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Reportáž o misi
v Afghanistánu, str. 6

Hroznýš královský,
str. 11

Obnova katastrálního
operátu, str. 5

Plné soustředění. Ještě před začátkem Vzpomínání nad starými
fotografiemi prohlíželi přítomní donesené snímky a i za pomocí
lupy luštili tváře svých předků. Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Začalo kalendářní jaro a s ním je pro
mnohé z nás spojený úklid zahrádek
a příprava na dny zalité sluncem
a teplem. Pro městys to znamená, že
sběrný dvůr bude otevřen od 3. dubna
vždy ve středu a v sobotu tak, jak jste
na to již několik let zvyklí. Jenom si vás
dovolím požádat, abyste se vždy radili
s našimi pracovníky o tom, co ukládat
pod sběrný dvůr. Vše, co se tam dříve
na volnou plochu ukládalo, už bude
mít nějaká pravidla a pracovníci
vám řeknou, kam se sutí či větvemi.

Plocha pod sběrným dvorem je totiž
vedena jako louka a my tam tento
materiál
skladovat
nemůžeme.
Ale snažíme se o to, abychom vám
v dohledné době nabídli jinou plochu,
kam půjde suť odkládat. V těchto
Borovských listech na straně 3 najdete
rozpis kontejnerů, které budou
v průběhu dubna v obci i osadách
k dispozici pro ukládání bioodpadu.

ZAMĚŘOVÁNÍ VNITŘKU OBCE

Od 2. dubna bude až do srpna
probíhat zjišťování hranic všech
pozemků „uvnitř“ Havlíčkovy Borové
a poté až do roku 2021. O co jde?
Jedná se o zjištění skutečného stavu

a zpřesnění v katastrálních mapách.
Budou se zde pohybovat vždy dvě
komise převážně ve složení pracovník
katastru, stavebního úřadu, CHKO,
životního prostředí, památkové
péče, zástupce našeho městyse
a
hlavně
vlastníci
pozemků.
Za městys to budou Přemysl Tonar,
Ing. Josef Nevole, Jiří Geist a Michal
Pavlas. Rádi vám poradíme a budeme
nápomocni. Celou akci zajišťuje
Katastrální úřad Havlíčkův Brod.
Věřím, že pokud budeme všichni
spolupracovat a občas odložíme
i osobní antipatie, bude to mít přínos
pro každého z nás. Výstupem bude
...pokračování na str. 3
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ A OSAD Městys
PERŠÍKOV
A ŽELEZNÉ
HORKY
Havlíčkova
Borová vás srdečně
zve naDUBEN
besedu na2019
téma

GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU

S

v sobotu

27. 4. 2019

ve 13.00 u sokolovny

spojíme s pálením čarodějnice
na rybníce V Kopaninách

...realita či mýtus?
12. 4. 2019 od 18.00
zasedací místnost úřadu
městyse Havlíčkova Borová

(svoz 17:30 Železné Horky, 17:45 Peršíkov u KD)

přednáší Prof. Michal V. Marek

ředitel CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, člen
Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd,

a Ing. Martin Benc

Technický pracovník Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy
ústavu CzechGlobe

ZÁPIS
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
DO
MATEŘSKÉ
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ŠKOLY
S NÁSTUPEM
OD 1. 9. 2019

Uřezané lípy - práce ubohého člověka. Více ve slově místostarosty. Foto: Josef Nevole

V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

PRO

PROBĚHNE VE DNECH

6. a 7. KVĚTNA 2019
VŽDY OD

14. 30 DO 16. 30 HODIN
Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová
TELEFON: +420 734 230 317

e-mail: materskaskola.hb@seznam.cz
web: http://www.zsborova.cz/ms/
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Jarní úklid za pomoci čistícího vozu. Foto: Michal Pavlas

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
...pokračování ze str. 1

v případě dohody zúčastněných
zaměření hranice s přesností
14 centimetrů. Podrobnosti doplní
předseda majetkové komise v těchto
Borovských listech na straně 5.

OPRAVA SILNIC

Jako vždy po odchodu zimy přichází
na řadu opravy výtluků. Vzhledem
k tomu, že nás čeká výstavba
kanalizace, nemá smysl někde měnit
celé povrchy, ale řešit budeme pouze
vysprávky. Jediná komunikace, která
se bude muset opravit kompletně,
je lipová alej k vodárně, kde je již
odhlano kamenivo a další zimu
by už nemusela vydržet. Nyní hledáme
nejvhodnější způsob opravy povrchu.

PRŮMYSLOVÁ ZONA I

Zastupitelstvo
na
svém
březnovém jednání schválilo záměr
zřídit průmyslovou zónu u sběrného
dvora. Tyto snahy mělo už minulé
zastupitelstvo a my v něm budeme
pokračovat. Plocha nad kořenovou
čistírnou byla zaměřena a projektant
začal pracovat na projektu pro územní
rozhodnutí. Naším cílem je ještě letos
zajistit povolení k terénním úpravám
a do dvou let nabídnout dvě parcely
pro podnikatele a jednu parcelu pro
případné rozšíření sběrného dvora.

TEPLOVOD

Zastupitelstvo městyse nechalo
zadat
vypracování
právního
stanoviska advokátní kanceláří KVB.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
JARNÍ ÚKLID V LESÍCH

Vážení vlastníci lesů, obracím se na vás s prosbou,
aby každý z vás zkontroloval svůj lesní pozemek
a provedl jarní úklid. Po tuhé zimě a následných
silných větrech leží v lesích spousta polámaných
vršků a vyvrácených stromů. Je nutné toto
dřevo z lesa co nejdříve odstranit, abychom
zabránili nalétnutí kůrovce. V obecních
lesích probíhá pravidelná kontrola porostů
a následné odklizení kalamitního dřeva. Vážení
spoluobčané, prosím vás také, abyste informovali
o stavu lesa své sousedy, o kterých víte, že nejsou
místní, anebo nemají možnost se do svého lesa
podívat. Pokud se stane, že nemáte na své sousedy
kontakt, neváhejte se obrátit na městys, kde
se vám pokusíme pomoci. Mé poděkování patří
občanům, kteří se nabídli, že s úklidem v obecních
lesích pomohou.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Městys
Havlíčkova
Borová
nabízí
k prodeji palivové dřevo. Jedná se většinou
o surové kmeny popřípadě o oddenkové
kusy (2m a 2,5m). Cena za m3 je 450 Kč
+ 15% DPH a je spočtena tak, aby pokryla náklady
na zpracování dřeva (těžba, přiblížení) a částečně
obnovu lesního porostu. Zájemci o dřevo se mohou
přihlásit na úřadě městyse, popřípadě na tel. čísle
777 355 028. Dopravu si každý zájemce zajistí sám.

VANDALISMUS U NÁS V BOROVÉ

Nedávno se mi naskytl smutný pohled v lokalitě
u hřiště u vodárny. Z nepochopitelných důvodů
někdo ostříhal vršky čtyř nedávno vysazených lip
a tím je odsoudil k záhubě. Celá věc je pro mě
o to více nepochopitelná, že lípy byly vysazeny
na obecních pozemcích v dostatečné vzdálenosti
od pozemků soukromých. Pokud to způsobil
někdo, komu tam stromy vadily, pak mohl přijít na
úřad městyse a stromy jsme mohli přesadit. Pokud
to způsobil někdo jenom pro zábavu, pak se jedná
o člověka, který by měl neprodleně vyhledat
odbornou pomoc, neboť není v úplném pořádku.
Ať už to bylo jakkoliv, obci vznikla škoda a celá
záležitost byla předána k šetření PČR. Pokud
někomu vadí obecní zeleň, není nic jednoduššího
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Toto právní stanovisko bylo začátkem
března odesláno na Statní fond
životního prostředí a nyní čekáme
na vyjádření fondu. Zadání stanoviska
KVB bylo postaveno tak, aby v první
řadě ochránilo městys od vrácení
dotace. Dále je v něm popsána cesta,
jak zlegalizovat pátou přípojku,
a v neposlední řadě jsme chtěli
ochránit bývalého starostu. Ve
stanovisku je totiž uvedeno, že souhlas
o zřízení přípojky, který udělil bývalý
starosta, je od počátku neplatný.
Chyby děláme každý, zřejmě i já
se nějakých během svého působení
ve funkci dopustím, ale měli bychom
mít vždy na paměti slova lidového
rčení: Co neuhladíš, to neuškrábeš.
Přemysl Tonar, starosta

než o tom říci některému zástupci obce nebo někomu z obecních
zaměstnanců a ti se pokusí věc vyřešit.
V pátek 22. března došlo v naší obci k odcizení osobního
automobilu. Ač se to zdá být neuvěřitelné, je to tak. Řekneme
si, žijeme na vesnici, krádeže jsou problém měst. S politováním
musím říci, že už tomu bohužel tak není. Proto se na vás, vážení
spoluobčané, obracím s prosbou, abyste dostatečně zajišťovali
a chránili svůj majetek. Jedině tak můžeme předejít dalším
krádežím.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

Havlíčkova Borová rozmístění kontejnerů na bioodpad
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Stanoviště
u moštárny
Na rozvalinách
rozcestí Horecká
Drahotín
parkoviště č.p. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
u moštárny
Na rozvalinách
rozcestí Horecká
Drahotín
parkoviště č.p. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
u moštárny
Na rozvalinách
rozcestí Horecká
Drahotín
parkoviště č.p. 110

Přistavení
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
29.4.
29.4.
29.4.
29.4.
29.4.

Odvoz
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
8.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
29.4.
29.4.
29.4.
29.4.
29.4.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.

Peršíkov a Železné Horky rozmístění kontejnerů na bioodpad
1
2
3
4
1

Peršíkov u Kulturního domu
Železné horky u čekárny
Peršíkov u mostku
Železné horky u pily
Peršíkov u Kulturního domu

1.4.
8.4.
15.4.
23.4.
29.4.

8.4.
15.4.
23.4.
29.4.
6.5.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 3. 2019
Omluveni: Jiří Halama, Bc. Hana Tonarová a Ing. Josef Nevole
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. Ing. Aleš
Uttendorfský se dotazoval, proč je zápis v Borovských listech
uveden v jiné podobě, než který ověřoval. Přemysl Tonar
mu odpověděl, že zápis z minulého jednání před uveřejněním
neviděl, což není správné, neboť zápis musí podepsat starosta
nebo místostarosta, a pak teprve smí být vyvěšen. Po výměně
názorů Ing. Aleš Uttendorfský oznámil, že podá rezignaci
na funkci zastupitele a z jednání odešel. David Burian navrhl,
aby byl obnoven archiv zápisů z jednání ZM na webu. 11-0-0
ZM schvalilo záměr uzavřít smlouvu s ČEZ Distribuce
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jde
o vybudování nové přípojky elektrického vedení k pozemku
parcelní číslo 276 v kastrálním území Peršíkov. 11-0-0
ZM schvaluje záměr uzavřít smlouvu s EON Distribuce
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení na pozemku parcelní číslo
843/2 v katastrální území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou.
Pozemek je ve spoluvlastnictví Lesního družstva a záměr musí
projít zastupitelstvy všech členů Lesního družstva. 11-0-0

a ČOV“ a oslovit Ing. Luboše Petříčka,
IS engineerig s. r. o., REASON spol. s r. o. 12-0-0
ZM schválilo hodnotící a výběrovou komisi na technický
dozor investora pro splaškovou kanalizaci a ČOV ve složení
Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Ing. Jaroslav Blažek,
David Burian a Ing. Karel Tonar. Náhradníky jsou Ladislav
Hájek, Jiří Geist a Michal Pavlas. 11-0-1 (Přemysl Tonar)
ZM schválilo záměr prodeje bytu č. 345/8 včetně všech
součástí a příslušenství, umístěného v domě čp. 345 v ul.
Drahotín o výměře 52,32 m2 spolu se spoluvlastnickým
podílem ve výši 1/8 na společných částech domů a
na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) za minimální kupní
cenu 770.670,- Kč. 10-2 (Ing. Karel Tonar, Zdeněk Štěpán)-0
ZM schválilo záměr zřízení Průmyslové zóny I. na pozemku
p. č. 4078 v katastrálním území Havlíčkova Borová. 12-0-0
ZM schvaluje pověření starosty jednáním s majitelem
pozemku p. č. 13/1 v ulici Horní obec. Tam je
nebezpečně narovnaný stavební materiál hrozící pádem.
11-0-1 (Přemysl Tonar)

ZM revokovalo usnesení týkající se hodnotící a výběrové
komise na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro 10 RD
ul. Polní“. Jde o to, že starosta Přemysl Tonar není zvolen
do výběrové komise, a je potřeba revokovat usnesení, aby byl
v komisi bývalý starosta nahrazen současným.
10 – 1 (Ing. Karel Tonar) – 1 (Zdeněk Štěpán)

ZM bere na vědomí:
- zprávu starosty o tom, že dotace z Oranžové stuhy nyní
čeká na zpracování na ministerstvu pro místní rozvoj
- informaci o vrtu pitné vody, nyní se čeká na geofyzikální
průzkum, který nešel provést kvůli vysoké sněhové
pokrývce a následnému tání
- informaci starosty o školení zastupitelů, cena bude
minimálně 20000,- + doprava, starosta vystaví objednávku
- chodník u školy v ulici K Vepřové bude řešen současně
s veřejným osvětlením
- parkování autobusu v ulici K Vepřové bude projednáno
s dopravní policií
- posílení autobusové dopravy prověří starosta
- obnovu plné čáry v ulici Pivovarská bude projednáno
s dopravní policií
- vzrostlé keře na chodníku u Lukšů prořežou obecní
zaměstnanci
- padající větve ze stromů u vodárny – je v jednání ošetření
30 stromů, ale čeká se na zpracování cenové nabídky
- byt v sokolovně dostane Myslivecké sdružení z. s. pro
svoji spolkovou činnost
- občany zajímá, jak si mají sami určit hranice svých
pozemků v rámci vnitřního vyměřování obce, budou
informování v dubnových Borovských listech
- padl návrh na úpravu podmínek pro poskytnutí dotace
na rekonstrukci neobydlených domů

ZM schválilo vypsání výběrového peníze na Technický dozor
investora pro akci „Havlíčkova Borová – splašková kanalizace

(upraveno pro potřeby zpravodaje, kompletní znění usnesení
lze najít na webu městyse)

ZM schválilo uzavření rámcové kupní smlouvy s firmou
M-Silnice. Jedná se o odběr kameniva z lomu v Želených
Horkách. 11-0-0
Na jednání se dostavil Ing. Josef Nevole.
ZM schvaluje podání žádost o podporu poskytovanou
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem
napořízení manipulátoru dle nabídky od firmy Moreau
Agri Vysočina. Starosta předložil zápis z výběrové komise,
která měla posoudit pět nabídek od čtyř dodavatelů.
Celková nabídková cena je 1.594.700,- Kč bez DPH.
Na manipulátor by měla být dotace až 800.000,- Kč bez DPH.
10-2 (Jiří Geist, Ladislav Hájek)-0
Různé:
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 134/7 v katastrálním
území Havlíčkova Borová dle geometrického plánu
za minimální kupní cenu 250,-/m2 za účelem výstavby
rodinného domu. 12-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 12. 3. 2019

Omluveni: Ing. Josef Nevole

RM schvaluje žádost o kácení dřevin
na pozemku p. č. 76/82 v k. ú. Havlíčkova
Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost o kácení dřevin na
pozemku p. č. 76/6 v k. ú. Havlíčkova
Borová. 4-0-0
RM schvaluje rozpočtové opatření
k 31. 3. 2019. 4-0-0
RM schvaluje cenovou nabídku
na revizní zprávy budov a elektrozařízení
s Pavlem Stránským, IČO 03704653.
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Jedná se o to, že zreviduje všechny
elektrospotřebiče a budovy v majetku
městyse. 4-0-0

RM schvaluje návrh na rozdělení
hospodářského výsledku r. 2018
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová. ZŠ navrhla
rozdělit zisk do rezervního fondu
a fondu odměn. 4-0-0
RM schvaluje žádost o schválení roční
závěrky r. 2018 ZŠ a MŠ Havlíčkova
Borová. 4-0-0
RM schvaluje odpisový plán r. 2019 ZŠ

a MŠ Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM
schvaluje
stavební
úpravy
rodinného
domu
na
pozemku
p. č. 76/1 v k. ú. Havlíčkova Borová
za dodržení závazného stanoviska NPÚ372/87280/2018. Dům je v památkové
zóně, a vlastník domu tato vyjádření
potřebuje pro stavební povolení. 4-0-0
RM neschvaluje poskytnutí finančního
daru pro TJ Sokol Uhelná Příbram. 1-3-0
starosta: Přemysl Tonar
místostarosta: Ing. Josef Nevole
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OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU OBCE
Dne 19. března 2019 se na úřadu
Městyse
Havlíčkova
Borová
uskutečnila
schůzka
vedení
Katastrálního úřadu Havlíčkův Brod se
zástupci Městyse Havlíčkova Borová
ohledně obnovení katastrálního
operátu novým mapováním, tedy tzv.
digitalizaci katastrálních map. Schůzky
se kromě lidí delegovaných za obec
účastnili zástupci CHKO Žďárské
vrchy, odboru životního prostředí
a památkové péče Městského úřadu
Havlíčkův Brod.

Proč je obnova prováděna?

Obnova je prováděna za účelem
vytvoření přesné mapy pozemků
s vysokou přesností (bod v kružnici
14 cm).
Jedná se o proces daný
zákonem č. 256/2013 Sb. Zákon
o katastru nemovitostí (katastrální
zákon) §40 - Obnova katastrálního
operátu, a Katastrální vyhláškou ze
dne 1. listopadu 2013 o katastru
nemovitostí, Díl 2.
Obec ani katastrální úřad tuto
činnost neiniciuje. Obě instituce
pouze plní povinnost danou zákonem.

Co je předmětem obnovy?

Předmětem zjišťování hranic budou:
• Hranice pozemků
• Obvody budov
Jaké další údaje budou obsahem
šetření:
• Údaje o vlastníku
• Druh a způsob využití pozemku
• Typ a způsob využití staveb
• Popisné či evidenční číslo
budovy

Jak bude obnova prováděna?

Nejdříve bude probíhat tzv.
Zjišťování hranice, tedy skutečný
průběh hranic, který se porovnává
s jejím zobrazením v katastrální mapě.
Tohoto zjišťování hranic se budou
účastnit též vlastnící dotčených
pozemků. Lomové body vlastnické
hranice označené trvalým způsobem
(například plotem), jejíž průběh
odpovídá zobrazení v katastrální
mapě a vlastníci dotčených pozemků
se na jejím průběhu shodnou. Dojde
k označení barvou a provedení zápisu
do „soupisu nemovitostí“ a „náčrt
zjišťování průběhu hranic“ v případě
zjištění změny proti původním
podkladům, též „protokol o změně“.
Dokumenty podepisuje předseda
komise, zástupce obce a vlastníci
dotčených nemovitostí. V případě,
že hranice nejsou označeny trvalým

způsobem, je nutné tyto hranice
označit dočasně např. pomocí
obarveného kolíku. Po provedení
šetření označí vlastníci tyto body
trvalým způsobem pomocí hraničních
mezníků, ve lhůtě uvedené v soupisu
nemovitostí. Hraniční mezníky bude
možno zakoupit přímo na obci,
která je za tímto účelem pořídí, aby
nemusel každý vlastník řešit jejich
nákup jednotlivě.
Toto zjišťování by mělo probíhat
v rozmezí od dubna do konce srpna
2019, poté do konce roku 2019
by měly následovat geodetické
práce. Tedy fyzické zaměření podle
bodů zjištěných v rámci „zjišťování
hranic“. Přes zimu by mělo docházet
k fyzickému zkreslení map. Poté,
co bude zpracován celý nový operát,
bude vyvoláno námitkové řízení,
v jehož rámci dojde k „vyložení
katastrálního operátu“ na obci.
Obec zajistí zpřístupnění nových
map a dokumentů všem vlastníkům,
kteří budou mít 10 dní na případné
dotazy či připomínky. Dokumenty
budou též k dispozici na internetu.
Předpokládaný termín námitkového
řízení je na jaře 2021. Nový katastrální
operát obce by měl být dle plánu
hotov do června 2019.

Co to znamená pro vlastníky
nemovitostí?

Vlastníci pozemků by se měli
účastnit šetření. K tomu budou
vyzváni
pomocí
doporučeného
dopisu.
Předtím je třeba se s vlastníky
sousedních
pozemků shodnout
na průběhu hranic jejich pozemků
a v případě, že nejsou pevně označeny,
je označit dočasným kolíkem či trvalým
hraničním mezníkem. Při samotném
šetření a následném zaměřování
je samozřejmě nutné vpustit
na pozemek členy komise. Ti jsou
složeni ze zástupců katastrálního
úřadu
a
lidí
delegovaných
zastupitelstvem městyse. Šetření
se mohou účastnit též zástupci
stavebního úřadu, správy CHKO
a pracovníci odboru životního
prostředí
a
památkové
péče
havlíčkobrodského Městského úřadu.
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2.88 m, potenciální nepřesnost dvou
nezávislých měření může tedy být
i více než 4 metry a stále je v toleranci
přesnosti stávajících map). Z toho plyne,
že nejlepší cesta je dohoda vlastníků.

Musí být šetření přítomni
všichni vlastníci?

Součástí korespondence je i
dokument pro udělení plné moci.
Na základě podepsání této plné moci
může být přítomen pouze jeden
vlastník, popřípadě osoba vlastníky
pověřená. Podpisy na plné moci není
třeba úředně ověřovat. Je možné
samozřejmě hranice vyznačit a není
nutné, aby se šetření zúčastnil.
Vzhledem k citlivosti těchto úprav
samozřejmě účast doporučujeme.
Nicméně neúčast vlastníka není
překážkou pro provedení šetření.

Co se stane v případě, že budou
zjištěny stavby, které nejsou
zaměřeny?

V takovém případě je nutné
postupovat dle platného stavebního
zákona ve spolupráci se stavebním
úřadem v Přibyslavi. Stavby budou
následně zaměřeny a zaneseny
do katastrální mapy. Co se staveb
týče, je ještě možné čelit námitkám ze
stran správy CHKO. Popřípadě jiných
institucí jako je odbor památkové
péče apod.

Co se stane, pokud dojde ke
změně výměry pozemků?

Změnou přesnosti měření dojde
samozřejmě ke změně výměr
pozemků. To, jakým způsobem bude
řešeno narovnání vztahů v případě
obecních pozemků, bude muset řešit
zastupitelstvo. To by mělo stanovit
jasná pravidla, jak v takovém případě
postupovat.
Přímo při šetření může nastat
situace, že je hranice pozemku výrazně
pozměněna. Pokud by k tomuto došlo
na úkor obce, je možné řešit okamžitě
v rámci šetření. Pokud se zástupci
obce a vlastníků dohodnou o formě
vyrovnání a označí novou hranici
za hranici platnou, katastrální úřad
vytvoří pro zabranou část pozemku
novou parcelu a tu následně po změně
operátu za podmínek schválených
zastupitelstvem obec odprodá.

Co se stane, pokud nedojde ke Co nám to přinese?
Vytvořením přesných katastrálních
shodě vlastníků sousedních pomap a označení pozemků by mělo
zemků?
dojít k upřesnění vlastnických vztahů

V takovém případě je hranice
označena jako sporná a správná
hranice bude určena měřením dle
stávajících map. Přesnost stávajících
map je nízká (bod v kružnici

a umožní případné přesné obnovení
hranic měřením v budoucnu.

Za stavební komisi
Michal Pavlas
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KÁBUL: ŘÍDIT DVACETITUNOVÝ KOLOS JE ZÁŽITEK!
Den válečných veteránů je mezinárodní svátek, který se slaví každoročně 11. listopadu. Poprvé byl slaven
v roce 1919 jako „Den příměří“ a od roku 1954 byl přejmenován na „Den veteránů“ - bez ohledu na to, jakého
ozbrojeného konfliktu se účastnili. V České republice je tento významný den připomínám poprvé od roku 2001.
Většina z nás si pod pojmem „válečný veterán“ představí muže požehnaného věku, jež za podpory hole,
či jen vsedě hrdě vypíná hruď pokrytou množstvím medailí. Skutečnost je ale poněkud jiná. To, kdo
je válečný veterán, je zcela přesně definováno zákonem „O válečných veteránech“. Zjednodušeně řešeno je za
veterána považován každý, kdo jako příslušník ozbrojené složky v rámci plnění úkolů konal službu nepřetržitě
po dobu nejméně 90 dnů v místě ozbrojeného konfliktu. Od revoluce v roce 1989 se českoslovenští a následně
čeští vojáci účastnili několika mezinárodních misí pod hlavičkou OSN a NATO. První mise se zúčastnila již
v roce 1989 protichemická jednotka v první válce v Perském zálivu. Následovaly další - v konfliktech v bývalé Jugoslávii,
Kosovu až po válku v Iráku a Afghánistánu. Je třeba zdůraznit, že čeští vojáci účastnící se těchto misí byli vždy svými
spojenci hodnoceni velmi vysoko a také díky jejich dobré službě mnoho lidí zaregistrovalo, že vůbec existuje malá
země v srdci Evropy s názvem Česká republika. Jedním z vojáků, kteří dnes mohou hrdě nést titul Válečný veterán, je
i borovský rodák, poddůstojník Hradní stráže, četař Jiří Nevole.

PRVNÍ ŠESTICE VOJÁKŮ
HRADNÍ STRÁŽE SE VRÁTILA
PO 206 DNECH Z MISE
V AFGHÁNISTÁNU

Dvacátého prvního července byli
vysláni do Afghánistánu historicky
první vojáci Hradní stráže. Šestice
vojáků byla součástí zahraniční
mise „Resolute Support“ (Rozhodná
podpora), zapojená do jednotky
Air Adviser Team (Letecký poradní
tým), kde plnila úkoly takzvaných
Guardian Angels (strážných andělů).
Jedním z nich byl i „náš“ Jirka. Úkolem
jednotky je zajistit bezpečnost
pro české letecké instruktory,
kteří zaučují pozemní personál
a afghánské piloty v obsluze ruských
vrtulníků Mi17 a Mi24. Dalším
úkolem je ochrana takzvaných
kontraktorů, tedy spojeneckých
učitelů, kteří učí afghánské vojáky
angličtinu. Tato činnost instruktorů
probíhá mimo alianční základnu
v samostatné části základy, jež
je určena pro afghánské ozbrojené
síly. Obě základny se nachází
v blízkosti mezinárodního letiště
v Afghánském hlavním městě Kábul.

„JSEM VOJÁK A
POSLOUCHÁM ROZKAZY“

Většina z nás si Hradní stráž
představuje jako vojáky, jež
se zbraní a kamennou tváří stojí
v „budkách“ při vstupu na Pražský
hrad, popřípadě „hrají divadlo“
pro turisty při výměně stráží. Proto
nás jako první věc zajímala, jak se
vůbec člen Hradní stráže dostane
do mise v zemi, ve které se válčí
prakticky nepřetržitě již 40 let,
velká část území není pod kontrolou
vládních jednotek, lidé tu mají pro
Středoevropana poněkud zvláštní
zvyky, a dokonce i vlastní kalendář,
dle kterého se píše rok 1397.
Na webu Hradní stráže se dozvíme,
že Hradní stráž je vojenským útvarem,
jež primárně provádí ostrahu areálu

Úkolem Jirky a jeho kamarádů
ve zbrani byla ochrana těchto
svěřených osob před útokem
ze strany Insiderů, jak se označují
nepřátelé, kteří infiltrovali afghánské
ozbrojené složky. To, že nejde
o planou hrozbu, se bohužel ukázalo
23. října 2018, kdy na základně
Šindánd v provincii Herát padl
po útoku takového Insedira český
psovod, rotný Tomáš Procházka.
Zdroj: Hradní stráž
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Pražského hradu, zámku Lány
a dalších objektů k zabezpečení
jejich obrany v krizových situacích.
Náročnými požadavky při výběru
vhodných adeptů pro službu
v Hradní stráži projde pouze každý
sedmý uchazeč. Zkušenosti, které
vojáci načerpají v zahraniční
misi, jsou zcela nenahraditelné
a jinde než v podmínkách reálného
nasazení v místě ozbrojeného
konfliktu je nelze získat.

Jak se vůbec Jirka stal jedním
z šesti prvních vojáků Hradní
stráže, která čítá téměř sedm
stovek vojáků?
Že vyberou mne, jsem nečekal. Pro
účast v zahraniční misi je nutné splnit
řadu kritérií a následně mít trochu
štěstí a být vybrán. Navíc se v mém
případě ukázal důležitý požadavek,

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

kterým
bylo
vlastnit
řidičské
oprávnění pro nákladní vozidla. Týden
před Štědrým dnem v roce 2017
mi zazvonil telefon a z druhé strany
se ozvalo: „Je tu návrh na to, že byste
mohl odletět na misi do Afghánistánu,
co tomu říkáte?“ O odpovědi jsem
nějak moc nepřemýšlel, nějak
automaticky jsem odpověděl: „Jsme
vojáci a vojáci poslouchají rozkazy.“„Jsem rád, že to tak berete,“
ozvalo se na druhé straně a tím byl
náš rozhovor prakticky u konce.

Co na to říkali tví nejbližší?
Samozřejmě okamžitě po tomto
telefonátu jsem volal manželce,
od které jsem se dozvěděl,
že to tušila od začátku, kdy se
o účasti naší jednotky na misi
začalo
hovořit.
Každopádně
pro mě byla její podpora velmi
důležitá a bez ní si svou účast na
misi vůbec neumím představit.

jsme speciální vozidla americké
armády MRAP (Mine Resistant
Ambush Protected), tedy vozidla
navržená s důrazem na odolnost
vůči
výbuchům
nastražených
náloží. V našem případě se jednalo
o těžké, téměř 20 tun vážící obrněné
kolosy. Musím říct, že řídit takový
kolos byl pro mne opravdu zážitek.
Vždy jsem dovezl chráněné osoby
na místo určení, kde následovala
nejdříve bezpečnostní prohlídka
prostor pro výuku a dále vizuální
kontrola studentů. Poté byl strážce
přítomný při výuce a po jejím konci
zabezpečil nástup a odjezd zpět
na naši základnu.

Zajímalo nás, jaký vlastně mají
vojáci na misi režim. Stále
platí roky používaný systém?
V šest budíček, poté rozcvička,
v sedm na snídani a v osm denní
rozkaz? Jak se dnes věci mají,
nám Jirka s úsměvem objasní:

Jak probíhala příprava na misi? V době profesionální armády je
Osmého ledna jsem byl převelen
na šestiměsíční výcvik v rámci
přípravy celého kontingentu. Výcvik
byl zaměřen na fyzickou přípravu,
taktiku ochrany osob, zdravovědu
a střeleckou přípravu,“ sdílí s námi
své začátky Jirka, který tento půlroční
dennodenní dril považuje za velmi
přínosnou zkušenost pro své povolání
nejen s ohledem na plnění úkolů
v misi.

Do Afghánistánu odletěl Jirka
spolu s kontingentem českých
vojáků
21.
července
2018.
Do Kábulu vzdálenému přes 4 500
km je přepravil po více než šesti
hodinách letu armádní speciál.

to samozřejmě vše trochu jinak.
Denní režim, který si mnozí
z vás mohou pamatovat z vojny,
tu není. Je třeba plnit své povinnosti,
ale vlastně chodíme normálně do práce.
Do služby jsme chodili v pravidelných
intervalech tak, abychom měli
i dostatečný odpočinek. Takto jsem
plnil úkoly celou misi. Úkoly byly
průběžně upřesňovány podle toho,
kde probíhal výcvik, nebo výuka
chráněných osob.
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díky vysoké teplotě, nulové vlhkosti
a prakticky nedýchatelnému ovzduší.
Také jsem měl štěstí, že s námi
v jednotce byl kolega, který se věnuje
řecko-římskému zápasu. Musím
říct, že to byl výborný hromosvod
a sloužil mi jako ideální prostředek
pro vybití nastřádaného napětí.
Vojáci mohou využít i čajovnu
či zajít na tržnici na základně.

SPOJENECKÁ ZÁKLADNA JE
VLASTNĚ TAKOVÝ BABYLON

Život vojáka na misi s sebou bere
i určitou ztrátu soukromí: „Na
pokoji jsme byli dva, byla to malá
místnost, přirovnal bych to vězeňské
cele. Sociální zařízení a sprcha byly
společné pro cca šedesát vojáků.
Naše ubikace byla přibližně velká
jako dvě borovské sokolovny. Celá
alianční základna mohla zabírat
plochu asi jako Přibyslav. Byl
to takový Babylon ve městě Kábul,
neboť představoval dočasný domov
pro vojáky téměř čtyřiceti národností.
Základní komunikace s rodinou
byla zabezpečena prostřednictvím
internetu a navíc jsem měl s sebou
také svůj mobil, ale ten tam byl
k ničemu. Na chodbě byla
pevná linka, kterou jsme také
mohli využít pro kontakt s ČR.
Služebním
mobilním
telefonem
jsme komunikovali v rámci volání
v Afghánistánu.“
Mise v Afghánistánu patří zcela
nepochybně k těm nejnebezpečnějším,
kterých se kdy čeští vojáci účastnili.
To samozřejmě vzbuzuje otázku:

Pancéřovaná vozidla a speciální
vozidla MRAP jsou pro ochranu
jistě důležitá, ale z vozidel jste
museli vystoupit. Jak vypadá
výstroj vojáka ve válečné zóně? Zažil jsi chvíle, kdy ses opravdu
Celková výstroj, co si každý voják bál?

Jaký byl první pocit při výstupu
dovezl s sebou, váží kolem 40 kg, vše Obavy jsem samozřejmě měl,
z letadla?
jsme s sebou do služby samozřejmě dokonce ještě předtím, než jsem
V Kábulu jsme přistáli někdy kolem
sedmé hodiny ranní, při výstupu
z letadla to byla opravdu velká
facka.
Čtyřicetistupňové
vedro
a všudypřítomný prach, to bylo něco,
co nás provázelo celou dobu naší
mise.

nenosili.
Zcela
bezpodmínečně
jsme nesli osobní zbraně - jak
dlouhou, tak krátkou. Poté přilbu
a samozřejmě balistickou vestu
- to celé vážilo dohromady asi
2 2 kg . V podmínkách, kd y
se teploměr šplhá přes 40 °C, to nebyla
žádná procházka růžovým sadem.

Co vlastně obnáší práce strážného
anděla?
Na to mě napadá hned další
Úkolem strážného anděla obecně, otázka, co může voják, zavřený
je zajistit bezpečí chráněné osoby. uprostřed základny bez možnosti ji
Mým úkolem řidiče bylo zajistit opustit, dělat v rámci odpočinku?
stoprocentní připravenost vozidla,
kterým
pojedeme.
Standardně
jsme
používali
pancéřovaná
vozidla
Toyota
Land
Cruiser
a Land Rover. V případě, že jsme jeli
do více exponovaných míst, používali

Na základně je stanoven určitý
denní režim. V rámci odpočinku
jsem chodil cvičit do posilovny, která
byla klimatizovaná, převážně běhat
na pás. Běhat venku se moc nedá hlavně

na misi odletěl. Nebyla to obava o sebe,
ale hlavně obava, zda v případě nějaké
nenadálé situace dokážu reagovat
v mezích výcviku, který jsem
podstoupil, a nedopustím se nějaké
chyby, která by mohla stát život někoho
jiného. Jinak co se týče nepříjemných
okamžiků, těch samozřejmě bylo
hned několik. Například první
raketový útok na základnu jsme
zažili hned asi pátý den po příletu.
Taliban čas od času vystřelí rakety
na základnu. Většinou rakety dopadnou
neškodně do prázdného prostoru
letiště, takže si člověk postupem
času nějak „zvykne“, i když úplně
podceňovat se to rozhodně nesmí.
...pokračování na str. 10
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

Po krátkém únoru přichází březen
a s ním i první známky jara. I my ve
škole jsme zakončili masopustní veselí
karnevalovým rejem masek, kterým
jsme zahájili týdenní jarní lenošení.
A co dalšího nám tento měsíc přinesl?
25. 2. Projektové odpoledne Čerstvý
vítr z hor – pracujeme se soupravou
PASCO.
27. 2. V okresním kole olympiády
v anglickém jazyce získala krásné
3. místo žákyně 9. ročníku NELA
BART UŠ KOVÁ .Gratu l u j eme
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci
naší školy!
27. 2. Třeťáci a čtvrťáci s velkou chutí
zahájili plavecký výcvik v Hlinsku (další
lekce proběhly 13. a 20. března).
1. 3. Karneval pro druhý stupeň
připravili deváťáci.
1. 3. Začal projekt UČITELÉ ČTOU
DĚTEM a ČTENÍ POMÁHÁ.
4.-8. 3. Jarní prázdniny
12.-15. 3. Naši školu navštívila Česká
školní inspekce.
12. 3. Lucie Hájková (VII. tř.) a Pavel
Neubauer (VIII. tř.) se zúčastnili
okresního kola recitační soutěže
v Ledči nad Sázavou. PAVEL
NEUBAUER vybojoval 3. místo a my
se připojujeme s gratulací!
12. a 15. 3. Projekt PRVNÍ POMOC DO
ŠKOL pro žáky 8. ročníku – 1. a 2. část
(zajistil ČČK Přibyslav)
15. 3. Návštěva Krajské knihovny
Vysočiny v Havlíčkově Brodě – třeťáci
a čtvrťáci absolvovali
připravený
program s názvem „Čteme jinak“.
15. 3. Návštěva předškoláků v I. třídě
naší ZŠ
18. 3. Preventivní program (NE)
BEZPEČNĚ NA INTERNETU pro žáky
6., 8. a 9. ročníku – SPEKTRUM Žďár
nad Sázavou (22. 3. tentýž program
pro žáky 7. ročníku)
19. 3. II. třída navštívila Krajskou
knihovnu Vysočiny v Havlíčkově
Brodě – Žabák a cizinec.
21. 3. Prvňáci navštívili kino
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v Krucemburku a zhlédli pásmo
pohádek Krtek a orel.
22. 3. Soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN
2019 (II. – IX. třída)
22. 3. DĚTI ČTOU DĚTEM – Mikšova
jáma
26. 3. VČD v Pardubicích – 4. divadelní
představení našeho předplatného
(Král jelenem)
28. 3. Do Prahy do Národního divadla
na divadelní dílnu s názvem Národní
hoří vyjelo 26 žáků 2. stupně, navštívili i Staroměstskou radnici včetně
podzemí, věže a reprezentativních
prostor.
29. 3. Na tento den byla kvůli exkurzi
do Prahy přesunuta oslava Dne
učitelů. Deváťáci si „odučili“ jednu
hodinu, byli skvělí, ale dlouho by to
prý nevydrželi.
30. 3. Velikonoční dílny – skvělá
příležitost, jak se podívat do naší školy a
načerpat velikonoční náladu či inspiraci.

KONEC ZAHÁLENÍ V DEVÍTCE
Žáci devátého ročníku už počítají
své poslední měsíce na základní
škole. Již od začátku školního
roku měli možnost si zodpovědně
a správně vybrat dvě střední školy.
Do 1. března poslali borovští deváťáci
celkem 26 přihlášek, z toho 20 na
maturitní obory a 6 na učňovské
obory. Ve většině případů si děti
nevybírají školu úplně samy, ale
velký podíl na jejich rozhodnutí mají
rodiče. Toto rozhodnutí by mělo,
pokud možno, vycházet z objektivně
hodnocených schopností a možností
dítěte, přičemž je také třeba brát
vážně jeho představy. Ty by ovšem
samy o sobě neměly převážit,
protože náhlé nadšení pro určité
studium může během pár měsíců
vyprchat a pak vznikají problémy.
Naše škola se snaží prostřednictvím
zájmových útvarů Český jazyk
pro 9. ročník a Matematika pro
9. ročník pomoci při přípravě
na první opravdovou zatěžkávací
zkoušku. Od září se každé úterý
a středu přihlášení žáci setkávají,
opakují si učivo 2. stupně z češtiny
a matematiky, ale také si zkoušejí
psát testy společnosti CERMAT, která
připravuje zadání úloh pro přijímací
zkoušky. Po dobu rozhodování jim
také nabízíme návštěvu úřadu práce,
burzu středních škol v Havlíčkově
Brodě a konzultační hodiny výchovné
poradkyně. Za nejcennější zdroj
informací pokládáme dny otevřených
dveří, které střední školy pořádají
zpravidla v prosinci nebo v lednu.

2018/2019

Rodiče s dětmi na tyto akce chodí,
aby si zjistili všechny údaje o studiu.
Další velkou výhodou jsou přípravné
kurzy a přijímačky nanečisto. Tréma,
stres, specifická atmosféra, přístup
organizátorů, časový limit a další
faktory dokážou výrazně ovlivnit
výsledek přijímacích zkoušek. Je tedy
vhodné si to všechno „osahat“. V pátek
12. dubna a v pondělí 15. dubna čekají
žáky dvě kola státních přijímacích
zkoušek, přičemž se jim do celkového
hodnocení počítá lepší výsledek.
Deváťáci, Váš čas nadešel,
nezahálejte už ani minutu a pravidelně
se připravujte na přijímací testy. Není
ale důležité se na střední školu dostat,
o hodně důležitější je stát se výborným
studentem. Naši pedagogové se
snaží Vás dobře na středoškolské
studium připravit a moc nás těší
zpětná vazba v podobě pochval,
které z některých středních škol
dostáváme. To je pro nás ta největší
odměna. Tak se snažte, abychom
i o Vás získávali jen dobré zprávy!
Blanka Zvolánková

MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Naše škola se snaží připomenout
Měsíc
knihy,
chcete-li
Měsíc
čtenářů,
různými
aktivitami,
jejichž cílem je jediné – přimět
děti k četbě, umět si popovídat
o přečteném, rozumět tomu, co čtou.
I když se o to samozřejmě snažíme
v průběhu celého školního roku.
Po
soutěži
o
nejbohatší
strom ČTENÁŘOVNÍK, jehož listy
znázorňovala vždy jedna přečtená
kniha, přišel na řadu souboj mezi
skupinami v VI. a VII. třídě –
každá dvojice či trojice přečetla
jednu knihu a musela zodpovědět

ZÁPIS K POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
proběhne v pondělí

8. DUBNA 2019
od 13 do 16 hodin

v budově Základní školy
v Havlíčkově Borové.
Všechny informace rodiče včas
obdrží, sledujte i školní web

www.zsborova.cz

pro rodiče - výchovný poradce
Jana Žáková, výchovný poradce
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pět záludných otázek – projekt
se jmenoval ČTEME? ČTEME! Každý
měsíc navíc probíhá společné setkání
sedmáků s předškoláky z MŠ, projekt
zvaný DĚTI ČTOU DĚTEM a letos si
povídáme o místních pověstech.
Žáci 3. a 4. ročníku si v měsíci
březnu vyzkoušeli na vlastní kůži
„čtení jinak“. Dozvěděli se, jak
vzniklo Braillovo písmo, a poznávali
obrázky zvířat jen pomocí hmatu.
Na dřevěných modelech sestavovali
jednotlivá písmena svého jména
a prolistovali tři velikánské svazky
knihy pro nevidomé – Děti z Bullerbynu.
Shodli se na tom, že nevidomí
to mají v životě o hodně těžší než oni.
V březnu vzali všichni učitelé,
a to nejen češtináři, do rukou knihu
a četli svým žákům – třeba jen
deset minut, to aby „neošidili“ svůj
předmět.Tento projekt je nazvaný
UČITELÉ ČTOU DĚTEM. Děti pak
navíc mohou přispět, zodpovíli kontrolní dotazy na stránkách

w w w . c t e n i p o m a h a . c z , fiktivní
padesátikorunou na charitativní
konta. Prvňáčci takto vyposlechli
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi,
druháci už znají knížku I. Březinové
Chobotem sem, chobotem tam,
3. a 4. třída zvládla Staré pověsti
české a knihu Nejznámější bajky
- vše v upravené podobě. Věřím,
že páťáci se dobře baví u knihy J.
Žáčka Krysáci, a šesťáci prožívají
v napínavé detektivce osudy Martiny,
které někdo zabil psa Snížka. Sedmáci
se snaží vcítit do osudu Mauglího,
čtou totiž Knihy džunglí. V osmé třídě
jsme vybrali nám už známého autora
příběhů z varšavského ghetta Uri
Orleva, tentokrát však knihu Ostrov
v Ptačí ulici. A deváťáci? Ti mají před
přijímačkami, jsou už „skoro“ dospělí,
a tak čtou již náročnější literaturu –
Pavel Kohout: Katyně. Je to o dívce,
která řeší podobné problémy jako
oni: dělá totiž přijímací zkoušky.
Nemá vyhraněné zájmy, je krásná,

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY

* Děti ze třídy Trpaslíků popřály paní
učitelce Zelené k 86. narozeninám,
zazpívaly jí písničky a přinesly malou
kytičku a bonboniéru.

* Do naší školky zavítal pan Krédl
se svojí HADÍ ŠKOLKOU – přinesl
nám ukázat pět pětidenních mláďat
hroznýše královského. Některé děti
se vůbec nebály, a dokonce si háďátka
braly i do ruky.

* V rámci projektu DĚTI ČTOU DĚTEM
proběhlo již šesté setkání čtenářů ze
sedmé třídy s Rybičkami. Tentokrát
si Rybičky poslechly pověst Čert
a švec, která se odehrává v nedaleké
obci Velká Losenice.
* Přivítali jsme ve školce také dva
učitele z LŠU ve Žďáře nad Sázavou
s hudebně výchovným pořadem
Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme.
* Protože byla doba karnevalového
a masopustního veselí, uspořádali
jsme i my ve školce KARNEVAL.
* Ve třídě Rybiček proběhla třídní
schůzka pro rodiče předškoláků
s ukázkou práce s dětmi.
* Rybičky také zahájily plavecký výcvik
v bazénu v Hlinsku a absolvovaly již tři
lekce.
* Předškoláci se zúčastnili ukázkové
hodiny v I. třídě místní základní školy.
* Ve školce jsme také přivítali
maňáskové divadlo Štemberk, které
nám zahrálo tři krásné pohádky
– O Šípkové Růžence, O pejskovi
a kočičce – Jak si myli podlahu a Liška,
zajíc a kohout.

* V rámci projektu Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj jsme před
odpoledním odpočinkem ve školce
přivítali paní Marii Bruknerovou,
která dětem přečetla pohádku Princ
Bajaja a také dětem pověděla něco
o svém dětství a o tom, jak chodila
do školky. Druhým hostem naší
školky byla paní Zdeňka Janáčková
a děti potěšila pohádkou Princezna
se zlatou hvězdou na čele.
* Děti z obou tříd přivolávaly
a přivítaly první jarní den.

VEČERNÍČKY NEDÁME, RÁDI
SI JE ZPÍVÁME
V pondělí 25. února do naší
školky zavítali dva učitelé z LŠU Žďár
nad Sázavou s hudebním pořadem.
Už samotný název napovídá, co bylo
jeho náplní – melodie z pohádkových
Večerníčků. Trpaslíci i Rybičky se
setkali s Rákosníčkem, Makovou
panenkou, Rumcajsem, Maxipsem
Fíkem a mnoha dalšími postavičkami.
Každou melodii z Večerníčků
doprovázel jiný hudební nástroj
a některé byly novinkou nejen pro
děti, ale taky pro paní učitelky. Třeba
takový sluneční buben, banjolele,
chrota nebo didgeridoo. Hodinový
program plný písniček, vyprávění
a hádanek byl pro děti obrovským
hudebním zážitkem.

ale trochu hloupá,
dostane
se
však
na školu, která je učilištěm pro, jak
už název napovídá, popravčí.
Někteří žáci letos dokonce využili
nabídky školy a půjčili si domů v rámci
Měsíce čtenářů elektronické čtečky.
K procvičení čtenářské gramotnosti
využíváme interaktivní program Vím,
co čtu nebo např. zkušební texty
České školní inspekce. Prostě se zdá,
že děti v naší škole čtou, recitují,
vyhrávají češtinářské olympiády, jezdí
do divadel a chodí do knihoven.
Myslím, že podmínky pro rozvoj
čtenářství jsou na borovské škole
ideální. Záleží jen na dětech
samotných, zda jich využijí, zda
dokáží odolat lákadlu mobilů
a počítačových her, zda se třeba večer
zklidní a přečtou si nebo si (ti menší)
nechají přečíst pár stránek z knížky.
A mají v nás v tomto směru vzor?
Dokážeme i my najít čas na čtení?
Lenka Havlíková a Vlasta Slámová

KARNEVAL V NAŠÍ ŠKOLCE

Kdo přišel v úterý 26. února
do školky, nemohl uvěřit svým vlastním
očím, kolik pohádkových postav
a nadpřirozených bytostí zde mohl
vidět. Na letošní karneval se děti
velice těšily, však jim také maminky
přichystaly moc krásné masky,
jako např. víly, princezny, Elzu
z Ledového království, vodníka,
batmany, spidermany, motýla, dýni,
farmáře, džudistu, piráty, včelku,
Shreka, vílu Amálku, námořníka,
sumo bojovníka, šmouly a Sněhurky.
I na letošním karnevale jsme
tancovali, fotografovali jsme se
v
„karnevalovém
fotoateliéru“,
prostě jsme si celý karneval moc užili.
Rybičky si pak odnesly domů čepici,
kterou nosí tzv. laufer při masopustní
obchůzce a kterou si samy vyráběly,
a Trpaslíci získali na památku krásného
papírového klauna.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
zápis dětí do Mateřské
školy
Havlíčkova
Borová
pro školní rok 2019/2020
s nástupem od 1. 9. 2019
proběhne ve dnech 6. a 7.
května 2019 (pondělí, úterý)
v budově mateřské školy, a to
vždy od 14.30 do 16.30 hodin.
9

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
...pokračování ze str. 7

Také jsme zde třikrát zažili
zemětřesení. To bylo vzhledem
k dobré konstrukci budov spíš
zajímavé. V rámci naší služby bylo
několik okamžiků, které lze označit
za vyhrocené. Většinou to souviselo
s poněkud volnějším výkladem pravidel
silničního provozu místních obyvatel.
Na nějaké přednosti se tu moc nehraje,
vítězí tu právo silnějšího či drzejšího.
Mnohokrát se stalo, že bylo třeba
dostatečně důrazně demonstrovat,
kdo je silnější, zejména v okamžicích,
kdy se někdo pokoušel narušit
kompaktnost naší kolony. Nejhorší
chvíle však přišla 5. srpna, kdy při
patrole v okolí základny Bagrám padli
po útoku sebevražedného útočníka tři
čeští vojáci, a zejména 22. října, kdy po
útoku tzv. insidera padl rotný Tomáš
Procházka na základně Šindánd.
V té chvíli si člověk tak nějak uvědomí
- sakra, kde to jsem, vždyť tady umírají
lidi. Musím říci, že to byly nejtěžší
chvíle celé mé služby na misi. Naše
ostražitost se po těchto útocích ještě
znásobila.

Když pomineme všudypřítomné
nebezpečí, byly kromě toho nějaké věci, které váš pobyt nějak dramaticky znepříjemňovaly?
Nejhorší ze všeho byl asi ten prach
a zápach. S hygienou si tu místní
lidi moc hlavu nelámou. O nějaké
kanalizaci si tu mohou nechat
zdát. Lidskou potřebu zde domácí
vykonávají tak říkajíc „v přírodě“.
A co se s výsledným produktem
v suchém a větrném prostředí
děje, je asi jasné. Zánět spojivek,

DUBNOVÁ PŘIPOMENUTÍ:
VÁCLAV ZELENÝ A FILIP
DOBROVOLNÝ

V dubnu si můžeme připomenout
známé rodáky našeho městyse.
Pátého
dubna 1875 totiž
zesnul literární kritik, publicista,
pedagog a politik Václav Zelený.
„Kupříkladu byl prvním Havlíčkovým
životopiscem,
který
bude

TROJHÁČEK informuje
I letos jsme si pro naše seniory
připravili tvořivou dílnu, tentokrát
jsme hned první březnový víkend
vyráběli květináče. V půli března
jsme dávali glazuru a teď nás čeká
poslední jarní dílna. Po výpalu máme
přislíbenou účast paní Havlíčkové
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střevní problémy, to bylo něco, čím
si prošlo mnoho vojáků a čemu,
vzhledem k místním podmínkám,
asi ani nelze úplně zabránit.

Jirka tam během půl roku prožil i Vánoce, a tak nás zajímalo,
jak tráví čeští vojáci Vánoce ve
čtyřicetistupňových vedrech tisíce
kilometrů od svých blízkých?
Popravdě nebýt vánoční výzdoby
a stromečku v jídelnách, tak
to člověku ani nepřišlo. Ono nejlepší
to bylo asi potlačit, abych nad tím
nemusel moc přemýšlet. K večeři
jsem si dal roastbeef, původně
část českých vojáků uvažovala
o smaženém kaprovi, ale nakonec
jsme večeřeli stejně jako každý
večer. Akorát s vánoční výzdobou.
Následovalo krátké posezení se
spolubojovníky u stromečku a nějaké
drobné dárky. Dokonce proběhla
i půlnoční mše s vojenským
kaplanem. S rodinou jsem byl ve
spojení, ale díky časovému posunu
tu bylo teprve brzké odpoledne.
V době, kdy se u nás rodina sešla
u štědrovečerní večeře, jsem šel již
spát.

A jak vidí Jirka svoji budoucnost u
ozbrojených sil?
„V březnu se po vyčerpání staré
dovolené vracím zpět na Hrad. Budu
určitě z této zkušenosti dále čerpat,
jak z vojenského, tak i lidského
hlediska mi to spoustu dalo. Důležité
pro mne je, že cítím, že naše práce tam
měla smysl,“ hodnotí svoji misi Jirka.
Touto reportáží děkujeme četaři
Jirkovi za dvouhodinový poutavý
rozhovor a hlavně za službu, kterou
on a ostatní čeští vojáci odvádí
snad
napořád
nepřekonatelný
v popisu nejranějších let Karla
Havlíčka,“ říká o něm současný
historik Michal Kamp.
Devátého dubna, pět let po Zeleného
úmrtí, se pak v Borové narodil
Filip Dobrovolný. Politik – nejprve
Českoslovanské
strany
sociálně
demokratické
strany
dělnické,
později senátor za Komunistickou
z květinky v Přibyslavi, která nám
pomůže
naaranžovat
vyrobené
květináče. A na co se dále můžeme
těšit? Poslední víkend v dubnu nás
čeká tradiční čištění okolí Borové
a následné pálení čarodějnice
na rybníce V Kopaninách. Čištění
bude zároveň součástí akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. A pokud
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v těžkých zahraničních misích
a s nasazením vlastního života
tak reprezentují Českou republiku
ve světě. Závěrem snad jen smutné
konstatování. Nelze přehlédnout
některé negativní hlasy, jimž jsou
vojáci každodenně vystavováni.
Nazývání
těchto
lidí
křižáky
či žoldáky je minimálně dost nemístné
a poukazuje to na poměrně slabé
morální vlastnosti autorů takových
„výkřiků“. Ekonomickou stránku věci
asi není nutné komentovat, zde jde
pouze o obyčejnou lidskou závist.
Cena lidského života je nevyčíslitelná,
stejně jako čas, který plyne. Jirka
a mnoho dalších tu věnovalo
206 dní svého života, který mohli
strávit z větší části se svou rodinou
a dětmi. 206 dní prakticky neustále
v napětí, ve střehu, v obavách nejen
o svůj život, ale i o život parťáka,
či svěřené osoby. Dle mého tohle
není práce, ale vnímám to jako
poslání a název strážný anděl mi tak
více a více zapadá do celého příběhu.
Jana a Michal Pavlasovi

Svátek AŠÚRA
Muslimové se v den svátku mohou
postit. Má vazbu na den, kdy Noe
opustil archu a na den, kdy bůh zachránil
Mojžíše z egyptského zajetí. Pro šíity je
ašúra dnem smutku za utrpení Imána
Husajna v Karbale. Událost se odehrála
v roce 680 našeho letopočtu na území
dnešního Iráku. Šíitští muži a ženy
se oblečou do černého, procházejí
ulicemi, pějí žalmy a bijí se v prsa.
Někteří šíité napodobují mukaImána
Husajna tím, že se bičují řetězy nebo
si poraní čelo, až začnou krvácet.

stranu Československa a novinář.
Pracoval hned v několika listech a
některé také sám vedl. Stál u vzniku
Komunistické strany Československa
a byl dlouholetým šéfredaktorem
Rudého práva.
O obou významných rodácích
se podrobněji dočtete v prázdninovém
vydání Borovských listů.
Jakub Janáček

máte nějaký tip, co je v našem
okolí potřeba uklidit, napište nám
na náš e-mail info@trojhacek.cz. Těšit
se na vás budeme 27. dubna 2019,
v 13.00hod u místní sokolovny.

Jana Pavlasová
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JAK DOPADLA BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

V únoru více než deset maminek
pod záštitou JenTaku Havlíčkova
Borová uspořádalo burzu dětského
oblečení. Tentokrát jsme ji situovali
do hasičárny, neboť jsme se obávali
toho, že kdyby byla fara zachumelená,
že bychom se do Vitusu nedostali.
A opravdu ještě v týdnu před burzou
byla farní zahrada pod závějemi.
Šlo o druhou burzu, první jsme
dělali loni na konci srpna. Tentokrát
prodávalo celkem 37 maminek
po padesáti kusech oblečení
a celkem jsme prodali zboží
za cca 20 tisíc korun. Z poloviny
prodávaly oblečení po svých dětech
maminky z Havlíčkovy Borové,
z poloviny přespolní – z Přibyslavi,
Sázavy,
Havlíčkova
Brodu...
Prodej jsme tentokrát zkusili
nabídnout ve dvou dnech – jedno
odpoledne a jedno dopoledne. Přišlo

téměř 70 kupujících, a opět to byli
hodně lidé mimo Havlíčkovu Borovou.
Je tedy otázka, zda burzu i nadále
pořádat. Naším hlavním záměrem
totiž bylo nabídnout možnost prodeje
a nákupu hlavně maminkám z obce.
Pořadatelky dělají akci ve svém
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volném čase, za práci dostanou
pouze drobné občerstvení. Všem
maminkám i ostatním, kdo nám
jakkoli pomohli, moc děkujeme.
Děkujeme i Radě městyse, která
nám prominula pronájem hasičárny.
Hana Tonarová

Stovky věcí. Minimálně třikrát prošlo organizátorkám rukama až 1800 kusů oblečení. Foto:
Linda Burianová

H R O Z N Ý Š Í R E KO R D M A N K A P O R O D Í A Ž 80 M L Á Ď AT
ROZHOVOR
Když odjížděl v půlce února
z domu, měl v teráriu čtyři dospělé
hroznýše královské. Po návratu
ho však čekalo neskutečné hadí
hemžení. Jediným vrhem byl rázem
o 29 háďat bohatší. Miroslav „Bobr“
Krédl chová hady už přes deset let.
Kdy jsi v sobě objevil lásku
k plazům a jaké byly tvé začátky?
Jakého prvního „opravdového“ hada
sis pořídil?
Hady
mám
rád
od
dětství.
Fascinovali
mě
hadí
možnosti
a vlastnosti: Například vydržet bez
jídla třeba půl roku, dostat se tam,
kam nikdo jiný, ať už do výšek, nebo
do podzemních prostor, několik měsíců
spát a mít rychlejší reakce a pohyby, než
jakýkoliv člověk. Prvním hadem byla
krajta.
Jaká úskalí má chov takového zvířete?
Hroznýši jsou poměrně nenároční,
potřebují pouze teplo, čistou vodu, vlhčí
vzduch – jsou to tropičtí hadi, a terárium
přiměřeně velké k jejich velikosti.
A samozřejmě potravu.
Teď jsi hrdý chovatel obrovského
chumlu malých hroznýšků. Je to
běžné mít takový vrh a co hadí mimina
potřebují, aby byla spokojená?
Pokud už se podaří hroznýšici donosit
mláďata, je jejich počet závislý
na velikosti samičky. Malé samice

mohou mít jen 8 – 12 mláďat. Starší
samice mají mezi 30 a 50 mláďaty.
Zaznamenaný rekord porodnosti je
82 mláďat. Hadí miminka prvních
čtrnáct dní potřebují tytéž podmínky,
jako dospělí, ale nevyžadují potravu.
Živí se ze žloudkového váčku, který mají
pod břichem a který je součástí pupeční
šňůry. Když spotřebují váček, ten
zaschne a odpadne. Asi za 10 – 14 dní po
narození se mláďata poprvé svléknou
a začnou hledat potravu. Ta se skládá
většinou z malých hlodavců.
Malá háďata jsi byl ukázat i ve školce. Překvapily tě reakce dětí?
Děti
jsou
úžasné
svou
bezprostředností a nezasažeností
předsudky. Klidně si vezmou mládě
do ruky. Některé děti byly opravdu
smutné, když jsem jim mláďata
kvůli jejich únavě musel vzít z rukou.

Kde se podle tebe bere ten odpor
velké části společnosti k hadům?
Staletí pomluv, výmyslů, neznalost
a vůbec celkově vzdálení se lidí od
přírody. Třeba: „Slizký jako had.“
- Dovedete si představit hada
pokrytého slizem, jak se plazí hlínou,
nebo jehličím? Hadi nemají mimiku,
ale své pocity vyjádří polohou
a tvarem pozice, kterou zaujmou.
Každý
chovatel
už
náladičky
svých mazlíků pozná a dovede
se podle nich zachovat. Takže
pokud uvidíte hada, který má krk
stočený do tvaru písmene ležatého

„S“, je to jasná výhrůžka: „Nech mě
být! Mám strach, nebo se zlobím
a opravdu na tebe nemám náladu
a jsem připraven zaútočit.“ Pokud ale
najdete hada volně v přírodě, nechte
ho prosím být. Je užitečný. V klidu
ho obejděte a hlavně se k němu
zbytečně nepřibližujte. On se vás bojí
víc, než vy jeho.
Hana Tonarová

Děti nechtěly dát háďáta z rukou. Miroslav
Krédl donesl pětici hroznýšků do školky a děti
byly nadšené.
Foto: Jaroslava Janáčková
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FOTOHÁDANKA
Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka
právě pro vás! Každý měsíc
uveřejníme jednu starou fotografii a
vy nám můžete napsat, kdo přesně
se na snímku nachází, případně
hádat, které místo ve vsi starý
snímek ukazuje či z kterého je roku.
Z došlých odpovědí vylosujeme
jednoho výherce, který obdrží
drobný dárek od úřadu městyse.
V březnovém čísle jsme zveřejnili
skupinku mládeže na borovském
kopci pod kostelem. Z odpovědí
vybíráme jako možnou správnou
tuto: (zleva) Slávka Soldánová (roz.
Sobotková čp. 223, nar. 1955),
Marie Křesťanová (Nevolová čp.78,
nar. 1958), Jana....... (Bořilová čp.
51, nar. 1955), Jana Večeřílková
(Nejedlá čp. 274 , nar. 1953), Slávka
Šorfová (Tonarová čp. 232, nar.
1955),Vlaďka Kolářová (Stránská
čp. 68, nar. 1955), není vidět, ?,
Alena Slámová (Nejedlá čp. 250,
nar. 1949), Jarka Bencová (Hájková
čp. 131, nar. 1954), sehnutý - Milan
Zvolánek (čp. 100, nar. 1955), sedící
- Jára Dejmal čp. 289 (pochází z čp.
73, nar. 1955) a v popředí stojící -

POZVÁNKA:
GLOBÁLNÍ ZMĚNA
KLIMATU... REALITA
ČI MÝTUS?
Profesor Michal V. Marek, jeden
z největších českých odborníků
na změny klimatu, přijede besedovat
do zasedací místnosti úřadu městyse
v Havlíčkově Borové. Přednáška
nazvaná Globální změna klimatu...
realita či mýtus? se uskuteční
v
pátek
12.
dubna
od
18 hodin.
Profesor RNDr. Ing. Michal V.
Marek, DrSc., dr. h. c. je ředitelem
Ústavu výzkumu globální změny
Akademie věd ČR, člen Švédské
královské akademie zemědělských
a lesnických věd, a působí na
univerzitách v Bratislavě, Krakově,
Vietnamu, Panamě a Ghaně. Spolu
s ním bude s přítomnými besedovat
i mladý vědecký pracovník
z Havlíčkovy Borové – Ing. Martin
Benc, technický pracovník Oddělení
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Tuto fotku před fabrikou „U Sahánků“
jsme promítli na besedě Vzpomínání
nad fotografiemi. Řada z vás tam
spoustu lidí poznala, ale chceme
znovu poprosit o jejich sepsání,

abychom mohli porovnat odpovědi
více lidí a najít nejpravděpodobnější
správnou odpověď. Budete vědět i
rok, kdy byl snímek pořízen? Těšíme
se na vaše odpovědi, které doručte
na úřad městyse nebo pošlete na
e-mailovou adresu redakcni.rada.
hb@gmail.com do 20. dubna.
Uveďte také své jméno a TELEFONNÍ
ČÍSLO, abychom vás mohli případně
zkontaktovat.
(red)

xylogeneze a tvorby biomasy ústavu
GzechGlobe.
Ekofyziologa Michala V. Marka
jsme v minulosti mohli vidět například
v pořadu Fokus Václava Moravce, kde
v říjnu 2017 vystoupil v dílu nazvaném
V lese. „Je potřeba, abychom
se navrátili k pěstování lesů jemnými
způsoby, věnovali se výchově lesů.

Lesy jsou tím nejvýznamnějším
prvkem krajiny, který může
přispívat ke zmírnění změn klimatu,
a to proto, že ty lesy pumpují
obrovské množství CO2 z atmosféry
do biomasy a do půdy,“ řekl mimojiné
v tomto pořadu. Před třemi týdny
byl opět hostem Václava Moravce,
tentokrát v jeho Otázkách.
(red)

Jiří Sobotka (pochází z čp. 76, nar.
1955).
Vítězkou březnové fotohádanky
je paní Ivana Bencová, která od
městyse získává drobný dárek.

BANKOVNÍ ÚČTY - MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká spořitelna

Zůstatek účtu k 28.2.2019
4 033 104,38

Fond rozvoje bydlení ČS

423 438,00

ČSOB Municipální konto

433 733,20

ČSOB Spořící účet

21 100,19

ČNB Účet dotace

1 148 103,39

Fond vodovody a kanalizace

2 159 196,00

CELKEM

8 218 675,16
Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období únor největší příjem - daň z přidané hodnoty ve výši 760.012 Kč
Za období únor největší výdaje - na provoz ZŠ ve výši 250.000 Kč

TJ Sokol
Havlíčkova
z. s., fotbalový
oddíl
ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA
BOROVÁ
a Borová,
osad PERŠÍKOV
A ŽELEZNÉ
HORKY
soutěžní ročník 2018/2019
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MUŽI A

I. B třída - skupina A - Kraj Vysočina
DEN
23.3. So
31.3. Ne
7.4.

Ne

14.4. Ne
20.4. So
27.4. So
4.5. So
12.5. Ne
19.5. Ne
26.5. Ne
1.6. So
8.6. So
8.5. St

D/V ODJ-PŘÍ

V
V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

12:45
13:15
14:00
14:15
14:15
14:45
15:00
15:15:
15:00
15:15
15:00
15:15
14:45

ZAČÁTEK

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

SOUPEŘ
Nový Rychnov
Lučice
Šmolovy
Černíč
Lípa
Antonínův Důl
Havl. Brod „C“ UT
Ždírec n./D. „B“
Pohled
Chotěboř „B“
Rozsochatec
Tis
Habry (STŘEDA)

PODZIM
2018

JARO
2019

III. třída - okres Havlíčkův Brod
DEN

0:2

24.3.

Ne

3:0

30.3.

So

2:0

6.4.

So

0:5

13.4.

So

1:1

21.4.

Ne

0:7

28.4.

Ne

2:2

5.5.

Ne

2:6

11.5.

So

0:2

18.5.

So

1:3

25.5.

So

0:3

2.6.

Ne

1:2

9.6.

Ne

15.6.

So

5:1

D = DOMA - 5x: Černíč, Antonínův Důl, Ždírec n./D. „B“, Chotěboř „B“, Tis
V = VENKU - 8x: Lučice, Nový Rychnov, Šmolovy, Lípa, H. Brod „C“, Pohled, Rozsochatec, Habry
Z okresu HB je 10 týmů, Antonínův Důl a Černíč - okres JI, Nový Rychnov - okres Pelhřimov
Doprava na utkání je vždy osobními auty – Zemědělská a.s. již neprovozuje autobus.
ODJ - ČAS ODJEZDU NA UTKÁNÍ, ČAS PŘÍCHODU DO KABIN JE O 15 MINUT DŘÍVE.
PŘÍ - ČAS PŘÍCHDU DO KABIN NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ.
Do kabin přicházejí hráči podle rozpisu. Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 60 minut před
začátkem. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
!!!!!!!!!!! !

MUŽI B

VÝSLEDKY

POZOR: UTKÁNÍ V HABRECH SE HRAJE VE STŘEDU (st. svátek)

!!!!!!!!

D/V ODJ-PŘÍ

D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

14:00
13:30
14:30
14:15
15:00
14:30
15:30
15:15
15:30
15:15
15:30
8:30
15:30

ZAČÁTEK

15:00
15:00
15:30
15.30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:00
16:30

SOUPEŘ
Jeřišno
Maleč
Hněvkovice
Sobíňov
Veselý Žďár
Lípa „B“
Keřkov
Česká Bělá
Libice n./D.
Šlapanov

Rozsochatec „B“

Habry „B“
Mírovka „B“

VÝSLEDKY
PODZIM
2018

JARO
201

0:4

1:0
1:0
2:0
4:2
4:1
2:4
2:2
1:6
0:0
2:4
8:0
1:1

D = DOMA - 7x: Jeřišno, Hněvkovice, Veselý Žďár, Keřkov, Libice n./D., Rozsochatec „B“,
Mírovka „B“
V = VENKU- 6x: Maleč, Sobíňov, Lípa „B“, Česká Bělá, Šlapanov, Habry „B“
Doprava na utkání je vždy osobními auty - Zemědělská a.s. již neprovozuje autobus .
ODJ – ČAS ODJEZDU NA UTKÁNÍ, ČAS PŘÍCHODU DO KABIN JE O 15 MINUT DŘÍVE
PŘÍ - ČAS PŘÍCHDU DO KABIN NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ.
Do kabin přicházejí hráči podle rozpisu. Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 60 minut před
jeho začátkem. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.

Zpracovali: Josef Staněk st., Roman Brukner

za minutu po další zbytečné chybě
v obraně jsme pak inkasovali
branku na 2:1. Bohužel v poslední
minutě prvního poločasu domácí
přidali třetí gól. Druhý poločas
jsme bojovali, ale inkasovali jsme
další branku na 4:1. Odměnou
za náš slušný výkon byla ke konci
poslední branka z hlavy Tomáše
Blažka. Jeli jsme ze zápasu
z dobrým pocitem, že jsme v této
oslabené sestavě dělali, co jsme
mohli.
Havlíčkova Borová B – Jeřišno 2:0
(2:0)
Branky: Veselý, Lupták

Branky: Béna (pk), Blažek
Veselý – Chlubna, Blažek, Paušíma,
Sobotka, A. Frühbauer (70.
FOTBAL: Muži zahájili jarní
Neubauer), Béna (75. Zvolánek),
sezónu. Áčko prohrou, béčko
Z. Frühbauer, Lupták, Němec,
doma vítězně
Pecha (64. Novotný)
Prvními jarními zápasy odstartovala Začátek utkání jsme zahájili
druhá
polovina
mistrovské v dobrém tempu, boj byl z obou
soutěže mužů. Borovské týmy stran vyrovnaný. Odměnou nám
do ní vstoupily napůl úspěšně. byla penalta, kterou v 15. minutě
Áčko venku statečně bojovalo, ale proměnil Béna. Od pětadvacáté
prohrálo, béčko porazilo Jeřišno.
minuty ale přišly naše chyby.
Potrestání
přišlo
zbytečným
Nový Rychnov – Havlíčkova
faulem
ze
vzdálenosti
zhruba
20m
Borová 4:2 (3:1)
a domácí srovnali na 1:1. Hned

TJ SOKOL informuje

Š. Lupták - Šmíd, D. Frühbauer,
Neubauer, A. Frühbauer (46.
Novotný), Pavel Zvolánek mladší
(62. Pavel Zvolánek starší), Šrámek,
Rakušan (53. Klement), D. Lupták,
Čejka (53. A. Paušíma), Veselý (74.
Antl)

Domácí otevřeli skóre, když se
po autu dostal k míči Veselý, přešel
protihráče a prostřelil brankáře.
I v druhé brance měl prsty
Veselý, který našel Luptáka a ten
do odkryté branky zvýšil na 2:0.
Hosté si moc šancí nevypracovali,
ale po povedeném prvním
poločase upadla ve druhé půli
i hra domácích. Druhou půli
okořenily dvě červené karty,
za domácí se předčasně poroučel
do kabin Novotný.

Aleš Fr ü hbauer, Jakub Janáček
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NAPSALA NÁM TETA SALLY...
V březnových Borovských listech jsme otiskli anonymní příspěvek „tety Sally“. V březnu nám přišel další
její příspěvek, který je opět pěkný, čtivý, dotýká se věcí, které zajímají spoustu obyvatel obce, ale je opět
bohužel nepodepsaný. Příspěvky tety Sally se nám líbí a rádi s ní budeme spolupracovat dál, ale pouze pod
podmínkou, že alespoň předsedkyně redakční rady bude znát její totožnost. Dál může vystupovat pod svým
„uměleckým jménem“, ale redakce má z etického hlediska povinnost totožnost pisatelů uveřejňovaných
příspěvků vyžadovat a znát. Takže: Teto Sally, ozvěte se, prosím, komukoli z redakční rady, a můžeme vám
uveřejňovat příspěvky dál.
Hana Tonarová

Ahoj, co trápí Sally.
Nedávno jsem vyslechla kolik že teď bude stát voda a splachování?
Já nevím, pani. Pořídíme si na dvorek kadibudku a na mytí dáme sud
pod okap. Když jdete kopečkem ke kostelu nebo couračkou ke Slavětínu,
Jitkovu, Horkám či Vepřové, vždycky se zadýcháte. Je to do kopečka.
Co se však na kopečku neudrží je voda. Pár let se honosíme titulem městys.
Každý z nás má ale kolem domku kousek zahrádky jako na vsi. Rádi zde
posedíme, něco si vypěstujeme a taky pokropíme tím nejpotřebnějším
– VODOU. U vodárny za hřištěm býval rybníček. Dnes je tam
zabahněná a listím zapadaná jáma, u které je stavidlo. Ve stavidle
nejsou prkna, voda z jarního tání utíká dolů k mostku a proletí
do rour. Kousek níž se objeví pár metrů ve strouze a hurá do rybníka.
Ten je dnes méně než polovinou toho, co kdysi býval. Pod hrází
znovu mizí do země. Voda teče tmou pod zahradami, pod silnicí až
k zadní části fotbalového hřiště, kde se probublá a žene z kopečka
k dalšímu mostku a pak loukou. Nad pivovarem se spojí s potůčkem od
Podhoráku. Je pryč. Kolik, že to tu bývalo dříve rybníků od „Cikánky“,
přes Horky k Macourovu a kam se chodili borovští uličníci v létě
koupat? A ti dnešní? Koho zajímá nedostatek vody? Když je málo,
doveze se, každý den, celé léto do podzimu. Když je jí moc, vypustí se.
Za vodárnou je oplocenka se smrky. Debužíruje si v nich brouk a ten
se má. Jak dlouho ještě, než z toho bude vykácená planina, na kterou
praží slunce? Zdraví vlastnoručně podepsaná teta Sally

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
8. 4.
2019
12. 4.
2019
27. 4.
2019
6. -7. 5.
2019

13:00
pondělí
18:00
pátek
13:00
sobota
14:30
16:30

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE,
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 8
BESEDA „GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU“
pozvánka na str. 12
UKLIĎMĚ SVĚT, UKLIĎMĚ ČESKO S TROJHÁČKEM
pozvánka str. 2
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY,
MŠ Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

VÝZVA: VÍTE, ŽE BUDETE POŘÁDAT KULTURNÍ ČI SPOLEČENSKOU
AKCI? DEJTE NÁM VĚDĚT, POMŮŽEME TŘEBA S PROPAGACÍ

Každý, kdo by v Havlíčkově Borové, Peršíkově nebo třeba Železných Horkách rád
pořádal kulturní či společenskou akci pro veřejnost, se může obrátit na nedávno
ustanovenou Kulturní komisi. Rádi vám pomůžeme s vyladěním termínů, komunikací s vedením obce nebo propagací. Svoje návrhy, dotazy i termíny akcí pro
zveřejňování můžete posílat na tyto e-maily: jakub.janacek@fokusvysocina.cz,
urad@havlickovaborova.cz nebo na starosta@havlickovaborova.cz. Potřebné
kontaktní údaje naleznete i na webu www.havlickovaborova.cz.
Jakub Janáček

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST, ZUBNÍ POHOTOVOST 2019

Rozpis pohotovosti na celý rok 2019 je k dispozici na stránkách Okresní nemocnice Havlíčkův Brod na adrese www.onhb.cz, sekce „Lékařská pohotovost“.
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ZAVZPOMÍNAT SI PŘIŠLO
NA ŠEDESÁT Z VÁS...
Nevlídné počasí, které panovalo
16. března, úplně vybízelo k návštěvě
besedy na téma Vzpomínání nad
starými fotografiemi, kterou jsme
si pro vás spolu s městysem
přichystali, ač to není úplně pravda!
Nebýt totiž vašich fotografií,
nemohli bychom takto příjemně
strávit
sobotní
odpoledne.
Atmosféra byla kouzelná! Vrátili
jsme se do dob první republiky,
válečné období nám zpříjemnily
fotografie divadelníků při hře
Lucerny a nechyběly ani vzpomínky
na Gotta a jeho natáčení videoklipu
v místním kostelíku. Děkujeme
Vám, moc nás bavilo putovat s vámi
minulostí a vidět ve vašich očích
to nadšení. A proč tento nápad
vlastně vznikl? Sešlo se nám několik
stovek starých krásných fotek, my
však na fotkách moc lidí nepoznáme,
leckdy ani nevíme, které stavení
na fotografii je a pokud nebudeme
znát vaše vzpomínky, tyto fotografie
upadnou v zapomnění... Už teď
se těšíme na pokračování!
Za pořadatelé: Jana, Linda, Hanka, David,
Michal a Přemek

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE, PODĚKOVÁNÍ, to vše patří do společenského
okénka, které však v Borovských listech dosud chybělo. Rádi bychom to
napravili, a dali lidem v obci příležitost připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí podobná
rubrika vychází, a lidé jejím prostřednictvím popřejí mamince či tatínkovi
k jubileu, manžel/manželka zavzpomíná na svého zesnulého partnera,
rodiče se pochlubí narozením dítěte.
To vše může v rubrice být, a třeba
i s fotografií. Zveřejnění je zdarma. Máte-li zájem, pište nám na
redakcni.rada.hb@gmail.com nebo
se zastavte na úřadu městyse osobně.
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OBRAZEM

(Ne)bezpečně na internetu - preventivní program SPEKT... Foto: ZŠ

Spojené třídy v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

Nejlepší čtenáři VI. třídy. Foto: ZŠ

Osmáci zvládnou poskytnout první pomoc. Foto: ZŠ

Pavel Neubauer získal 3. místo v okresním kole recitační
soutěži. Foto: ZŠ

Karnevalový rej masek. Foto: ZŠ

Vzpomínání nad starými fotografiemi. Foto: Linda Burianová

Vzpomínání nad starými fotografiemi. Foto: Linda Burianová
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Rybičky jsou připraveny na karneval. Foto: MŠ

OBRAZEM

Třída Rybiček si užívá plavecký výcvik. Foto: MŠ

Děti ze třídy Trpaslíků s učiteli z LŠU ze Ždáru nas Sázavou při Třída Trpaslíků se připravovala na KARNEVAL v MŠ a masopusthudebním pořadu Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme. Foto: ní veselí - nechyběly při tom masky, hudební nástroje a spousta
MŠ
barev. Foto: MŠ
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Předškoláci na ukázkové hodině v I. třídě. Foto: MŠ

Trpaslíci vítají JARO. Foto: MŠ

Děti z mysliveckého kroužku při setkání s maškarami.
Foto: Jana Janáčková

Letos poprvé předal starosta masopustnímu průvodu klíč od
Borové... Foto: Linda Burianová

