Květen 2011

Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové
konaného dne 12. května 2011
ZM schvaluje:
• zápis do kroniky za rok 2010
• závěrečný účet městyse za rok 2010
• odstranění nedostatků, které byly zjištěny auditem za rok 2010
• prodej pozemku p. č. 76/76 paní Šrámkové
• změnu dodavatele na plyn a elektřinu
• přizvání odborníka na posouzení budov ZŠ, MŠ a úřadu městyse kvůli zateplení a výměny oken
• poskytnutí půjčky z FBR panu Milanu Stehnovi na výměnu oken
• výpověď nájemní smlouvy na rybník Podhorák mezi LDO Přibyslav a Městysem Havlíčkova Borová
dohodou
• závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2010 LDO Přibyslav
• firmě Chládek a Tintěra zajištění zaměření ke kolaudaci přístupové cesty ke kostelu sv. Víta
ZM pověřuje:
• pracovní skupinu pro Program regenerace Městské památkové zóny Havlíčkova Borová přípravou
podkladů na jednání ZM za účelem výběru zhotovitele SHP, dle platné metodiky Národního
památkového ústavu
ZM bere na vědomí:
• přípravu XIII. ročníku Borovských her, které se budou konat o víkendu 24. 6.
v Havlíčkově Borové
• zaslání dopisu neplatičům nájemného v obecních bytech

Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 9. června 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

- 26. 6. 2011

SLOVO HEJTMANA
Před rokem mě potěšila zpráva, že
byla
zpřístupněna
evidence
válečných hrobů umístěných v kraji
Vysočina a dále v celé České
republice i v zahraničí. Tato
evidence zahrnuje nejen místa, kde
jsou pohřbeny ostatky osob, které
zahynuly v důsledku aktivní účasti
ve vojenské operaci nebo v důsledku
válečného zajetí, ale i pomníky a
pamětní desky nebo jiné symboly
připomínající válečné události. V
kraji
Vysočina
je
nejvíce
evidovaných válečných hrobů a
pietních míst na Jihlavsku (713),
dále pak na Třebíčsku (295), na
Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku
(255) a na Pelhřimovsku (193).
Vzpomněl jsem si na to, když jsme
začátkem května u mnoha památníků
a pomníků i v našem kraji uctívali
památku obětí druhé světové války –
jedné z nejstrašlivějších událostí
v historii lidstva.
V této souvislosti bych se
rád vyjádřil k diskusi nad
poválečnými
násilnostmi
proti
civilnímu německému obyvatelstvu
– například i v našem kraji
v Dobroníně. Tyto násilnosti včetně
mnoha vražd bezbranných Němců
jsou neomluvitelné a jejich iniciátory
byli nejednou ti, kteří měli určitý
sadismus v sobě a využili příležitosti
k jeho vybití. Můj táta se aktivně
zúčastnil
v Praze
květnového
povstání proti okupantům, v němž
zahynulo mnoho českých vlastenců.
Ale zažil taky ty „bojovníky“, kteří
se zapojili až do represí těch
bezbranných ve chvílích, kdy už jim
nic nehrozilo. A pak si za „zásluhy“
obsadili byty po Němcích a úspěšně
se hlásili o odbojářský důchod a
výhodná místa ve státních službách.
Když to můj otec viděl, obojí odmítl.
Často ovšem tyto excesy
vznikly
také
jako
výbuch
chvíle, nashromážděného
hněvu
a dlouhodobého života pod tlakem
a ve strachu. Je třeba vnímat tyto
časové souvislosti. Nebyly to za
okupace jen ty viditelné šílené akce
jako bylo vyhlazení Lidic. Za více
než šest let okupace byli Češi
v protektorátu
svědky
krutého
tyranského zacházení s jednotlivci
i skupinami svých spoluobčanů, kteří
končili v koncentrácích nebo pod

katovou sekyrou. To bohužel za
mlčení nebo dokonce nadšeného
přitakání velké většiny německé
komunity. A ještě jen pár dní před
koncem války museli čeští občané
přihlížet nemilosrdným masakrům,
které nevznikly ze zloby a letité
křivdy, ale z chladné hlavy a
rozpálených samopalů esesáků a
nejednou
i
jejich
civilních
německých pomahačů. Desítky
mrtvých z konce války v Třešti nebo
Velkém Meziříčí jsou jednou z těch
posledních připomínek nesmyslného
vraždění.
Každá
krutá
smrt
jakéhokoliv nevinného člověka je
odsouzeníhodná. Ale je nutné vidět i
tyto věci v kontextu doby vyváženě a
ne podle dobových
tendencí
preferovat jen jednu stránku historie.
A to ve všech směrech a v každé
době. Je nutné, abychom vnímali
příčiny a důsledky, souvislosti dějů.
Abychom
nenahrazovali
jedno
zjednodušení
historie
zase
zkreslením opačným. A konkrétně je
jednoznačné, kdo druhou světovou
válku rozpoutal a kdo byl tedy
viníkem miliónů zmařených životů.
Poválečné útrapy civilních občanů
německé národnosti byly někdy
zbytečné, mnohdy nespravedlivé, ale
byly přímým důsledkem dřívějších
fašistických zvěrstev.
Už
řecká
bohyně
spravedlnosti Diké držela mimo jiné
v levé ruce váhy. Jako symbol
nutnosti pečlivého vážení viny a
neviny – i té rovnováhy pohledů na
činy. Nic se nedá hodnotit bez
vyváženosti posuzování. Ještě jeden
příklad ze současnosti. Příznivci
Usáma bin Ládina lkají nad jeho
koncem, dokonce se rozhořčují nad
způsobem jeho pohřbu. A co ty tisíce
nevinných lidí, co šli do práce
v newyorských mrakodrapech, jeli
vlakem na nádraží v Madridu nebo
autobusem v Londýně? I tady jsou ty
váhy silně nachýlené na jednu stranu.
On si začal,“ žalují děti. V jejich
pojetí spravedlnosti je to důležité. U
dospělých je vše trochu složitější, ale
i zde hraje prvotní příčina pro další
děje podstatnou roli.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

BOROVSKÉ HRY
VYPUKNOU
UŽ ZA MĚSÍC
Pro letošní rok připadala na naši
obec po několika letech příjemná
starost
s pořádáním
tradičních
a velmi populárních Borovských her.
Nudit se během nich určitě nebudete.
Hlavní jádro her (tedy samotné
soutěže) se uskuteční v sobotu 25.
června, ale někteří návštěvníci
z účastnických obcí k nám dorazí již
v pátek odpoledne a všichni zřejmě
budou z Havlíčkovy Borové odjíždět
v neděli během dne. Akce tedy
v podstatě potrvá celý víkend.
Potvrzeno je prozatím zhruba 150
lidí, kteří by k nám na tuto akci měli
zavítat z jiných obcí, které se ve
svém
názvu
honosí
slovem
„Borová“. Bez zajímavosti není ani
fakt, že se zde představí i družstvo až
ze Slovenska.
A jaký bude alespoň v krátkosti
program? V pátek se na asfaltovém
hřišti uskuteční letní diskotéka, na
které zazní nezapomenutelné hity 70.
až 90. let a písničky na přání. Na své
by si tedy mohli přijít všechny
věkové generace. Připraveno bude
v pátek večer i na celý víkend bohaté
občerstvení, které na hřišti obstarají
hasiči a fotbalisté. Nenechte si ujít
jistě
velmi
příjemnou
akci
pod otevřeným nebem. Vstup bude
zdarma.
Sobota se již ponese ve znamení
samotných her. Ty propuknou
odpoledne okolo 14 hodiny. Pro
závodníky bude připraveno pět
soutěží, které se tematicky dotknou
našich místních spolků. Jako
moderátoři celou akcí provedou
místní: Zdeněk Štěpán, Klára
Vencová a Jiří Kolouch. Opět bude
k dispozici všemožné občerstvení,
doprovodný program a večer se
v sokolovně
uskuteční
taneční
zábava pro všechny generace, na
které se představí chotěbořská
skupina
Nuklear
(znáte
je
z maškarního plesu) a i sem bude
vstup samozřejmě zdarma.
Přijďte podpořit naše barvy (tým pro
letošní
rok
skládá
Michaela
Chlubnová), zasmát a pobavit se
a nezapomeňte pozvat také své
známé i přátele. Těší se na vás
zástupci
městyse
i
všichni
pořadatelé.
Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v následujícím
přehledu
předkládám
náměty
zastupitelů Městyse Havlíčkova Borová. Z uvedených
sdělení jsme vycházeli při přípravě úkolů na rok 2011
a budeme je využívat v letech dalších. Děkuji za náměty
i dvanácti našim spoluobčanům, kteří nám v anketě
sdělili svá stanoviska, myšlenky a názory. Ostatní občané
s námi nechtěli spolupracovat? Nebo na anketu
zapomněli?? Nebo řeší svoje připomínky, náměty,
SILNÉ STRÁNKY


















nezadlužená obec, vyrovnaný rozpočet,
ekonomická stabilita, čerpání dotací,
školka, škola, pošta, úřad městyse, kostel, hřbitov,
prodejny, muzeum, knihovna,
plynofikace, místní rozhlas,
vlastní vodovod, les, početný bytový fond,
sběrný dvůr, kompostárna,
základní lékařská péče,
pořádání kulturních a společenských akcí,
funkční spolky, organizace a sdružení,
autobusová doprava, dopravní dostupnost,
blízká dostupnost do měst,
blízké napojení na rekreační oblasti,
aktivní místní akční skupina Havlíčkův kraj,
aktivní svazky obcí (Borovsko, Přibyslavsko,
Podoubraví),
dotované prodejny v Železných Horkách
a v Peršíkově,
obsazené chalupy v Železných Horkách a
v Peršíkově, péče chalupářů

nápady, názory a problémy třeba jenom se sousedy,
kamarády, přáteli, na různých setkáních, sezeních
a oslavách, případně jen v pohostinství???
Vážení občané,
žádám vás: „Pokud budete mít chuť spolupracovat
a podílet se na chodu městyse a místních částí, přijďte
na úřad městyse a pokusíme se věci řešit společně nebo
využijte na úřadu městyse schránku a do ní nám vše
napište.“
Za vstřícnost, ochotu a spolupráci vám děkuji.
SLABÉ STRÁNKY
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PŘÍLEŽITOSTI – MOŽNOSTI
♥

větší využití turistického ruchu (zimní sportování –
běžky, letní sportování – kola),
♥ K. H. Borovský – muzeum – pomník – kostel
(významnější využití našeho rodáka),
♥ podpora podnikatelů s ambicemi na tvorbu
ubytovacích a stravovacích zařízení,
♥ vytvářet prostory pro živnostníky, podnikatele,
♥ pravidelné setkávání seniorů, ocenění jubilantů,
♥ vítání občánků, klub maminek,
♥ podpora mimoškolních činností dětí a žáků,
♥ podpora spolků, organizací i jednotlivců,
♥ podpora aktivit zaměřených na rodiny,
♥ využití nezaměstnaných v obci,
♥ možnost zajištění pečovatelské služby,
♥ využití dotací z evropských fondů,
♥ věnovat zvýšenou pozornost třídění odpadů,
♥ nové pozemkové úpravy, nový územní plán,
♥ nové stavební parcely, zlepšení vzhledu obce,
♥ zlepšení komunikace s občany,
♥ lepší mezilidské vztahy,
♥ více úsměvů, více sluníčka, žádná mračna,
Poznámka: Výše uvedené není řazeno podle důležitosti.

zdravotnictví, tři dojíždějící lékaři
špatná průjezdnost některých ulic,
parkování autobusů u domu č. p. 220,
smutné příjezdy do městyse ze všech směrů,
stav některých objektů (Musilovo, Pavlíčkovo,
Čikarovo, Zvolánkovo atd.)
nevyhovující stav náměstí, nepořádek, chaos,
neudržovaný a neupravený park,
koupaliště, AKORD, dětské hřiště, tělocvična,
nedostatek stavebních parcel,
málo pracovních příležitostí,
rezervy v mimoškolní práci s mládeží,
nedobré vztahy mezi občany,
špatná komunikace s občany,
malá informovanost občanů o záměrech zastupitelstva
a práci zastupitelů
nezajištěné stravování v obci,
chybějící pečovatelská služba,
chybí vlastní kulturní zařízení,
sokolovna není místní, ale je ve vlastnictví Tělocvičné
jednoty SOKOL v Praze,
špatný stav místních i krajských silnic,
chybějící kanalizace a čistička,

OHROŽENÍ – RIZIKA


















úbytek obyvatel, málo novorozenců,
udržitelnost lékařské péče, málo pacientů
udržitelnost dopravního spojení, málo spojů
neochota vlastníků pozemků při rekonstrukci krajské
silnice, na Slavětín a Přibyslav,
prosazení návrhů v Radě městyse,
možnost zadlužení obce, půjčky, úvěry,
narůstající povinné výdaje z rozpočtu obce,
málo obecních pozemků na výměnu,
málo podnikatelů, málo pracovních míst,
dojíždění za prací, nezájem zůstat v obci,
málo stavebních parcel, cena stavebních parcel,
nedokončené a chátrající obecní domy a byty,
péče o místní části Železné Horky a Peršíkov
nezájem občanů o dění v obci,
přetrvávající špatné vztahy mezi občany,
žádné úsměvy, žádné sluníčko, jen zamračeno,

Příprava územního plánu
Zastupitelstvo městyse Havlíčkova Borová schválilo dne
10. 3. 2011 pořízení nového územního plánu. Důvodem
byla omezená platnost stávajícího územního plánu
a potřeba pořízení nové dokumentace v souladu
s požadavky nového stavebního zákona (zák. č.183/2006
Sb). V letošním roce proběhnou přípravné práce, tj.
schválení zadání územního plánu a vyřízení dotace.
Žádáme občany a firmy mající do budoucna
jakékoliv požadavky na změnu způsobu využití území
– např. nová zástavba, výstavba rybníků, zalesnění
apod., aby své požadavky uplatnili písemnou formou
a předali na úřad městyse nejpozději do 30. července
2011. Pro jejich úspěšné zapracování do nového
územního plánu je důležité, aby byly tyto požadavky
zahrnuty již do zadání nového územního plánu.

bude zde cítit vůně cukroví, opékaného masa, klobás
a budou se prodávat různé nealkoholické i alkoholické
nápoje. Pro mladé začíná pouťové veselí již v pátek 17.
6., kdy v místní sokolovně pořádají fotbalisté taneční
zábavu, na které zahraje skupina BARON BEAT. Hned
v sobotu pokračují fotbalisté v pořádání druhé zábavy,
na které se budou účastníci bavit za doprovodu skupiny
VOSA.
Věřím, že všichni účastníci pouťového veselí si svůj
program uspořádají tak, aby odcházeli vždy spokojeni.
Zvláště omladinu vyzývám, aby své nálady umocněné
alkoholem nevyjadřovala násilím a agresivitou a neničila
obecní a soukromý majetek. Děkuji.
Otto Hájek

Prohlídka městyse a místních částí
Ve čtvrtek 19. května 2011 uskutečnili zastupitelé (Geist
Jiří, Hájek Otto, Hájek Ladislav, Janáček Jakub, Šmíd
Karel,Štukhejl Marek, Uttendorfský Aleš a Uttendorfská
Božena) za přítomnosti člena kontrolního výboru Buriana
Davida prohlídku Havlíčkovy Borové a Peršíkova.
V době od 18.00 hodin do 20.30 hodin jsme se zajímali
o stav obecních budov, domů, bytů, pozemků, diskutovali
jsme o možnosti budoucí výstavby rodinných domků,
řešili jsme nepořádek a naopak velmi upravená
prostranství jak veřejná, tak i soukromá. S některými
závěry, které projednáme na červnovém zastupitelstvu,
vás seznámíme v příštím vydání Borovských listů.

Přírodovědná soutěž
V úterý 24. 5. 2011 proběhla na naší škole malá
přírodovědná soutěž. Žáci ze čtyř škol – ZŠ Krucemburk,
Česká Bělá, Oudoleň a Havl. Borová, porovnali svoje
znalosti v poznávání rostlin a živočichů našich luk, lesů
a vod. Asi po měsíční přípravě se na krásném prvním
místě umístily žákyně V. třídy Markéta Geistová, Natálie
Brychtová a Iva Josková. A skupina žáků ze III. třídy –
Ivana Lipavská, Pavel Zvolánek a Ondřej Dejmal
vybojovali bronz. Všem srdečně blahopřejeme a děkuji
všem za účast a perfektní spolupráci učitelů při náročné
přípravě.

Rekonstrukce silnice III/3507 Havlíčkova Borová
– 3. etapa
Firma DMC Havlíčkův Brod zpracovala studii společné
projektové dokumentace na rekonstrukci uvedené silnice.
Na základě požadavků Městyse Havlíčkova Borová bude
řešena i rekonstrukce části silnice K Vepřové z náměstí
k p. Škorpíkovi. Bude provedena i rekonstrukce části
oblouku parku a prostoru před sochou K. H. Borovského.
Současně zde bude položena kanalizace, která svede
dešťovou vodu, která vtéká na náměstí. U „Lukšů“ je
naplánováno parkoviště pro pět osobních aut
pro návštěvníky rodného domku K. H. Borovského. Je
zpracován i plán umístění veřejného osvětlení. Dosud
jsme neobdrželi odpověď z ČEZ ve věci přeložky
nadzemního vedení do země. Návrh studie bude v příštím
týdnu zveřejněn na úřední desce, kde se s ním mohou
občané seznámit.
Svátek matek
Letos připadl Svátek matek na státní svátek 8. 5. 2011.
Rada městyse na čele se starostou se omlouvá všem dříve
narozeným ženám a matkám, které v minulosti vždy
navštěvovaly dohodnuté dvojice žen s malým dárečkem.
Tentokrát jsme zapomněli a velice nás to mrzí.
V budoucnu se polepšíme a akci lépe zajistíme.
Borovská pouť
Tradiční borovská pouť připadá na první neděli po Vítu.
Letos to bude 19. června, kdy ožije náměstí pouťovými
atrakcemi, zaplní ho stánky s různě kvalitním zbožím,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Lehkoatletické závody školních družin
Ve čtvrtek 26. 5.2011 vyrazila skupina vybraných atletů
na Lehkoatletické závody školních družin do Chotěboře.
Soutěžili ve třech královských disciplínách: běhu
(sprintu) na 100 m, hodu kriketovým míčkem a skokem
do dálky. Někteří z účastníků byli na závodech prvním
rokem a pouze si oťukávali závodiště. K těm nejmladším
patřily prvňačky Dorotka Stránská, Klárka Kadlecová,
Janička Hájková a Liduška Bencová. K těm zkušenějším
závodníkům patřili: Vilda Klement, Jitka Novosadová,
Tom Havlíček, Tom Blažek, Pavel Kadlec, Ivana
Lipavská a David Lupták. I přes velkou účast našich
atletů se ve velké konkurenci podařilo vybojovat
bronzovou medaili pouze Václavu Kubátovi v hodu.
Ale i tak všem děkuji za reprezentaci a statečnost.
Ve stejných disciplínách se bude soutěžit i v Havlíčkově
Brodě a tam se snad ukáže, co Borová dokáže. Držíme
palce.
Mgr. Iveta Neubauerová

Srdečně Vás zveme na

KÁCENÍ MÁJE
které se uskuteční
v tuto neděli 29. května 2011 od 14 hodin
v Havlíčkově Borové na náměstí
Na akci vystoupí žáci sedmé třídy
se svojí inscenací pohádky
od Jana Wericha Lakomá Barka.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 7. května 2011 se kolektiv mladých hasičů
Havlíčkova Borová zúčastnil oblastního kola dětské hry
Plamen, který se konal v Oudoleni. V kategorii mladších
jsme se umístili na 2. místě z osmi zúčastněných družstev
a ve starších dokonce na 1. místě ze sedmi družstev. Toto
umístění nám zajistilo postup do okresního kola a to
v obou kategoriích. Okresní kolo se konalo 22. května
2011 v Havlíčkově Brodě. Po nelítostném boji se naši
starší umístili na 5. místě a mladší na 2. místě. Domů
jsme tak přivezli stříbrné medaile.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

SPORT
FOTBALOVÉ OKÉNKO
(www.tjsokolborova.cz)
Áčku ani béčku se nedaří, dorost bojuje o titul
A tým:
Havlíčkova Borová v I. A třídě na jaře zaznamenala
prozatím pouze tři body za vítězství s Dlouhou Vsí.
V posledních utkáních se hráči potýkají s kvalitou
v zakončení a potápějí je chyby v defenzivě. A tým ještě
čekají čtyři kola, doufejme tedy, že se bude výsledkově
dařit více než doposud a že se podaří historicky nejvyšší
soutěž v obci udržet.
Poslední výsledky:
Havlíčkova Borová – Štoky 0:1(0:0)
Hosté v první půli zahodili pokutový kop, domácí se poté
tlačili do zakončení, ve čtvrt hodiny před koncem je
Štoky potrestaly z brejku.
Humpolec B – Havlíčkova Borová 5:0(2:0)
Proti notně posílenému áčku Humpolce neměla Borová
prakticky šanci.
Havlíčkova Borová – Světlá nad Sázavou 0:3(0:0)
Domácí, kteří se navíc potýkají s rozsáhlou marodkou,
drželi v prvním poločase bezbrankovou remízu. Na
začátku druhé půle se po rohu trefil kanonýr Křikava.
Borová pak dvacet minut zabrala, ale druhá branka
Křikavy jejich snahu utnula. Nejlepší střelec soutěže pak
ještě pečetil vítězství po dalším rohovém kopu.
Ledeč nad Sázavou – Havlíčkova Borová 2:1(0:0)
V prvním poločase se toho moc zajímavého neudálo.
V 64. minutě otevřel skóre po pěkné individuální akci
Štefáček, domácí srovnali po chvíli Kalivodou z penalty
a v nastaveném čase rozhodl z hodně sporné situace opět
Kalivoda.
B tým:
Ani borovské rezervě se na jaře rozhodně nedaří podle
jejích představ a několik špatných výsledků zřejmě vzalo
Borové naděje na postup do vyšší soutěže.
Poslední výsledky:
Úsobí – Havlíčkova Borová B 3:0(1:0)
Havlíčkova Borová B – Rozsochatec B 2:0(0:0)
Česká Bělá – Havlíčkova Borová B 3:0(2:0)
Havlíčkova Borová B – Šmolovy B 2:2(1:1)

Dorost:
Zatímco družstva dospělých příliš bodů do tabulky
nesbírají, dorostenci mají nakročeno k získání titulu
okresního mistra. V současné době probíhá barážová část
soutěže a našim hráčům se daří prozatím velice dobře.
Poslední výsledky:
Velká Losenice – Havlíčkova Borová 1:3(0:1)
Dlouhá Ves – Havlíčkova Borová 1:4(1:1)
Žáci:
Naši nejmenší, jejichž kádr se v poslední době
stabilizoval, se ve své soutěži bijí se fyzicky vyspělejšími
soupeři, přesto jejich zapálená hra stojí za zhlédnutí.
Poslední výsledky:
Dlouhá Ves – Havlíčkova Borová 1:3(1:1)
Havlíčkova Borová – Ledeč nad Sázavou 1:1(0:1)
Staré Ransko – Havlíčkova Borová 15:0(11:0)

ATLETIKA:
Borovští bodovali na aletických závodech.
Děvčata postupují na republiková klání!
V pondělí 9. května se na stadionu Jiskry v Havlíčkově
Brodě uskutečnili atletické závody (skok do dálky, hod
kriketem, krátké a střední běžecké tratě), kterých se
zúčastnilo o šest zástupců Havlíčkovy Borové.
Na druhém místě v kategorii Mladší žákyně I se na
druhém místě umístila Jana Šimunková. (9. Místo Jitka
Novosadová, 11. Místo Kateřina Luňáčková)
Tereza Šimunková vyhrála s přehledem svoji kategorii
Mladší žákyně II, David Lupták se umístil na druhém
místě mezi mladšími chlapci a Lenka Novosadová brala
taktéž stříbro mezi dorostenkami.
Všichni borovští medailisté díky svým výborným
výsledkům postoupili do krajského kola, které proběhlo
23. května v Třebíči. A i zde dosáhli zástupci našeho
městyse opravdu vynikajících výsledků!
Ve svých kategoriích zvítězila Tereza Šimunková a Jana
Novosadová. Jana Šimunková obsadila druhou příčku a
Lenka Novosadová páté místo. Šestý ve své kategorii
skončil David Lupták. Děvčata tak mohou poměřit své
síly v celorepublikovém klání, které proběhne 18. června.
Gratulujeme.
Netradiční sedmiboj ve Žďírci nad Doubravou
7. května proběhl také na hřišti u školy v nedalekém
Žďírci nad Doubravou netradiční sedmiboj dvojic,
kterého se také zúčastnili mladí sportovci z Havlíčkovy
Borové. Třetí místo mezi nejmladšími děvčaty obsadila
Kristýna Smejkalová s Kateřinou Luňáčkovou, mezi
staršími žákyněmi se na šesté pozici umístila Eliška
Kučerová a Jana Hájková a na osmé příčce skončila
Tereza Riegrová a Adéla Beranová. Ještě lépe si vedli
mezi chlapci Láďa Lunáček a Pavel Zvolánek, kteří
skončili druzí.
Jakub Janáček

MYSLIVECKÉ OKÉNKO
Tradiční rybářské závody
Zaběhnutá a populární akce, která oslaví svůj již
devatenáctý ročník, proběhne 12. června u rybníka
„Na rozvalinách“. Závody pořádá borovské myslivecké
sdružení a začátek je naplánován na 6 hodin. Akce je
připravena pro děti do 15 let ve dvou kategoriích.
Občerstvení pro příchozí je jako vždy zajištěno.
Myslivci zakládají dětský kroužek
Poznávání rostlin a živočichů a péče o ně, správné
chování v přírodě a poznávání jejích krás, návštěvy
mysliveckých akcí a soutěží pro děti, táboření a sportovní
aktivity. Taková by měla být náplň nového programu pro
děti, který je zakládám pod záštitou Mysliveckého
sdružení Havlíčkova Borová.
„Kroužek by se měl scházet celoročně, zpravidla zřejmě
jednou týdně během školního roku na dvě hodiny
v sobotu, ale to není pevný termín. Je možné se
dohodnout tak, aby to vyhovovalo co nejvíce zájemcům,“
uvedla jedna z vedoucích Mirka Luňáčková. Ta aktivitu
povede spolu s Tomášem Janáčkem a právě jim se
mohou zájemci z řad dětí, které navštěvují základní
školy, hlásit. (Mirka Luňáčková tel: 604/602017, Tomáš
Janáček tel: 724/014223)
První orientační setkání a seznámení dětí s náplní
kroužku by se mělo uskutečnit 16. července, 27. srpna se
už zájemci mohou sejít u opékání buřtů a od září by již
měl odstartovat „ostrý“ provoz.
Bližší informace vám vedoucí rádi podají na rybářských
závodech.

MŠE
SVATÁ
neděle
29. 5. 2011
v 9.30 h
v
Peršíkově

