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Borovská desítka

letos odstartuje
už popáté.

Padne ženský
rekord trati?

Běžecký závod, který začal před pěti
lety prakticky z ničeho – Borovská
desítka – se v našem městysi pomalu, ale jistě stal nesmírně oblíbenou
akcí, která do Havlíčkovy Borové láká
stovky běžců i diváků. Nyní už tradiční
klání prožije 25. července svůj už pátý
ročník. A ten by neměl být horší než
předchozí ročníky, ba naopak.
„Doufáme, že jsme se poučili
z chyb a letošní závod bude ten dosud
nejlepší,“ doufá jeden z organizátorského týmu, Zbyněk Zelený. Jak už je
tedy zvykem, před hlavním závodem
budou na fotbalovém hřišti závodit
děti, k dispozici bude bohaté občerstvení a stejně jako vloni i letos závod pomůže dobré věci – za každého
startujícího totiž pořadatelé přispějí
dvaceti korunami na činnost chotěbořského střediska FOKUSU Vysočina.
„A opět jsme se ve spolupráci s hlavním partnerem závodu, městysem
Havlíčkova Borová, rozhodli vypsat
zvláštní prémii, o kterou budou nyní
moci usilovat přihlášené dámy. Za
každou vteřinu, o kterou se povede
překonat stávající ženský traťový rekord (ten drží Lada Nováková v čase
40:57), přispějeme FOKUSU Vysočina
další stokorunou na jeho činnost,“ doplnil Zelený.
A na jaké novinky se můžeme letos těšit? „Překvapení na památku je
připraveno pro běžce, kteří se účastní
všech pěti ročníků našeho závodu. Na
seznam běžců, kteří mají šanci toto
ocenění získat, se můžete podívat
v historických tabulkách Borovské desítky. Novinkou bude také možnost
tejpování zdarma po dobu prezentace od mladých krásných fyzioterapeutek. Malíř a grafik Filip T.A.K. navíc
vyhlásil speciální odměnu pro vítěze
ženské kategorie.“
...pokračování na str. 3

Studie náměstí
str. 5

Zelené srdce Česka

str. 4

Stavební parcely
str. 5

Stávající traťový rekord žen drží Lada Nováková z Havlíčkova Brodu - na fotografii na občerstvovací stanici na 5. kilometru při 3. ročníku B10 v roce 2013. Překoná její čas letos některá
z přihlášených dam? Foto: Miroslav Klufa
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Zatímní studie náměstí v Havlíčkově Borové. Článek k plánku čtěte na str. 5.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
U RYBNÍKA „NA ROZVALINÁCH“

13. června 2015
začátek v 6:00

S OUTĚŽÍ SE VE DVOU KATEGORIÍCH
S OUTĚŽ JE PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 15 LET
OBČERSTVENÍ JAKO VŽDY ZAJIŠTĚNO NEJEN PRO SOUTĚŽÍCÍ , ALE I PRO FANOUŠKY A PŘÍZNIVCE RYBOLOVU
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 14. KVĚTNA 2015
USNESENÍ

3/5/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Havlíčková Eva, Hošák Albert.
- schvaluje zvýšení nájmů v bytech městyse o míru inflace od posledního zvyšování nájmů dle ČSÚ
od 1. 9. 2015. Nově pronajímané byty budou mít toto nájemné od počátku nájemní smlouvy.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

4/5/2015

- schvaluje program jednání.

5/5/2015

- schvaluje schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. IE-12-2004363/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040003774/003
s firmou E.ON Distribuce, a.s. pro k.ú. Račín u Polničky.
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040003774/003
s firmou ČEZ Distribuce a.s. pro k.ú. Radostín u Vojnova Městce.
- souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020 na svém správním území.
- schvaluje výběr firmy Vlastislav Jakeš – MAN na akci rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ za cenu
373 508,- Kč vč. DPH.
- schvaluje přijetí daru od Kraje Vysočina dle darovací smlouvy KUJIP011BSSJ ve výši 24 144,- Kč.
- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet,
s.r.o. pro připojení 3 RD v ulici Rybízovna.
- schvaluje převádění zisku z vodovodu a kanalizací na účet pro jejich obnovu. Zastupitelstvo městyse
bere na vědomí vyúčtování ceny vodného a stočného a ponechává vodné a stočné ve stávající výši.
- schvaluje půjčku z FRB panu Zdeňku L. ve výši 40 000,- Kč na rekonstrukci koupelny v č.p. 27
Peršíkov.
- schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 15 740 Kč za pozdní kolaudaci domu č.p. 364 pana
Jaroslava D.
- ruší usnesení č. 12/3/2015.

1/5/2015
2/5/2015

6/5/2015
7/5/2015
8/5/2015
9/5/2015
10/5/2015
11/5/2015
12/5/2015
13/5/2015
14/5/2015
15/5/2015

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

Borovská desítka letos
odstartuje už popáté.
Padne ženský
rekord trati?

...pokračování ze str. 1

„Nejrychlejší žena obdrží hodnotné
dílo od tohoto uznávaného umělce,“
vypočítal Zbyněk Zelený.
Přihlašování na závod je už nyní
na adrese www.borovska10.cz spuštěno a je tedy možné se zaregistrovat.
„A každý, kdo se přihlásí na závod
v registračním formuláři, si bude moci
tipnout počet běžců, kteří se postaví
na start letošního ročníku. Na toho,
kdo bude se svým tipem nejblíže,
čeká při vyhlášení překvapení,“ dodal
Zelený.
Borovská desítka se tedy nezadržitelně blíží. Padne ženský nebo i stávající traťový rekord? Nezapomeňte už
25. července.
Jakub Janáček

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
12. 6.

pátek

13. 6.

sobota

19. 6.

pátek

20. 6.

sobota

21. 6.

neděle

DĚTSKÝ DEN S HASIČI - pořádá SDH Havlíčkova Borová,
pozvánka na str. 11
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY „NA ROZVALINÁCH“
- pořádá Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová,
pozvánka na str. 11
DISKOTÉKA PRO VŠECHNY GENERACE
- pořádají fotbalisté TJ Sokol Havlíčkova Borová,
sokolovna Havlíčkova Borová
ZÁBAVA SE SKUPINOU BARON BEAT
- pořádají fotbalisté TJ Sokol Havlíčkova Borová,
sokolovna Havlíčkova Borová
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ FC Jitřenka - SDH Havl. Borová
- hřiště u sokolovny ve 13:30, pozvánka na str. 11

19. 6. pátek
- 21. 6. - neděle BOROVSKÁ POUŤ Havlíčkova Borová
23. 6. úterý PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
- knihovna Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 11
30. 6. úterý POHÁDKOVÁ STEZKA
- pořádá Unie rodičů Havlíčkova Borová od 17:00
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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slovo hejtmana

Máme za sebou půl roku fungování nových zastupitelstev měst a obcí. Mnohde pokračují ve své práci dosavadní
starostové a zastupitelé, jinde začali
realizovat díky vůli občanů své volební
programy i nově zvolení představitelé.
Důležité je, že pokračuje dobrá spolupráce městských a obecních úřadů
s naším krajským úřadem. Chci vědět
o jejich starostech a problémech z
přímé zkušenosti, proto pravidelně
navštěvuji i menší města a obce. V
první polovině letošního roku to byly
například Batelov, Hodice, Kněžice a
Kostelec na Jihlavsku a v jiném regionu Jimramov, Svratka, Okrouhlice nebo
Leština u Světlé. V obcích se setkávám
většinou s obdobnými problémy. Dílčí
možnosti pomoci máme na našem úřadě, jiné problémy obcí se snažím přenášet na úroveň ústředních státních
orgánů. Mou výhodou je, že se mohu
jako poslanec obracet přímo na jednotlivé ministry. Přiznávám, že někdy

je to boj s větrnými mlýny. Častěji se
ale podaří dosáhnout alespoň částečných výsledků.
Těch problémů je spousta. Neustálé
rostoucí jsou požadavky administrativy
ze strany státu na obecní úřady. Obce
trápí také mimo jiné čištění odpadních
vod, protože současné přísné limity na
vypouštění odpadních vod znamenají
pro malé obce neufinancovatelné investice do ČOV a následné vysoké provozní náklady. Shodujeme se, že existují alternativní možnosti přírodních
čistíren odpadních vod s nižší investicí
i menšími náklady na provoz – samozřejmě nemají takovou účinnost, ale
jsou dostupnější a není lepší čistit trochu, než vůbec? Kraj se snaží pomoci
alespoň prostřednictvím Fondu Vysočiny uvolnit finance na zpracování dokumentací, ale samotné investice jsou
mimo možnosti rozpočtu kraje.
Evergreenem stesků obcí je stav silnic. Kraj dělá v rámci svých možností,
co se dá, povedlo se nám leccos prosadit, věnujeme na komunikace z krajského rozpočtu nemalé investice. Ale
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rozsáhlá síť a její vnitřní dluh jsou tak
rozsáhlé, že nelze napravit vše v krátkodobém horizontu. Díky mimořádné podpoře Státního fondu dopravní
infrastruktury letos čeká motoristy
i na Vysočině řada omezení, ale trpělivost přinese komfortnější cestování po
opravených silnicích.
Především v menších obcích jsou
významnou součástí jejich fungování sbory dobrovolných hasičů. Mimo
výpomoc profesionálnímu sboru jsou
i aktivním prvkem sportovního a kulturního života. Kraj je podporuje vybavením novou technikou, případně
pomáhá s jejím repasováním.
Vnímám nelehkou práci zastupitelů v městech a obcích a budu se snažit i nadále jim v rámci svých možností
pomáhat. V zájmu našich občanů je
nutné spolupráci mezi krajem a obcemi rozvíjet a podporovat. Jsem rád, že
drtivá většina zástupců našich obcí si
to uvědomuje a pracuje ve všeobecný
prospěch.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Poznejte zelené srdce Česka

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. Vás zve v sobotu 20. 6. od
15 do 17 hodin do „Lukšovy chalupy“ na představení projektu

a hry pro celou rodinu s názvem „Poznejte zelené srdce Česka.
Společně s našimi sousedy MAS Hlinecko, z.s. jsme na zahájení turistické
sezóny připravili projekt, jehož cílem je zvýšení návštěvnosti zajímavých
míst na území CHKO Žďárské vrchy netypickou motivační formou – hrou.
Zapojením rodičů a dětí do putovní hry „Poznejte zelené srdce Česka“ dojde k posílení návštěvnosti na mnoha místech v regionu a prostřednictvím
knihy pohádek a pověstí se nejen dětem nabízí atraktivní místa regionu.
Díky hře budou děti motivovány stále více poznávat region. Za svou snahu
budou na svém putování získávat drobné i větší dárky.
Rozhodnete-li se v poutní odpoledne navštívit naši kancelář, zaměstnanci MAS všem zájemcům ochotně vysvětlí, o jaký projekt se jedná, pravidla hry nebo jaké odměny mohou hráči získat. Při registraci do hry obdrží
každý zaregistrovaný hráč zdarma knihu pohádek a pověstí ze Žďárských
vrchů, putovní knížku pro sběr razítek, seznam míst pro obdržení razítka
do putovní knížky a informační leták o hře.
Hráčem ve hře se může stát každý ve věku od 1 roku do 25 let. Dítě do
15 let musí přijít se svým zákonným zástupcem nebo s prarodičem.
Podrobná pravidla hry a seznam míst pro obdržení razítek do putovní
knížky naleznete také na www.mashlinecko.cz a www.havlickuvkraj.cz
pod logem zeleného srdce, kde se dozvíte kompletní informace o projektu.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jaroslava Hájková, ředitelka o.p.s.

Neopakovatelný Jiří Čáslavský

Jedinečné, originální, emotivní a inspirativní bylo setkání
a povídání s Jirkou Čáslavským, velkým člověkem, věčným
optimistou, šprýmařem, ale jak sám říká i s plachým hochem.
V úvodu páteční besedy připravil pro Jirku a pro besedníky milé překvapení Filip T.A.K., když promítnul to, co
s Jirkou natočil. Originální dokument vyvolal nadšený potlesk a v očích Jiřího se objevily první slzičky. Téměř dvě
a půl hodiny si necelá třicítka přítomných vyslechla Jiřího zážitky z dětství, mládí, vzpomínky na bratra, rodinu,
vojančení, začátky v roli promítače a v neposlední řadě i
bohužel již vzpomínky na čtrnáct letních sezón strávených
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v maringotce putující od města k městu a rozdávající lidem filmové zážitky. Nebýt letmých pohledů na ukazatel
času a možná i částečné únavy besedníků snad způsobené
i ochutnávkou vína Městyse Havlíčkova Borová, protáhlo
by se povídání nekonečně dlouho. To se ale stalo, když
jsme ještě s Jirkou téměř do zavíračky poseděli a pobesedovali na pivu v pohostinství U Havlíčka, kam Jirka vždy
rád zašel.
Pro našeho přítele jsme nechystali žádné děkovné
a oslavné listiny a dopisy. Pro manželku jsme prostřednictvím Jirky poslali lahvinku bílého a červeného a Jirkovi
jsme věnovali „borovský“ korbel na pivo. To vše s přáním
hodně dalších let v pohodě a ve zdraví strávených.
Otto Hájek
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Náměstí v Havlíčkově Borové

Nyní je náměstí tvořeno značnou „masou“ asfaltové
plochy, která není nijak podélně ani jinak značena. Kupodivu se zde všichni dobře orientují a zatím zde nedošlo
(a to je dobře) k výraznějšímu poškození majetku, neřku-li zdraví. Náměstí je dosti prostorné, ale bohužel je již
omezeno některými stavbami, což je třeba respektovat
a nic se s tím již asi nedá dělat. Rekonstrukce náměstí prošla nějakým postupným vývojem, bohužel nebylo vždy
postupováno systémově. To vše je minulost, nyní již nemá
cenu plakat nad rozlitým mlékem a věci dodatečně řešit.
Musíme vycházet z tvaru parku, který je se sochou zachován téměř v původním půdorysu. Park způsobuje kosou
hranu náměstí a bude problematické něco „geniálního“
v rámci revitalizace vymyslet. Nutno brát v potaz i veškeré
složitosti v dopravním značení s přihlédnutím ke komunikacím, chodníkům, místům k přecházení, parkovacím stáním, odjezdům, příjezdům, zastávkám autobusů, prostoru
pro společenské akce, místa pro trhovce, povětrnostním
vlivům, ročnímu období, aj. To vše musí být v souladu
s normami bezpečného provozu, pohybu a pobytu na
nově rekonstruovaných komunikacích a plochách.
V minulosti byly zpracovány minimálně dvě studie rekonstrukce náměstí, ale ani jedna nebyla realizována.
S rekonstrukcí krajské silnice, ulice Havlíčkova v roce 2012
byla provedena i rekonstrukce přilehlých ploch k náměstí,
tzn. prostory kolem školy, parkoviště za školou, chodníky,
vjezdy, podélná stání a následně rekonstrukce parku, která není ještě dokončena.
Nyní je třeba zabývat se přípravou na rekonstrukci zbytku náměstí. Uvedenou problematiku již několikrát konzultovali zastupitelé a výsledkem je návrh studie, kterou
předkládáme občanům k diskusi. V současné době jsme
na začátku a máme zájem znát názor veřejnosti. Budeme
rádi, když nám sdělíte své myšlenky, připomínky a náměty. Učinit tak můžete u starosty, místostarosty, radních
a zastupitelů. Můžete využít e-mailovou poštu a telefonní
kontakty uveřejněné v Borovských listech.
Předkládám některé vysvětlivky k zatímní studii:
1. Silnice vedoucí přes náměstí do ulice Zelenýho, Luční a za parkem, vjezdy k domkům za parkem, pěší zóna,
výjezd z parkoviště před nákupním střediskem a úřadem
městyse budou ze žulových kostek šedé barvy rozměru
120/120/120.
2. Parkovacích stání před nákupním střediskem, úřadem
městyse a za parkem budou ze žulových kostek žluté barvy rozměru 120/120/120.

Stavební parcely
Městys Havlíčkova Borová již od loňského roku připravuje novou lokalitu
pro výstavbu rodinných domů. Jedná
se o lokalitu u vodárny, kde bude vytvořeno 9 stavebních parcel.
V současné době je podána žádost
o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na realizaci akce, která
by mohla proběhnout v období září
2015 - červen 2016. Stavební pozemky budou na podzim 2015 zaměřeny
tak, aby se do konce roku pro případné zájemce nechaly připravit smlou-

ČERVEN 2015

3. Povrch chodníků bude ze žulové kostky - mozaiky šedé
barvy 60/60/40.
4. Na náměstí bude pěší zóna, podobně jako je u školy.
Bude třeba doladit některé detaily klasické pro pěší zónu.
Pěší zónou by projížděly jedním směrem pouze autobusy.
5. Autobusy budou mít nástupní a výstupní místo tak, jak
je uvedeno ve studii. Na náměstí se nebudou zdržovat, nebudou zde parkovat.
6. Na náměstí před nákupním střediskem a úřadem městyse je 12 kolmých parkovacích stání, z toho je jedno místo
pro invalidy.
7. Za parkem je 5 podélných parkovacích stání. Směrem
do kopce bude jednosměrný provoz. Vjezdy k rod. domkům budou dostatečně široké a se zaoblením. U horního
vjezdu bude třeba postavit opěrnou zídku.
8. Chodník, který je naznačen do prostoru obytného domu
(bývalé „Čikarovo“ ) by po demolici pokračoval ulicí Luční
a současně by sloužil jako místo pro přecházení na chodník do parku a k autobusové zastávce. Obdobně je tomu
i s chodníkem, který je v ulici Zelenýho a sloužil by jako
místo pro přecházení k nákupnímu středisku.
9. V prostoru náměstí je pět míst pro přecházení. Možný
posun místa pro přecházení může být tam, kde je místo
pro přecházení směrem na vjezd pana Radoslava Tonara.
Toto místo pro přecházení by bylo možno ještě posunout
tak, aby zde byl lepší výhled na obě strany. Pravděpodobně by to bylo směrem dolů přibližně do míst, kde je nyní
sloup veřejného osvětlení.
10. Ve studii není zatím řešena plocha před úřadem
městyse a místo, kde byla bývalá čekárna. Rovněž není zatím řešena oprava fasády u nákupního střediska.
11. Ve studii není zatím řešeno osvětlení náměstí, elektrické vedení, elektrické rozvody na náměstí, vodovod, vodovodní přípojky, kanalizace, hydrant, dopravní značení, turistické značení a možné dodatečné ozelenění a osázení.
12. Po konzultaci s veřejností bude třeba řešit zpracování
projektové dokumentace, územní a stavební řízení, dotační možnosti, časovou přípravu a realizaci akce.
Studie rekonstrukce náměstí v Havlíčkově Borové
bude zveřejněna do 9. 7. 2015 ve výloze nákupního
střediska a na úřední desce. Žádám občany, aby nám
svá stanoviska včas sdělili. Děkuji za spolupráci.

Otto Hájek,
místostarosta

vy o smlouvách budoucích kupních.
A budoucí stavitelé tak mohli začít
s přípravou projektů.
Žádosti o koupi pozemků budeme přijímat až po zveřejnění záměru
prodeje, o kterém budou případní místní zájemci včas informováni
v Borovských listech a na úřední desce. V případě více žádostí na jeden
pozemek nebude bráno v potaz datum doručení žádosti, ale navržená
cena od zájemce. Minimální cenu určí
zastupitelstvo městyse před vyvěšením záměru prodeje pozemků.

Ing. Aleš Uttendorfský,
starosta

OKRESNÍ KOLO HRY
PLAMEN
Dne 23. 5. 2015 jsme odjeli soutěžit
na okresní kolo hry Plamen do Havlíčkova Brodu. Za příznivého počasí
jsme bojovali v 5 disciplínách. Do celkového hodnocení se též započítává
výsledek z podzimního kola.
Z 11 družstev jsme se umístili na
pěkném 6. místě (na bronzovou
příčku chybělo pouhých 6 bodů).
V červnu vyrazíme na 3. závody HB-ligy v požárním útoku.
Ladislav Hájek
SDH Havlíčkova Borová
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561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna

ročník

ky na projekt s rozpočtem od 200 tis.
do 1 mil. korun.
Za naši školu byla odeslána projektová žádost s názvem Rozšiřujeme
naše jazykové možnosti s rozpočtem
necelých 430.000,- Kč. Jak název napovídá, projekt je zaměřen hlavně na
český jazyk a cizí jazyky. Bude-li projekt podpořen, čekají naše žáky velmi
zajímavé aktivity v rámci tzv. jazykové
gramotnosti.
Martina Brychtová

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

Netradiční sportování

Netradiční sportování je název dotačního programu, který jsme získali od Kraje Vysočina v únoru 2015.
V květnu už jsme se věnovali aktivně
konkrétním sportům. Měli jsme možnost získat nejen pomůcky a herní
sety potřebné k samotným hrám, ale
hlavně to nejdůležitější – za pomoci
vynikajících instruktorů si žáci i učitelé vyzkoušeli a naučili základy ne
zase tak známých sportů - kin ballu,
discgolfu a bumballu. Názvy těchto
sportů možná zní divně a neobvykle,
ale samotné hry jsou velice jednoduché, zábavné a užije se u nich spousta
legrace.
Dnešní doba je uspěchaná a mnohdy náročná. Děti předškolního věku
se sice učí zacházet s notebooky, počítači, mobilními telefony, vysedávají
u televizí, ale málokdy jdou prostě jen
tak ven se proběhnout. Proto jsem
velice ráda, že jsem na vlastní oči viděla, že naši žáci snad úplně takoví
nejsou a rádi si jenom tak „zablbnou“
v tělocvičně nebo venku. A je úplně jedno, jestli je to při netradičních
sportech, nebo jenom tak na kole,
s míčem nebo při honěné, vybíjené
nebo schovávané.
Martina Brychtová

Rozšiřujeme naše jazykové
možnosti

Pro většinu škol byly dosud peníze
z evropských fondů obtížně dosažitelné – zejména kvůli náročné přípravě
a následné administraci projektů. Významnou změnu v procesu financování aktivit z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
přinesly výzvy EU Peníze školám, známé spíše jako „šablony“. Tento projekt jsme zdárně zakončili v prosinci
2013.
V tomto trendu pokračuje nově
vyhlášená výzva č. 56 (800 milionů
Kč pro základní a střední školy), spuštěná v dubnu ministerstvem školství.
V rámci této výzvy byly nově definovány tzv. šablony, které umožní
všem základním a středním školám
podat projekty a získat tak prostřed-
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I stará tělocvična bude
nová

Přesně po 33 letech si zasloužila svoji rekonstrukci naše malá tělocvična,
která byla po celou dobu jediným cvičebním prostorem v naší škole. V bývalé nářaďovně bude zařízena již avizovaná posilovna s běžeckým pásem,
posilovací věží a posilovacími lavicemi, rotopedem, činkami a závažími,
v samotné tělocvičně pak bude vyměněna podlaha za novou odpruženou.
Martina Brychtová

Polská Jerka

Také letos zamířili někteří žáci druhého stupně ZŠ na výměnný pobyt do
Jerky. Do Jerky jsme vyjeli brzy ráno
v pátek 15. května. Po cestě jsme měli
naplánovanou prohlídku Tajemného
podzemního města Osówka nedaleko
hranic. Do Jerky jsme dorazili kolem
páté hodiny odpolední. Polské rodiny
již čekaly na naše děti a hned si je odvezly domů. Po večeři v polských rodinách čekal naše žáky seznamovací
večírek.
V sobotu na nás čekal pestrý program. Ráno jsme navštívili zámek Kopaczewo a po prohlídce zámeckého
parku jsme se všichni přesunuli do
školy, kde si jak děvčata, tak chlapci
zahráli kopanou. Po - pro obě strany
jistě zaslouženém - občerstvení jsme
vyrazili na drezíny. Co to je? Jsou to
lehká vozidla pohybující se po kolejišti, která jsou poháněna buď motorem, nebo mechanicky. Těžko říci, zda
si jízdu na drezíně více užili žáci, kteří

školní rok

2014/2015

se jen vezli, či ti, jejichž svaly si musely
jízdu odpracovat…
Po vypětí na drezínách, kterému
však žádný žák neušel, nás čekalo
překvapení v podobě Cichowa, jakéhosi skanzenu postaveného pro film
Pan Tadeusz. Děti si zasokolničily,
prohlédly zvířata a nakonec si opekly
klobásky. Po náročném dnu si je opět
vyzvedli rodiče a naši žáci večer strávili ve „svých“ rodinách.
Ráno tu bylo co by dup, to už byla
před námi prohlídka lihovaru, zámku
a parku v Turewu, oběd ... a hajdy
domů. Nikomu se nechtělo, loučení bylo dlouhé, když už naši žáci konečně nastoupili do autobusu, polští
kamarádi tam za nimi opět nastoupili… Cesta – jak už to bývá – byla nějak delší, než cesta do Polska, ale i tu
jsme zvládli a po osmé hodině jsme se
všichni v pořádku vrátili domů.
Za zmínku jistě stojí, jak se naši
žáci dorozumívali. Studenti používali
češtinu, polštinu, ruce, nohy, angličtinu, němčinu… prostě, co jen mohli.
Bylo velmi milé sledovat, jak ani jazyková bariéra nezabrání dětem, aby se
seznámily, popovídaly si a především
– pobavily se!
Marie Holcmanová

Postřehy z Jerky (komentáře dětí)

- Nejvíc se mi líbili polský kamarádi,
bavili se s náma a paní učitelky z toho
byly nadšené.
- Já jsem bydlela u kluka, který se jmenoval Daniel, jeho rodina byla velmi
hodná.
- Snad každý si musel všimnout jejich
obrovské tělocvičny, jen nevím, jak je
možné, že na jejím stropě v železné
konstrukci bylo tolik zasekaných míčů.
- Dalším nezapomenutelným zážitkem
byly drezíny.
- Nejvíc se mi líbil filmový skanzen.
- Hodně lidí si myslí, že když tam přijede, nebude si s nima rozumět, ale to
se mýlí. Já jsem si s nima rozuměla, a
když jsem nějaké slovo nevěděla, tak
mi ho víc přeložili.

Opékání buřtů u jezera se studenty z polské Jerky. Foto: ZŠ
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- Mně se líbil fotbal s holkama, ještěže
to skončilo 0 : 0, kluci totiž prohráli.
- V neděli jsme odjížděli a moc se nám
nechtělo.

Nebojme se techniky

Střední odborné učiliště technické
v Chotěboři a Havlíčkově Brodě se
stalo v posledních dvou letech častým
cílem návštěv žáků osmých, devátých
a částečně i sedmých ročníků.
Tak dlouho totiž trval projekt Přírodní a technické obory - výzva pro
budoucnost, díky němuž si děti z borovské školy vyrobily dřevěnou budku, kleště na okurky, špízové jehly
nebo např. krabičky z pozinkovaného
plechu či z dřevěných bočnic, zkusily
udělat závit, prohlédly si, jak pracuje
soustruh, frézka, nůžky na plech, zapojovaly elektrické obvody, vyzkoušely, jaké napětí snese malá žárovka,
nebo na počítači vytvořily návrh na
výrobu dřevěné kostky se zaoblenými
hranami, dutého válce atd.
Osmáci a deváťáci měli tedy možnost seznámit se s praktickou výukou
technicky zaměřených škol, někteří
zjistili, že pracovat rukama není vůbec jednoduché a několikahodinová
práce u počítače že také není v jejich
silách, jiní naopak došli k závěru, že by
s tím problém neměli. Snad to tedy
žákům pomohlo či pomůže při volbě
budoucího povolání.
Příjemným vyvrcholením tohoto
projektu jsou dvě exkurze - ta jedna
už proběhla - jeli jsme na výstaviště
Techmania v Plzni a strávili tři hodiny
pokusy a zkoumáním některých fyzikálních, chemických či biologických
zákonitostí, - ta druhá nás teprve čeká
- pojedeme 10. června do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
v Olomouckém kraji. Bez účasti na
tomto projektu by škola žákům výlety
do tak vzdálených lokalit asi nabídnout nemohla.
L. Havlíková

Pověsti Havlíčkova Brodu
na vlastní oči i nohy

Žáci 3., 4. a 6. třídy ZŠ se ve čtvrtek
28. 5. zúčastnili programu s tímto
názvem, který uspořádala Krajská
knihovna Vysočiny ve spolupráci s
Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Nejznámější pověsti o Hnátovi,
pekaři Koudelovi, o trojkvětém tulipánu a další si děti vyslechly přímo
na místech, k nimž se váží. Vyprávění začalo na mostě, v němž je vsazen
Hnátův kámen, pokračovalo na náměstí u Koudelovy kašny. Pak jsme se
odebrali parkem Budoucnost kolem
Štáflovy bašty ke kostelu sv. Trojice a
kapli sv. Kříže. Mohli jsme si prohlédnout klášterní kostel sv. Rodiny v Horní ulici, který byl postaven až venku za
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městskými hradbami. Naše putování
skončilo v muzeu na náměstí, kde si
děti samy mohly připravenou raznicí
vyrazit minci.
A zajímavá informace na závěr.
Podobnou prohlídku si může objednat každý, komu není historie cizí
a je jejím obdivovatelem. Pro skupinky zájemců ji zajistí Muzeum Vysočiny
v Havlíčkově Brodě.

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Sedmá, osmá a devátá třída
ve žďárském bazénu
a na Zelené hoře

Spojit vzdělávání či kulturu se sportem a dovést tak člověka k dokonalosti se pokoušeli už ve starém Řecku.
My jsme to ve škole jen napodobili vyrazili jsme místo odpoledního vyučování do Žďáru - nejprve zhodnotit
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře od geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Byli jsme příjemně překvapeni odborným a přitom i pro nás laiky velice
srozumitelným výkladem, jediné, co
nás zaskočilo, byla zima a sychravé
počasí.
Ve žďárském bazénu jsme se ale
rychle rozehřáli - na tobogánu, ve
výřivce, při plavání na čas nebo mezi
bublinkami v oddechových částech
relaxačního plaveckého centra. Dvě
hodiny zde uběhly neskutečně rychle.
Navíc jsme měli cestu autobusem
i vstup do bazénu úplně zdarma - vše
bylo hrazeno z peněz projektu Netradiční sportování.
L. Havlíková

Průkaz cyklisty

Dne 29. května 2015 se žáci 4. ročníku
vydali na dopravní hřiště v Havlíčkově
Brodě, aby zde po dvouměsíční přípravě získali Průkaz cyklisty. Pod vedením instruktorky Besipu p. Jelínkové žáci museli zvládnout teoretickou a
praktickou část zkoušky. Písemný test
splnilo všech sedm žáků třídy. Praktické zkoušky byly náročné – teoretické znalosti přenést do praxe. Jízdu
po dopravním okruhu, kde měli žáci
prokázat znalost značek a dopravních
pravidel rovněž zvládli všichni a právem získali Průkaz cyklisty. Na všechny děti jsem velice pyšná a moc jim
gratuluji.
Se 4. třídou jeli i žáci 3. třídy, kteří
si jeli vyzkoušet, co je za rok čeká. Zde
měli možnost pod vedením instruktorů dvě hodiny jezdit na kole po dopravním okruhu. Rovněž si zopakovali
dopravní značky a předpisy, které už
znají z výuky prvouky.
Přeji všem dětem mnoho kilometrů
bez nehody a chválím žáky 3. a 4. ročníku za vzorné chování v Havlíčkově
Brodě.

H. Sobotková, tř. uč. 4. r.

Prvňáci mají
první zkoušku za sebou

Celých 14 dní žáci první třídy trénovali a vylepšovali dramatizaci pohádky Perníková chaloupka a zároveň
pilovali čtení. 26. května na ně totiž
čekala v AZ centru v Havlíčkově Brodě zkouška čtenáře. Společně s našimi žáky se předvedli i žáci z Krásné
Hory a Havlíčkova Brodu. Po krátkých
programech a čtení byli všichni odměněni knihou, drobnými předměty
do školy a roční průkazkou do knihovny zdarma. Všechny moc chválím za
ukázněnost a pozornost.
Iveta Neubauerová

Běh parkem Budoucnost
v Havlíčkově Brodě

Ve čtvrtek 28. května se v Havlíčkově Brodě konal jubilejní dvacátý ročník Běhu parkem Budoucnost, který
již tradičně pořádá Asociace školních
sportovních klubů a AZ Centrum SVČ
Havlíčkův Brod. Naši školu reprezentovalo 9 žáků z pátého až osmého
ročníku, kteří se nebáli vyzkoušet
si běh v terénu na vzdálenost 600m
(ročníky 2004,2003) a 1200m (ročníky 2002,2001,2000). Všechny kategorie sportovců startovali před sochou
Karla Havlíčka Borovského a dokonce
i sluníčko lákalo nažhavené soutěžící
k těm nejlepším atletickým výkonům.
I naši běžci se neztratili, snažili se ze
všech sil zdolat náročnou trať a doběhnout do vytouženého cíle třeba i
pro medaili. Na stříbrnou příčku vítězů se skvěle probojoval Vilda Klement
ze šesté třídy a bronzovou medaili si
domů odvezl David Lupták z osmé
třídy. Nela Bartušková a Lída Bencová
z páté třídy obsadily sice nepopulární čtvrtá místa, ale jejich výkony byly
úžasné. I další účastníky běhu Janu
Hájkovou, Davida Kučeru, Esťu Janáčkovou, Tomáše Bačkovského a Ivču
Bencovou bychom chtěli pochválit
za jejich snahu i odvahu se zúčastnit
a bojovat.
Všem odvážlivcům a nadšencům
děkujeme za statečnost, vzorné sportovní chování a super výkony. Přejeme jim, aby neztratili zájem o běh
a v příštím roce posunuli laťku vítězství alespoň o kousek výš. Někteří
z nich dokonce hned po závodu slíbili, že budou pravidelně trénovat. Tak
hodně štěstí!!!!
Blanka Zvolánková

Havlíčkobrodské
sportovní hry

V letošním roce se v Havlíčkově
Brodě konal druhý ročník sportovních
her, kterého se kromě havlíčkobrodských základních škol a základních
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škol z místního okolí zúčastnila i základní škola partnerského města
Spišská Nová Ves. Mladí sportovci si
přijeli změřit síly v devíti disciplínách:
atletika, minikopaná, basketbal, florbal, silový víceboj, technické dovednosti, šachy, střelba, stolní tenis. Za
naši školu jelo bojovat 26 žáků, kteří se s obrovským úsilím zapojili do
soutěžení v atletice, florbalu, stolním
tenisu a šachách.
Soutěže v atletických disciplínách
probíhaly na sportovišti při ZŠ Wolkerova. Přes osm desítek atletů závodilo ve sprintu na 60m, v běhu na
600m a 1000m, ve štafetě 4 x 60m,
ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Naši borci již od rána
vůbec nepodceňovali rozcvičování
a tak se jim během všech disciplín
dařilo na výbornou. V běhu na 60
m dívky získala krásnou zlatou medaili Jana Šimůnková ze 6. třídy. Na
nejvyšší místo vítězů se skvěle těsně
před cílovou čárou probojovala Jitka
Novosadová také ze 6. třídy. Další
medaile, stříbrné, jsme se dočkali v
běhu na 1000m a vybojoval ji David
Lupták z 8. třídy. Ani ostatní účastníci výpravy Vilém Klement (6.tř.),
Ivana Lipavská (7.tř.), Pavel Zvolánek (7.tř.), Denisa Karásková (8.tř.)
a Hana Stránská (8.tř.) se neztratili
a předvedli velmi pěkné výkony . Po
předání diplomů jsme si ještě všichni zaslouženě počkali na slavnostní
předávání medailí, které probíhalo
na Havlíčkově náměstí. Celou akci
moderovalo Rádio Vysočina a krásné
medaile předávali zástupci města a
ředitelé havlíčkobrodských základních škol. Opravdu jsme byli na naše
atlety hrdí a pyšní!!!!

číslo

10

Florbalového turnaje se zúčastnilo ostudně málo týmů – pouze 5,
z toho 1 tým družební školy ze Spišské Nové Vsi. Vypovídá to o malém
zájmu škol nebo o nezájmu žáků
o florbal?!
Naši kluci z osmičky a devítky do
toho šli…. Téměř profesionální tým
Havlíčkova Brodu nás v prvním zápase dost „vyklepl“, ale to už tak ve
sportu bývá. Další zápasy v systému
každý s každým byly podstatně vyrovnanější. Protože jsme na turnaj
jeli na zkušenou a neočekávali jsme
žádné zvláštní umístění, umístění na
chvostu nás nijak nemrzí. Naopak,
všichni kluci si zasluhují pochvalu za
herní nasazení, obětavost, vzájemnou psychickou podporu a sportovní
chování!
Další zlato pro naši školu s přehledem vybojovala Jana Hamerníková
z 9. třídy, která vyhrála všechny zápasy ve stolním tenise. Zkušenosti
a rady pak předávala Martinu Antlovi
ze 7. třídy, který se soutěže zúčastnil
letos poprvéa věříme, že v příštích
letech bude Janu následovat.
Šachisti Denisa Bruknerová (5.tř.),
Jakub Lacina (6.tř.), Tomáš Balek
(6.tř.) a Václav Kubát (7.tř.) reprezentovali borovskou školu v královské
hře a krásnou stříbrnou medaili v ní
získala Denisa Bruknerová.
Všem účastníkům sportovního
klání děkujeme za vzorné chování,
bojovnost, herní nasazení a skvělou reprezentaci školy. Strávili jsme
společně nádherný sportovní den a
věříme, že i příští školní rok se zase
v Havlíčkově Brodě sejdeme!!!!
Blanka Zvolánková, Jana Žáková 2. stupeň

POHÁDKOVÁ STEZKA LETOS OSLAVÍ VEČERNÍČKOVY PADESÁTINY

NOV I NK Y
z MATEŘSKÉ Š KOLY

Měsíc květen byl u nás ve školce ve znamení dlouhých vycházek a pozorování
živé i neživé přírody. Pokud nám to počasí
dovolovalo, trávili jsme s dětmi co nejvíce
času venku. Vyrazili jsme na tři polodenní
vycházky – do Peršíkova, spojenou s opékáním špekáčků, na Podstráň a k Podhoráku. Dětem se dlouhé vycházky velice
líbily a naplno si užívaly krásy květnové
přírody. Dále jsme také zahradničili na
naší nově vybudované zahradě. Děti na
to mají správné vybavení, tak šla práce
pěkně od ruky. Také jsme započali dlouhodobý projekt „Pilné jako včelky“, kde se
děti seznamují se všemi zajímavostmi o
včelách, včelích úlech a o včelaření vůbec.

NAŠE AKTIVITY

- 6. 5. děti ze třídy Kulíšků uspořádaly
malou besídku věnovanou maminkám
- 12. 5. jsme vyrazili na polodenní vycházku do Peršíkova spojenou s opékáním špekáčků
- V ten samý den, ale odpoledne si děti
ze třídy Lupínků připravily pro své maminky, tatínky, babičky, tety a sourozence Pohádkové odpoledne
- 14. 5. jsme navštívili kino v Krucemburku a zhlédli jsme pásmo pohádek „Za kamarády z TV“
- 18. 5. se všechny děti zaregistrovaly do
projektu: „Poznej zelené srdce Česka“
- V úterý 19. 5. vyrazili Kulíšci na polodenní vycházku na Podstráň s hlavním
cílem prohlédnout si včelí úly a dozvědět
se zajímavé informace o včelách
- 21. 5. se děti fotografovaly – společné
fotografie Kulíšci, Lupínci
- 22. 5. jsme s dětmi vyjeli na malý výlet
do sousední vesnice Jitkov
- 25. 5. proběhla v naší MŠ další přednáška pana P. Nacházela na téma: ,,Chronické překyselení organismu a antioxidační
stres“
- 28. 5. jsme vyšli na další polodenní vycházku, tentokrát k rybníku Podhorák

Věděli jste, že nejprve se Večerníček vysílal jenom v neděli ještě bez známé
znělky? Pravidelné denní vysílání se znělkou začalo až později. Úplně prvním příběhem byla Pohádka o klukovi a kometě, vysílala se 2. ledna 1965.
Unie rodičů při příležitosti večerníčkova jubilea pořádá pro děti pohádkovou stezku. Jako každý rok projdete několika stanovišti, kde se budou plnit úkoly. Sejdeme se v 17 hodin u vodárny, kde budete rozděleni do
menších skupinek. Na konci stezky na TrojHáčku každého čeká už tradiční Polodenní vycházka do přírody
spojená s opékáním špekáčků
občerstvení. Věřím, že si užijeme parádní pohádkové odpoledne.
za Unii rodičů Miroslava Luňáčková V úterý 12. 5. se Kulíšci i Lupínci vydali na
letošní první polodenní vycházku do přírody. Počasí nám přálo a tak i cesta rychle ubíhala. Vzali jsme s sebou i naši paní
kuchařku s celou „polní kuchyní“. Po cestě jsme si na posilněnou opekli špekáčky
a vypili teplý čaj. Poté jsme došli až do
Peršíkova, kde jsme se posilnili nějakou
dobrůtkou z domova od maminky. Po
cestě jsme pozorovali květiny a zvířata.
Zpátky z Peršíkova jsme šli kolem rybníku v Koutech. Vycházka to byla velice
příjemná, stejně jako další dvě polodenní vycházky do přírody.
Šárka Hospodková
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Sedmáci, osmáci a deváťáci ve žďárském bazénu. Foto: ZŠ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ČERVEN 2015

TJ SOKOL informuje

šit a hosté trefili v závěru břevno, ale
skóre už zůstalo nezměněné – 3:1.

nad Doubravou 2:0 (1:0) - branky 2x
Neubauer P.

Borová si zahraje I.A třídu
i v příští sezóně, béčko jistotu nemá

Bedřichov – Havlíčkova Borová
1:1(0:0) Branka: Zdeněk Fruhbauer
Havlíčkova Borová – Polná B 3:1(2:1)
Branky: Hospodka, Rakušan, J. Chlubna

sobota 23.5.2015 Mírovka - H. Borová 9:1. Branka: Klement V.

A tým:

B tým: Borovské béčko stále nemá

Havlíčkova Borová si v posledních dvou odehraných kolech
zajistila átřídní příslušnost i v dalším
ročníku. Nejprve se v důležitém zápase borovským hráčům podařilo vybojovat zaslouženou remízu v Bedřichově. Po bezbrankovém poločase,
kdy mohli diváci vidět několik šancí
na obou stranách, otevřel ve druhém
dějství skóre Zdeněk Fruhbauer, který
se trefil křížnou střelou po rohovém
kopu. Zhruba čtvrt hodiny před koncem však domácí po standardní situaci a následné skrumáži dokázali srovnat na konečných 1:1.
V dalším utkání pak Borová přivítala na svém hřišti rezervu Polné, která
na jaře dosud prohrála jen jednou.
Domácí však byli po celé utkání důraznější a měli větší hlad po bodech.
Skóre otevřel v 17. minutě pěknou
střelou z trestného kopu Hospodka.
Hosté, v jejichž středu se pohybovalo
hned několik exdivizních hráčů, však
o dvacet minut později srovnali Kovářem. Ještě před pauzou však uklidil
centr ze strany prudkou ranou do brány Rakušan a strhl vedení na stranu
domácích. Ve druhém poločase byli
domácí lepším mužstvem a po zpětné
přihrávce přidal v 52. minutě přidal
přesnou střelou k tyči třetí branku Jan
Chlubna. Domácí pak mohli ještě zvý-

ještě v době uzávěrky tohoto vydání
Borovských listů stoprocentní jistotu
záchrany. Záleží však na tom, kolik bude
ze třetí třídy padat týmů. Borová si
v cestě za záchranou nejprve polepšila důležitou a vydřenou výhrou nad
rezervou Tisu, když čtvrt hodiny před
koncem rozhodl hlavou nejmenší
hráč domácích Tomáš Cacek. Sobotka
pak navíc ještě neproměnil pokutový
kop. V dosud posledním zápase však
borovské béčko doslova vybouchlo
na půdě Hněvkovic. Domácí brzy vedli, hosté sice ještě dokázali vyrovnat
na 1:1, ale domácí využili jejich velice
špatného výkonu a do Luptákovy sítě
nasázeli ještě dalších pět branek. Naši
hráči se tak ještě zřejmě budou muset
snažit, aby získali třetitřídní definitivu
i do další sezony.
Havlíčkova Borová B – Tis B 1:0(0:0)
Branka: Cacek
Hněvkovice – Havlíčkova Borová B
6:1(3:1). Branka: Zvolánek

ŽÁCI 5 + 1 - výsledky:
pátek 8. 5. 2015 Keřkov - H. Borová 3:3 (1:3) - branky 2x Neubauer P.,
Klement V.
pátek 15. 5. 2015 H. Borová - Libice

předehraný zápas 29. 5. 2015
Havl. - Rozsochatec 1:3 (0:3)
Branka: Klement V. 55. min.

PŘÍPRAVKA - výsledky:
sobota 9. 5. 2015 H. Borová Šmolovy 6:4 (1:2) Branky: 4x Klement
M., 2x Smejkal A. Havl. Borová - Tis
3:7 (1:3). Branky: 3x Klement M.
sobota 16. 5. 2015 - turnaj
v Golčově Jeníkově

H. Borová-G. Jeníkov A 2:5, H. Borová-Habry A 0:2; H. Borová – Jeřišno 0:9;
H. Borová - G. Jeníkov B 2:4; H. Borová
- Habry B 1:3. Branky: 3x Klement M.,
Steklač Š., Burian J.

turnaj v Tisu 24. 5. 2015

Havl. Borová - Tis 8:14, Havl. Borová
- Humpolec 17:5, Havl. Borová - Havl.
Brod 9:18 CELKEM: 34:37.
Branky: 10x Burian J., 9x Klement M.,
5x Smejkal A., 5x Burian A., 2x Sláma
M, 2x Klimeš, 1x Zvolánek.

turnaj v H. Borové 30. 5. 2015

H. Borová - Leština 14:2, H. Borová G. Jeníkov 3:11, CELKEM 17:13. Branky: 6x Zvolánek L., 4x Klement M., 3x
Smejkal A., 3x Burian A.,1x Sláma M.
Trenéři děkují rodičům za doprovod
a všem dalším divákům za hlasité povzbuzování, které výkony našich nejmladších posunulo k lepšímu.

Jakub Janáček

Eva Halamová ovládla baristické umění

Před rokem byla na Bechyňově náměstí v Přibyslavi otevřena
kavárna Grand Café. Za pouhý rok se stala vyhlášeným podnikem, v němž se podle znalců tohoto moku připravuje nejlepší káva široko daleko. Provozovatel kavárny, Miroslav Plesl,
do tajů nejvyššího baristického umění zasvětil Evu Halamovou
z H. Borové (na fotografii si prohlíží plátno s pěti hráči dixielandu od akademického malíře Josefa Sasky). Originální název kavárenské galerie „Na mlýnku” vymyslela Libuše Raková
z H. Borové. Text a foto: Ivo Havlík

e

věsc
čtěte na vý
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ČERVEN 2015
z mysliveckého kroužku

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OSMISMĚRKA O CENU

Při registraci na Borovskou desítku si můžete letos tipnout
poprvé i počet ....... (tajenka). Na vítěze čeká překvapení!

O mysliveckém kroužku jsme slavili naše úspěchy ve Zlaté srnčí
trofeji. Bouchli jsme šampáňa, dali si zákusky a probírali otázky ze soutěže. O dalších schůzkách jsme chodili ven. Čistili jsme
také myslivecké chodníky. Tomáš Janáček po domluvě s rodiči
chodí s dětmi na čekanou a s některými jsme byli také procházet při senoseči jetel. Počasí venku nám přeje a dodává spoustu
podnětů k tomu, co nás baví.

Miroslava Luňáčková

poděkování

Děkujeme tímto panu starostovi a pracovníkům obecního
úřadu za instalování lavičky v lese nad Cihelnou.

důchodkyně z Kopaninské ulice

Cyklisté šlapali z Peršíkova na Horku

LEGENDA: amplión, auto, borovská,
brigáda, cela, cikán, ctitel, diktatura,
div, finále, hák, ideál, jitrnice, jmenovatel, jubilejní, kód, mrtvice, nisa, odmocnina, pistole, stáj, štafle, tác
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 6. 2015
na úřad městyse.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. MARIE ZVOLÁNKOVÁ, H. BOROVÁ 158
2. JANA STRÁNSKÁ, H. BOROVÁ 292
3. JANA NOVOTNÁ, H. BOROVÁ 330.
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

Sportovní klub Policie ČR v Havlíčkově Brodě v sobotu 23. května uspořádal veřejný závod amatérských cyklistů. Start i cíl byl
v Peršíkově. Členitá trať vedla mimo silnici, jen po polních a lesních cestách mezi Havlíčkovou Borovou a Slavětínem, stoupala
k vrchu Horka, který je 626 m nad mořem.
Závod žen vyhrála Markéta Marvanová z Prahy. Skleněný pohár
od škrobárny Amylon naplnila pivem a osvěžení nabídla členům
cyklospolku Podhoráci z Vysočiny. V kategorii mužů zvítězil Jan
Kopka. V cíli uspořádal autogramiádu svého cyklistického cestopisu nejsevernějším americkým (dříve ruským) poloostrove Aljaška.
„Závod měl neskutečnou atmosféru pospolitosti a družnosti
amatérských cyklistů, nelituji, že jsem do Peršíkova vážil cestu až z
Jablonce nad Nisou,” řekl Kopka. Ke zdaru závodu přispělo hasičské muzeum v Přibyslavi. Jako atrakci do Peršíkova přivezlo historický požární automobil Praga RN, vyrobený v roce 1934, který
dnes patří mezi technické památky.
Text a foto: Ivo Havlík

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

M o ž n o s t z a p ůjč e n í l e š e n í
cena 4 Kč za díl /
na den
celkem
10 kostek
Kontakt:
Hošák Albert
Havlíčkova Borová
tel. 732 915 429
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

BOROVSKÉ LISTY
ZÁKLADNÍ INFORMACE

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

Fotbalisté TJ Sokol
Havlíčkova Borová
vás srdečně zvou na:

POUŤOVÉ ZÁBAVY
PÁTEK 19. 6. 2015
DISKOTÉKA

PRO VŠECHNY GENERACE

SOBOTA 20. 6. 2015
ZÁBAVA SE SKUPINOU
BARON BEAT

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

UNIE RODIČŮ při ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Vás srdečně zve
na tradiční akci při zakončení školního roku

v úterý

30. 6. 2015
od 17:00
sraz
u vodárny
Občerstvení
zajištěno

Z 11 družstev se borovští hasiči v okresním kole hry Plamen umístili na pěkném 6. místě.
Na bronzovou příčku chybělo pouhých 6 bodů. Foto: SDH

Čilý ruch na borovském hřišti. V popředí zápas žáků 5 + 1 s Rozsochatcem, v pozadí současně
probíhá trénink borovského Áčka. Foto: Linda Burianová
Borovští žáci při zápase s Českou Bělou.
Foto: David Burian

Jiří Čáslavský při besedě. Foto: David Burian

Přípravka na turnaji pořádaném v Havlíčkově Borové. Foto: David Burian
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Šesťáci a sedmáci při discgolfu. Foto: ZŠ

Technické obory - výzva pro budoucnost. Foto: ZŠ
Pověsti H. Brodu na vlastní
oči i nohy. Foto: ZŠ

Vlevo: sběr papíru organizovaný osmáky; vpravo: žáci základní školy při
akci Čistá Vysočina. Foto: ZŠ
Prvňáčci v AZ centru. Foto: Linda Burianová

Kulíšci na vycházce. Foto: MŠ

Zahradničení. Foto: MŠ

Tvoření ve třídě Lupínků. Foto: MŠ
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Kulíšci na výletě u Podhoráku. Foto: MŠ

