivými třídami
naplánoval, rozvrhl a postupně tvořil
obrovskou koláž, která zdobí vstupní
prostor do základní školy.
Další projekt byl obdobně tematicky motivován. Úkolem pro děti
bylo opět kreslit Havlíčkovu Borovou. Z dětských kreseb bylo vybráno
a odměněno 10 nejzdařilejších
a z nich jedna, která se stala předlohou pro graﬁcký list.
Byla to kresba Borovského vrchu
s jeho dominantou – kostelíčkem. Její
autorkou je Kamila Havlíčková, tehdy
žákyně 2. ročníku ZŠ. Kresbu borovský malíř přenesl na kovovou desku
a společně s dětmi – autory nejzdařilejších prací – vyhotovil několik prvních tisků ve svém ateliéru.
Celkově vytiskl osmdesát graﬁckých listů, k nimž přidal svojí graﬁku
s názvem „Spící klaun“. Tento graﬁcký komplet můžete zakoupit v ZŠ
za cenu 500 Kč. Prodávat se bude mj.
na Velikonočních dílnách v sobotu
5. 4. 2014, ale lze ho získat i ve dnech
školního vyučování ve sborovně ZŠ.
Máte jedinečnou možnost získat
exempláře z limitované edice a zároveň tak podpořit rozvíjející se družbu
naší školy se školou v polské Jerce.
Jana Žáková, 1. st. ZŠ

MUZIKÁLNÍ KRESBA NA PRVNÍM STUPNI ZŠ

Po krátké přestávce ve výtvarné
spolupráci s Filipem T. A. K. jsme letos
v únoru odstartovali další projekt.
Jeho tématem je Muzikální kresba
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a účastní se jí nejmladší žáčci základní školy v hodinách výtvarné výchovy.
Žáci 1. až 3. ročníku kreslí na základě
hudby, kterou jim předkládáme, co je
napadne. Jestli se rozhodnou kreslit
konkrétní věci, nebo se pustí do abstrakce, vyjádří se jen pomocí barev
a tvarů, je jenom jejich rozhodnutí.
Vše je dovoleno! Důležitý je prožitek
a proces vzniku výtvarných prací. Děti
tak zahájili druhé pololetí velmi netradičně. Vybrané práce, které vzniknou
v našem snažení, vytiskneme jako
pohlednice.
Jana Žáková, 1. st. ZŠ

DRUHÁCI A TŘEŤÁCI V KNIHOVNĚ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

V pondělí 17. února jsme navštívili jednu ze skvěle připravených
besed pro žáky ZŠ. Jejím tématem
byl malíř a ilustrátor Josef Lada. Začátek programu však měl širší rozsah
a děti seznámil i s jinými ilustrátory
knížek pro děti. Pak děti vyhledávaly
v prostorách knihovny kartičky, z nich
skládaly jména, přiřazovaly obrázky
J. Lady k dětským říkadlům, samy pak
říkadla četly ostatním, dozvídaly se
o lidových zvycích na Ladových ilustracích. Paní knihovnice děti seznámila
s řadou knih a nakonec po vyluštění
kvízu děti odměnila pohádkou. Žáci
druhé a třetí třídy se ještě porozhlédli po knihovně, mohli si půjčit knížku
v dětském oddělení. Po programu
jsme měli dost času, abychom se
zastavili na náměstí, povyprávěli
o Hnátovi, pekaři Koudelovi a obhlédli i zbytky městských hradeb. No
a pak sladká tečka nakonec. Výlet
jsme zakončili jak jinak, než v cukrárně.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

STUŽKOVÁNÍ

Pondělí 24. února začalo pro většinu žáků naší školy úplně normálně.
Výjimku však tvořili slavnostně oblečení žáci IX. a V. třídy. Páťáci se chystali ostužkovat své, za pár měsíců končící, spolužáky z devítky.
Vše se odehrávalo v tělocvičně
a program byl opravdu pestrý. Po slavnostním přivítání si deváťáci poslechli
píseň Pátá a následovalo pár vtipných
rad do života ve dvou přednesených
básničkách od Jiřího Žáčka. Se stužkováním , při kterém se většině deváťákům vytratil úsměv ze rtů a zřejmě ho
vystřídalo napětí a vzpomínky, si páťáci poradili skvěle. K ostužkovaným žákům promluvila třídní učitelka Marie
Holcmanová a rady do života přidal
i pan ředitel. Písní se začalo a písní
také končilo naše hodinové zastavení.
Všem žákům z páté třídy děkuji za
pěkně předvedený program a žákům
deváté třídy přeji mnoho úspěchů při
dalším studiu.
Iveta Neubauerová
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NOVINKY Z M Š vali masopustu. Povídali jsme si BESEDA S PANEM JIŘÍM GEISTEM
Tak i měsíc únor byl letos beze sněhu. Děti to možná trošku mrzelo, že
jsme si neužívali zimních sportů, ale
nahradili jsme je jinými aktivitami.
O zimě jsme si alespoň vyprávěli, zpívali písničky a říkali básničky.
Největší událostí ve sportovním
světě byly bezesporu Olympijské hry
v Soči. I my ve školce jsme sportovní
nadšení prožívali naplno! Mladší děti
se seznamovaly s typicky zimními
sporty, ale předškoláci si uspořádali
vlastní olympiádu. Celý týden sportovali, soutěžili a poměřovali své síly.
Nakonec vyhráli všichni!
Dne 13. února jsme navštívili ﬁlmové představení v kině Krucemburk.
Ve čtvrtek 20. února se i u nás ve
školce konal již tradiční karneval.
Rázem se ve školce objevili indiáni,
Spidermani, princezny a víly, brouček
i beruška, kovboj a piráti, Bořci stavitelé i formulový závodník, kostlivec,
kočička i kouzelnice. Děti své masky
nejdříve představily a ukázaly ostatním
dětem. Pak už mohl začít pravý karnevalový rej! Společně jsme s dětmi tančili a řádně ten náš karneval oslavili.
Poslední únorový týden jsme věno-

Z M Í ST NÍ K NIHOVNY

Vážení a milí čtenáři, z důvodu instalace plynového topení v rodném domku
KHB a v knihovně BUDE KNIHOVNA
UZAVŘENA OD 3. DO 16. BŘEZNA.
Možnost vrácení a půjčení knih je 1. 3.
od 9°° do 17°° a 2. 3. od 10°° do 15°°.

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

V minulém vydání BL jsem psala, že
bude možné vrátit bez pokut knihy,
které mají někteří z vás doma již dlouhou dobu. Termín se posouvá na později, tzn. od 18. března do konce měsíce. Důvodem je uzavření knihovny.
V této době ráda přivítám i nové čtenáře, kteří budou registrováni zdarma.
Možná se naše čtenářská obec rozroste o nové členy.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Srdečně zvu žáčky 1., 2., a 3.ročníku ZŠ
spolu s rodiči ke společné akci, která
se koná 29. března po obědě od 13°°
(pravděpodobně do 16°°) v prostorách
LUKŠOVKY. S sebou si přineste hlavně
dobrou náladu a pracovní pomůcky
jako pastelky, nůžky a lepidlo. Jsou zváni i tatínkové – maminky jsou téměř
samozřejmostí. Pokud nás později
přepadne hlad, mám připravené malé
pohoštění, pokud se maminky chtějí
přidat s nějakou mňamkou jsou nadšeně vítány. Pro připomenutí budou
vyvěšeny plakáty.
Těším se na vaši účast.
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Marcela Sobotková, knihovnice

o tradičních masopustních pokrmech,
masopustních tradicích a zvycích
a hlavně o masopustním průvodu
a tradičních maskách v něm. A už se
moc těšíme, až je v sobotu 1. března
uvidíme na vlastní oči.

Za MŠ Jana Sobotková

I ŠKOLIČKA ŽILA OLYMPIÁDOU

Děti z oddělení Ježečků se živě zajímaly o dění na XXII. zimních olympijských hrách v Soči. Společně s rodiči
sledovaly televizní přenosy, poznávaly
olympijské disciplíny a bedlivě hlídaly
aktuální stav medailí, které vybojovali
naši sportovci. Ve školce se postupně, formou přiměřenou jejich věku,
dozvídaly i velké množství doplňujících informací. Teď už vědí, kde a proč
vznikly olympijské hry, znají jejich vlajku s logem, maskoty i motto. Malovaly
si vlajku ČR a naučily se zpívat státní
hymnu. Nejzábavnější však pro ně
byla naše MALÁ TŘÍDNÍ OLYMPIÁDA,
kterou jsme si uspořádali v tělocvičně ZŠ. Je veliká škoda, že letošní zima
tak šetřila sněhem. V našich hrách se
však fantazii meze nekladly, a tak jsme
sportovali, jak to jen šlo. Děti se úžasně bavily a o medaile bojovaly jako lvi.

V návaznosti na XXII. zimní olympijské
hry v Soči a naší TŘÍDNÍ OLYMPIÁDU
v oddělení Ježečků jsme se snažili
dětem přiblížit i téma paralympijských
her. Ty XI. zimní proběhnou v Soči
od 7. do 16. března 2014. Při besedě
s panem Jiřím Geistem se mohly děti
na vlastní oči a uši přesvědčit, jak bleskurychle může dojít k tak devastujícímu zranění, které on prožil.
S velkým zájmem, zaujetím i zvědavostí si děti vyslechly, jak se naučil
s tímto hendikepem žít, a jak zvládá
všechny běžné činnosti jako ostatní
lidé bez tělesného postižení. Společně
si povídali a prohlíželi knížku o paralympijských hrách s mnoha překvapujícími fotoobrázky.
Teď už si plně uvědomují, že paralympijské hry jsou nejen přehlídkou
sportovních výkonů, ale také silných
příběhů osobností, které se nenechaly zlomit nepřízní osudu. Děti se také
dozvěděly, že PH 2014 mají své maskoty. Jsou dva: sněhová vločka a paprsek
světla. Tento hvězdný pár je výborným
příkladem souznění mezi kontrasty.
Oni dva dokazují, že všechno je možné.
Eva Šrámková

POZVÁNKA NA JARNÍ VÝLETY
29. 3. KELTSKÝ MENHIR A CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ HAVRANKA
V dané lokalitě odpolední turistická vycházka. Sáhnete si
na 4 m vysoký kámen, který je zároveň vstupní branou do
ornitologického ráje. Cena: 100 Kč/os.
12. 4. ELEGANCE, AVANTGARDA - DĚTSKÝ SEN - NARCIS

Výstaviště Lysá n. L. Elegance, avantgarda 2014 - výstava módy,
obuvi a koženého zboží; Dětský sen - výstava dětského oblečení
a hraček; Narcis 2014 - výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních
cibulovin a zahradnické trhy. Tyto 3 akce v jeden den.
Cena: 300 Kč/os.

19. 4. HRAD STRÁDOV A STRÁDOVSKÉ PEKLO - nádherný
kout přírody v údolí říčky Chrudimky. Prostředí jako z pohádky. Zajímavá turistická vycházka. Cena: 150 Kč/os.
26. 4. MUZEUM ŘEMESEL LETOHRAD
Jak se dříve vyrábělo a pracovalo. Čas 1. republiky, který Vás
dostane. Cena: 300 Kč/os.
10. - 11. 5. DVOUDENNÍ VÝLET - Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod, Svatý Tomáš, Vítkův hrádek, lipenská přehrada a stezka
v korunách stromů. Bližší informace telefonicky, nutno nahlásit
se do 20. 3. Cena zatím není stanovena.
24. 5. BONSAI CENTRUM LIBČANY
- prohlídka největšího bonsaicentra v České republice.
Cena: 300 Kč/os.
7. 6. HRAD HOUSKA - jeden z nejstarších a nejtajemnějších hradů. Je ukryt uprostřed hlubokých lesů a už jen cesta
k němu je dobrodružstvím. A navíc se říká, že je v něm brána
do pekel. Cena: 300 Kč/os.

IVAN VÍTEK, MINIBUSOVÁ DOPRAVA A ČINNOST PRŮVODCE
Tel. 776 297 888 nebo 604 298 655

BŘEZEN 2014
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL

INFORMUJE

PROHLÁŠENÍ K ZAHÁJENÍ
JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ROČNÍKU
2013/2014
Sportovní přátelé, příznivci borovského fotbalu!
Po zimní přestávce se nezadržitelně blíží začátek jarní části mistrovských fotbalových soutěží. Již
poslední víkend v březnu 29. a 30.
zahájí jarní část fotbalového ročníku
2013/2014 obě mužstva dospělých.
Družstvo mladších žáků bude začínat
až 20.4.2014. Od ledna se připravují
na pravidelných trénincích společně
hráči obou mužstev, ale účast hráčů B
týmu je malá. Na vlastní náklady hráči dojíždějí na tréninky do Přibyslavi,
kde využívají umělou trávu v areálu
základní školy. Žáci se připravuji na
trénincích v sokolovně a v základní
škole.
Hráči A mužstva zatím odehráli tři
přípravná utkání na hřištích s umělým
povrchem v Havlíčkově Brodě a ve
Žďáře nad Sázavou, ve kterých jednou
vyhráli a dvakrát okusili porážku.
Všechna naše družstva mají po
podzimní části ve svých soutěžích
velmi dobrá postavení. Při zodpovědném přístupu v přípravě a v samotných utkáních to dává předpoklad
velmi dobrého umístění po skončení
fotbalového ročníku. Soupisky hráčů všech družstev zůstávají pro jarní
část bez podstatných změn. Koncem
února jsme uhradili Fotbalové asociaci České republiky poplatek za jednotlivé členy a tak již nic nebrání jarní
soutěže zahájit. Oddíl má v současné
době 86 členů.
Jménem fotbalového oddílu přeji
všem našim družstvům co možná nejlepší konečná umístění ve svých soutěžích a radost z předvedené hry. Fotbal na této úrovni se hraje pro zábavu
nejen samotných hráčů, ale i diváků,
kteří naše utkání navštěvují, za což
jim patří dík nás všech.
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu

Jelikož si mohou oddíly až do
8.3.2014 bezplatně přeložit domácí
utkání svých družstev, tak rozlosování jarní části stávajícího fotbalového
ročníku uveřejníme až v dubnových
Borovských listech.
Jen pro zajímavost:
- v sobotu 29.3.2014, od 15.00 h. by
se mělo hrát na našem hřišti utkání III.
třídy Havlíčkova Borová B – Herálec B
- v neděli 30.3.2014, od 15.00 h. se
bude hrát utkání I.B třídy Herálec A
– Havlíčkova Borová A

VALNÁ HROMADA
TJ SOKOL

Tělovýchovná jednota Sokol
Havlíčkova Borová zve všechny své
členy na VALNOU HROMADU,
která se bude konat

v PÁTEK 28. 3. 2014
OD 18.00 HODIN
v přísálí sokolovny.

VALNÁ HROMADA

FOTBALOVÉHO ODDÍLU
V PÁTEK 28. 3. 2014
OD 19.00 HODIN

se bude konat Valná hromada fotbalového oddílu, hned po skončení
Valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Havlíčkova Borová. Na
obou Valných hromadách se budou
vybírat členské příspěvky.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 16. února 2014 se v místní
sokolovně za velké účasti konal dětský karneval (cca 90 masek), který
pořádal výbor Tělovýchovné jednoty
Sokol Havlíčkova Borová (Mgr. Otto
Hájek, Albert Hošák, Magda Hošáková a Miroslava Luňáčková). Poděkování patří zejména sponzorům
– Městys Havlíčkova Borová, Slévárna
a modelárna Nové Ransko, TJ Sokol
Havlíčkova Borová, Koloniál Šrámková, Velkoobchod Křesťan, Pribina
Přibyslav, COOP Havlíčkova Borová,
Hošák Albert a Dejmal Ondřej. Dále
bych chtěla poděkovat Ladislavu
Luňáčkovi, Ivě Půlpánové a Vlastě
Šnajdrové za pomoc v kuchyni.
Vzhledem k tomu, že moderátor, který se měl postarat o zábavné
odpoledne pro děti, z důvodu autonehody nedorazil, mockrát děkuji
panu Sejkorovi ze Žižkova Pole, který
pro děti zahrál na klávesy, a Drahoslavě Hájkové, která pomohla Mirce
Luňáčkové se soutěžemi. Doufám, že
i děti si přišly na své a že se zase za rok
sejdeme ještě v hojnějším počtu.
Magda Hošáková,
účetní TJ Sokol Havlíčkova Borová

informuje

BŘEZEN - klasický jarní měsíc nám
dovolí pozorovat, jak všechno roste.
Rané květiny jako sasanka hajní vytvářejí v listnatých lesích celé koberce
a v lužních lesích se na světlo derou
první květy česneku medvědího. Kvetou také tisy a modříny. Jejich žlutavý
pyl přenáší vítr a na březích vod se
z něj často vytváří žlutá obruba. Jeřábi a čápi se vracejí z Afriky. Zpěv kosů
právě dosahuje vrcholu a během první teplé, deštivé noci se vydávají na
cestu ropuchy. Ke konci měsíce začíná
hnízdit většina nestěhovavých ptáků.
Jeleni v lesích shazují paroží.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK

Po vánočních prázdninách jsme
se opět začali scházet. Jednu
sobotu jsme se s dětmi vydali
k Podhoráku, cestou pozorovali stopy
a zakrmili v krmelcích. Další dvě soboty jsme kvůli počasí byli v klubovně,
kde se děti pilně učí myslivost, o rostlinách a stromech. NA SOBOTU 8. 2.
jsme pro ně připravili naučnou stezku
v přírodě. Děti na 8 stanovištích plnili
dané úkoly z myslivosti, nakonec byla
střelba ze vzduchovky. Nejlepší byl
Lukáš Balcar, druhá Ester Janáčková
a třetí Terka Kučerová. Děti dostaly
za odměnu ceny a pro všechny jsme
nakonec ohřáli v kotlíku nad ohněm
dobrou bramboračku. Děti si ještě
upekly brambory v ohni. Počasí nám
přálo, děti byly spokojené a těší se na
další kroužek.
Za MS Tomáš Janáček a Mirka Luňáčková

PO MASOPUSTU
První březnovou sobotu bylo možno strávit mimo jiné i ve společnosti
masopustního veselí, které si letos
vzali na starost členové Tělovýchovné
jednoty Sokol Havlíčkova Borová. Patnáct masek za doprovodu harmoniky
a bubínku prošlo celým městysem.
Setkalo se s pochopením, přivítáním
i obdarováním našich občanů. Byli
i tací, kteří neotevřeli, ale nikdo se
na ně nezlobí, je to jejich rozhodnutí. Příjemné je i obdarování formou
ﬁnančního zisku ve výši 17.000 korun.
Ten bude použit na nákup cvičebních
pomůcek pro mladé fotbalisty a pro
členy asociace sportu pro všechny.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo
se na uvedené akci podílel. Velký dík
patří i našim občanům, jež podpořili
tuto tradici, kterou držíme již od roku
2006. V příštím roce budou masopustní průvod pořádat hasiči.
Otto Hájek, předseda
Tělovýchové jednoty Sokol H. Borová
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OSMISMĚRKA O CENU

BŘEZEN 2014

TTajenka
ajenka ukrývá jednu březnovou pranostiku:
„BŘEZEN BEZ VODY, DUBEN ....... (tajenka).

LEGENDA: AKCE, BĚLOCH, BISTRO, BROK, CÍSAŘ,
DĚLBA, FUJI, FYZIOLOGIE, HOTOVOST, HRADBA,
JAKOST, JIŘINA, KEŘ, KOSTRA, KOTELNA, KOZA,
KROSNA, KUPA, LUKŠOVO, NEROST, OBSERVATOŘ, OKAP, OKNO, PIVOVARSKÁ, PLST, POTRUBÍ,
SANĚ, STOH
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 3. 2014
na úřad městyse buď osobně, telefonicky nebo
na uvedené kontaktní e-maily.
VÍTĚZI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. VÁCLAV ČERNÝ, H. BOROVÁ 56
2. IVA JOSKOVÁ, H. BOROVÁ 178
3. PAVLA ZDRAŽILOVÁ, H. BOROVÁ 178
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

ČESKÁ POŠTA HAVLÍČKOVA BOROVÁ

ST. 247; 3025/1; 3274, zapsaných v k.ú. Železné Horky.

oznamuje změnu úředních hodin od 1. 3. 2013:
PONDĚLÍ
8:00 - 10:30
13:15 - 15:30
ÚTERÝ
8:00 - 10:30
STŘEDA
8:00 - 10:30
13:15 - 15:30
ČTVRTEK
8:00 - 10:30
13:15 - 15:30
PÁTEK
8:00 - 10:30
13:15 - 15:30

Své nabídky na koupi BUDOVY A POZEMKŮ

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci

Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!

ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC
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NABÍZÍ K PRODEJI
BUDOVU BÝVALÉ ŠKOLY v ŽELEZNÝCH
HORKÁCH č.p. 38 VČETNĚ POZEMKŮ

(PRODEJ PROBĚHNE JAKO PRODEJ JEDNOHO CELKU)
zasílejte do 30. 4. 2014 na adresu Lesní družstvo
jednotlivců v Železných Horkách, Železné Horky 38, 582 23,
Havlíčkova Borová, V ZALEPENÉ OBÁLCE S VÝRAZNÝM
OZNAČENÍM „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“.

Prohlídka nemovitostí proběhne po dohodě
na tel. 732 845 186 ve dnech 24. 3. – 30. 3. 2014
v Železných Horkách 38. Nabídka bude obsahovat celkovou
cenu za všechny nemovitosti, (daň z převodu platí
prodávající) dále bude obsahovat popis budoucího využití
objektu, jméno a příjmení, nebo obchodní jméno kupujícího,
jeho adresu a telefonní kontakt.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Budoucí prvňáčci. Foto: MŠ

Stužkování deváťáků. Článek k fotu na str. 7. Foto: ZŠ

Vlastivěda v páté třídě – mapa památek ČR. Foto: ZŠ

Osmáci absolvují kurz První pomoc do škol (organizuje
Kraj Vysočina). Článek k fotu na str. 7. Foto: ZŠ

Druháci a třeťáci v knihovně v H. Brodě. Článek na str. 7. Foto: ZŠ
Tíha oblohy - autorka Klára Nejedlá

Muzikální kresba na prvním stupni ZŠ ve spolupráci s Filipem T.A.K.
Článek na str. 7. Foto: ZŠ

Dětský karneval v borovské sokolovně. Foto: Jakub Janáček
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Děti z mysliveckého kroužku při své činnosti. Vpravo: vítězové naučné stezky v přírodě. Foto: Tomáš Janáček
Karneval
v dolní
třídě MŠ.

Olympijské hry v horním oddělení MŠ. Článek na str. 8. Foto: MŠ

Karneval
v horní
třídě MŠ.

Páťáci na zimním stadionu v Chotěboři. Foto: ZŠ

Vlevo:
1. graﬁcký list „Spící klaun“
autora Filipa T.A.K.,
2. borovský vrch s jeho dominantou – kostelíčkem,
3. reliéf základní školy.
Vše bude k zakoupení při
příležitosti Velikonočních dílen
v ZŠ 5. 4. 2013. (viz str. 7, 5).
Foto: ZŠ
1
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