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SLOVO STAROSTY
Ve svém slovu jsem se často zabýval problematikou, která převážně
souvisí s materiální a nehmotnou
oblastí života v našem městysu. Ať to
byly dotace, silnice, chodníky, údržba,
opravy a podobné skutečnosti, které
více méně nesouvisely s aktivní činností našich občanů. Z tohoto důvodu jsme v polovině května uskutečnili setkání Rady městyse se zástupci
organizací, složek, spolků a sdružení,
které jsou v našem městysu registrovány, mají svoji členskou základnu,
ve které sdružují občany bez rozdílu
věku a pohlaví.
Současně jsme se zabývali aktivitami, které tyto subjekty provádějí ve prospěch svých členů a ve
prospěch ostatních občanů. Vedení
městysu do těchto aktivit a činností nezasahuje, zasahovat nehodlá,
ale bude se snažit je podporovat
jak materiálně, tak i finančně. Bude
však nutné aktivity plánovat tak, aby
nedocházelo v některých případech
k pořádání akcí v jednom termínu.
Zabývali jsme se i aktivitami, které oslovují (neoslovují) mladé občany.
Shodli jsme se na tom, že je třeba již
od školních let s dětmi mateřské školy a žáky školy pracovat ve spolcích
a sdruženích i mimo školu. Aktivity, které zajišťuje mateřská škola
a základní škola ve svých vzdělávacích programech a mimoškolních
aktivitách, jsou na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom i třídenní kontrola
tří školních inspektorů, která proběhla na obou školách ve dnech 24.,
25. a 29. 4., a dopadla velmi dobře.
V městysu jsou organizace
a sdružení, která s mladými pravidelně pracují. Největší „záběr na mladé“
měla Tělovýchovná jednota SOKOL,
ale dnes tomu již tak není. S mladými
dále pracují hasiči, myslivci, TrojHáček, někdy spolupracuje ochotnický
spolek JenTak. Aktivity jsou většinou
zaměřeny na činnosti, kterými je spolek typický, a jen málokdy přesahují
jeho „specializaci“.
...pokračování na str. 3

Spouštíme fotosoutěž
str. 8

Úspěchy místních

str. 4, 9

Přehled akcí na červen
str. 8

Stavění máje, pátek 24. května 2013. Foto: Filip T.A.K.
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Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
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Vážení a milí čtenáři a nejen čtenáři, ale i obyvatelé Havlíčkovy Borové!
Mnozí z nás neví, že zde žije i spousta velmi šikovných a talentovaných lidiček. Jednou
z nich je i paní Steklačová, která si našla krásného koníčka, a sice malování velice zdařilých
obrázků s tématikou Josefa Lady. Vzhledem
k tomu, že knihovna pořádala 24. května setkání dětí zaměřené právě na tohoto spisovatele
a ilustrátora, jeví se mi jako dobrý nápad zároveň
s tím uspořádat malou výstavu obrazů s jeho
tématikou.
Lada byl nejen spisovatel, byl převážně
malíř a ilustrátor. K jeho nejznámějším ilustracím patří Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, dále Drdovy a Erbenovy pohádky,
Tyrolské elegie, Král Lávra a Epigramy od Karla
Havlíčka Borovského.
Tímto zvu každého, kdo se chce podívat
na tvorbu paní Steklačové, aby navštívil rodný
domek K. H. Borovského. Výstavu ponecháme
do konce června, pak je nutné vrátit panely do
muzea v Havlíčkově Brodě. Doufám, že si čas
najde každý, kdo má zájem.
Marcela Sobotková, knihovnice

Obrázky paní Steklačové budou v muzeu K.H.B.
k vidění do konce června. Foto: Linda Burianová
Osmáci začínají práce na přípravě výlohy v rámci projektu
Extratřída (článek na str. 4).
Foto: Linda Burianová

Nahoře i dole: Borovští mladí hasiči na soutěži (foto k článku na str. 3).
Foto: Ladislav Hájek

sbírka použitého ošacení

Sbírka oblečení se bude konat v

sobotu 1. a 8. června,
vždy od 8 do 10 hodin v domě na náměstí čp. 188 známém

jako Vopěnkovo. Vybírat se bude letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2), domácí potřeby jako je nádobí, skleničky, ovšem pouze nepoškozené, peří, péřové
a vatové přikrývky, polštáře a deky. Můžete donést i nepoškozenou
obuv. Věci, prosíme, zabalte a zavažte do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem. Sbírku pořádá ochotnický spolek
JenTak pro Diakonii Broumov vždy v jarních a podzimních měsících.
Za JenTak Hana Tonarová
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
1/5/2013
2/5/2013
3/5/2013
4/5/2013

5/5/2013

6/5/2013
7/5/2013
8/5/2013
9/5/2013
10/5/2013
11/5/2013
12/5/2013
13/5/2013
14/5/2013

KVĚTEN 2013

ZE DNE 9. KVĚTNA 2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Panáček Josef, Ing. Šmíd Karel.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele firmy Pipek s.r.o. na akci „Snížení
imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů v městysi Havlíčkova Borová“ a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s tímto dodavatelem.
- schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele v rámci výběrového řízení na akci
„Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“ projektová činnost firmu Aqua Procon s.r.o. a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
- schvaluje smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí kupní se společností VČP Net s.r,o. na plynovod v ulici Polní.
- schvaluje instalaci omezovacích cedulí a zadání zpracování studie dopravního značení v Havl. Borové.
- schvaluje podání žádosti na pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky.
- schvaluje výstavbu elektrického vedení pro odběr elektřiny z firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000189/vb/2 Havlíčkova Borová,
Kraj Vysočina - přeložka nn s firmou ČEZ Distribuce a.s.
- schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na pořízení herních prvků ve veřejném parku Havlíčkova Borová v ulici a Výsluní.
- schvaluje nájemní smlouvu mezi podílnickými obcemi a Městysem Krucemburk na budovu č.ev. 51 v k.ú. Staré
Ransko - rekreace na rybníku Řeka.
- schvaluje podání žádosti o dotaci na zabezpečení budovy základní školy.
- schvaluje podporu renovací starých dlouhodobě neobydlených domů v rámci památkové zóny v Městysi
Havlíčkova Borová určených následně k trvalému bydlení nevratnou půjčkou v maximální částce 180 000
Kč. Podpora bude nenároková a každá žádost bude hodnocena individuálně.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 13. ČERVNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

SLOVO STAROSTY

... pokračování ze str. 1

Bylo by velmi prospěšné, kdyby se
naši občané naučili na akce spolků
chodit. Možná by k tomu přispěla větší propagace pořádaných akcí
v Borovských listech, na internetových portálech, v místním rozhase, na
poutačích a plakátech.
Stále se vyskytují jednotlivci, kteří
z neznámých (možná pro ně známých)
důvodů výhradně navštěvují „svoje“
akce a akce jiných s „radostí“ komentují, aniž by se jich zúčastnili. To dobré věci neprospívá. Dalším „hodnotícím“ momentem je počet účastníků,
když je malý, je to špatné. Já tvrdím,
nemusí pršet, stačí, jen když kape.
Méně účastníků by nemělo pořadatele napříště odradit, i když vím, jaká
je nálada pořadatelů, když nepřijdou
účastníci, diváci, návštěvníci, pro které se akce koná.
Naopak, pokud je v městysu pořádána za určité období větší akce a je
s předstihem dobře propagována, lze
počítat s širokou účastí nejenom místních občanů. Například letos budeme

již potřetí pořádat letní kino a Borovskou desítku. Obě akce mají velmi
početnou a vzrůstající kvalitu a účast
jak místních, tak i přespolních.
Tradiční místní akce, které spolky
pořádají, navštěvovány jsou, nové
akce s jistými rozpaky, ale následně celkem s dobrým komentářem.
K zamyšlení stojí bohužel již dávno
skončené aktivity, například Posvícenská zábava, Svátek matek, Silvestr,
nebo činnost oddílu odbíjené, stolního tenisu, cvičení starších žákyň
a žáků aj.
Závěrem rád konstatuji, že akce,
které se pořádají, jsou pro občany
přínosné. Pokud mají zájem a najdou
čas, najdou u nás dostatek aktivit.
Snad by bylo dobré, kdyby jednotlivé
organizace, složky a spolky hledaly
další ochotníky, dobrovolníky a obětavce, kteří by měli zájem pro ostatní
občany nezištně různé akce a aktivity
pořádat.
Věřím, že zodpovědní činitelé moje
přání vyslyší, za což jim velmi děkuji,
a všem přeji hodně vydařených akcí.
Otto Hájek, starosta

SDH Havlíčkova
Borová informuje
V neděli 2. 6. 2013 pořádáme
v okolí hasičské zbrojnice Dětský
den, na který srdečně zveme děti
i jejich doprovod. Plakát s pozvánkou uvádíme vlevo na str. 2.
Rádi bychom Vás seznámili s činností mladých hasičů. V sobotu
4. 5. jsme se zúčastnili oblastního
kola hry Plamen v Dobré u Přibyslavi. Mladší hasiči skončili čtvrtí z osmi
soutěžících a starší děti skončily třetí
z devíti a postoupily do okresního
kola v Havlíčkově Brodě.
Na to jsme vyrazili o dva týdny později, v sobotu 18. května.
Zde jsme obsadili osmé místo
z devíti soutěžících. Umístění reflektovalo fakt, že jsme byli oslabeni
z důvodu zájezdu ZŠ do Polska, který
se kryl s termínem soutěže. Tým byl
doplněn mladšími dětmi, které alespoň získaly zkušenosti. Závody jsme
zakončili zmrzlinou.
Ladislav Hájek
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Jan Bartušek třetí na
Mistrovství Evropy
Jan Bartušek je žákem 6. ročníku ZŠ
Havlíčkova Borová. Již od svých devíti
let pod vedením trenérů Roberta Mrkvičky, Kláry Šircové a Adély Ježkové
poctivě, někdy až čtyřikrát týdně trénuje ve Sportovně relaxačním centru
FANATIC Havlíčkův Brod. Výsledkem
náročné přípravy jsou průběžné úspěchy, které Honza sklízí.
V prvním nominačním závodě
v březnu 2013 obsadil v Praze 3. místo, v druhém nominačním závodě
v dubnu obsadil v Lounech 2. místo. Na základě těchto úspěchů byl
nominován a zúčastnil se ve dnech
6. 5. – 12. 5. 2013 mistrovství Evropy,
které se konalo v Antwerpách v Belgii. Zde si Honza v kategorii KADET

FITNESS STEP TEAM (tj. sedm dívek
a Honza) vybojoval nádherné třetí
místo. Třetí nominační závod se konal
v květnu v Brně, kde Honza s týmem
obsadili 2. místo, a byla jim potvrzena
nominace na Mistrovství světa, které
se uskuteční v říjnu v Bělehradě. Na
květnových nominačních závodech,
které se konaly v Brně, závodil Honza
poprvé i v kategorii jednotlivců - kadetů 11 – 13 let - a hned se mu podařilo
vybojovat druhé místo.
Honza to nebude mít lehké, neboť
bude muset ještě zabojovat a začátkem října v Kladně na Mistrovství ČR
jednotlivců bude muset potvrdit svoji
nominaci na Mistrovství světa ještě
umístěním do třetího místa.
Píle a houževnatost mladého, skromného a nadějného chlapce by mohly být ostatním příkladem. Stejně
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je tomu i s péčí, kterou věnují rodiče jemu a jeho sestře Nele, žákyni
3. ročníku zdejší školy. Ta se chce svému bratrovi vyrovnat, a tak již od tří
let trénuje ve stejném centru. Zpočátku jednou týdně a od 6 let až pětkrát
týdně piluje náročné cviky. „Sportovní
aerobic je velmi náročný na sílu (kliky,
zvedačky na rukou) a na flexibilitu těla
(provazy, rozštěpy)“, dodává maminka
na adresu své dcery, která v roce 2011
na Mistrovství ČR skončila v kategorii
STEP na 5. místě a v roce 2012 tuto
kategorii vyhrála.
Sourozence Bartuškovy jsme měli
možnost vidět u nás na Borovských
slavnostech a v roce 2011 a 2012
vystoupili na hasičském plese. Do dalších aktivit jim přeji hodně chuti, píle
a zasloužené úspěchy.
Ve spolupráci s rodiči připravil Otto Hájek

Jan Bartušek
a jeho tým.

Extra Třída: osmá třída společně se spolky?

No proč ne. Dostala se k nám nabídka, vytvořit něco, čím můžeme
zlepšit Borovou. A to nás zaujalo. S tímto projektem za námi přišla paní učitelka Iveta Neubauerová, která se rozhodla, že to
s námi zorganizuje. Každý týden jsme se scházeli v počítačové
učebně, kde jsme procházeli různými kroky, abychom mohli svůj
nápad obhájit. Kroků bylo celkem deset.
Ze začátku se zdálo, že náš nápad s propagací místních spolků
nemůže vyjít, ale jak sami vidíte, daří se nám dobře. Žáci se rozdělili do 7 skupin. Každá skupina měla za úkol dojít za předsedou
spolku a zjistit vše důležité, co bychom mohli zveřejnit lidem. Pak
přišlo na řadu dojít za panem Jaroslavem Kolouchem, kterého
jsme požádali, jestli by nám nevytvořil 7 nástěnek. Vyhověl nám
a my mu za spolupráci moc děkujeme. Teď už nám nezbývá nic
jiného, než nově natřít vitríny a nainstalovat do nich nástěnky. Více
informací najdete na webové stránce www.extratrida.cz.
Kubátová Nikola, VIII. tř.

O našem projektu jste se již mohli dozvědět při čtení Borovských listů, kde jsme vás žádali o váš názor pomocí ankety. Ale s prací na projektu jsme začali už dříve. Se samotným návrhem přišla paní učitelka
Iveta Neubauerová, od nás přibylo přikývnutí a poté nápad se spolky. Spolupracujeme dohromady s 8 spolky, každý spolek bude mít svůj vlastní paravan s informacemi. Slavnostní den odhalení naší práce bude 21. 6. Určitě si to nenechte ujít!
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Bára Vaňková, VIII. tř.
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ČERVEN, MĚSÍC MYSLIVOSTI

Ne nadarmo byl vybrán červen měsícem myslivosti a ochrany přírody. Čas
přelomu jara a léta, čas nejkratších
nocí a nejbujnějšího růstu vegetace,
je obdobím zrození nového života
v přírodě. V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči
a ochranu. Tento věčný koloběh probíhá na zeměkouli nepřetržitě od
vzniku života na zemi. Člověk svou
činností svět přetváří, podmaňuje
si čím dál více přírodu, ale zároveň
působí svou činností i negativně na
své životní prostředí.
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající
tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši
myslivce pocitem uspokojení nad tím,
že jeho práce pro přírodu není zbytečná. Vždyť právě myslivci, více než kdo
jiný, si uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních faktorů
v přírodě. A proto všemi prostředky
usměrňují svoji činnost na ochranu
přírody a životního prostředí. Myslivost totiž nebyla a není vždy jen pouhý lov zvěře, ale je to především péče
o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových
životů, pečujeme o klid v přírodě,
bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře.
Myslíme na dostatečné zabezpečení
krmiv pro zvěř na dobu strádání, kdy
rozhoduje nejen kvantita, ale předevím kvalita a rozmanitý sortiment
krmiv.

HLÁSÍ

ČARODĚJNICKÝ REJ

aneb netradiční
čarodějnice s TrojHáčkem

Loučení se zimou, pálení čarodějnic
a rybářské závody pro nejmenší TrojHáčky a mladé Myslivce - tak vypadala sobota 4. května. Sice je zvykem
loučit se se zimou s posledním dubnem, u TrojHáčku tomu bylo netradičně jinak. Datum křičel májem a my
stavěli hranici, ale stálo to za to!
Den se zprvu oblékl polojasně,
s sebou měl i závoj z mraků, z kterých
se vysypaly kapky májové přeháňky.
Kdo by řekl, ideální na rybačku, lehce by se mýlil, ale mýlit se, je lidské.
Udičky byly připravené na větší záběr,
ale kapři, amuři, líni, pstruzi i okouni
byli proti. Našly se ale i výjimky.
Někteří rybáři, rybářky i hosté přišli

Rozbor úkolu myslivce v přírodě
je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej rozebírat ještě velmi dlouho.
Musíme si však uvědomit, že provoz
myslivosti není sport, kdy dělám, co
mě baví, a co ne, to vynechám. Myslivost je složitá hospodářská činnost
skládající se z celé řady povinností
a rovněž i práv, jejichž dodržování
slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také
k zachování ekologické úrovně naší
krajiny. Ta, již tak výrazně poničená,
by i v budoucnu měla zůstat hlavním
faktorem přežívání člověka na této
planetě.
Tradice „Červen - měsíc myslivosti a
ochrany přírody“ vznikla v roce 1959.
Od té doby každoročně bývá tento
měsíc takto prezentován. A je především na nás, myslivcích, jak budeme
všechny myslivecké tradice - nejen
tuto - prezentovat na veřejnosti. Vždyť
právě ony tradice nám dávají dostatek
námětů k tomu, aby naše myslivecká
činnost byla bohatá a prospěšná.

VÍTE, ŽE...?

- 8. červen je Mezinárodním dnem
čistého ovzduší.
- 8. červen je Mezinárodním dnem
oceánů.
- 27. červen je Světovým dnem rybářství.

MLADÍ MYSLIVEČCI

V měsíci květnu jsme hodně pracovali
venku, a to při čištění krmelce, o který se staráme, a vytvoření mysliveckého chodníku. Zúčastnili jsme se také
rybářských závodů, které připravil
TrojHáček.

Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová

v krásných kostýmech a čarovná sobota mohla začít plným proudem plnit
májové odpoledne kouzly, které nevidí každé oko, ba i dospělý může být
sebevíc bystrý a nic neuvidí. Všichni
jsme vyčarovali kouzelnou sobotu
v příjemné společnosti. Jen ti pstruzi,
jako zakletí, ne a ne se chytnout. Asi
věděli, že by byl s nimi ámen a nejeden by se potil v ovoněné udírně, pak
na talíři hleděl do útrob lidské tlamy,
obklopen plombami:).
A jak to dopadlo? První místo čarodějnického lovu vyhrála mladá myslivkyně Ester Janáčková, druhý byl
přeborník na „lov klackem“ Marťas
Klement, třetí skončila malá čarodějka Káťa Balcarová. Všem patří naše
obří gratulace a těšíme se na kouzelné
příště.
Velké díky patří celému realizačnímu „teamu“ i všem našim fanouškům, kteří nás přišli navštívit u rybníka V Kopaninách. Velké DÍKY Vám.
Luboš Havlíček za OS TrojHáček

Tak jaro již je v plném proudu a my
s dětmi s nadšením pozorujeme, jak se
všechno v přírodě mění.
Zvířátka mají svá mláďátka. Na
mláďátka některých domácích zvířátek jsme se byli podívat. Na statku
u Dejmalů jsme si prohlédli selátka,
na statku u Tonarů jsme viděli telátka,
kuřátka, housátka a paní Kolouchová
(z Rybízovny) nám ochotně ukázala
kůzlátko. Všem moc děkujeme za svolení k návštěvě, pro děti to byl ohromný zážitek!
Poslední dubnový den jsme ve školce věnovali oslavě čarodějnic. Holky
i kluci si přestrojili za čarodějnice
a čaroděje a ve školce jsme tancovali,
řádili, „létali“ na košťatech, pili kouzelný nápoj a před polednem jsme vyrazili ke kostelu obhlédnout hranici.
Druhý týden v květnu jsme pro
maminky k jejich svátku (a nejen pro
ně) uspořádali tradiční besídku. Děti
s nadšením a patřičnou pýchou
maminkám, babičkám i sourozencům
ukázali něco z našeho repertoáru: jarní písničky, básničky i tanečky, ohlédli
jsme se i za Velikonocemi, písničky
a básničky s dopravní tématikou
a o zvířátkách, písničky o čarodějnicích, a nechyběla ani část pro maminky. Nakonec děti svým maminkám
předaly dárečky, které samy vyrobily:
papírovou kytičku a mejdlíčko!
Pokud nám bude počasí přát, máme
v plánu několik výletů do okolí Borové.
Již jsme absolvovali výlet k Poustevníkově studánce. Seznámili jsme se
s touto borovskou pověstí, kterou jsme
si přímo na místě ještě jednou přečetli. Za pomocí hrabiček a lopatiček jsme
vyčistili potůček, který ústí ze studánky. A nyní se již těšíme na další výlety.
Další akce, které ve školce proběhly
v měsíci květnu:
- fotografování dětí „Jarní série“
- kino Krucemburk „Za kamarády z TV 1“
- beseda s Městskou policií Havlíčkův
Brod na téma „Doprava“
- pokračování v plaveckém výcviku
(předškoláci)
Jana Sobotková

Borovské hry

Borovské hry se konají pravidelně
poslední víkendovou sobotu v červnu, ale v letošním roce se neuskuteční. Pořadatelé z Borové u Náchoda mají problémy v zastupitelstvu
a nenašel se jiný (náhradní) pořadatel. Tak snad už v příštím roce budeme obhajovat prvenství z loňského
roku, které naše družstvo (tři ženy, tři
muži) vybojovalo v Borové u Poličky.
Otto Hájek
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ZŠ informuje
VŠEZNÁLEK

Dne 23.4. 2013 jsme se zúčastnili
vědomostní soutěže Všeználek, která
se konala v Chotěboři – DDM Junior. Naše družstvo bylo čtyřčlenné –
Hájková E., Janáčková E., Valentová
K., Zvolánek P. V prvním kole jsme
odpovídali na otázky z českého jazyka, zeměpisu, dějepisu a matematiky. Druhé kolo bylo pouze písemné
a matematické, luštili jsme příklady
a slovní úlohy. Závěrečné třetí kolo
nám dalo hodně zabrat – skládal se
tangram kočky. Ten jsme v časovém
limitu nestihli dokončit. Z celkového počtu 10 škol jsme se umístili na
8. místě. První příčku obsadila ZŠ Krucemburk, druhé ZŠ Buttulova Chotěboř a na třetím místě skončila ZŠ
Habry.
Janáčková E., Zvolánek P., V.tř.

Malování s ilustrátorem

V pátek ráno se žáci IV. třídy vypravili na program do Městské knihovny
v Havlíčkově Brodě. Tentokrát jeli
malovat s ilustrátorem Adolfem
Dudkem. Během vystoupení se žáci
dozvěděli spoustu nových informací
právě o ilustrování knih. Zasoutěžili
si v malování, hádali, co znamenají
nakreslené obrázky, zacvičili si, ale ze
všeho nejvíce se nasmáli. Perfektní
zážitek si odnesli nejen žáci, ale i paní
učitelka.
Iveta Neubauerová, tř.uč. IV. tř.

Taneční soutěž

Taneční soutěž letos probíhala ve
Žďáře nad Sázavou dne 29. 4. 2013.
Od školy jsme odjížděli již v 6.50. Bylo
stanoveno několik závodních kategorií – mini žáčci, mini žáci, mladší žáci
A, mladší žáci B, starší žáci A, starší
žáci B, nejstarší žáci a kategorie volné sestavy. Porotkyní byla také i naše
vychovatelka Veronika Šidláková, která na nás zároveň po celou taneční
soutěž dohlížela. Soutěže se účastnily i děti z MŠ Ždírec n/ Doubravou,
Krucemburk a Škrdlovice. Celkem se
zúčastnilo 24 škol s 365 soutěžícími.
V naší kategorii jsme si vedly dobře
a umístily se na 1. místě. V kategorii volných sestav dostala poděkování
za účast skupina TESK a skupina KEJ
AJ JANE. Z diplomů a poháru máme
všichni velkou radost a těšíme se na
další taneční soutěže.

co do činění s ohněm. Při této příležitosti pořádal Hasičský záchranný
sbor Kraje Vysočina „Dny otevřených
dveří“. A tak se žáci šestého, sedmého
a osmého ročníku vypravili na stanici
do Havlíčkova Brodu, aby se seznámili
s prací profesionálních hasičů. Děti si
prohlédly vybavení garáží, auta, obleky a další pomůcky, které hasiči ke své
práci potřebují. Z vyprávění několika
hasičů se dozvěděly mnoho zajímavých informací o jejich nelehké práci.
Na závěr všichni plnili různé úkoly,
které souvisely s ochranou člověka za
mimořádných situací a také si vyzkoušeli uhasit oheň hasicím přístrojem.
Návštěva u hasičů se nám líbila
a domů jsme si přivezli mnoho rad
a nových znalostí o tom, jak se máme
zachovat v případě nebezpečí.
Blanka Zvolánková

Jak se chovat na ulici

V úterý 7. 5. k nám do III. třídy přišla policistka z Městské policie v Havlíčkově Brodě. Nejprve nás seznámila s programem.
Pak nám ukazovala obrázky 6 lidí,
z nichž jeden mohl být podezřelý.
Nejvíce podezřelý byl na obrázku
č. 2. Pán měl modrý klobouk, blonďaté vlasy, velký nos. Seděl na židli a měl
hnědé kalhoty a pod nohama knížky.
Paní policistka si vyvolala Denisku a Dorču. Denise oblékla reflexní
vestu. Když jsme zhasli, Dorča nebyla
vidět, ale Denisa měla vestu a když
se na ní posvítilo, byla krásně vidět.
Policistka si pak vybrala Kristýnu a
Janu a ukazovala nám, jak správně
sedět v autě. Kristýna měla podsedák, ale Jana seděla na normální
sedačce. Policistka říkala, že bez podsedáku, kdyby auto bouralo, prořízl
by nám pás krk nebo by nás uškrtil.
Potom jsme si hráli na rozzuře-
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né psy a já jsem ukazoval, jak se
před nimi ochránit. Polovina dětí
byla jako psi a druhá děti a naopak.
Nakonec jsme dostali dárky – reflexní
náramek a omalovánky a ještě nálepku. Rozloučili jsme se a policistka odešla. Moc se mi to líbilo a chtěl bych,
aby k nám přijela zase další rok.
Lukáš Balcar, III.tř.

Exkurze do Prahy

V dubnu a květu jezdíme tradičně na
exkurze, abychom v realitě viděli to,
o čem se učíme ve škole. Jak zhodnotil exkurzi o stavebních slozích sedmák Michal Strašil, si můžete přečíst
v následujících řádcích.
Na konec dubna jsme měli naplánovanou exkurzi, takže 23. 4. jsme
hned ráno odjeli do Prahy. Navštívili
jsme Belvedér - letohrádek královny
Anny, Pražský hrad, Národní divadlo
a Karlův most. U Belvedéru jsme
prošli krásně rozkvetlou Královskou
zahradou. Na Hradě jsme se podívali
do katedrály sv. Víta. Překvapilo mě,
že oficiálně byla otevřena až roku
1923 a že se stále opravuje. Cestou
na Karlův most jsme prošli Nerudovou
ulicí kolem domu U Dvou slunců, kde
žil významný spisovatel 19. století Jan
Neruda. A proč ne U Jednoho slunce?
Protože dům U Jednoho slunce byl už
obsazen, a tak se k jednomu slunci
prostě ještě jedno slunce přidalo. Na
Karlově mostě byl rozchod, a tak jsem
si užil pohled na Národní divadlo
a Pražský hrad, mimochodem největší hradní komplex na planetě. Říká se
- to nejlepší na konec a asi to platí!
V Národním divadle byla většina z nás
poprvé, a tak jsme z toho byli nadšení.
Na závěr poslední zajímavost - během
jednoho dne jsme cestovali celkem
čtyřmi dopravními prostředky - auty,
vlakem, tramvají a metrem.
Michal Strašil, VII.tř.

Hájková E., Valentová K., V. tř.

Návštěva u hasičů

Čtvrtý květnový den slaví svátek
sv. Florián, patron hasičů, kominíků
a vlastně všech profesí, které mají
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Vítězné družstvo z taneční soutěže ve Žďáru nad Sázavou. Foto: ZŠ.
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Program Městské poli- Jak se chovat k neznámým psům?
Víš, jak se máš zachovat, když se k tobě blíží neznámý nezajištěný pes?
cie pro 1. a 2. třídu ZŠ

V úterý 7. 5. měli žáci 1. a 2. ročníku ZŠ program připravený Městskou
policií v Havlíčkově Brodě. Jeho náplň
byla obdobná jako ve 3. ročníku.
Policistka probrala s dětmi problematiku chování dětí na ulici, chození
po chodníku, nebo po levé krajnici,
správné přecházení, ale více se věnovala setkání dětí s cizími lidmi. Důrazně žáčky 1. a 2. třídy upozorňovala na
nebezpečí, která jim hrozí a prakticky
nacvičovali, jak mají odpovídat a jak
se mají chovat, když je osloví cizí člověk a začne se jich vyptávat.
Velmi přínosné byly poslední informace programu, kdy policistka rozmlouvala s dětmi o tom, jak se mají
chovat při setkání s toulavým psem.
V závěru hodiny si vše vyzkoušeli
v praxi, polovina dětí hrála vždy útočící psy a druhá děti, které jsou napadeny. Děti nacvičovaly, jak se mají v této
situaci sbalit do ulity, stočit do klubíčka na zem a chránit si rukama šíji.

Zachovej chladnou hlavu, klidně stůj, pes tě zvědavě očichá a odběhne.
Neutíkej, nedělej rychlé pohyby, abys psa nevydráždil, mohl by zaútočit!
I když se psů nebojíš, nemluv na něho, nehlaď ho!
Pokud pes neodběhne, zkus pomalu odejít a nevšímat si ho.
Nedej najevo strach, pes ho vycítí a mohl by zaútočit.
Nehlaď psa ani v případě, že je na vodítku!
Nepokoušej se brát psům jejich hračku nebo potravu!
Pokud by na tebe ve zlém útočil, udeř ho prudce do čenichu tím, co máš po
ruce (taškou, deštníkem) a pokus se ihned schovat.
Pokud tě pes kousne, ihned zajdi k lékaři, pes mohl být nakažen vzteklinou,
psa si pamatuj, aby bylo možné zjistit jeho majitele a ověřit, zda je pes očkován.

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Osmáci v Praze

Také osmáci letos navštívili naši
stověžatou matičku. Na konci března
jsme využili cenově výhodného jízdné ČD a z hlavního nádraží jsme si to
zamířili přímo na Petřín. Cestou jsme
Prahu zhlédli nejen z oken tramvaje, ale měli jsme možnost vidět sídlo panovníků i z kabinky lanovky. Na
Petříně jsme zamířili ještě výš a z 63
metrů jsme zhlédli naše hlavní město.
Poté jsme vyrazili do bludiště. Někteří
z osmáků netušili, co nás uvnitř čeká,
možná o to více se pobavili v síni smíchu u zakřivených zrcadel. Po obědě
jsme metrem dorazili na Vyšehrad.
Vyjma skvostné vyhlídky na město,
nyní z opačné strany, na nás čekalo
místo odpočinku známých českých
osobností.
Počasí nám přálo, prošli jsme si, co
jsme měli v plánu… Výlet stál za to!!!
Marie Holcmanová

Přeshraniční spolupráce již čtvrtým rokem

Jakou zahraniční školu zvolit pro
naše žáky, zaměstnance a rodiče,
aby docházelo k vzájemnému setkávání a výměnám žáků, zaměstnanců
a následně i rodičů, případně rodin?
Jak rozvíjet přeshraniční spolupráci
a přeshraniční aktivity?
Takové otázky jsme na naší škole řešili již více než před deseti lety.
V té době byla prioritním cizím jazykem výuka němčiny už od 4. ročníku,
a tak se rýsovaly některé aktivity do

Děti nacvičují, jak se bránit při
útoku psa - preventivní program
Městské policie H. Brod. Foto: ZŠ

příhraniční školy v Rakousku. Byla zde
ale stále jazyková bariera jak žáků,
zaměstnanců školy, ale i rodičů, a tak
se nakonec žádná přeshraniční aktivita nekonala.
Postupně jsme přestavěli učební
plán tak, že nyní učíme první cizí jazyk
angličtinu tři hodiny týdně od 3. ročníku a druhý cizí jazyk jsme zvolili od
7. ročníku po dvou hodinách týdně
němčinu. Myšlenka přeshraniční spolupráce mě však stále neopouštěla,
a tak jsem využil nabídku mistra Filipa
T.A.K a zajeli jsme se podívat na hasičskou soutěž do Polska, do oblasti, kde
již měli spolupráci základní školy Žďáru n. Sázavou a Škrdlovic.
Hned při první návštěvě jsme spolupráci dohodli a v říjnu 2010 uvítali zaměstnance školy z Jerky u nás.
V roce 2011 odjeli naši zaměstnanci
a žáci do Polska, v roce 2012 přijeli
žáci a pověření pedagogové z Polska
k nám.
Od čtvrtka do neděle, ve dnech
16. 5. 2013 – 19. 5. 2013, vycestovalo 18 našich žáků a pět pedagogů do
polské Jerky. Nechce se tomu věřit,
ale už to byla čtvrtá vzájemná návštěva. Její přípravu, průběh a výsledky
přiblížíme čtenářům Borovských listů
v červnovém vydání.
Otto Hájek, ředitel školy

spustili jsme zbrusu NOVÉ

WEBOVé stránky:
www.zsborova.cz

Nová grafická podoba, nové a přehlednější členění, samostatná složka
mateřská škola, školní družina a školní
jídelna, formuláře ke stažení, e-mailová pošta, práce našich žáků.

Z ŠACHOVÉHO KROUŽKU

V sobotu 18. 5. jsme se zúčastnili
velké ceny šachu mládeže do 16
let v Havlíčkově Brodě. Zúčastnilo
se ho 115 dětí z Vysočiny, ale třeba
i z Poděbrad. Za ZŠ Havlíčkova Borová jsme se účastnili v této sestavě:
Tomáš Balek, Denisa Bruknerová,
Antonín Trnka a Ondřej Dejmal.
A jak jsme si vedli?
Denisa Bruknerová obsadila
skvělé 1. místo v kategorii děvčat
do 10 let. Ondřej Dejmal 3. místo
v kategorii chlapců do 12 let a zároveň se umístil na 11. místě v celkovém pořadí. Všem blahopřejeme za
skvělé výkony.
Petr Kačor
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OSMISMĚRKA O CENU

osmisměrka tentokrát ukrývá jednu pranostiku
vztahující se přímo k 1. červnu: „Pěkné počasí
toho dne slibuje ... (tajenka).“

LEGENDA: adresa, barometr, beton, bivak
bižuterie, brambořík, cukrovar, datel,
jelenice, jitrnička, kára, klikatá, lýtko,
mraveniště, náčrt, policie, řvaní, tlakoměr, večeře, výlet
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 6. 2013
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily.
Správná tajenka z minulého čísla: „VYPIJE VÍNO“.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto 3 výherce:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. BOHUSLAVA BERÁNKOVÁ, H. BOROVÁ čp. 243
2. MARIE PANÁČKOVÁ, H. BOROVÁ čp. 238
3. PAVEL NEUBAUER, H. BOROVÁ čp. 200
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

PETICE O ZMĚNÁCH V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
RYCHLÍKOVÝCH SPOJŮ: možnost připojit svůj
podpis pod petici proti rušení rychlíkových spojů na Vysočině a více informací na adrese:
www.petice24.com/forum/51898.

pohotovostní služby zubních lékařů
v okrese H. Brod na následující měsíc:

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2013
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Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@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 tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.

KVĚTEN 2013

KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVEN
1. 6. sobota SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ, JenTak
2. 6. neděle MŠE SVATÁ v Peršíkově, od 9:30
2. 6. neděle DĚTSKÝ DEN, pořádá SDH, u hasičské
zbrojnice, od 13:30
8. 6. sobota RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, pořádá Myslivecké
sdružení, rybník V Koutech, od 6:00
8. 6. sobota SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ, JenTak
9. 6. neděle SETKÁNÍ SENIORŮ na téma Finanční
gramotnost, pořádá OS TrojHáček a
Městys H. Borová, od 14:00, úřad městyse
14. 6. pátek POUŤOVÁ ZÁBAVA, pořádá TJ SOKOL
15. 6. sobota POUŤOVÁ ZÁBAVA, pořádá TJ SOKOL
16. 6. neděle BOROVSKÁ POUŤ
21. 6. pátek STEZKA ODVAHY, pořádá Unie rodičů, od
19:30
21. 6. pátek SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NÁSTĚNEK
EXTRATŘÍDY, pořádají osmáci, od 9:15
22. 6. sobota ŠACHOVÝ TURNAJ, pořádá TJ SOKOL
29. 6. sobota DĚTSKÝ DEN S RYBÁŘSKÝMI ZÁVODY,
pořádá TrojHáček
Více informací vždy k dispozici na:
OS JenTak:
www.jentakhavlickovaborova.webnode.cz
SDH:
www.sdhhavlickovaborova.estranky.cz
Myslivecké sdružení:
www.ms-havlickovaborova.cz
TJ Sokol:
www.tjsokolborova.cz
OS TrojHáček:
www.trojhacek.cz

FOTOSOUTĚŽ „KDE DOMOV MŮJ“
Jste obyvateli Havlíčkovy Borové, Peršíkova, Železných Horek?
Nebo zde vlastníte chatu či chalupu? Rádi fotíte?
Potom právě pro Vás vyhlašujeme následující fotosoutěž.
Zašlete nám jednu fotografii z Havlíčkovy Borové, Peršíkova či Železných Horek, která podle Vás nejlépe vystihuje Váš
vztah k místu, kde žijete - „KDE DOMOV MŮJ“. Fantazii se meze
nekladou a fotografie může zobrazovat opravdu cokoliv
- je jenom na Vás, jak svoji účast pojmete. Z fotografií však
musí být patrné, že byly pořízeny v místě Vašeho bydliště.
My máme pouze 2 podmínky:
1. každý účastník soutěží pouze s JEDNOU FOTOGRAFIÍ
2. fotografie zašlete v tiskové kvalitě (rozlišení 300 dpi)
pouze v elektronické podobě (formát .jpg).
Soutěžíme ve dvou kategoriích:
1. děti a mládež do 15 let
2. mládež a dospělí od 15 let
Na výherce v každé z nich čeká zajímavá odměna.

Fotografie nám zasílejte na e-mailovou adresu:
urad@havlickovaborova.cz

(případně přineste na přenosném flash disku, CD apod.).
K fotografii připojte následující informace: NÁZEV A POPIS
FOTOGRAFIE, MÍSTO JEJÍHO POŘÍZENÍ, VAŠE JMÉNO A VĚK.
Fotografie můžete zasílat do podzimu, o přesném ukončení Vás
budeme informovat v zářijových Borovských listech.
O výběru vítěze, způsobu zveřejnění soutěžních fotografií
a ukončení fotosoutěže Vás budeme průběžně informovat.

Redakce

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL INFORMUJE
Humpolec B – Havlíčkova Borová A 1:4 (0:1)

Branky: Rakušan, Veselý P., Fikar, Šrámek (PK) Sestava: Vymetal - Chlubna, Veselý J., Frühbauer Z., Kučera L.
– Sobotka, Kučera P., Šrámek R., Fikar – Veselý P., Rakušan.
Na umělou trávu do Humpolce jsme odjížděli konečně kompletní. Dosud nikdy se nám zde v soutěžním utkání nepodařilo bodovat a to jsme chtěli změnit. Hned po
začátku utkání se do nás domácí zakousli a zatlačili nás
k naší brance. Z počátečního náporu domácích vyústilo
několik rohových kopů, v největší šanci však domácí obránce hlavou po rohu přestřelil. Poté jsme otěže zápasu převzali my a předvedli několik povedených akcí, které skončily
gólem. Nerozhodilo nás ani vyloučení L. Kučery a v deseti
jsme přidali ještě dvě branky a po povedeném výkonu jsme
zaslouženě vyhráli.

Lučice – Havlíčkova Borová A 3:0 (2:0)

Sestava: Blažek – Tonar, Veselý J., Frühbauer Z., Chlubna
– Fikar, Šrámek, Veselý P., Sobotka – Rakušan, Frühbauer A.
Do Lučice jsme odjeli v notně poskládané sestavě, kterou
způsobil náhradní středeční termín. Chyběli bratři Kučerové, brankář Vymetal a Pavel Šmíd. Utkání nám i přes snahu
nevyšlo a domácí zaslouženě vyhráli.

Havlíčkova Borová A – Černovice 2:0 (1:0)

Branky: Rakušan, Veselý P. Sestava: Vymetal – Tonar, Veselý
J., Frühbauer, Kučera L. – Chlubna, Kučera P., Šrámek, Fikar
– Veselý P., Rakušan (Sobotka, Blažek, Fišer)
Po nevydařené středeční dohrávce v Lučici jsme přivítali
na domácím hřišti poměrně oblíbeného soupeře z Černovic. Cílem bylo napravení posledního výkonu a snaha zisku
3 bodů, které by tým udržely v popředí tabulky. V utkání
nám pomohl poměrně brzký gól, který vstřelil Rakušan po
chybě hostující obrany. Zápas se odehrával převážně mezi
vápny, kde jsme přeci jen měli o něco více ze hry. Uklidnění
přinesl až P. Veselý v 70. minutě, který využil přesné přihrávky a před brankářem se nemýlil.
Habry – Havlíčkova Borová A 4:1 (2:0)
Branka: Kučera P. Sestava: Vymetal – Tonar, Frühbauer,
Veselý J. (Blažek T.), Kučera L. – Chlubna, Šrámek R., Kučera
P., Fikar (Šrámek M.) – Veselý P., Rakušan (Benc S.)
Do „neoblíbených“ Habrů jsme odjížděli se snahou
prolomit černou sérii s tímto soupeřem na jeho hřišti. Po

Josef Smejkal

nejmladší postoupil
do národního kola
Když se deváťák Josef Smejkal vrátil
jako vítěz okresního kola soutěže Zlatá
srnčí trofej, vybavil se mi text písničky
Jaroslava Wykrenta: „Profese se dědí
z otce na syna, tam, kde otec končí, syn
už začíná, od rodičů dědí děti pro svou
práci zaujetí, taková, taková, taková
je rodina... “ Myslím, že přesně tak to
funguje i u Pepy Smejkala nejmladšího,
v pořadí třetího, kterého znám já, se
zájmem o myslivost a přírodu.
Zlatá srnčí trofej je prestižní mysliveckou soutěží pro děti a mládež,
kterou vyhlašuje každoročně Českomoravská myslivecká jednota pro
zájemce o myslivost a přírodu. Chcete-li v takové soutěži obstát, musíte
vyplnit poměrně náročný test a plnit

KVĚTEN 2013

špatném výkonu se to opět nepovedlo. I přes dvě dobré
příležitosti na začátku zápasu jsme inkasovali jako první
a to náš výkon hodně zbrzdilo. Do poločasu jsme inkasovali ještě jednou. Druhý poločas jsme domácí zatlačili,
podařilo se nám snížit, ale domácí z penalty opět odskočili.
Poté jsme se vrhli do útoku, ale v závěru zápasu jsme ještě
z brejku inkasovali. Po našem nepříliš povedeném výkonu si Habry výhru zasloužily.

Havlíčkova Borová B – Pacov B 1:1 (1:1)

Branka: Šrámek R. Sestava: Vymetal - Tonar, Blažek, Veselý J., Kučera L. – Chlubna, Frühbauer Z., Kučera P., Fikar
– Veselý P., Rakušan.
Utkání jsme začali hned chybou, kdy se hosté ujali
vedení po rohovém kopu. Celý první poločas jsme dobývali hostující branku a měli několik tutovek. Nastřelili
jsme i tři tyče a hostující obránce vykopával i z brankové
čáry. Podařilo se nám vyrovnat až po šťastné trefě Šrámka. Celý druhý poločas se nesl ve snaze vstřelit druhou
branku, bohužel střely Fikara vytěsnil brankář na roh
a dvě šance po rozích zůstaly nevyužity. Zápas skončil
remízou 1-1, když hosté z jediné střely na bránu vytěžili
bod. My se můžeme zlobit a lámat hůl nad neproměňováním brankových příležitostí. Tento nešvar nás trápí již
delší dobu.
Střelci branek fotbalových mužstev našeho
oddílu k 16. 5. 2013:
MUŽI A: 9 Fikar Jakub, 7 Veselý Petr, 3 Šrámek Radek,
2 Kučera Lukáš, Kučera Patrik, Tonar Karel, Rakušan, 1
Blažek Tomáš, Frühbauer Aleš, Frühbauer Zdeněk, Hošák
Albert, Chlubna Jan – celkem 12 hráčů.
MUŽI B: 9 Antl Jakub, 5 Rakušan, 4 Klement Josef, Šmíd
Karel, 3 Fikar Jakub, Frůhbauer Aleš, Sobotka Marcel,
Zvolánek Pavel, 2 Štefáček Tomáš, 1 Fišer Marek, Janáček
Jakub, Reger Danilel, Staněk Josef, Šmíd Pavel, Štefáček
Milan, Tonar Karel – celkem 16 hráčů.
ŽÁCI 5 + 1: 21 Zvolánek Pavel, 8 Luňáček Ladislav, Běhounek Matěj, Lupták David, 6 Klement Vilém, 2 Blažek
Tomáš, 1 Balcar Lukáš, Neubauer Pavel – celkem 8 hráčů.
Změna termínů a začátků utkání mužů:
pátek 31. 5. - 18.00 h. Havl. Borová B - Dolní Město
sobota 1. 6. - 16.30 h. Havl. Borová A - Lípa
sobota 15. 6. - 14.00 h. Havl. Borová A - Kožlí

úkoly v praktické části, což znamená
projít praktickou poznávací stezkou
v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy,
keře a byliny). Se všemi úkoly se Pepa
vypořádal nejlépe z 21 účastníků, což
ho opravňuje k tomu, že o prázdninách se zúčastní jako vítěz okresního kola kola národního. To proběhne
v rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem v termínu 27. 7. – 10. 8. 2013.
Věříme, že se Pepíkovi podaří soutěž
úspěšně zvládnout. Těší nás i uznání,
které projevil Josef Smejkal nejstarší,
když velmi kladně hodnotil výuku přírodopisu, kterou na naší škole zabezpečuje kolegyně Jana Žáková. Pepíkův dědeček a otec svého vnoučka
a syna v oblasti myslivosti velmi aktivně podporují a pomáhají mu. Budeme
se těšit i na Pepíkova mladšího bra-

Josef Staněk st., Lukáš Němec

Josef Smejkal

tra Libora, žáka VII. třídy, který se již
mysliveckých soutěží také zúčastnil
a dovednostem, vědomostem a zkušenostem svého staršího bráchy se
pod vedením otce a dědy rychle přibližuje. Pepíku, přejeme ti hodně úspěchů v národním kole.
Martina Brychtová
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MŠE SVATÁ

POJEĎTE S NÁMI NEDĚLE
NA VÝLET!

2. ČERVNA 2013
V 9:30
4. 5. – SOBOTA
V PERŠÍKOVĚ
ZÁMEK LITOMYŠL

NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI TYTO VÝLETY:

a prohlídka města
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
11. 5. – SOBOTA
PRŮHONICE
zahrada
a park
NA NÁSLEDUJÍCÍ botanická
MĚSÍC JSME PRO
VÁS PŘIPRAVILI
TYTO VÝLETY:

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET!
1.5.června
25.
– SOBOTA SOBOTA
4.PŘEROV
5. – SOBOTA
NAD LABEM
HRÁDEK U NECHANIC
nejstarší
skanzen
ZÁMEK LITOMYŠL v čechách
a22.
prohlídka
města SOBOTA
června
1.Pivovar
6. – SOBOTA
Dalešice a Had11. 5. – SOBOTA
PŘEROV
NAD LABEM
cová step
u Mohelna
PRŮHONICE
nejstarší
skanzen
v Čechách
malebný pivovar
filmových
Postřižin
s hospůdkou
botanická
zahrada
a park překvapí
a jedinečná přírodní lokalita Vás příjemně
PŘIHLÁŠKY, INFORMACE O CENÁCH A ČASECH ODJEZDŮ

25. 5. – SOBOTA
NEBO OSOBNĚ NA ADRESE
I. VÍTEK,
PIVOVARSKÁ 182, H. BOROVÁ
HRÁDEK
U NECHANIC
NA TELEFONNÍM ČÍSLE 776 297 888

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O CESTOVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ NA VÝLETY

PODMÍNKY POVINNÉHO
RUČENÍ U ČSOB POJIŠŤOVNY

INFORMACE
ČSOB POJIŠŤOVNY

Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.

Nabídka služeb:
Životní
pojištění,
Úrazové
pojištění
PŘIHLÁŠKY, INFORMACE O CENÁCH
A ČASECH
ODJEZDŮ
Pojištění
domácností
a
nemovitostí
NA TELEFONNÍM ČÍSLE 776 297 888
NEBO
OSOBNĚpojištění
NA ADRESE– I.na
VÍTEK,
PIVOVARSKÁ
H. BOROVÁ
Cestovní
dovolenou
nebo182,
i celoroční

Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

Pobočka Přibyslav, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
Pobočka Chotěboř, nám. T.G.M 321, vedle
Panského domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
Pobočka Česká Bělá, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz
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1. 6. – SOBOTA
PŘEROV NAD LABEM
nejstarší skanzen v Čechách

pojištění na cesty do zahraničí

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O CESTOVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ NA VÝLETY

Penzijní připojištění
Povinné ručení
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti
Další druhy pojištění
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

Nabídka práce

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je
znalost práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602 767 252
a nebo na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

ZASLOUŽENÉ PRVNÍ MÍSTO

Mirka Šrámka u nás v Havlíčkově Borové téměř všichni
znají jako šikovného řemeslníka. Málokdo ale ví, že je už
několik let držitelem sportovní licence Svazu modelářů
České republiky a jeho velkým koníčkem je stavba funkčních modelů lodí s parním pohonem. S modely ELIZABETH
a RENOWEN se na závodech v České republice pravidelně
umisťuje na prvních příčkách.
Za jeho úspěchy stojí stovky hodin strávených při stavbě a zdokonalování parních strojů, kotlů a trupů lodí bez
použití průmyslově vyráběných součástí a polotovarů. Po
loňské premiéře v mezinárodních závodech v Rakousku,
kde obsadil 3. místo, letos 5. května v rakouském Au an
der Donau svůj úspěch ještě vylepšil a umístil se na 1. místě. Blahopřejeme!

Nahoře: RENOWEN: Model britského parního služebního
člunu (v měřítku 1 : 10), který používalo britské Královské
námořnictvo koncem 19. a začátkem 20. století na palubách bitevních lodí a větších křižníků.
Rozměr a váha lodi: 1400 x 290 mm, 17 kg

POZVÁNKA NA TŘETÍ SEMINÁŘ ZE SÉRIE

SETKÁNÍ SE SENIORY

V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY
„BEZPEČNÝ DOMOV“, TENTOKRÁT NA TÉMA

ELIZABETH: Model remorkéru podle vlastního návrhu.
Rozměr a váha lodi: 1130 x 310 mm, 16 kg.
Obě lodě jsou schopné plout
na plný výkon 30 min.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

V NEDĚLI 9. ČERVNA OD 14 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE
Občerstvení zajištěno
Na Vaši účas se těší OS TrojHáček
a Městys Havlíčkova Borová

UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ H. BOROVÁ POŘÁDÁ 21. 6.

STEZKY ODVAHY

PRO DĚTI 2. ROČNÍK
.
SEJDEME SE V 19:30 NA CESTĚ DO KOPANIN (U BRYCHTŮ). ČEKAJÍ NA VÁS ÚKOLY A SETKÁNÍ S POHÁDKOVÝMI
STRAŠIDLY. NAŠI CESTU ZAKONČÍME U RYBNÍKU
V KOPANINÁCH, KDE TROJHÁČEK PŘICHYSTÁ OHEŇ
A SPOLEČNĚ SI OPEČEME BUŘTY.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ H. BOROVÁ
pořádá 21. ročník

RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
pro děti do 15 let

U rybníka „V KOUTECH“ se sejdeme
V SOBOTU 8. 6. 2013 ZAČÁTEK: V 6 HODIN
NA VAŠI HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ!

SOUTĚŽÍME
VE DVOU KATEGORIÍCH,
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
11
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OBRAZEM

Nahoře: Šesťáci v brněnském Planetáriu.
Dole: prvńáci v družině při výrobě ryb z pet lahví. Foto: ZŠ

Stavění máje v pátek 24. května za nepříznivého počasí.

Vlevo: čarodějnický rej dětí v MŠ, vpravo: preventivní program policie
v MŠ. Foto: MŠ.

Děti z dolního oddělení MŠ při čištění potůčku u Poustevníkovy studánky. Foto: MŠ.
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Netradiční pálení čarodějnic TrojHáčku. Foto: Linda Burianová

