Duben 2011

Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové
konaného dne 14. dubna 2011
ZM schvaluje:
• smlouvu o dílo na projektování stavby III/3507 Havlíčkova Borová 3. etapa s firmou DMC
Havlíčkův Brod s.r.o.
• smlouvu o smlouvě budoucí na stavební parcelu p. č. 76/1O1 paní Janáčkové Blance
• navýšení rozpočtu o 15.000 Kč a přidělení peněz jednotlivým žadatelům dle tabulky
(viz. níže Tabulka č. 1: Dotace a podpora spolků a organizací, pozn. redakce)
• dům „Vopěnkovo“ čp. 188 - nabídnout přes realitní kancelář k prodeji
• pořízení změny územního plánu firmou Drupos Projekt v.o.s., Havlíčkův Brod
• a pověřuje ing. Aleše Uttendorfského jednáním s pořizovatelem
ZM bere na vědomí:
• částku 2.400 Kč za stříkání asfaltového hřiště na led (bude platit Městys Havlíčkova Borová)
• nákup auta Opel VIVARO

Sboru dobrovolných hasičů H. Borová- částka 215.000 Kč

(městys 100.000 Kč + z prodeje hasičské avie 40.000 Kč + 75.000 Kč SDH Havlíčkova
Borová)

Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 12. května 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

SLOVO HEJTMANA
Ne nadarmo se pro média používá
termínu
sedmá
velmoc.
Celosvětový vliv různých kampaní
na naše životy se mi zdá pořád více
ohromující až nesmyslný. Probíhá
prostřednictvím
vzrušeného
zpravodajství
a
komentářů
ve vlnách
aktuálních
událostí
a jejich následného populistického
vyústění
v neuvážených
prohlášeních i opatřeních politiků,
kteří přece musejí na ty vlny přímo
ovlivňující občany reagovat –
volby jsou skoro pořád za dveřmi.
Pak vlna pomine, odpluje, následky
zůstávají. Jako u tsunami.
V současnosti
jsme
svědky
typické ukázky takové dobové
demagogie. Opět se v souvislosti
s japonskými tragickými událostmi
rozhořela diskuse o nebezpečí
jaderných elektráren. Kdyby šlo jen
o zasvěcenou diskusi, bylo by to
v pořádku. Bohužel se ozývají
rovnou rozhodné výkřiky proti
jejich existenci. Na evropském
kontinentu se jistě podmínky pro
jejich provozování nezměnily.
I jejich bezpečnost je stejná jako
před rokem, ale i politici pod
tlakem chvíle vyhlašují najednou
prý nutná omezení. Nepochybuji,
že se probudí protijaderní aktivisté
přinejmenším v celé Evropě. U nás
zemětřesení snad nehrozí, vlny
tsunami k nám nedorazí – konečně
nějaká výhoda středoevropského
prostoru. Řekněme si úplně
na rovinu - můžeme existovat bez
jaderných elektráren? Asi těžko.
Není tedy férové říct – jadernou
energetiku potřebujeme a tedy
zaplaťpánbůh
za
ni?
To
neznamená, že nebudeme dbát na
její maximální bezpečnost. Ale
nejméně
v několika
blízkých
desítkách let se bez ní neobejdeme.
A její rozvoj je nutno realizovat
dlouhodobě a plynule. Nelze ho
třeba před volbami pozastavit a za
dva
roky
zase
spustit.
Nedomyšlená
jednoduchá
demagogie spojená s krátkodobým
líbivým populismem se stále častěji
objevuje v mnoha oblastech a na
všech úrovních. Někdy se pohybuje

až na hraně hysterie. Víme, co
nechceme, a umíme proti tomu
probouzet
vlny
statečného
spravedlivého odporu. Pokud nám
nehrozí nic kromě potlesku
zmanipulovaného davu, který si
neuvědomuje nebo nezná všechny
souvislosti. Například když se
objeví myšlenky na potřebné
zefektivnění sítě škol nebo počtu
nemocničních lůžek. Obecně ano souhlasíme, ale jen nesahejte na to
naše! Bouříme se – ovšem bez
ohledu na dlouhodobé potřeby
a hlavně možnosti naší společnosti.
Tedy jednoduše řečeno – odmítáme
opatření pro šetření a vzápětí
chceme peníze, které nám chybí
a prostě
bohužel
nejsou.
Demonstrujeme proti nebezpečí
jádra a smogu z uhlí, ale omezit
spotřebu
elektřiny
také
nepřipustíme a jiné reálné možnosti
nemáme.
Existuje
jedno
ošklivé
nepopulární slovo – zodpovědnost.
Ale vlny demagogického tsunami
nechtějí nic slyšet o zodpovědnosti
v reálné situaci. Měli bychom si tu
společnou
zodpovědnost
uvědomovat. Nestačí vědět, co vše
nechceme, ale musíme vědět taky,
co vlastně chceme a můžeme a jak
toho
v daných
podmínkách
dosáhnout.
Někdy se ovšem i pod heslem
šetření a racionalizace setkáváme
s kroky nedomyšlenými, v jejichž
důsledku se nakonec utratí ještě
více společných peněz. Mnozí si
určitě vzpomínáme na přelom roku
2002 a 2003, kdy zanikaly okresní
úřady. Na základě státem schválené
koncepce se správní agendy
vykonávané
okresními
úřady
převáděly do působnosti některých
obecních úřadů a krajských úřadů.
Úřadování se tak z okresních měst
přeneslo do dvou až pěti menších
měst v rámci každého okresu.
O přínosech i nákladech tohoto
kroku probíhaly vzrušené diskuse,
ale zpětně lze konstatovat, že se
rozhodování přiblížilo občanům
a v současné době se v tomto
zaběhlém systému úřadů již všichni
orientujeme. Spojení výkonu státní

správy a samosprávy na obecních
a krajských úřadech z nich udělalo
významné instituce, jejichž vedení
má
komplexní
znalosti
o problematice veřejné správy
i o rozvoji území. Proto jsme
do pracovníků, do jejich vybavení
a zázemí v uplynulých deseti letech
především ve městech investovali
finanční prostředky a energii. Také
ministerstvo vnitra na základě
vlastní analýzy oficiálně sdělilo,
že současný model veřejné správy
je dobrý a funkční, a že
nedoporučuje, aby vláda převáděla
správní agendy na jiné úřady.
Přesto
ministerstvo
práce
a sociálních
věcí
přichází
s návrhem převodu všech správních
agend na úřady práce. Nerespektuje
žádná dlouhodobá rozhodnutí
a parlamentem schválené systémy.
Nezjišťuje, zda a jak dlouho mohou
k výkonu státní správy úřady práce
používat stávající kanceláře a zda
nebude nutné vynakládat další
státní
prostředky
k novému
zabezpečení toho, co dodnes
fungovalo. Není schopné občanům
garantovat, že se výkon státní
správy nevzdálí od jejich bydliště.
V souvislosti s reformou sociální
oblasti se setkávám s celou řadou
dalších
otázek,
které
mě
přesvědčují
o
její
špatné
připravenosti, ale nejvíce mě
zaráží, že se předkladatelé odmítají
zabývat připomínkami občanů
a úřadů a nemají žádný zájem
předejít chybám a negativním
následkům, které mohou dopadnout
na mnohé z nás.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
JARNÍ SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční
tuto sobotu 30. dubna 2011
jarní sběr železného šrotu.
Sběr proběhne i v osadách
Peršíkov a Železné Horky.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané.
Nacházíme se v období kumulace mnoha významných
dnů a s nimi spojených významných událostí, tradic
a svátků. Vzpomínáte, jak jste si užívali velikonoční
svátky? Také se těšíte na čarodějnice? Myslíte, že bude
stát na náměstí májka a že ji bude někdo hlídat? A jak
budete prožívat dva následující víkendy, na které
připadají dva státní svátky?
Věřím, že kromě každodenních starostí si najdete
i ještě další radosti a strávíte následující dny v pohodě,
lásce a úctě. Je na každém z nás, jak se rozhodne. Věřím,
že Vy se rozhodnete správně a vše si hezky užijete.
Nezapomeňte se setkávat, bavit se spolu, usmívat se a být
na sebe hodní.
Všem přeji hezké jarní dny, zvláště ty květnové. Byl
bych rád, aby i následující aktuality k vaší dobré náladě
přispěly.
Schodiště a chodník u pošty
Před dokončením je projekt na schodiště se zábradlím
a chodník k parkovišti. Po vydání stavebního povolení
bude provedena realizace, při které budeme usilovat
i o využití vlastních zaměstnanců. Úhradu provedeme
z vlastních prostředků.
Opěrný taras u chodníku v ulici Pivovarská
Před dokončením je projekt. Taras dlouhý 130 m bude
postaven do výše 40 cm z tvarovek jednostranně
štípaných. Ještě před samotnou realizací je nutno
instalovat za taras vedení veřejného osvětlení včetně
osazení patek sloupů veřejného osvětlení a provedení
přeložky přívodu elektrického vedení do mateřské školy
a k rodinnému domku pana Radoslava Tonara.
Mateřská škola
V letních měsících bude provedena výměna oken a bude
provedeno zateplení půdních prostor. Starý plot bude
nahrazen novým, včetně vstupní brány a branky.
Počítáme s osázením svahu pokryvnými rostlinami. Bude
provedeno nové napojení septiku. Na celou akci jsme
obdrželi od kraje Vysočina dotaci ve výši 111.000,- Kč
v programu Obnovy venkova.
Dětské hřiště
Podali jsme na ministerstvo pro místní rozvoj žádost
o dotaci. Žádost byla úspěšná a na výstavbu dětského
hřiště jsme obdrželi dotaci ve výši 400.000,- Kč. Bude
následovat výběrové řízení na dodavatele stavby, která
by měla být do podzimu realizována na obecním
pozemku u sokolovny.
Zametací vůz
Podali jsme žádost o dotaci. Zatím čekáme na její
vyřízení.
Parkoviště u kostela
Parkoviště je dokončeno a připraveno ke kolaudaci
a k předání. Bohužel jsou zde některé obrubníky již
téměř vyvráceny a nově oseté plochy již poježděny koly
neukázněných řidičů. Městys bude řešit osázení plochy
pod parkovištěm – v návrhu jsou zakrslé borovice,
případně kosodřevina. Budeme řešit i osázení plochy
nad parkovištěm u hřbitovní zdi, kterou musíme předtím
opravit. Přístupová silnice je v kopci již dosti poškozena.

Víceúčelová místnost
Zasedačka - víceúčelová místnost úřadu městyse byla
modernizována. Byl zde instalován dataprojektor, byl
zakoupen notebook, scener a tiskárna, místnost byla
ozvučena a vybavena záznamovým zařízením. Věřím, že
uvedená modernizace přispěje ke zkvalitnění zde
pořádaných akcí. Náklady nepřesáhly plánovaných
50.000,- Kč a byly uhrazeny z rozpočtu městyse.
Nové auto
Městys spolu s SDH Havlíčkova Borová zakoupil ojetý
automobil OPEL VIVARO COMBI, 1,9 - nafta, rok
výroby 2005, najeto 213.000 km. Jedná se o devítimístné
vozidlo (8+1), které by mělo sloužit jako zásahové
vozidlo sboru dobrovolných hasičů. Náklady na pořízení
byly ve výši 215.000,- Kč. Úřad městyse uhradil 140.000
(100.000 vlastní prostředky + 40.000,- finance
za prodej minulého vozidla). Zbývajících 75.000,- Kč
uhradil Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová.
Rekonstrukce silnice III/3507 H. Borová – 3. etapa
V současné době provádí firma DMC Havlíčkův Brod
zpracování společné projektové dokumentace kraje
Vysočina a Městyse Havlíčkova Borová. Jedná se
o rekonstrukci komunikace III/3507 - úsek od náměstí až
na konec obce směr Přibyslav v celkové délce cca 400
metrů. Na stavbě se budou podílet dva investoři. 1. Kraj
Vysočina bude hradit rekonstrukci silnice III/3507
včetně opěrné zdi, novou dešťovou kanalizaci, přeložku
vedení ČEZ a přeložku plynovodu. 2. Městys
Havlíčkova Borová bude hradit nové chodníky, nová
parkovací místa, nové zelené plochy, rekonstrukci
vodovodu, bude-li nutná, včetně přípojek, rekonstrukci
splaškové vody včetně přípojek a nové veřejné osvětlení.
Problematická se zatím jeví přeložka nadzemního
elektrického vedení, které je na konzolách, sloupech
a štítech rodinných domků. Podali jsme žádost na ČEZ
o přeložku do země – kabelizace. Zatím jsme neobdrželi
žádné stanovisko. Firma DMC již zaměřila stávající stav
a provedla nový návrh, který již 14. 4. 2011
připomínkovali členové zastupitelstva. Se záměrem
budeme veřejnost včas informovat.
Územní plán
Do konce roku 2012 bychom chtěli mít nový územní
plán, který bude zahrnovat i Železné Horky a Peršíkov.
Vybrali jsme již dodavatele, kterým je DRUPOS
Havlíčkův Brod. Územní plán by platil na dobu neurčitou
s možností úprav, které by za úplatu následovaly jednou
za čtyři roky, případně i operativně. Dodavatel nyní
provádí změny stávajícího územního plánu. Veřejnost
bude o prováděných krocích včas informována.
Označení ulic - popisná čísla
Městys je povinen mít označeny názvy ulic a domy musí
být označeny popisnými čísly. Rovněž tak majitel domku
je povinen provést jeho označení popisným číslem.
Současný stav není uspokojivý. Městys bude označení
ulic řešit, stejně tak označení svých domů popisnými
čísly. Pokud budou mít občané zájem o tabulku
s popisným číslem svého domu, může městys tuto službu
za úplatu zajistit.
Vzor tabulek včetně ceny bude na úřadu městyse u paní
Jitky Škaredové.

Komíny a jejich revize
Každý komín musí mít jednou za rok provedenu revizi
spalinové cesty. Součástí revize je i vyčištění komínu.
Vyčištění komínu si může každý vlastník rodinného
domku provést sám, ale revizi provede jenom osoba
odborně způsobilá, která vydá i revizní zprávu.
V současné době je na úřadu městyse téměř stovka
zájemců. Kominík pan Martin Vydra přislíbil provést
čištění komínů v našem městysi v červnu a v červenci.
Revize spalinové cesty a vyčištění komína včetně zprávy
bude stát 600,- Kč za každý komín. Samotné vyčištění
komína stojí 200,- Kč, ale není provedena revize
spalinové cesty a není vydána zpráva.
Jarní úklid
Děkuji všem občanům, kteří přispěli ke zlepšení vzhledu
obce a prostranství v okolí svých domků si uklidili,
případně uklidili i plochy obecní. Bohužel některé domy
ve vlastnictví městyse ještě na pohyb koštěte čekají.
Omlouváme se, že jsme nemohli rozmístit více
kontejnerů. Občané byli ve většině případů ukáznění
a odpad třídili. V příštím týdnu provede Správa a údržba
silnic Chotěboř zametení ulice Pivovarská a Havlíčkova.
V provozu je kompostárna a sběrný dvůr. Zemina
z kompostárny byla již spotřebována. Kdo bude mít
zájem o hlínu, informujte se na úřadě městyse.
Obecní silnice
Jsou na některých místech velmi poškozené. Necháme si
zpracovat návrh na jejich opravu, kterou v brzké době
provedeme.

Prostor po demolici Musilova stavení
V současné době je prostor po bývalém Musilově stavení
neurovnaný, neupravený a začíná být prašný. Zatím ho
částečně upravíme a osejeme trávou. Pokud se bude
v roce 2012 provádět rekonstrukce silnice, bylo by
žádoucí provést i rekonstrukci celého tohoto prostoru.
Zatím nevíme, jak prostor v budoucnu využít, jak ho
upravit, co zde zbudovat. Chtěl bych požádat občany
o spolupráci. Pokud budete mít nějaký nápad, názor,
myšlenku, vizi či něco podobného, byl bych rád,
kdybyste nám to sdělili třeba na papíře, třeba při
osobním setkání na ulici nebo v kanceláři. Jen si to
nenechávejte prosím pro sebe. Byla by to škoda.
Věžní hodiny. Probíhá restaurování mechanismů. Bude
zakoupeno řezivo a ve věžičce budou zbudována tři
podlaží. Pokud se vše podaří zrealizovat, mohli bychom
na podzim 2011 opět vidět čas a slyšet odbíjení.
Družba s Jerkou v Polsku
Zaměstnanci ZŠ a MŠ budou v době od pátku 27. 5. 2011
do neděle 29. 5. 2011 opětovat družební návštěvu
a společně s 11 žáky 9. a 8. ročníku navštíví Jerku, kde
poznají tamní školu a celé městečko. Jde o navázání
přátelských setkání nejenom žáků, zaměstnanců,
ale z polské strany je i zájem o setkání s představiteli
našeho městyse.
Anketa občanů
Náměty z ankety s občany zpracováváme a v květnu vše
zveřejníme.
Otto Hájek, starosta

Tabulka č. 1: Dotace a podpora spolků a organizací
ORGANIZACE - SPOLEK
Název projektu
Myslivecké sdružení
Rybářské závody
Mladý myslivec-založení kroužku
Dětský program na havlíčk.oslavy
Šachový kroužek
Nákup odborné literatury
Letní tábor
Pořádání šachového turnaje
Příspěvek na jiné turnaje
Základní škola
Den zdravé výživy
Velikonoční dílny
Výzdoba chodeb úřadu městyse
Keramický kroužek při škole
Výměnný pobyt žáků do Polska
Tělovýchovná jednota Sokol
Oprava tribuny
Oprava antukového hřiště
Sbor dobrovolných hasičů
Vybavení klubovny
Divadelní spolek Jen Tak
Mikrofóny
Příslušenství
Digitální fotoaparát
CELKEM

FINANČNÍ ČÁSTKA
Kč
požadavek
schváleno
13 000,11 000,3 000,3 000,5 000,3 000,5 000,5 000,15 000,
7 400,
1 000,1 000,
7 600,0,4 400,4 400,2 000,2 000,30 400,00
27 100,00
5 000,4 000,5 500,5 000,2 800,2 500,10 500,9 000,6 600,6 600,47 000,00
36 000,40 000,30 000,7 000,6 000,50 000,00
40 000,50 000,40 000,20 000,00
13 500,13 000,13 000,500,500,6 500,0,175 400,00

135 000,00

KOMENTÁŘ
V rozpočtu na rok 2011 byla na podporu spolků
a organizací schválena částka ve výši 120.000,- Kč.
O dotaci požádalo 6 subjektů, které chtějí realizovat
18 aktivit. Celkové požadavky byly ve výši 175.400,Kč.
Finanční výbor navrhl zkrátit požadavky tak,
aby nebyla plánovaná částka na rok 2011 překročena,
tzn. percentuelně zkrátit požadavky všem žadatelům
stejně a dvě aktivity neschválit.
Rada městyse opětovně posoudila všechny
příspěvky a navrhla některé příspěvky nekrátit, jiné
krátit částečně a dvě aktivity neschválit. Tímto by
vzniklo navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč. Návrh Rady
byl schválen zastupitelstvem dne 14. 4. 2011.
Mysliveckému sdružení byl krácen příspěvek
na založení kroužku mladých myslivců, kde nebyla
stanovena jasná náplň.
Šachovému kroužku nebyla přiznána dotace na letní
tábor, který není organizačně zajištěn.
ZŠ byly kráceny všechny dotace, vyjma podpory
pobytu žáků v Polsku.
TJ Sokol a SDH byly dotace kráceny.
Divadelnímu spolku Jen Tak nebyly požadavky
kráceny, dotace na nákup dig. fotoaparátu nebyla
schválena, neboť je možná zápůjčka obecního
fotoaparátu.
Děkuji všem žadatelům za zájem
a věřím, že přidělené finanční prostředky efektivně
využijí.

Obecní domy a byty
Městys má ve vlastnictví následující obytné domy a byty:
Číslo popisné
110
220
345
Ulice Pivovarská Havlíčkova
Drahotín
bývalé JZD „nový dům“ „zámeček“

14
Pivovarská
p.Kudrna

355
Zelenýho
hasičárna

CELKEM

Počet bytů
12
9
8
1
1
31
Počet nájemníků
22
20
24
1
1
68
Kategorie bytů
I/12
I/6 + II/3
I/8
rod.domek
I/1
I/27+II/3
Nájemníci obdrželi dotazníky a do konce dubna je odevzdají na úřad městyse. Dotazníky vyhodnotíme a budeme
s nájemníky jednat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Velikonoční výstava se konala v základní škole v sobotu
16.dubna. Budova byla vyzdobena nejen pracemi žáků
a dětí základní a mateřské školy, ale také výrobky ze
školního keramického kroužku, který dlouhodobě velmi
dobře vede paní Lenka Sedláková za příkladné
spolupráce a asistence paní Ivany Hamerníkové
a v poslední době i paní Stanislavy Kubátové. Velkým
lákadlem výstavy byly tvořivé dílny, které jsme letos
poprvé zorganizovali. Zájemci si mohli vyzkoušet
pletení z pedigu, kde dílnu vedla paní Šárka Kučerová.
Dílnu, ve které si zájemci mohli vyzkoušet pletení
košíčků z papírových ruliček vedla paní Jana Tušlová.
Velkému zájmu se těšila dílna pana Macouna , ve které si
zájemci vyráběli smaltované šperky. V prostorách školy
byla za „lidové ceny“ ke koupi velikonoční výzdoba,
keramické předměty, ozdoby, šperky a dobové fotografie
školy. Podával se kopřivový čaj, mazanec a dobrá nálada.
Každý si něco z výstavy odnášel. Smaltovaný šperk,
ozdobný košíček nebo jiný vyrobený nebo zakoupený
předmět, dobrá nálada a pocit velmi užitečně stráveného
času byl pro každého tou nejlepší odměnou.
Čistá Vysočina. Den Země. Akce byla naplánována
na pátek 14.4., ale vzhledem k nepříznivému počasí se
vše odehrálo až v úterý 19. dubna, kdy se současně žáci
školy prací zapojili do oslavy Dne Země. V rámci těchto
aktivit žáci uklidili a pohrabali kopec u kostela. Na
„Šmerausce“ druhým rokem sázeli stromky deváťáci
s prvňáky, kteří společnými silami (deváťáci sázeli
a prvňáci pomáhali) zasadili 1150 smrků. Žáci 2. – 7.
ročníku sbírali odpadky kolem silnic na Modlíkov,
Vepřovou, Jitkov, Peršíkov, Slavětín, Železné Horky
a Kopaniny. Za zmínku jistě stojí, že bylo sebráno 40
pytlů odpadu.
Jedeme do Polska Nezdá se to, ale čas letí jako voda
a za chvilku nám prázdniny budou klepat na dveře. Ale
do té doby vykonáme společně se žáky ještě řadu aktivit.
Jednou z nich bude návštěva Polska. Minulý rok na
podzim jsme navázali partnerství ze Základní školou
v polském městečku Jerka. Někteří naši žáci si začali
dopisovat s tamějšími studenty a prostřednictvím
internetové pošty se v anglickém nebo německém jazyce
vzájemně poznávají. V pátek 27. května odjede 11 žáků
společně se zaměstnanci školy do Polska, kde budou
pobývat až do neděle a poznávat tamější kamarády,
přátele, kolegy a kolegyně. Uvítali jsme příspěvek
ve výši 600,- Kč na žáka, který poskytl úřad městyse

a podpořil tuto aktivitu. Na návštěvu se všichni těšíme
a plně doufáme, že navázání nových přátelství přinese
své ovoce nejen v rozvíjení komunikace mezi žáky
našich škol, ale především v důležitém poznávání jiné,
a přece blízké kultury slovanského státu.
Marie Holcmanová, učitelka 2. stupně
EU peníze školám
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo
před rokem projekt, jehož cílem je získat finanční
prostředky pro školu na inovaci a modernizaci výuky.
Výsledkem EU peníze školám je zavedení finanční
podpory s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách“, jejímž smyslem je podpořit rozvoj
těchto oblastí ve školách: čtenářská a informační
gramotnost, cizí jazyky využívání ICT, matematika,
přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní
vzdělávání. V letošním roce se do projektu zapojila
i naše škola a vybrali jsme si třetí oblast – využívání ICT.
Z této oblasti použijeme druhou a třetí šablonu - inovaci
a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a vzdělávání
pedagogických pracovníků pro oblast digitálních
technologií. V praxi to znamená, že z důvodu zastaralosti
současné počítačové učebny vybavíme učebnu novou,
zakoupíme dvě interaktivní tabule, dataprojektory do tříd
a současně s tím bude probíhat metodické vzdělávání
všech učitelů. Všichni pedagogové budou tvořit nové
metodické materiály a pomůcky pro žáky, které s nimi
zároveň budou ověřovat ve vyučování. V rámci přijatého
projektu "Zdravá interaktivní škola" bude škole přidělen
finanční příspěvek 893.078,-Kč, který je účelově vázaný.
Projekt bude zahájen 1. 6. 2011. Finanční prostředky
nedostane škola najednou, ale ve dvou etapách. V první
fázi jsme obdrželi 60 %, tj. částka 535.846,80 Kč,
ve druhé fázi (za 14 měsíců) získáme zbývajících 40 %,
tj. částka 357.231,20 Kč. Po hlavních prázdninách by tak
žáci měli zasednout v nové počítačové učebně
a v interaktivně vybavených třídách. Jedná se zatím
o největší a nejnáročnější projekt na naší škole.
Martina Brychtová, učitelka 2. stupně

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL –
ODDÍL KOPANÉ
A tým mužů: Boje o záchranu v I.A třídě jsou prozatím
nesmírně tuhé a borovské áčko čeká ještě několik
krušných zápasů. Ve třetím jarním kole podlehla
Havlíčkova Borová naprosto zaslouženě na hřišti
Chotěboře 3:0. Alespoň bodově si pak její hráči spravili
chuť v domácím utkání proti Dlouhé Vsi. Hosté, kteří
dosud nezískali ani bod, ale na jaře všechny své soupeře
nepříjemně trápí, v Borové vedli prakticky celé utkání po
jediné své střele na bránu. Domácí, kteří zahodili několik
dobrých šancí, se však v samotném závěru vzepjali
a dvěma góly v závěrečných minutách výsledek otočili
ve svůj prospěch. V dosud posledním zápase se pak
Havlíčkova Borová představila na pěkném hřišti
ve Speřicích. Hosté zde podali v poli velmi slušný výkon,
v utkání si vypracovali znatelně víc střeleckých
příležitostí než domácí, ale opět dopláceli na svoji
nemohoucí koncovku a chyby v defenzivě. V souboji
s dalšími ohroženými celky tak již je třeba bodovat.
Výsledky: Dobronín – Havlíčkova Borová 5:1 (Blažek
Miroslav), Havlíčkova Borová – Janovice 1:4 (Hošák),
Chotěboř – Havlíčkova Borová 3:0, Havlíčkova Borová
– Dlouhá Ves 2:1 (Hošák, Veselý P), Speřice –
Havlíčkova Borová 3:0 (1:0)
B tým mužů: Naše rezerva, která po podzimu bez jediné
prohry trůnila ve IV. třídě na prvním, a tedy postupovém
místě, se na jaře zatím výsledkově také trápí. Po domácí
prohře s béčkem Mírovky, přišla kanonáda na hřišti
Keřkova, který Borová jasně rozstřílela 5:0. Pak však
přišel další domácí zápas, ve kterém Borová nedokázala
vstřelit branku a ve šlágru kola podlehla Libici
nad Doubravou, která se tak o bod vyhoupla právě před
domácí do čela soutěže. Ještě však není nic ztraceno,
protože souběžně v posledním kole ztráceli i další
aspiranti na postup Česká Bělá a Vepřová. Zcela reálná
naděje na první místo tak stále žije.
Výsledky: Havlíčkova Borová B – Mírovka B 0:2,
Keřkov B – Havlíčkova Borová B 0:5(2x Zvolánek P.,

SDH Oudoleň Vás zve na oslavu DNE MATEK

STAROPRAŽŠTÍ
HELIGONKÁŘI

P.Šmíd, Antl, A. Frőhbauer), Havlíčkova Borová B –
Libice nad Doubravou 0:2(0:2)
Dorostenci: Dorostenci na jaře prozatím sehráli pouze
jedno mistrovské utkání, ale to zvládli na jedničku.
Na hřišti dosud vedoucí Dlouhé Vsi totiž v přímém
souboji o první místo zvítězili 3:1 a dostali se tak o bod
před svého soupeře. Dlouhá Ves – Havlíčkova Borová
1:3 (1:1) Branky: Fikar 2, Halama.
Mladší žáci 4 + 1: Nejmenší borovští fotbalisté sehráli
na jaře prozatím dvě mistrovská utkání, ze kterých
vytěžili jeden bod. Ten získali ve velmi pohledném
utkání proti Libici nad Doubravou. Poté však prohráli
v derby zápase na hřišti České Bělé.
Výsledky: H.Borová - Libice nad Doubravou 3:3
(2x Fišer M., Lupták) Česká Bělá - H. Borová 6:2 (2:0)
Pozvánka na květnová utkání
MUŽI A: 1.5. od 16.00 hostí doma Štoky, 8.5. jedou
ve 12.15 do Humpolce, 15.5. hostí doma Světlou n.S.,
22.5. jedou ve 14.45 do Ledče n. Sázavou, 29.5. hostí
doma od 16.30 Pohled.
MUŽI B: 1.5. jedou v 8.45 do Úsobí, 8.5. hostí
od 10.00 Rozsochatec B, 15.5.jedou v 15.30 do České
Bělé, 22.5. hostí od 10.00 Šmolovy B, 29.5. jedou
v 15.45 do Vepřové.
DOROSTENCI: 30.4. hrají doma od 15.00 s Veselým
Žďárem, 7.5. jedou ve 13.15 do Šmolov. Dále budou
hrát utkání podle umístění ve skupině. Termíny a časy
budou uvedeny na stránkách fotbalového oddílu
ŽÁCI 4+1: 1.5. – volno, 7.5. jedou v 8.00 do Pohledu,
11.5. ve středu jedou v 15.30 do Dlouhé Vsi, 15.5. hrají
doma od 10.00 s Ledčí n. Sázavou, 22.5. jedou v 8.45
na Staré Ransko, 25.5 ve středu hrají doma od 17.00
s Herálcem.
Zveme všechny fanoušky nejen na fotbal, ale i na dobré
občerstvení v nově opravené garáži.
Jakub Janáček

Výstava ZAHRADA 2011
29. dubna – 1. května 2011
Havlíčkův Brod

KDE: Kulturní dům Oudoleň
KDY: 7. 5. 2011
OD: 16.00 hodin

Ve dnech 29. dubna – 1. května se
v Havlíčkově Brodě uskuteční již 18. ročník
tradiční výstavy ZAHRADA 2011 a jako
každoročně se koná ve vnitřních
i venkovních prostorách Kulturního domu
Ostrov.

Předprodej:
Knihovna Chotěboř, Vinotéka Přibyslav, Úřad
městyse Havlíčkova Borová, prodejna Oudoleň
Vstupné: 100,-- / na místě 130,--

Vstupné:
50,- Kč
děti do 6 let zdarma
6-15 let a důchodci 30,- Kč

