Červen 2011

Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 9. června a 15. června 2011
ZM schvaluje:
• odprodej pozemků p. č. 250/5 a 441/25 paní T. J., Havlíčkova Borová
• smlouvu o odprodeji a věcné břemeno na hydrant u domu či. 167 panu K. B.
• smlouvu o smlouvě budoucí na stavební parcelu p. č. 76/93 za účelem výstavby RD paní M. J.
• výjimku z počtu žáků v ZŠ na školní rok 2011/2012
• poskytnutí finančního příspěvku svazku obcí Borovsko ve výši 31.713,- Kč
• dar od kraje Vysočina ve výši 23.210,- Kč na podporu mládeže poskytnout ZŠ Havlíčkova Borová
• cenovou nabídku od pana Čáslavského na promítání filmů na asfaltovém hřišti za sokolovnou
na Havlíčkovských slavnostech za cenu 23.000,- Kč
• výběr zhotovitele Stavebně historického průzkumu Památníku KHB – rodného domu Karla Havlíčka
Borovského, NKP, rejstříkové číslo: 1177/6-170, čp. 163. ZM schvaluje nabídku pana Ing. arch. Jana
Pešty za celkovou cenu za dílo včetně DPH 49.000,- Kč.
• pověření kontrolního výboru přezkoumáním nákupu traktoru v návaznosti na dotace
• návrh zadání změny územního plánu č. 3
ZM bere na vědomí:
• zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Borovsko za rok 2010 a Podoubraví za rok 2010
• publikaci Toulky vysočinou
• opravy silnic firmou Reacom a SÚS Chotěboř
• dělníky na veřejně prospěšné práce – konec pracovní smlouvy pan Petříček a paní Janečková do 30. 6.
2011 (pracovní smlouva se prodlouží pouze paní Janečkové)
• zprávu kontrolního výboru
• kolaudaci parkoviště u kostela
ZM souhlasí:
• s darováním stavební parcely p.č. 344 s domem č.p.272 – zastavěná plocha občanská vybavenost
(sokolovna ) o výměře 736 m² a pozemek p.č. 2431/2 – ostatní plocha hřiště – stadion o výměře 14657 m²
(rozsáhlé chráněné území ), který je do roku 2025 ve výpůjčce TJ Sokol Havlíčkova Borová, IČO
15059057. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 770, vedeném
Katastrálním úřadem pro Vysočinu – Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Havlíčkova
Borová, Katastrální území Havlíčkova Borová.
• s darováním stavební parcely p.č. 507 s domem č.p. 354 – zastavěná plocha občanská vybavenost –
přístavba sokolovny ( ubytovna ), zapsaná na listu vlastnictví č. 103, vedeném Katastrálním úřadem
pro Vysočinu – Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Havlíčkova Borová, Katastrální území
Havlíčkova Borová.
Příští jednání ZM se uskuteční ve čtvrtek 7. července 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti.

SLOVO HEJTMANA
V půlce června, kdy s předstihem
píšu tyto řádky, jsme stále svědky
dlouhodobých bojů uvnitř vládní
koalice,
vzájemných
výhrůžek,
výčitek a ultimat. Také osobní aféry
vyplují na povrch, neřeší se, časem
se otupí jejich hrot a zase se na ně
zapomene. Tak se tomu děje u nás
léta. Nezvratným faktem je pouze
realita, že jsme leccos v tom našem
státě prošustrovali a musíme šetřit.
Čekají nás tedy mimo jiné léta
odkládané a neřešené reformy
důchodového systému, sociálního
systému, zdravotnictví a mnohé
další.
Jejich
potřebu
nikdo
nezpochybňuje.
Horší je skutečnost, že návrhy
připravovaných
reforem
jsou
sociálně velmi necitlivé. Opět je mají
odnést ti slabší, kteří se nemohou
bránit. Hlavně mladí lidé a důchodci.
K těm bohatším se změny chovají
s pochopením.
A
ještě
více
alarmujícím je to, že tyto
nedomyšlené reformy ve svém
důsledku příliš úspor nepřinesou,
naopak,
v některých
případech
se ještě prodraží.
Reformy jsou šité horkou jehlou
bez
diskuse
nad
důležitými
souvislostmi a jejich řešením.
Například v jakési laické diskusi
nad důchodovou reformou se mluví

SLOVO STAROSTY
Prázdninový provoz v mateřské
škole a ve školní jídelně
Mateřská škola a školní jídelna
budou v provozu do 15. července
2011. Poté budou obě zařízení
uzavřena.
Školní jídelna zahájí opět provoz
ve čtvrtek 25. srpna a mateřská škola
v pondělí 29. srpna 2011. Pokud
budou mít rodiče zájem umístit své
dítě do Mateřské školy v Oudoleni,
mohou se telefonicky dohodnout
s paní ředitelkou Losenickou.
(tel.: 569 642 203)
V Oudoleni bude provoz do 15.
července, poté bude mateřská škola
uzavřena a provoz opět začne
v pondělí 15. srpna 2011.
Žákům základní školy začíná nový
školní rok ve čtvrtek 1. září 2011.

hlavně o tom, že se nám bude
zvyšovat odchod do důchodu na 67
nebo dokonce 70 či více let věku.
Bavíme se o tom, jak bude 70letá
učitelka bojovat s čilými puberťáky
nebo jak budou dělníci – stařečci
zvládat fyzicky náročnou práci.
Přitom ta práce jednoduše pro ně
nemusí být. Nebo budou všichni
mladí na podpoře a staří se budou
potácet v práci? Bude pro stát
výhodné,
když
budou
místo
třicetiletých
pracovat
pětašedesátníci? Nebudou ti staří
méně
výkonní?
A
nebudou
psychické problémy nezaměstnaných
mladých mít i jiné negativní
důsledky? Zkrátka – vyřeší vše jen
prosté posunutí věku, ve kterém
se ještě musí pracovat? Dovolím
si o tom pochybovat.
Peníze nepřebývají ani v krajské
kase. V této situaci nás ještě žádají
o finanční výpomoc policie nebo
hasiči, což jsou ovšem organizační
složky státu, který je zřizuje, řídí
a financuje. Bohužel omezeně a jak
je vidět, nedostatečně. Stát nastavuje
pravidla na výběr peněz, ale neumí
to – vybírá je špatně, s jejich
přerozdělováním je to ještě více
tristní. Navíc stát omezuje tok
finančních prostředků i na ty oblasti,
které před časem „hodil na krk“
krajským samosprávám. O více než
sto milionů méně jsme dostali na

krajské školství, slíbené peníze stále
chybí na zdravotnictví, záchranku
jsme už museli „zachraňovat“ další
mnohamilionovou dotací z krajských
prostředků. Města a obce mají
rovněž s omezováním svých příjmů
dostatek zkušeností. Samosprávy
nejsou firmy, které si mohou peníze
vydělat. Pokud vláda (stát) nezmění
svůj přezíravý vztah k oprávněným
nárokům krajů, měst a obcí, budou
problémy se zajištěním potřeb
občanů v místech jen přibývat.
Leč začíná léto a doba dovolených
a je tedy čas myslet i na příjemné
věci.
Můžeme
nabírat
síly
pod silnými slunečními paprsky
u moře, poznávat historické památky
či jiné způsoby života po celém
světě.
Anebo
zůstat
doma
a prozkoumat třeba neznámé kouty
Vysočiny.
V těch
mírných
kopečcích,
v hlubokých
lesích,
u chladivých rybníků nacházíme my
domorodci i návštěvníci z jiných
krajů a zemí místa pro relaxaci
a odpočinek po celoročním shonu.
Každý může najít místa pro koupání,
cykloturistiku i klasické pěší túry
s doprovodem šumění stromů. Vše
záleží na vaší volbě. Přeji vám všem
pěkné léto, načerpání nových sil
a vytržení
alespoň
na
čas
z každodenních starostí.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Oprava komunikací
Ve středu 15. 6. a v pátek 17. 6. byla
provedena
oprava
komunikací
v Havlíčkově
Borové.
Opravu
provedla Správa a údržba silnic
Chotěboř (SÚS), která na své
náklady opravila krajskou silnici
směrem od náměstí na Přibyslav
a krajskou silnici na Vepřovou.
Na náklady městyse jsme provedli
opravu křižovatky u Netolických,
opravu překopů v ulici Horecká,
Rybízovna, U Vodárny a byly
opraveny všechny větší výtluky.
Náklady budou kolem padesáti tisíc
korun. Pokud bychom získali státní
dotaci na čističku odpadních vod,
museli bychom ulice překopat
a zhotovit
zde
dvojí
vedení
odpadních vod. Jednak by to byla
veškerá splašková voda, která by
byla vedena samostatným potrubím
do čističky, a samostatným potrubím

by byla vedena i dešťová voda.
Z tohoto
důvodu
neprovádíme
komplexní opravy komunikací, ale
zatím stále jen opravy dílčí. Nyní
jsme zvolili opravu teplou balenou
směsí (obalovačka) a plánujeme ještě
asfaltový zástřik.
Hřbitov a jeho okolí
Je neuvěřitelné, jak se někteří
občané na hřbitově chovají. Odpadní
jámu jsme vyčistili, instalovali jsme
žlutý kontejner na plasty, je zde
kontejner na sklo, sud na kalíšky od
svíček, ale nepořádek je snad čím dál
větší.
Zaměstnanci
městyse
provádějí sečení míst, která jsou
přístupná sekačce. Křovinořezem
na hřbitově sečou pouze u zdí,
případně za hroby a kolem hřbitova.
Zbývající plochy kolem hrobů
si musejí občané upravit sami. Touto
cestou žádám návštěvníky hřbitova,
aby odpadní materiál třídili a řádně

ukládali na místa, kam skutečně
patří. Nově zbudované parkoviště
bylo
zkolaudováno.
Největší
problém bude s vodou, která při
větším
dešti
velmi
rychle
z parkoviště stéká, cestou ničí okraje
úzké vozovky, natéká na krajskou
silnici a nakonec končí až
na náměstí. Projekt odvod dešťové
vody řešil tak, že tato měla být
svedena do okolních polí. Na kopci
u hřbitova
chybí
lavičky
a odpadkové koše. Tuto situaci
budeme urychleně řešit.
Hráz rybníka
Provedli jsme „očistu“ hráze rybníka
na Rozvalinách. Bylo neuvěřitelné,
kolik jsme odvozili fůr a co vše sem
občané navozili. Věřím, že tak již
činit nebudou. Hráz bohužel
prosakuje, budeme ji muset opravit,
později oset a osázet stromy.
Asfaltové hřiště zavřeno nebude
Jak si už mnozí obyvatelé našeho
městyse všimli, borovský Sokol
začal v uplynulých dnech a týdnech
pracovat na definitivním oplocení

fotbalového,
asfaltového
i antukového hřiště, za což patří
všem brigádníkům velký dík.
Ale s tím i celkem logicky vyvstávají
otázky, jak to bude s běžným
přístupem na tyto hrací plochy.
Dobrá zpráva. Můžete být klidní,
hřiště uzavřeno nebude! Ve zdi podél
silnice vznikly hned dvě brány. Ta
spodní směrem k pivovaru skutečně
uzamčena bude. Otevírat by se měla
spíše v případech, kdy to bude nutné
– tedy když sem bude třeba zajet
traktorem, něco přivést, odvést…
Ovšem brána, která vyrostla u zdi
sokolovny, by měla být i nadále
otevřena a asfaltové a antukové
hřiště tak bude během dne stále
přístupné. Nutno dodat, že oba tyto
vstupy bylo třeba zabezpečit hlavně
kvůli bezpečnosti dětí. Poloha
spodního vstupu prakticky několik
metrů od frekventované vozovky
skutečně mohla hrozit nebezpečím
nějakého tragického neštěstí. Stačil
by jen jeden zakopnutý míč, dítě,
které
by
za
ním

BOROVSKÉ HRY
Tento víkend proběhnou Borovské hry
Jak už jsme v Borovských listech několikrát
zmiňovali, pro letošní rok se stala naše obec
pořadatelem nyní už tradiční akce –
Borovských her. Díky tomu by k nám mělo
dorazit zhruba až dvě stovky návštěvníků
z několika ostatních obcí se slovem Borová
v názvu. Ti budou ubytování ve škole, školce,
ubytovně a i ve stanech a karavanech.
Alespoň tedy v krátkosti, co se bude vlastně
u sokolovny dít. V pátek večer se bude
na asfaltovém hřišti konat zhruba od 20 hodin
možná poněkud netradiční Oldies party DJem,
hudbou 70. až 90. let a písničkami na přání.
Vstup na akci je ZDARMA! Občerstvení
ve dvou stánkách zajišťují hasiči a fotbalisté,
takže neváhejte a určitě přijďte.
V sobotu už proběhne samotné jádro her, tedy
samotné soutěže. Ty se v pěti disciplínách
dotknou pěti našich spolků, ale jak přesně, to
se nechte překvapit. Zahájení bude v 13,45
hodin a předtím se ještě představí JenTaci se
svým vystoupením. Celým kláním budou
provázet mladí, nadějní a hlavně borovští
moderátoři Zdeněk Štěpán, Klára Vencová
a Jiří Kolouch a naše barvy bude se svým
týmem hájit Michaela Chlubnová. V sobotu
večer pak v sokolovně proběhne zábava, kde
zahraje chotěbořská skupina Nuklear a i sem
je vstup zdarma!
Jakub Janáček

bez rozhlédnutí vyběhlo na silnici…
Dále vznikají i dvě brány v plotě
podél travnatého hřiště. Branka
k posezení
u
pohostinství
u sokolovny bude také otevřena, aby
bylo možné si jít večer posedět ven,
stejně jako tomu je při domácích
zápasech borovských fotbalistů.
Branka u schodiště bude ale zavřená
a otvírat se bude jenom na fotbalová
utkání. Uzavřena bude i spodní
brána, která slouží k příjezdu na
travnaté hřiště. A co se bude u hřiště
dít dál? U sportovního areálu by
mělo být ještě letos zbudováno nové
dětské hřiště s několika prolézačkami
a
jinými
herními
prvky
včetně certifikovaných
bezpečnostních standardů. Hřiště
bude oplocené a přístupné veřejnosti.
V poklidu zde budou moci trávit
společný čas děti a jejich rodiče nebo
třeba místní školka. Aby se však
sportoviště nestalo v noci terčem
vandalů, musí obec zabezpečit i jeho
noční uzavření.
Otto Hájek, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zdravá škola
Naše škola je od roku 2010 zařazena do sítě Zdravých
škol a v letošním roce od května probíhá projekt Den
výživy pro rodiče a veřejnost s názvem „ Zdraví
na talíři“. Tento projekt má několik částí a první z nich je
shromažďování receptů zdravé výživy v těchto
kategoriích: pomazánky – saláty – nápoje – dezerty.
Z nich budeme potom vybírat pokrmy pro předvádění.
Hlavním výstupem bude prezentace pokrmů pro rodiče
a veřejnost, která se uskuteční na podzim v novém
školním roce 2011/ 2012.
Dana Neubauerová, tř.uč. III. tř.
Zdravotní soutěž
Dne 13. 5. se žáci zdravotního kroužku zúčastnili soutěže
v Havlíčkově Brodě. Stanoviště byla umístěna venku
i ve škole. Po náročné soutěži jsme šli na zasloužený
oběd. Z devíti zúčastněných družstev jsme obsadili osmé
místo. Těšíme se už na příští rok, že se posuneme
opět blíž k medailovým místům.
Hana Stránská, Denisa Karásková, IV. tř.
Malá přírodovědná soutěž
24. května se na naší škole pořádala malá přírodovědná
soutěž. Od nás se účastnili žáci
III., IV. a V. třídy. Přijeli také hosté – žáci z České Bělé,
Oudoleně a Krucemburku. Poznávali jsme mnoho rostlin
a živočichů. Naše družstvo z páté třídy ve složení
Markéta Geistová, Iva Josková a Natálie Brychtová bylo
v naší kategorii nejlepší, získalo téměř plný počet bodů.
Třeťáci obsadili třetí místo a čtvrťáci čtvrté. Soutěž byla
moc poučná a velmi se nám líbila.
Natálie Brychtová, V. tř.
Výlet do Polska
27. 5. 2011 v 6 hodin vyrazili účastníci zájezdu
do Polska. Tohoto výletu se zúčastnili učitelé s panem
ředitelem, deset žáků z osmé a deváté třídy a ostatní
ze školy pod vedením Filipa T.A.K. Po únavné cestě
jsme byli rádi, když jsme přejeli hranice a těšili
se na první velkou zastávku ve městě Klodsko. Město
jsme si prohlédli a podívali se do různých obchodů. Naše
další zastávka byla ve městě Wroclaw. Zde nás nejvíce
zaujal most, kde si lidé mohou zamknout na zámek svoji
lásku. Potom už jsme se těšili na městečko Jerka, kde
jsme se měli setkat s našimi kamarády, se kterými jsme
si dopisovali. Čím víc jsme se blížili k městečku, tím více
jsme se obávali setkání. Poláci nás přivítali velmi
srdečně, a tak naše obavy rychle odpadly. Domluva
chvílemi trochu vázla, ale nakonec jsme si česky nebo
anglicky přece jen porozuměli. Druhý den jsme vyrazili
společně s polskými přáteli do města Poznaň. Prohlédli
jsme si „polský orloj“ a viděli mnoho zajímavých
historických míst. Po příjezdu zpět do Jerky jsme se byli
podívat na místní školu, kde nás čekalo přivítání
s občerstvením a programem. Polští žáci pro nás měli
připravená vystoupení, která zakončili písní Jóžin z bážin
a zpívali ji dokonce česky.
Příští den ráno jsme se rozloučili a odjeli. Na dlouhé
zpáteční cestě jsme ještě měli zastávku v městě Jawor

a v Česku jsme se stavili v Trutnově. Na tento zájezd
budeme jistě dlouho vzpomínat.
Michaela Blažková, Simona Karásková, VIII. tř.
Prvňáčci v Havlíčkově Brodě
Žáčci 1. třídy se na konci května vydali do Galerie
v Havl. Brodě, kde byl pro ně připraven interaktivní
program, zaměřený na výtvarnou výchovu. Zde kreslili
a vytvářeli nápadité koláže. Hotové výkresy jsme
po návratu vystavili v naší škole.
Na MDD jsme se vypravili znovu do Havl. Brodu,
tentokrát na exkurzi do knihovny Vysočiny. V prostorách
dětského oddělení nás p. Dolejší seznámila s dětskou
literaturou a půjčováním knih. Pro děti byla připravena
soutěž ve znalostech postaviček z Večerníčku.
Za bezchybné odpovědi nám pustila pohádku. Než jsme
odjeli, stihli jsme si dát pořádnou zmrzlinu.
V. Slámová
Stavebnice Geomag
10. 5. si celá škola hrála se stavebnicemi Geomag. Žáci
během dopoledne vytvářeli méně i více úžasné stavby
nejen podle předlohy, ale i podle vlastní fantazie. Malé
i velké děti hra bavila. Při hře si vyzkoušely prostorovou
představivost a manipulaci s magnety.
Taneční soutěž
V pondělí 23. 5. čekala naše žákyně ve Vojnově Městci
poslední taneční soutěž v tomto školním roce. Děvčata
si jela změřit síly s ostatními tanečními skupinami
z širokého okolí. Akce se uskutečnila pod vedením p. R.
Řezníčkové a SPV Krucemburk. Za vzájemného
kamarádského povzbuzování a mohutného skandování
/byl nás celý autobus/ předvedly svoje skladby nejprve
mladší a pak starší dívky. A jak soutěž dopadla? Mladší
dívky si odvážely pěkný pohár za účast v soutěži, 2.
místo obsadila ve své kategorii skupinka dívek z Jitkova.
„Starší“ a zkušenější obhájily nádherné 1. místo. Zlatý
pohár si přivezly i 3 dívky z 9. třídy za své samostatné
vystoupení. Všem zúčastněným patří naše poděkování
za úspěšnou reprezentaci naší školy a vycházejícím
tanečnicím přejeme i lehký taneční krok v dalším životě.
V. Slámová
Páťáci v Praze a na návštěvě
Divadla Spejbla a Hurvínka
1. června jsme si vyjeli na školní výlet do Prahy. Ráno
jsme nasedli do autobusu na Přibyslav. Tam nám p.
učitelky Neubauerová a Holmanová koupily jízdenky na
vlak. V Praze jsme lanovkou vyjeli nahoru k Petřínu. Po
prohlídce jsme si šli zařádit na dětské hřiště a nasvačit se.
Pak jsme bloudili v zrcadlovém bludišti. Na závěr našeho
výletu jsme navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka.
Divadlo se nám moc líbilo. Po představení jsme jeli
zpátky domů. Celý výlet se nám vydařil.
Markéta Geistová 5.r.
1. a 3. třída v jihlavském podzemí a zoo
Na školní výlet jsme vyjeli 8. 6. v 7.15h autobusem do
našeho krajského města. Na náměstí jsme se nasvačili,
prošli jsme je a šli do podzemí. Chvilku jsme čekali na
průvodce. V podzemí to bylo moc hezký. Nejvíc se nám
líbilo, když p. průvodkyně zhasla a byla tam tma. Svítily

jen nápisy z 2. světové války, které tam vojáci napsali.
Sahali jsme si i na „průchod do jiného světa“.
Pak jsme se už těšili do zoo. Viděli jsme různá zvířata
a posvačili u opic. Bylo to legrační, jedna opice tam
nosila malou opičku. Nezapomněli jsme si něco koupit
a šli jsme se proběhnout na dětské hřiště. V zoo se mi
nejvíc líbili tuleni, a jak jsme nakupovali.
Eliška Hájková 3.r
.

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ

Místní akční skupina
Havlíčkův kraj, o.p.s. informuje
Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné
moci), které spolupracují na rozvoji venkova
a zemědělství. Při získávání finanční podpory pro svůj
region z Evropské unie a z národních programů používá
metodu LEADER (= přístup zdola). Jedná se o čtvrtou
dotační osu z Programu rozvoje venkova. Na území
České republiky v současné době existuje více než 150
MAS.
Obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj vznikla
v roce 2006. Do své územní působnosti zahrnuje 14 obcí
o celkové rozloze 196,7 km² se zhruba třinácti tisíci
obyvateli. V roce 2008 bylo vybráno 48 nejlepších MAS
z České republiky, mezi které patřila i naše. Od té doby
bylo v MAS realizováno, nebo je těsně před dokončením,
25 projektů v celkové hodnotě zhruba 30 milionů korun.
Z této částky Státní zemědělský intervenční fond
žadatelům vyplatil finanční podporu okolo 17,5 milionu
korun.
Jedná se o projekty, které vznikly na našem území
a zlepšily podmínky života obyvatelům regionu.
Z celkového počtu byly realizovány tři zemědělské
projekty, tři projekty podnikatelské, třináct projektů
realizovaly obce a šest projektů neziskové organizace
a církve. Namátkou vybírám některé z nich:
Rekonstrukce přístupové cesty ke kostelu sv. Václava
v Horním Studenci, Rekonstrukce elektroinstalace
a elektroakustiky v kulturním domě v Přibyslavi,
Výměna střešní konstrukce a statické zajištění budovy

2. a 4. třída v Nových Hradech
Každý rok se těšíme na školní výlet. I letos jsme
se dočkali. Navštívili jsme informační centrum v Proseči,
kde jsme se dověděli mnoho zajímavých věcí o přírodě.
Potom jsme jeli na zámek Nové Hrady, do muzea
cyklistiky a na chovnou stanici koní. Na zpáteční cestě
jsme viděli jeden z největších stromů v Telecím. Nejlepší
byla „zpívající“ lípa v Telecím.
Hana Stránská a Denisa Karásková 4.r.

obecního úřadu ve Velké Losenici, Klubovna
v prostorách požární zbrojnice v Havlíčkově Borové,
Rekonstrukce kulturního domu ve Stříbrných Horách,
Přístavba multifunkčního sálu k MÚ Ždírec
nad Doubravou, Statické zajištění stropu sokolovny
v Krucemburku, Přístavba sokolovny ve Vojnově Městci,
Stavební úpravy v kostele v Sopotech, Porodna krav
v Krucemburku, Technické vybavení provozovny
v Hudči, Přístavba hasičského domu v Podmoklanech,
Zázemí pro kulturní život a zlepšení vzhledu obce
Modlíkov, Manipulační plocha Dolní Vestec - Slavíkov
a ve výčtu bych mohla pokračovat.
Také v letošním roce proběhla výzva k předkládání
projektů a na MAS bylo rozděleno 5 milionů korun mezi
sedm žadatelů. Žádosti jsou nyní na Centrálním
pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu
Praha a čekají na schválení.
Činnost Havlíčkova kraje ale nespočívá jen v získávání
dotací ze SZIF. Za poslední dva roky se nám podařilo
uskutečnit dvě společné vánoční výstavy, vydařený
šachový turnaj o Pohár Havlíčkova kraje a několik
prezentačních výstav (např. ve Slavětíně, v Dlouhé Vsi,
ve Vojnově Městci). Nyní MAS chystá menší
doprovodnou akci na Havlíčkovskou slavnost
do Havlíčkovy Borové a připravuje se na celostátní
výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde
se bude prezentovat s ostatními MAS z kraje Vysočina.
V brzké době proběhne také velké„skládání účtů“.
O prázdninách budou po území České republiky jezdit
kontroly z Ministerstva zemědělství, Národní sítě MAS
a Státního zemědělského intervenčního fondu, aby se
na vlastní oči přesvědčily jak projekty „běží“ v praxi
a zda vynaložené prostředky byly použity účelně.
Díky těm, kteří před pěti lety iniciovali vznik naší
společnosti, mohou žadatelé prostřednictvím MAS čerpat
finanční prostředky na prospěšné projekty.
Jaroslava Hájková,
ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna Havlíčkova Borová ve spolupráci s místním občanským sdružením JenTak pořádá pro děti již
VIII. ročník akce s názvem „Poznej Havlíčkův kraj“. Tato akce, na kterou knihovna obdržela dotaci od Ministerstva
kultury ČR, bude probíhat po 2 dny o těchto prázdninách, během kterých budou mít děti možnost zábavně
nahlédnout do historie Havlíčkovy Borové a blízkého okolí. Společně také navštívíme Hrusice, rodiště spisovatele
a malíře Josefa Lady. Bedlivě sledujte plakátky! Těšíme se na vás!
Hana Půžová a JenTaci

SPORT
Stříbro bralo béčko i dorost,
áčko končí předposlední
Rozporuplnou sezonu prožili havlíčkoborovští fotbalisté.
Zatímco áčko nedokázalo získat dostatek bodů, aby se
vyšvihlo na lepší než předposlední místo I.A třídy, béčko
díky lepšímu závěru jarní sezony dosáhlo na druhé místo
ve IV. třídě. A stejně se dařilo i dorostu, ten však byl
poháru pro přeborníka okresu opravdu velmi blízko…
A tým:
První borovský mančaft nedokázal po roční anabází
udržet I.A třídu a z předposledního místa jde
s devatenácti body (5 výher, 4 remízy) opět o patro níž.
S největší pravděpodobností v kádru nastane jistá
obměna, protože někteří hráči chtějí ukončit aktivní
hraní, a ke slovu by se tak mohli dostat mladší naděje
z dorostu, z nichž se někteří do týmu postupně
zabudovávali už během jara.
Poslední výsledky:
HB – Pohled 4:3(1:0)
V první půlce hráli domácí aktivní fotbal s několika
vyloženými šancemi a jednou vstřelenou brankou
v úvodu. Ve druhém dějství se na hřišti odehrála divoká
přestřelka, ve které dvěma góly Blažka v závěru domácí
otočili vývoj na svoji stranu.
Branky: Blažek 2, Němec, Šrámek (pk)
Přibyslav – HB 2:0(1:0)
Zápas o naději hosté vůbec nezvládli a domácí,
dirigování středovou dvojicí Strašil – Krčál, naprosto
zaslouženě zvítězili.
HB – Věžnice 1:2(0:0)
Poslední utkání, které by Borové dávalo alespoň
teoretickou šanci na záchranu, také nedopadlo dobře.

I přes chladný výkon domácích v prvním poločase
branka nepadla a paradoxně přestože ve druhém dějství
Borová alespoň částečně zlepšila hru, během jedné
minuty dvakrát inkasovala. Ani snížení Stejskala čtvrt
hodiny před koncem už body nepřineslo.
Branka: Stejskal
Pelhřimov B – HB 0:0
V posledním zápase sezony podali borovští možná
nejlepší výkon v soutěži. Domácí prakticky do šancí
nepouštěli, uvolněnou a aktivní hrou hlavně ve druhém
poločase si proti špičkovému celku soutěže vytvořili
hned několik gólových příležitostí. Jenže bolest,
na kterou oslabený tým doplácel během celého roku –
neproměňování šancí – platila i na umělé trávě
v Pelhřimově.
B tým:
Borovská rezerva byla po podzimní části bez jediné
prohry největším adeptem na postup do vyšší soutěže.
Několik hodně nevydařených utkání na jaře ji však tuto
naději vzalo. V závěru se však béčko dostalo opět
do slušné formy a dobrými výkony i výsledky
se dokázalo vyšplhat alespoň na stříbrnou pozici.
I v béčku se po sezoně chtějí některé opory rozloučit
s kariérou, proto by i zde měl vzniknout prostor pro hráče
hlavně z dorostu.
Poslední výsledky:
Vepřová – HB 1:0 (1:0)
HB – Štoky B 3:2 (1:0)
Branky: Veselý, Antl, Doležal
Maleč – HB 0:2 (0:0)
Branky: Štefáček, Šmíd
HB – Lučice B 5:0 (3:0)
Branky: Klement 2, Šrámek, Fikar, Veselý

Dorost:
Mladí fotbalisté pro letošní sezonu disponovali kvalitním kádrem, který se po právu až do posledních minut sezony
pral o mistrovský pohár pro přeborníka Okresu. Ještě několik málo minut před koncem vedli dorostenci v Jeřišně 4:3,
což by jim zaručovali celkové prvenství, domácí však v závěru vyrovnali z penalty, a nakonec se tak mohli radovat
právě oni. I přesto však dorostenci za celou letošní soutěž zaslouží pochvalu a mnoho z nich se jistě dobře uchytí
i v A a B týmu. Letošní ročník však byl prozatím pro dorost labutí písní. Hráčů je zkrátka málo, a proto pro příští
sezonu se toto mládežnické družstvo v okresních soutěžích neobjeví.
Tabulka OP DOROSTU – o přeborníka
1. Jeřišno
6 4 1 1 24
: 13
13
2. Havl. Borová
6 3 2 1 26
: 16
11
3. Dlouhá Ves
5 2 1 2 15
: 22
7
4. Velká Losenice
5 0 0 5 6
: 20
0
Zápasy baráže:
15. 5. Venku
VELKÁ LOSENICE
3:1 (1:0)
Fikar (PK), Frőhbauer, Halama
21. 5. Venku
DLOUHÁ VES
4:1 (1:1)
Fikar 3(1PK), Doležal z PK
27. 5. Doma
JEŘIŠNO
1:4 (1:1)
Fikar
4. 6. Doma
VELKÁ LOSENICE
8:0 (5:0)
Fišer 2, Rosický 2, Halama, Doležal, Fikar,
Havlíček
11. 6. Doma
DLOUHÁ VES
6:6 (2:4)
Fikar 2, Halama 2, Sobotka, Benc St.
18. 6. Venku
JEŘIŠNO
4:4 (2:1)
Sobotka 2, Doležal, Halama

Všem občanům a čtenářům Borovských listů
přeji příjemné letní dny, pohodovou dovolenou a hodně radosti z každodenních maličkostí.
Otto Hájek, starosta

