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borovské hry 2015
místní vybojovali
třetí místo
Jak se stalo zvykem již v roce 1999,
sešly se i tento rok v červnu výpravy z obcí nesoucích ve svém názvu
slovíčko Borová ke společnému
setkání a vzájemnému zábavnému
zápolení. Letošní ročník se konal
26. – 28. června na Slovensku
v Borové u Trnavy.
Výprava z naší Havlíčkovy Borové v čele se starostou Ing. Alešem
Uttendorfským vyrazila během
pátečního odpoledne a již během
cesty zavládla veselá nálada, která
nás neopouštěla po celý víkend.
Po příjezdu jsme postavili stany
a mohli se začít věnovat večerní
zábavě na místním parketu. Jako
vždy byli všichni velmi přátelští,
vždyť jsme přece byli mezi samými
borováky.
V sobotu ráno po výborné snídani od hostitelů pokračoval bohatý
program her. Na hřišti čekali mistři
Slovenska v lukostřelbě a zájemce
naučili střílet z luku. Ano, i u nás
máme několik zdatných lukostřelců. Další zpestření nabídli profesionální kynologové se svými psími
svěřenci. Sledovat útoky špičkově
vycvičených psů na figuranta je
neopakovatelný zážitek. Po celé
dopoledne bylo možno navštívit
výstavu historických zbraní a výstavu starých traktorů.
Po obědě už zraky všech směřovaly k vrcholu celého víkendu, jímž
jsou soutěže šestičlenných týmů
z jednotlivých obcí. Za Havlíčkovu
Borovou nastoupilo družstvo ve
složení: Eliška Havlíčková, Simona Karásková, Aneta Macounová,
Dominik Suchý, Jaroslav Blažek
a Zbyněk Zelený. Za mohutné podpory si naši borci vedli více než
dobře.
...pokračování na str. 3
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Šestičlenné družstvo na letošních Borovských hrách na Slovensku v Borové u Trnavy vybojovalo
krásné třetí místo. Foto: Aleš Uttendorfský

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

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ČERVENEC 2015

„Běžecký závod není souboj s časem
ani tratí, ale souboj se sebou samým!“

Jubilejní 5. ročník závodu
pro zkušené sportovce i amatéry!
 TRAŤ: 10 km po lesních nebo asfaltových cestách. Start na Náměstí,

cíl na fotbalovém hřišti, občerstvovací stanice v polovině trati.

 STARTOVNÉ: 120 Kč, v ceně je triko s potiskem, pamětní medaile,
příspěvek FOKUSU VYSOČINA a běžecká tombola.
 REGISTRACE: na webu do 10. 7. nebo na místě bez nároku na triko
a medaili. Prezentace od 15:00 na fotbalovém hřišti, START v 17:00.
 DĚTSKÉ ZÁVODY: 10 kategorií, tratě na fotbalovém hřišti, prezentace
od 14:30 a start první kategorie v 15:30.
 OBČERSTVENÍ po skončení závodu zajištěno. V nabídce široký výběr
nápojů i grilovaných specialit.
 PŘEKONÁNÍ TRAŤOVÉHO REKORDU ŽEN:
pořadatel přislíbil příspěvek FOKUSU VYSOČINA 100 Kč za každou
překonanou vteřinu traťového rekordu v ženské kategorii.

www.borovska10.cz
tel: 739 336 180

21. – 24. 8. 2015
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

TŘI BRATŘI, 2014
FOTOGRAF, 2014
HODINOVÝ MANŽEL, 2014
VŠIVÁCI, 2014
PROMÍTÁME KAŽDÝ VEČER NA ASFALTOVÉ
PLOŠE U SOKOLOVNY. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová zve všechny děti
i širokou veřejnost na

18. 7. 2015od13:30na hřišti u vodárny
Těšit se můžete na různé soutěže pro děti.
Občerstvení zajištěno. Na hojnou účast se těší pořadatelé.

OBEC SLAVĚTÍN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU
Rodná Vysočina
na fotografiích
Bohumila
Vavrouška
Slavětínského
a
Cesta do Slavětína
v kresbách Adolfa Kašpara

Spolek TrojHáček zve všechny děti, rodiče, prarodiče………..na

19. 7. 2015 na rybníku V Kopaninách
Prezentace: 6:00

VE SPOLEČENSKÉM SÁLE ZBROJNICE SDH SLAVĚTÍN
Lovíme ve 2 kategoriích:

Začátek lovu: 6:30
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás!
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1.
2.

DĚTI
RODIČE S DĚTMI

VERNISÁŽ 18. ČERVENCE 2015
OD 18 HODIN

19. července - 31. srpna 2015
v odpoledních hodinách přístupná na požádání
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 25. června 2015
USNESENÍ
2/6/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Janáčková Blanka, Ježek Jan.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/6/2015

- schvaluje program jednání.

4/6/2015

- schvaluje koupi nemovitostí od České obce sokolské, IČO: 00409537: p. č. st. 344 - zastavěná plocha
a nádvoří (součástí pozemku je sokolovna stavba č. p. 272), pozemek p. č. 2431/2 - ostatní plocha, vše
v obci a k. ú. Havlíčkova Borová zapsané na listu vlastnictví č. 770, Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, za cenu 2 532 850 Kč. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh
kupní smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
- schvaluje koupi nemovitostí od Tělovýchovné jednoty Sokol Havlíčkova Borová, IČO: 15059057:
p. č. st. 507 - zastavěná plocha a nádvoří (součástí pozemku je stavba č. p. 354) vše v obci a k. ú.
Havlíčkova Borová zapsané na listu vlastnictví č. 103, Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod, za cenu 1 Kč. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
- schvaluje koupi pozemků od pana Karla Ježka p. č. 4055 o výměře 5222 m2 a částí pozemků p. č. 4271
a p. č. 4122 o celkové výměře cca 2700 m2 za cenu 200 Kč/m2. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu přípravou geometrických plánů a kupních smluv.
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území městyse Havlíčkova Borová.
- schvaluje uzavření smlouvy na věcná břemena č. IV-12-2012340/VB/1.
- schvaluje rozpočtové opatření k 31. 12. 2015.
- schvaluje schvaluje opravu komunikace v ulici Polní firmou Unimont za cenu 78 825 Kč bez DPH.
- schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 16 800 Kč Lukáši a Janě S. za pozdní kolaudaci rodinného domu.
- schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(nn) číslo: 15_SOBS01_4121103849.
- schvaluje schvaluje směnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a Josefem Kovandou.
- schvaluje dodatek k nájemní smlouvě mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav.

1/6/2015

5/6/2015

6/6/2015

7/6/2015

8/6/2015
9/6/2015
10/6/2015
11/6/2015
12/6/2015
13/6/2015
14/6/2015

POZVÁNKU NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE UVEŘEJNÍME VČAS NA ÚŘEDNÍ DESCE.
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.

BOROVSKÉ HRY 2015

...pokračování ze str. 1

Po šesti disciplínách se dělili o druhou příčku s družstvem z Borové - Bolatic (u Opavy). Rozhodnout měla
rozstřelová disciplína, ve které však byli šťastnější Slezané. Obsadili jsme tak krásnou třetí příčku za vítěznou
Borovou u Náchoda a Borovu u Opavy. Za zmínku stojí
družstvo z Borové u Zbraslavic, kde byli všichni závodníci starší 65 let! To jim však nezabránilo si celé hry užít
a stali se miláčky publika.
Po soutěžním odpoledni si většina dopřála krátký odpočinek a pak už se na jevišti objevila hudební skupiny Family friend. Po jejím koncertu ovládl parket folklórní soubor Trnavčan, který měl u všech obrovský úspěch. Večerní
diskotéka uzavřela příjemně strávenou sobotu. V neděli
proběhlo srdečné rozloučení a cesta k domovu.
Co říci závěrem? Borovské hry jsou jedinečnou akcí.
Kaňkou zůstává již tradičně málo početná výprava
z Havlíčkovy Borové (13 účastníků). Patříme k největším
z Borových, ale můžeme jen závidět čtyřiceti a více početným výpravám. Doufejme, že za rok k Borové u Opavy se
nás vypraví více.
Zdeněk Štěpán

K A L E N DÁ Ř A KC Í P Ř E D N Á M I
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádá Myslivecké sdružení
18. 7. sobota -Havlíčkova
Borová, pozvánka
na str. 2
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY U RYBNÍV KOPANINÁCH - pořádá
19. 7. neděle KA
spolek TrojHáček, pozvánka na
str. 2
BOROVSKÁ DESÍTKA - 5. ročník
25. 7. sobota závodu na 10 km - plakát na
str. 2
prázdninový
17. 8. pondělí zahájen
provoz v mateřské škole
LETNÍ KINO u sokolovny
KINEMATOGRAF BRATŘÍ
21. 8. pátek - ČADÍKŮ
- pořádá Městys
- 24. 8. pondělí Havlíčkova
Borová, pozvánka
na str. 2
Více informací vždy aktuálně
na www.havlickovaborova.cz.
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slovo hejtmana

Na začátek července letos připadá
významné výročí – 600 let od upálení
Mistra Jana Husa. Už od začátku roku
si ho připomínáme mnohými diskusemi historiků, články v nejrůznějších
periodikách, filmy dokumentárními i
tím monumentálním hraným. Jan Hus
bez ohledu na vlastní riziko poukazoval na nešvary v praktikách církve, na
potřebu její obrody a vůbec sociálně
spravedlivé společnosti. Potřeba silnějšího duchovního rozměru života
naší společnosti a vymýcení korupce
a nespravedlivě rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou bezesporu tématy, která vnímáme i dnes jako
naléhavá. Proto je jeho odkaz stále
aktuální. Stačí připomenout malý úryvek z Husova kázání: „Tak jako hejno
krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla
touhou po bohatství. Se vším kupčí,

všechno prodávají. A za peníze takto
vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží,
v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil
bos a neměl, kde by hlavu složil.“ I po
šesti stech letech ta slova nejsou jen
citátem z historie, ale cítíme v nich i
odkaz na neveselou součást naší přítomnosti.
Tolik k historii, ve které nacházíme
i neradostné poučení pro současnost.
Na červenec připadají ovšem i příjemnější chvíle – spojené s dovolenou
a cestováním. Jedinci s českým pasem
je dnes otevřený celý svět i s mnohými
exotickými destinacemi – pokud může
dostatečně otevřít i svou peněženku.
Ale můžeme si také najít příjemné
a zajímavé místo v některém z půvabných koutů naší země. S menšími náklady, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo
své nejisté bezpečnosti v neznámém
prostředí. Průběžně se proto snažíme

ČERVENEC 2015

propagovat naši Vysočinu. Kraj i města
vydávají stovky hodnotných i krásných
brožur a informačních letáků o tom,
co můžeme u nás zažít.
Letos jsme se rozhodli podpořit
povědomí o našem kraji i novým způsobem. Roadshow (tedy cestovní zábavný program) Poznejte Vysočinu je
název pestré turistické nabídky, která
byla už v červnu postupně představena v sedmi městech České republiky,
odkud na Vysočinu turisté přijíždějí
nejčastěji. Šlo nejen o informace, ale
také o zábavné hry a soutěže. První
ohlasy byly pozitivní. Organizátorem
akce byla příspěvková organizace Vysočina Tourism a doufám, že se bude
podílet na zvýšení povědomí a také
následné návštěvnosti celého našeho
regionu.
Na závěr mi proto dovolte použít můj
oblíbený citát s dovětkem: Léto budiž
pochváleno – na Vysočině zvláště!

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

slovo starosty

Koupě sokolovny

Městys Havlíčkova Borová schválil smlouvy na koupi sokolovny od ČOS Praha a přístavby Sokolovny od TJ Sokol Havlíčkova
Borová. Sokolovnu, jejíž odhadní cena i s pozemkem asfaltového a travního hřiště o výměře 14 657 m2 činí 4 427 300,- Kč,
kupujeme za 2 532 850,- Kč. Přístavbu, jejíž odhadní cena je
3 214 010,- Kč, kupujeme za cenu 1,- Kč. Za přístavbu platí daň z převodu nemovitostí městys, u sokolovny ČOS Praha.
Celkové náklady na celý areál tudíž pro městys budou činit
2 661 410,- Kč. Budovu bychom chtěli vytápět z bioplynové stanice, na což budeme v letošním roce žádat dotace. Náklady na vybudování teplovodu pro napojení základní školy,
mateřské školy, úřadu městyse a sokolovny by měly činit cca
9 000 000,-, dotace by mohla pokrýt cca 7 300 000,-. Návratnost investice by pak byla cca 6 let. Mimo vyřešení vytápění vyvstává na sokolovně spousta věcí, které budou potřeba
opravit a předělat. Nicméně pro začátek je nutné zajistit, aby
do budovy nezatékalo a bylo zde teplo, vše další se bude dělat dle finančních možností městyse postupně. Jsou věci, které
jsou, nebo budou vetší prioritou než investování do modernizace sokolovny, tudíž budeme čekat na vhodné dotační příležitosti pro investice do tohoto majetku. Nicméně jsem rád, že
se nám po dlouhých letech jednání s ČOS Praha podařilo dojít
k přijatelné dohodě, městys se stane vlastníkem sokolovny
a může ji zachovat pro další generace.

Pohádková stezka

Celkem přes 80 dětí si poslední den školního roku opravdu užilo
díky akci členů Unie rodičů. Chtěl bych poděkovat Unii rodičů
za „Pohádkovou stezku“. Byla to dle mého názoru velice vydařená akce, jejíž pořádání dalo všem pořadatelům spoustu práce,
za což jim patří dík.
Nicméně musím poděkovat i všem ostatním, kdo v městysi pořádají různé akce pro děti. Takových akcí je u nás hodně,
jsou velmi vydařené a hojně navštěvované, jenom mě mrzí,
že na těchto akcích vidím vesměs pořád ty samé lidi, kteří se
o vše starají a nikdo nový jim pomoci nepřijde. Proto zde děkuji
všem, kdo se aktivně podílejí o kulturní dění v našem městysi.
A všem ostatním vzkazuji, pokud se na přípravě těchto akcí nechcete podílet, ani jste nikdy nic takového nedělali, tak alespoň
nepomlouvejte a nekritizujte.
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Aleš Uttendorfský, starosta

„Narodil jsem
se v lese, v lese
jsem pracoval
a strávil tam
valnou část svého života. Při
pochůzkách Raneckým polesím jsem často
a dlouho vzpomínal na naše
předky, kteří se zde na jednotlivých úsecích podíleli na lesnické práci, a tímto jim skládám
poklonu. Doufám, že jejich život a činnost tak nezůstanou
KNIHA K ZAKOUPENÍ zapomenuty.“

NA ÚŘADU MĚSTYSE

František Janáček
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Kraj Vysočina zjišťuje zájem domácností o kotlíkové dotace

Obyvatelé Kraje Vysočina budou moci
pravděpodobně už v prvním čtvrtletí příštího roku poprvé požádat o tzv.
kotlíkové dotace, kdy mohou dostat
příspěvek na výměnu starého kotle za
nový, ekologický. Výše projektu může
činit až 150 tisíc korun. Vyhlášení výzvy
předchází několikatýdenní nezbytný
průzkum skutečného zájmu o tuto dotaci mezi veřejností. Průzkum zahájil
Kraj Vysočina dnes na svých webových
stránkách a bude probíhat do konce
července 2015. „Nezávazné potvrzení
zájmu o budoucí čerpání dotace prostřednictvím jednoduchého formuláře
na webových stránkách Kraje Vysočina
nám pomůže nastavit reálnou výši celkové částky, kterou budeme z Operačního programu Životní prostředí požadovat pro náš kraj. Podle současných
propočtů Ministerstva životního prostředí by mohli občané Vysočiny pro
první dva roky čerpat až 239 miliónů
korun,“ uvedl dnes na tiskové konferenci radní Kraje Vysočina pro oblast
životního prostředí Zdeněk Chlád.
Nezávazný průzkum skutečného zájmu o Kotlíkové dotace:
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Nezávazný průzkum skutečného zájmu bude aktivní až do konce července 2015. Pokud se na Vysočině skutečně podaří domácnostem v regionu
v následujících letech realizovat projekty za 239 miliónů korun, bude vyměněno zhruba 2300 kotlů. Příjem
žádostí na Krajském úřadě Kraje Vyso-

čina v Jihlavě bude moci být zahájen až
poté (předpoklad první čtvrtletí roku
2016), co budou stanoveny podmínky výzvy operačního programu, kraj
uspěje s „grantovým schématem“ v
rámci kterého bude žádat o finanční
prostředky pro občany Kraje Vysočina. Všechny potenciální žadatele je
NUTNÉ upozornit na skutečnost, že
realizace výměny, včetně odpojení stávajícího kotle, nesmí proběhnout před
samotným oficiálním termínem v rámci Kotlíkových dotací.
„O kotlíkové dotace budou moci
občané našeho kraje žádat až do konce programovacího období, neboť se
předpokládá, že kraj bude moci realizovat tři po sobě jdoucí vždy dvouleté
projekty (grantová schémata), kterými
bude rozdělovat Kotlíkové dotace pro
občany v našem kraji,“ dodal Zdeněk
Chlád. Dotace je určena pouze pro
domácnosti, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle na uhlí,
biomasu, jejich kombinaci či za kotel
plynový nebo tepelné čerpadlo. Více
informací o Kotlíkových dotací v Kraji
Vysočina bude průběžně zveřejňováno
na www.kr-vysocina.cz a v krajských
novinách Kraj Vysočina. Aktuální informace Vám vždy přineseme rovněž
v Borovských listech.

za modernější kotel na uhlí s dotací
70 %, případně kombinovaný kotel
(uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude možno pořídit také plynový kondenzační kotel
s dotací 75 % nebo tepelné čerpadlo.
Všechny nově pořizované kotle budou muset splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich
prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny
na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován
kotel v budově energetické náročnosti
D a horší, musí být součástí projektu
kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení
energetické náročnosti budovy, jejichž
dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve
výši max. 20 tisíc korun.

Další informace ke Kotlíkovým dotacím: Bude se jednat zejména o výměnu kotlů na pevná paliva

Iveta Fryšová, odbor reg. rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail:
frysova.i@kr-vysoicna.cz

Přání

Šnajdra, který si své pracovní povinnosti vcelku plnil, ale od určité doby
začal s absencemi, a tak jsme s ním
museli pracovní poměr na dobu určitou předčasně ukončit. Přesto bych
Romanovi za jeho práci touto cestou
chtěl poděkovat.
Jsem rád, že se o práci v době letních prázdnin zajímají i brigádníci
z řad studentů. Letos nám v červenci
a srpnu bude pomáhat Martin Benc
a Jaroslav Blažek ml. V muzeu
a knihovně to budou Ivana Hamerníková, Simona Karásková a Ondřej
Neubauer. Věřím, že se svých úkolů
zhostí na výbornou.

nové plastové konve s přáním, aby
dlouho vydržely, aby si je návštěvníci nabrali domů, aby nechali konve
smontované tak, jak budou a vždy
je donesli a uložili k nádrži na vodu.

Nedostatek vody
na hřbitově

Neustále se setkáváme s nepořádkem, který návštěvníci hřbitova po
sobě zanechávají. Připomínám, že
plastové obaly patří do kontejneru na
plasty, sklo do kontejneru na sklo. Bohužel je tomu tak, že tyto obaly jsou
často odkládány i na skládku věnců
a někdy házeny přes hřbitovní zeď.
Obdobně je tomu i s obaly od svíček.
Kameny a hlína patří vedle skládky,
stejně tak i zbytky náhrobků a obrub.

Vážení občané,
přichází léto a s ním čas, kdy nás čeká
mnoho nezapomenutelných chvil.
Dovolte mi, abych vám popřál radostné prožití nadcházejících dnů, ať
už je strávíte doma, na dovolených,
či v každodenním zdánlivě neměnném rytmu. S létem se pojí také slova
o vydařeném počasí, zážitcích, které
zůstávají v paměti či inspirativním poznání. Nezapomínejte také na odpočinek a možnost načerpat nové síly.
Přeji Vám dny strávené s těmi, které
máte rádi.
Na opětovné setkávání s Vámi se těší
Otto Hájek, místostarosta

Plnění úkolů
Aktivity a úkoly, které je třeba zajišťovat v rámci chodu městyse, vykonávají naši kmenoví zaměstnanci. Tradičně
nám již pomáhají i občané, kteří jsou
v evidenci na Úřadu práce. Bohužel,
ne všichni si možnosti pracovat váží.
Bylo tomu tak i v případě Romana

Zatím se nám nepodařilo zjistit příčinu malého přítoku vody do nádrže. Vodu musíme dovážet hasičským
autem. Věřím, že se nám brzy podaří
závadu odhalit a vody bude snad dostatek. Až zrekonstruujeme márnici,
budeme zde instalovat i druhou nádrž. Žádám návštěvníky hřbitova, aby
s vodou šetřili. Na zalévání dodáme

Více informací ke kotlíkovým dotacím:
Ing. Bc. Jan Jež, odbor regionálního
rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz,
tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, odbor
reg. rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 532

Oprava hřbitovní zdi

Hřbitovní zeď je v dolní části již dlouhodobě poškozena. Vypadávají kameny a drolí se výplň. Rozhodli jsme se
pro její opravu. Tu provádí pan Miroslav Novák, zaměstnanec našeho
městyse.

Pořádek (nepořádek)
na hřbitově

Otto Hájek, místostarosta
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Slavnostní rozloučení
se základní školou
Zas jeden příběh končí a zbývá jen pár chvil, čas vzal si co
mu patří a před námi je cíl…….

Těmito slovy písně se v pondělní
podvečer 29. června 2015 v hasičské
zbrojnici rozloučilo 17 absolventů
s borovskou základní školou za hojné
účasti rodičů, prarodičů, učitelů, zaměstnanců školy, kamarádů a hostů.
Žáci osmého ročníku připravili velmi
pěkný program, který byl doplněn
o vzpomínkové prezentace devítileté
školní docházky vycházejících žáků.
Poté následovalo představení jednotlivých absolventů, slavnostní šerpování, předávání závěrečných vysvědčení
a dárečků na rozloučenou. Po projevu
paní ředitelky Mgr. Martiny Brychtové
jim pan starosta Ing. Aleš Uttendorfský
popřál hodně štestí do dalšího života
a obdaroval je. Deváťáci poděkovali
učitelům ze školy i školky, dalším zaměstnancům školy a Úřadu městyse
Havlíčkova Borová za všechnu péči
a starostlivost po celou dobu jejich
školní docházky. Na oplátku pasovali
osmáky na deváťáky- mazáky a na závěr přišlo dlouhé a dojemné loučení.
Kubovi, Matějovi, Janě, Natálce,
Markétě, Filipovi, Janě, Honzovi,
Ivě, Janě, Davidovi, Kubovi, Liborovi, Michalovi, Tomášovi, Elišce
a Pepovi přeji do dalšího života hodně zdraví, štěstí a studijních úspěchů
na vybraných středních školách!!!!
Všem rodičům děkuji za výbornou
spolupráci a za vyjádření poděkování. Všichni zůstanete dlouho v mých
vzpomínkách!!!
Přeji našim absolventům a jejich rodičům nádherné léto, hodně sluníčka
a mnoho krásných zážitků z prázdninových cest. A v září vykročte všichni
tou správnou cestou a směrem !!!
Blanka Zvolánková

Školní výlet deváťáků
na raftech

„Paní učitelko, pojedete s námi na
rafty?…“ Tak tuto otázku jsem slýchávala od svých žáků na začátku i konci snad každého školního roku už od
6. třídy. A protože mi deváťáci hodně
přirostli k srdci a mohla jsem se na ně
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ve všem spolehnout, poslední společný výlet jsme naplánovali na Vltavu.
V úterý 16. června jsme nadšeně, ale
i s menšími obavami odjížděli vlakem
ze Ždírce nad Doubravou do Českého
Krumlova. V kempu Vltavan jsme si
postavili stany a vydali se na procházku historickou částí města až ke grafitovému dolu, kde nás čekala objednaná prohlídka. Vybaveni speciálním
oblečením, jehož součástí je i důlní
lampa, nás všechny vezl důlní vlak,
kterým dříve jezdili horníci na šichtu.
Po trase dlouhé 1,2 km následovala
zastávka a my se vydali na další podzemní trasu pěšky. Během prohlídky jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli,
v jakých podmínkách horníci pracovali a jaké stroje při práci využívali. Průvodce nám velmi působivě vyprávěl
o způsobech těžby, zpracování a výrobě grafitu. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili u krumlovského zámku,
prohlédli si okouzlující zahrady a dívali se na Vltavu……A najednou tu byl
večer plný nádherných táborových
písniček, vůně ohně a bublající řeka
s představou, že ji budeme ráno sjíždět. Po velmi krátké, ale studené noci
se nám představil vodácký instuktor
Dominik, kterého si všichni hned oblíbili. Zapůjčil nám 3 rafty a po zajímavé
instruktáži nás čekala trasa z Českého
Krumlova do Zlaté Koruny se čtyřmi
jezy. Bylo to okouzlující a fantastické!!! Krásná příroda, voda, pohoda
a my si v klidu pádlovali. Po dobrém
obědě „U Milana“ zvládli deváťáci
hned několik připravených aktivit ve
formě různých zábavných her, při kterých se zajisté pobavili. Šest hodin
na vodě uteklo velmi rychle a byl tu
cíl první trasy v kempu Zlatá Koruna,
postavili jsme stany, nechali se unášet
vodáckou atmosférou a pocitem, že
jsme plavbu zvládli na jedničku. Poslední den jsme sjížděli ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou po dobu
4, 5 hodiny a na trase na nás čekala
řada úskalí, ale my jsme je celkem
úspěšně překonávali. Loučit se nám
s Dominikem a Vltavou vůbec nechtělo, ale nedalo se nic dělat a po pohodové cestě vlakem jsme se spokojeně
v podvečerních hodinách vrátili zpátky domů.
Poslední výlet se nám vydařil,
vše jsme zvládli, deváťáci byli super
a dlouho budeme s paní učitelkou
Vlastou Slámovou vzpomínat!!!!
Deváťáci a Blanka Zvolánková

Exkurze Dlouhé Stráně

Ve středu 10. června 2015 jsme
navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách-tento
„div“ ČR vlastní společnost ČEZ. Brzy
ráno jsme se sešli u školy a vyjeli jsme.
Po dlouhé čtyřhodinové cestě jsme
konečně dorazili na místo. Nejprve
jsme si prohlédli okolí, které se jme-

školní rok

2014/2015

novalo Kouty. Zde k nám přisedl náš
průvodce a poté jsme popojeli blíže
k elektrárně. Pan průvodce nás zavedl do místnosti, kde nás seznámil, jak
vše funguje a pustil nám krátký zajímavý film. Po shlédnutí jsme šli tunelem, který vede k turbínám. Jako další
na řadu (konečně) přišla dolní nádrž.
U dolní nádrže jsme se chvíli zastavili,
prozkoumali a vyfotili. V dolní nádrži
dokonce žijí pstruzi. Nyní jsme museli dojet k horní nádrži, která je od té
dolní vzdálená 11km. Při příjezdu nahoru jsme zjistili, že neuvidíme ani na
druhý okraj nádrže. Všude byla mlha.
A tak jsme se rozhodli, že si jí celou
obejdeme.
Elektrárna Dlouhé Stráně pracuje
na způsobu přečerpávání vody z horní nádrže do dolní a naopak, tím zabezpečuje stabilitu elektrizační soustavy. Jejím srdcem jsou dvě turbíny,
každá o výkonu 325 MW, díky tomu
se stala nejvýkonnější elektrárnou
v ČR. V noci, nebo při nízké spotřebě
el. proudu má elektrárna za úkol napustit horní nádrž pomocí přefázovaných Francisových turbín, aby nedošlo
k vysokému vzrůstu el. proudu v ČR.
Naopak, kdy je v okolí potřeba více
el. proudu, načerpaná voda z horní
nádrže roztočí turbíny s generátory
a tím vzniká el. proud. Nádrže mají
od sebe výškový rozdíl neuvěřitelných 511m a do horní nádrže se vejde
2 580 000 m3 vody, do dolní pak skoro
o 1 000 000 m3 vody více. Budování
této elektrárny skončilo v roce 1996
a jeho náklady činily 6,5 miliardy Kč.
Tato elektrárna se má čím chlubit, proto jsme rádi, že jsme jí mohli navštívit.
Markéta Geistová, Jan Janeček (IX. třída)

Střípky ze školních výletů
Na „Divokém západě“

Žáci 1. – 4. ročníku v letošním školním roce navštívili zříceninu hradu
Orlík. Zde nás nejvíce zaujala 105 m
vysoká rozhledna. Všichni účastníci
výletu posbírali kuráž a na tuto rozhlednu vystoupali. Dalším místem
byla návštěva Stonetownu u Humpolce, westernového městečka z doby
Divokého západu /kolem roku 1880/.
Zde si děti prohlédly muzeum, městečko, vyslechly si povídání o původních obyvatelích, lovcích, indiánech,
kovbojích. Pod dozorem našeho průvodce – kovboje si všichni vyzkoušeli střelbu z luku, hod tomahavkem
a nožem a vyrobili si i čelenku. Počasí
nám přálo, peníze od rodičů žáci utratili, za pěkné chování byli pochváleni
a cestou domů někteří v autobuse
usnuli.
H. Sobotková

Páťáci na návštěvě v Praze

Cesta rychlíkem utekla velmi rychle, my jsme přesedli na tramvaj a po
chvilce jízdy dorazili ke kostelu P. Ma-
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rie Vítězné. Prohlédli jsme si sošku
světoznámého Pražského Jezulátka
i jeho ošacení. Potom nás lanovka
vyvezla na Petřín, vystoupali jsme
299 schodů a mohli si za mírného
„pohybování“ rozhledny prohlédnout stověžatou Prahu. Cesta dolů
a už jsme se řehtali před pokřivenými zrcadly bludiště. Po nutné občerstvovací zastávce jsme se vydali přes
Malostranské náměstí Nerudovu ulicí
k Pražskému hradu. Obdivovali jsme
nádhernou výzdobu chrámu sv. Víta,
prošli jsme všechny domky ve Zlaté
uličce a zamířili na Karlův most. Na
závěr jsme se projeli metrem, nastoupili do rychlíku a uháněli na Přibyslav.
Počasím, dostatkem svačin, vzorným
chováním páťáků se tento výlet zařadil mezi ty nejlepší. Poděkování patří
p. učitelce Holcmanové, která nám po
Praze dělala skvělou průvodkyni.
V. Slámová

Údolím řeky Doubravky

Ve čtvrtek 18. 6. jsme se vydali na pěší
výlet do údolí řeky Doubravky. Po cestě jsme mohli vidět vodopád a přečíst
si pověsti na informačních tabulích.
Navštívili jsme vyhlídku Sokolohrady
a Čertův stolek. Náš výlet jsme zakončili zmrzlinou v Chotěboři.
Žáci VII. třídy

Stručná zpráva o výletě osmáků

V třeboňském zámku či Schwarzenberské hrobce jsme vyslechli desítky
příběhů Rožmberků či Schwarzenberků. Viděli jsme, obešli i obepluli Svět,
Jakuba Krčína z Jelčan známe jak své
boty, dávali jsme si u něj (tedy u jeho
sochy) každý den při přechodu hráze
sraz. Víme leccos o Zlaté stoce, městských branách, podloubí, renesanční
architektuře či místním pivovaru, kde
jsme ochutnali mladé pivo i např. chleba z pivních kvasnic. Odpočali jsme si
v Bertiných lázních, a to v bazénu i ve
vířivce. Navíc jako bonus jsme zlepšili
svůj postřeh při hře ringo, v chatkách
u Opatovického rybníka jsme zvládli dvě chladnější noci. Prostě výlet
s pěti P: pohodový, pestrý, příjemný
a přínosný výlet s pěkným počasím.
L. Havlíková a žáci VIII. třídy

Horácké divadlo v Jihlavě

V pondělí 1. června se 3. a 4. třída naší
ZŠ vypravila se ZŠ Oudoleň do Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku
Princ Bajaja – pasáček snů. Děti si užily moderní pojetí klasické pohádky,
náročnou scénu na otáčivém hledišti
propojenou s promítanými pasážemi.
Líbila se jim hlavně atmosféra a prostředí pravého divadla.
J. Žáková, 1. stupeň ZŠ

Pěší výlet na Žižkovu mohylu

Ve čtvrtek 25. června se děti z přírodovědně-sportovního kroužku vydaly na
odpolední výšlap z Modlíkova do Žiž-
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kova Pole a zpět. Konečně nám přálo
počasí, nepršelo a sluníčko se střídalo
s osvěžujícím větrem. Proto túru dobře
zvládli i ti nejmenší účastníci.

J. Žáková, 1. stupeň ZŠ

Kam po základní škole?

Tento problém budou osmáci řešit
až příští školní rok, ale je nutné sbírat
informace už nyní. Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod
nabídla základním školám prohlídku
i pestrý program a my jsme toho využili. 22. června jsme se při zajímavé
prezentaci dozvěděli o jednotlivých
oborech této školy, požadavcích na
přijímací zkoušky, prohlédli si celou
školu od dílen, počítačových učeben
až po tělocvičnu. Navíc jsme si trochu zasoutěžili při stavbě co nejvyšší
věže z dřevěných kostek, při tvorbě
základů komína či záludných otázkách
o škole. Strávili jsme tedy příjemné dopoledne poslední týden školního roku
a přitom se nenásilně seznámili s jednou ze středních škol. Kdo ví, zda někdo
z osmáků bude jednou projektantem,
architektem či stavebním mistrem.

L. Havlíková

Sportovní den netradičně
aneb Deváťáci se loučí

My už na naší škole víme, co to jsou
netradiční sporty jako discgolf, bumball či kinn ball, a když k tomu přidáme disciplíny jako travní lyžování,
akrobacie s ping-pongovými pálkami,
florbalový slalom, pochod na chůdách a minichůdách nebo biatlon
s hodem míčků do odpadkového
koše - vznikne originální program na
poslední pátek tohoto školního roku.
Vše pro nás připravili „modří“ deváťáci vedení „modrou“ paní učitelkou
Zvolánkovou (všichni totiž měli perfektní modrá trička i modré kšiltovky
a moc jim to slušelo). I závěr této akce
patřil právě jim - rozloučili se s každou
třídou, rozdali nejen sladkosti, ale
i perfektně zpracovaný, vytištěný
„svůj příběh“ - akce, dojmy, fotky,
básničky, vtípky a zážitky z devíti let
strávených na borovské škole. Příjemný pohodový den, na nostalgii nebyl
čas ani nálada, ale nám se po nich
a jejich akcích asi bude stýskat.
L. Havlíková

Přírodovědná soutěž
v Horní Krupé

„Přijeli jsme, viděli jsme, zvítězili jsme!“ Tak by se dala nazvat účast
našich čtyř páťáků v soutěži Máme
rádi přírodu, kterou již třetím rokem
pořádal DDM Junior v Chotěboři. 4. 6.
se v Horní Krupé skvěle umístily dvě
naše dvojice. I. Ehrlerová a L. Balcar
obsadili 1. místo /dosáhli „hattricku“
- zvítězili ve třech po sobě jdoucích
ročních/ a L. Bencová a D. Bruknerová
skončily na místě 2. se ztrátou pou-

hých 2 bodů. L. Bencová byla vyhodnocena
jako nejlepší v poznávací části. Letošní soutěž se od těch minulých
lišila v mnoha směrech. Museli jsme
se dopravit do Chaloupek v Horní
Krupé, strávili jsme zde i část odpoledne a plnili několik částí soutěže. Na
začátku byla poznávačka rostlin, pak
živočichů. Ta byla ztížena tím, že děti
měly z částí těla živočichů poznat,
o které zvíře se jedná /byly zde lebky, kůže, pírka, vývržek apod./. Potom
následovala stezka - lovení ve vodě
a určování podle klíče, lov v kompostu,
domečky živočichů, ptačí budky
a nechybělo ani určování a přiřazování hornin. Našim žákům se dařilo ve
všech kategoriích a tak se nakonec
dočkali zaslouženého vítězství. Při
čekání na vyhlášení výsledků si mohli
všichni opéci buřtík, uvařit bylinkový
čaj a vyrobit vlastní zeleninový salát.
Počasí bylo bez chybičky a tak jsme si
domů odváželi nejen diplomy, ceny,
ale i dobrou náladu. Pořadatelům
se organizace soutěže moc povedla,
a proto jsme jim na závěr za snahu
a příjemné prostředí poděkovali. Ivča,
Denča, Lída a Luky se museli naučit
poznat a pojmenovat oběma jmény
přes 75 druhů rostlin a stejný počet
živočichů. Připravili se všichni velmi
zodpovědně, za což jim děkuji a blahopřeji. Udělali mi velkou radost!

V. Slámová

Vojáci z Pardubic připravili
dětem Den otevřených dveří

Na letišti v Pardubicích se 5. 6. uskutečnil Den otevřených dveří. Děti do
prostoru ukázek prošly labyrintem,
na jehož konci je čekala sladká odměna. Dále měli návštěvníci možnost
si nejen prohlédnout, ale také usednout do různých druhů techniky, a to
dopravní, letištní, požární, zdravotní
ale i letecké a bojové. Velký dojem
v nich zanechala ukázka boje zblízka
MUSADO, kterou předváděla skupinka
vojáků, jejichž obličeje se skrývaly pod
kuklami. Ukázky toho, co umějí, předvedli také příslušníci Vojenské policie
včetně práce se služebními psy. Mezi
zajímavou podívanou pro malé návštěvníky patřila ukázka nejnovějších
zbraní. Děti také obdivovaly umění
pilota ve vrtulníku, který nám burácel
nad hlavami. Lákadlem se pro děti stala
i možnost popovídat si pomocí radiostanice. Bylo to dopoledne plné dojmů
a zážitků, což ocenili nejen všichni kluci, ale i dívky.

V. Slámová

Za plaváním do Žďáru n. S.

V rámci dotačního programu, který
jsme získali od Kraje Vysočina jsme
si vedle zimního bruslení v Chotěboři
na přelomu května a června zaplavali
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v novém bazénu ve Žďáru n/S. Rozdělili jsme
se do tří skupin a každá si zajela v rámci vyučování vyzkoušet vodní sporty na vlastní kůži.
Ocenili jsme vstřícné a příjemné jednání pracovníků zařízení a mohli si tak vyzkoušet vše,
co nám bazén nabízí. Někteří se věnovali kondičnímu plavání, jiní si vyzkoušeli horolezeckou
stěnu, další unášela divoká řeka nebo svištěli
na tobogánu. K načerpání sil posloužila vířivka
a těm nejmenším dětské brouzdaliště. Plavání
se všem dětem moc líbilo a některé unavilo
tak, že cestou domů lehce zdřímli. Opravdu
ale jen velmi lehce.
V. Slámová

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat svým žákům – stále ještě páťákům a jejich rodičům
za krásný, netradiční dárek na rozloučenou.
Oceňuji skvělý nápad i provedení a jsem velice ráda, že mi zbude milá vzpomínka na uplynulých 5 let. Rovněž bych chtěla poděkovat
deváťákům a jejich rodičům za to, že při slavnostním rozloučení žáků 9. třídy nezapomněli,
kdo stál na počátku jejich devítileté docházky
do naší školy.
V. Slámová

Už jsem čtenář

Stává se tradicí, že ke konci první třídy žáci naší
školy předvedou rodičům, prarodičům, sourozencům a známým své čtenářské dovednosti.
Bylo tomu tak i tento rok. Všichni pozvaní se
sešli v místní knihovně odpoledne 24. června
a napjatě sledovali právě toho svého prvňáka.
Všech dvacet čtenářů přečetlo text z knihy V.
Nezvala Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti,
zahrálo pohádku, zazpívalo písničku a bylo slavnostně pasováno do řádu čtenářského. Celé
akci přihlížela i paní ředitelka Mgr. Martina
Brychtová a pan starosta Ing. Aleš Uttendorfský,
kteří vyzdvihli důležitost čtení a popřáli dětem
hodně přečtených knih. Všichni dostali krásnou knihu a celoroční průkazku do knihovny.
Děkuji za pomoc Marcele Sobotkové (knihovnici), Filipu T.A.K. za krásně sestříhané video
z celé akce a Michalu Strašilovi za předvedení krále. Děkuji rodičům za spolupráci během
školního roku, dětem přeji krásné prázdniny
a prosím, nezapomínejte číst.

Iveta Neubauerová

Vážené kolegyně, milí žáci, vážení rodiče,
školní rok 2014/2015 je na svém úplném konci. Máme za sebou deset náročných pracovních měsíců. Myslím, že zodpovědně mohu
říci, že se školní rok vydařil a že jsme ho úspěšně zakončili. Ani se však nenadějeme a bude
tu září 2015. Než se tak stane, přeji všem zaměstnancům, žákům a jejich rodičům krásné,
kouzelné, slunečné a klidné prázdniny! Ať Vás
prázdniny obohatí energií, kterou potřebujeme načerpat do další společné práce.
Milí žáci, Vám všem obzvláště přeji, abyste
se o prázdninách nenudili, ale abyste je naplnili dobrodružstvím, poznáváním nových
míst, dováděním, legrací, smíchem, táboráky,
sluníčkem, koupáním, hrami, pohodou….
Ať Vám prázdninový čas ubíhá pomaleji než
čas školní.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
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NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Červnové dny jsme v naší školce věnovali především opakování a procvičování znalostí a vědomostí, které děti získaly během celého školního roku. Nechyběly ani dlouhé vycházky do přírody a u dětí tolik oblíbené výlety. Spoustu času jsme trávily i na naší nové zahradě, která
nám poskytuje všestranné vyžití.
dětem vyprávěl o včelách a hlavNaše aktivity
• První červnové odpoledne se ně jsme na vlastní oči viděli, co
v naší školce konala Zahradní všechno práce včelaře obnáší.
slavnost s ochutnávkou zdravých • Ve středu 17. června jsme podsvačin.
nikli další polodenní vycházku, ten• 3. června jsme vyjeli s panem tokrát do vesničky Železné Horky.
Bencem na dlouho očekávaný • Ve čtvrtek 18. června vyjeli Luškolní výlet do Pohádkové vesničky pínci na svůj poslední výlet – vlav Podlesí u Svratky.
kem z Přibyslavi do H. Brodu
• Následující den ve školce noco- • V pondělí 22. června se na posledvali Lupínci. Počasí nám přálo, tak ní výlet vypravili autobusem Kulíšci
jsme si celý den užívali venku.
– v H. Brodě navštívili Galerii umě• V pátek 5. června jsme navštívili ní, kde probíhala výstava scén
a loutek z animovaného filmu
starý borovský mlýn
• Ve čtvrtek 11. června se Kulíš- FILMFÁRUM.
ci vydali na polodenní vycházku • Ve čtvrtek 25. června se Lupínci naposledy setkali se čtenáři ze
k Poustevníkově studánce.
• Tentýž den Lupínci na dlou- 3. třídy.
hé vycházce zkoumali v kopa- • Poslední akci tohoto školníninském lese velká mraveniště. ho roku – Slavnostní rozloučení
• V pátek 12. června jsme v rámci s mateřskou školou, si naplno
projektu Pilné jako včelky navští- užívali ve čtvrtek 25. června naši
vili včelaře pana Tonara, který předškoláci.

Zahradní slavnost

U příležitosti dokončení a předání do užívání naší školní zahrady, která je
vybudovaná v přírodním stylu, jsme uspořádali v pondělí 1. června Zahradní slavnost s ochutnávkou zdravých svačin. Slavnost se uskutečnila
na „nové“ zahradě a opravdu se vydařila. Všichni přítomní měli možnost
prohlédnout si celou zahradu, prostory v budově školky a hlavně ochutnat několik druhů zdravých pomazánek, domácího chleba i různých
sladkostí. Děti se vyřádily a dospělí poseděli a popovídali si. Příjemnou
atmosféru celé slavnosti korunovalo nádherné, téměř letní počasí.

Děti čtou dětem

Ve čtvrtek 25. června se Lupínci podesáté a naposledy setkali se čtenáři ze
3. třídy. Třeťáci nám přečetli poslední příběh z knížky Povídání o pejskovi
a kočičce. Cílem tohoto celoročního projektu bylo pro školáky číst před
„publikem“ a pro Lupínky soustředit se a pozorně naslouchat. A to se
nám podařilo. Děkujeme p. učitelce Janě Žákové za vzornou přípravu na
jednotlivá setkání a třeťákům přejeme příjemně strávený čas při čtení
oblíbených knížek.

Lupínci se loučili s mateřskou školou

Ve čtvrtek odpoledne se v naší školce konalo tradiční rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Na tuto akci se děti vždycky moc těší, protože je čeká plno překvapení. Po krátkém zábavném programu Lupínky
ošerpovala p. ředitelka, p. učitelky předávaly dárky a p. učitelka Slámová děti pasovala na prvňáčky. Největším zážitkem pro Lupínky bylo vystřelování raket vyrobených z pet lahví směrem k základní škole. Přejeme našim sedmi dětem úspěšný start v I. třídě.
Rodičům přejeme pohodovou dovolenou a dětem prázdniny plné sluníčka. Děkuji zaměstnancům mateřské školy za celoroční obětavou práci
a přeji příjemně prožitou dovolenou.

Jaroslava Janáčková

Oznamujeme rodičům, že prázdninový provoz
v naší mateřské škole zahájíme 17. srpna 2015.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL informuje
Vážení sportovní přátelé,
skončil další fotbalový ročník našich
družstev. Právem ho můžeme zařadit
do kategorie úspěšných. Vždyť našim družstvům dospělých se podařilo
i pro příští ročník 2015/2016 udržet
stávající soutěže, když se obě umístila
v horní polovině svých soutěží, shodou okolností obě na šestém místě.
Muži A budou druhým rokem hrát I. A
třídu Kraje Vysočina a Muži B III. třídu
okresu Havlíčkův Brod.
V mládežnických soutěžích startovala dvě družstva. Mladší žáci v soutěži
5 + 1 a prvním rokem i mladší příprav-

ka. Omlazenému družstvu mladších
žáků se v uplynulé sezoně tolik nedařilo a v konečné tabulce skončilo na
posledním místě, když předtím v sezoně 2013/2014 tuto soutěž vyhrálo.
Nic to ovšem nemění na skutečnosti,
že hráči obou mládežnických kategorií začínají mít o fotbal zájem a lze jen
přát, aby se stále zlepšovali.
Děkuji všem našim hráčům, trenérům a vedoucím za dobrou reprezentaci nejen našeho oddílu, ale
i tělovýchovné jednoty a Městyse
Havlíčkova Borová. Děkuji též všem
našim fanouškům a fanynkám, kteří
nás pravidelně podporují. Velký dík
patří i rodičům našich nejmladších
hráčů, sponzorům, ale i Vám všem,

ČERVENEC 2015

kdo našemu oddílu dle svých možností pomáháte.
Prosím, pomozte nám se zajištěním
vedení našich družstev, hlavně našich
nejmladších hráčů, a přiveďte zároveň své děti do našeho oddílu. Rádi je
přivítáme a budeme se jim věnovat.
Dovolte, abych vám popřál pěkné
prázdniny a dovolenou. Budu se těšit
na shledanou s vámi v neděli 9. 8.
2015. To v našem sportovním areálu
přivítáme prvního našeho podzimního soupeře, hráče Kamenice nad Lipou. První mistrovské utkání sehrají
hráči B mužstva v sobotu 8. 8. 2015
od 16:30 v Malči.

Josef Staněk,
předseda oddílu

z mysliveckého kroužku
V červnu jsme se zaměřili na čištění Poustevníkovy studánky na
Pasíčkách. S dětmi jsme okolí studánky vyčistili a upravili, plánujeme úpravu okolí a vytváříme sochu Poustevníka, kterou
k studánce do budoucna s dětmi postavíme. Také jsme pořádali s myslivci rybářské závody pro děti, kterých se některé děti
z kroužku zúčastnily.
Poslední sobotu v červnu jsme se vydali do Hesova shlédnout
zkoušky z norování. Děti viděly na vlastní oči, jak takové zkoušky
probíhají, viděly různá plemena psů, která si zkoušely rozpoznat,
a viděly i živou lišku. Pro děti to byl příjemný zážitek. S dětmi se
opět sejdeme po prázdninách, ale určitě nějakou malou akcičku
o prázdninách vymyslíme.
Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová pořádá pro děti a širokou veřejnost myslivecké odpoledne, a to 18. 7. 2015 na hřišti
u vodárny. Akce začíná ve 13:30 hodin. Těšit se můžete na různé
soutěže pro děti nejen s mysliveckou tématikou. Občerstvení je
zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.
za MS Tomáš Janáček

Číslo popisné a schránky

Rád bych informoval občany Havlíčkové Borové, Peršíkova
a Železných Horek, že podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a dále vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství jsme všichni povinni mít na svých domech číslo popisné a také i poštovní schránku. Prosím uvědomte si, že i číslo
na domě může zachránit lidský život.

Albert Hošák, zastupitel Havlíčkovy Borové

Číslo popisné (zkratka č.p.) je v České republice územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je v dané části obce unikátní. Řada čísel popisných často odpovídá katastrálnímu území, ale
někde z historických důvodů může mít samostatnou řadu i menší sídelní jednotka. Název čísla je odvozen od toho, že popisuje
danou sídelní jednotku. Tato čísla se dají najít v katastrálních
mapách. Čísla popisná jsou povinná. Tabulky s čísly se umisťují
viditelně. Číslo orientační (je-li přiděleno) má být podle vyhlášky
ministerstva vnitra umístěno vždy pod číslem popisným. Označení popisných, orientačních a evidenčních čísel se podle vyhlášky
má barevně lišit. Celostátně nejsou barvy stanoveny, jednotnou
podobu pro své území mají podle Zákona o obcích (§ 32 odst.
1) stanovit obecní úřady. Mnoho obcí, včetně naší, však žádné
takové nařízení nemá.
Pramen: www.zakonycr.cz
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OSMISMĚRKA O CENU

V době uzávěrky tohoto vydání je přihlášeno již více než
300 ..... (tajenka) na největší místní sportovní událost léta!

LEGENDA:
aerosol, akce, amoleta, amplión, bok,
cívka, cop, dalekohled, drn, dřevo, gola,
hoch, inzerát, kov, leošek, lvíče, magnetofon, malvice, moc, mše, nať, plž, poker,
sloh, sokolovna, spoj, stavení, zakuklenec
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 7. 2015
na úřad městyse.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. EVA HOŠKOVÁ, PERŠÍKOV 16
2. VOJTĚCH JANÁČEK, HAVLÍČKOVA BOROVÁ 272
3. ESTER JANÁČKOVÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ 351
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

DARUJE NĚKDO STARŠÍ SEKAČKU?
Sháníme motorovou sekačku na trávu s pojezdem na údržbu zeleně v okolí rybníka V Kopaninách. Pouze provozuschopnou.
Za případné nabídky děkujeme.

spolek TrojHáček

ČERVENEC 2015

Střípky z minulosti

CO SE PSALO PŘED 30 LETY V BOROVSKÝCH LISTECH
Z činnosti za první pololetí roku 1985 uvádíme:
- bylo brigádnicky připraveno nákladní auto MNV na technickou
prohlídku
- byla provedena oprava veřejného osvětlení a instalovány nové
světelné body
- byly dokončeny práce na Domu služeb u Lukšů a tím otevřena provozovna holičství a kadeřnictví, kde nám tyto odborné
práce zajišťuje Okresní podnik služeb. Otevřeno každý pátek od
6 do 15 hodin.
- V současné době není dosud v provozu mandlování prádla,
protože není zatím zajištěn mandl.
- V domě 220 byly provedeny adaptační práce ve zdravotním
středisku, kde pomohli pracovníci dílny a stavební skupiny JZD.
.....
V Peršíkově byly dokončeny práce na kulturním domě, přemístěna knihovna, vymalováno, opravena kaplička a ořezány keře
kolem silnice. V Havlíčkově Borové se pokračovalo v pracech na
rybníku, který se podařilo napustit, i když ještě nejsou všechny
práce dokončeny. Pokračovat se bude v podzimních a jarních
měsících. Veškeré práce řídil a organizoval předseda MV NF. Vydatně pomohlo i JZD svojí mechanizací a Agrozet Přibyslav pomohl autojeřábem. Z občanů se nejvíce zapojil (následuje výčet
- pozn.red.) a mnoho dalších, kteří pomohli při budování vodní
nádrže, která bude sloužit jako zásobárna užitkové vody a k rekreaci občanů. Nepříjemně však působí koupání psů v této nádrži
a proto upozorňujeme jejich majitele, že po dobu dovolených
a prázdnin je koupání psů v nádrži zakázáno.
.....
Největší pozornost ze všech současných akcí je věnována výstavbě nákupního střediska. V současné době je odpracováno
4 378 brigádnických hodin, z toho je odpracováno 2 051 zdarma
a 2 327 hodin bude zaplaceno. Největší poděkování patří naší
stálé pracovní skupině a mládeži, která věnovala svoje prázdniny a dovolenou výstavbě nákupního střediska. Věříme, že za
pomoci našich občanů se podaří dokončit neplánované práce
tak, aby se v zimních měsících mohlo pokračovat v odborných
pracech pod střechou. Žádáme znovu občany, zvláště důchodce, o pomoc při výstavbě.
.....
Vzhledem k zákazu pěstování brambor na soukromých pozemcích v souvislosti s výskytem háďátka bramborového upozorňujeme občany, že si mohou objednat brambory u skladníka v JZD.
.....
Znovu upozorňujeme občany, že zákaz volného pobíhání drůbeže po vesnici trvá i nadále. Mnozí občané tento zákaz stále
neberou na vědomí.
pramen: Borovské listy červenec 1985; archiv městyse

B O R OV S K É L I ST Y
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Uzávěrka čísla vždy poslední den v měsíci.
Kontaktní e-mail:
urad@havlickovaborova.cz
hospodarka@havlickovaborova.cz
Ceník inzerce pro podnikatele:
www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Chtěla bych poděkovat Unii rodičů při ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová za krásnou večerníčkovou stezku, kterou připravili pro děti.
Této akce jsem se zúčastnila již potřetí. Všechny byly pěkné, ale
ta letošní se mě a myslím si, že i dětem, líbila nevíce. Vše bylo
perfektně připravené. Počínaje soutěžemi, masky byly překrásné a třešničkou na dortu bylo vynikající občerstvení, které se
konalo u rybníka v Kopaninách na Trojháčku. Zde byly děti úplně unešeny z vodníka, který vařil v hrnci mlhu. Vůbec se nám
nechtělo domů, ale bohužel vše jednou končí, a tak už se nyní
těšíme na další stezku.
Magda Hošáková, účastník stezky

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Vítězové rybářských závodů na rozvalinách. Zleva: kategorie stařší - 1. Ester Janáčková, 2. Láďa Luňáček, 3. Vilém Klement. Vpravo: kategorie
mladší - 1. Bára Janáčková, 1. až 3. Filip Kalenda a Tomáš Růžička. Foto: MS

Letošní pohádková stezka k ukončení školního roku se nesla v duchu 50. výročí Večerníčka. O účastníky bylo na konci skvěle postaráno, občerstvení
si všichni pochvalovali. Nahoře vpravo Pat a Mat, dole vlevo: vodník Kebule vaří v hrnci mlhu, vpravo Mach a Šebestová. Foto: David Burian

Při pohledu na obrázky z letošní pouti nejednoho z nás možná napadlo, zda je tohle ještě
hezké a důstojné, a jestli by se třeba farmářské trhy o pouti na náměstí nevyjímaly lépe.
Foto: Linda Burianová

Pouťové přátelské utkání mezi místními hasiči a týmem FC Jitřenka.
Foto: Linda Burianová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Netradiční sportovní den. Foto: ZŠ

Vítězové soutěže v Horní Krupé. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Slavnostní rozloučení deváťáků se základní školou. Foto: ZŠ

Ukončení projektu Děti čtou dětem. Foto: MŠ

Pohoštění na Zahradní slavnosti v mateřské škole
bylo zdravé a bohaté. Vpravo: rodiče a děti na
zahradní slavnosti.Foto: MŠ

Vlevo: sedm Lupínků se tématicky rozloučilo s mateřskou školou. Vpravo: třída Kulíšků na výletě v pohádkové vesničce Podlesíčko. Foto: MŠ
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