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tak konečně...

„Huráááá, konečně máme novou
tělocvičnu!“ – tak to jsou v poslední době nejčastější slova žáků školy,
kteří už se nemohou dočkat, aby si
zde mohli zasportovat. S radostí už
nyní mohu konstatovat, že jsme dne
8. 1. 2015 obdrželi kolaudační souhlas a můžeme začít využívat nové
cvičební prostory.
Problematika výstavby tělocvičny se v Havlíčkově Borové vleče již
dlouhou řadu let, a i když naše nové
prostory nesplňují parametry klasické
školní tělocvičny, jsem upřímně ráda,
že po letech pronajímání sokolovny
a cvičení v „malé třídní tělocvičně“
se problém částečně vyřešil a díky
získaným finančním prostředkům
z EU máme ve škole hlavní výsledek
– novou cvičební plochu v půdních
prostorách školy.
Dovolím si na tomto místě upřesnit
několik čísel a informací. Žadatelem
projektu byl Městys Havlíčkova Borová. Dotace z ROP Jihovýchod činila
4. 655 188,- Kč, podíl městyse byl
821. 504,- Kč. K tomu musíme ještě
přičíst částku 158. 836,- Kč, za kterou byly pořízeny věžní hodiny s příslušenstvím, dvoje analogové hodiny
na školní chodby, digitální hodiny ke
vchodu do školní budovy a napojení školního zvonění. Realizátorem
stavby byla firma ATOS, s r. o., Ledeč
nad Sázavou, která vyhrála výběrové
řízení. Součástí dotace byla i dodávka
a montáž lezecké stěny, posilovacích
strojů a veškerého dalšího sportovního náčiní a vybavení, kterou zajišťovala firma JIPAST, a.s., Hradec Králové
v celkové výši 964.912,- Kč.

Školní proměny
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A co je to vlastně ten
ROP, ze kterého byla dotace
hrazena?
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Půdní vestavba v základní škole bude nově sloužit jako školní tělocvična. Foto: Jakub Janáček
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Děti 1. ročníku borovské základní školy, jejichž rodiče tradičně spolupořádají společný školní a obecní ples, s originální výzdobou
připravenou na 24. ledna. Kromě atraktivního předtančení a bohaté tomboly se mohou návštěvníci plesu tentokrát těšit třeba na
barmanskou show. Tento ples patří dlouhodobě k málo navštěvovaných, což je s podivem - vždyť případný výtěžek z plesu připadne
žákům školy. Třeba se předposlední lednovou sobotu tato smutná statistika nenaplní. Foto: Linda Burianová
MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ a RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLANÍ ŠKOLY
VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA SPOLEČNÝ

ŠKOLNÍ A OBECNÍ

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová

PLES

V SOBOTU

24. 1. 2015 OD 19:30

DO SOKOLOVNY V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA
PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z

H.O.P.E.

KROUŽKU AEROBIKU PŘI ZŠ

BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

VSTUPNÉ 80 KČ, SENIOŘI VSTUP ZDARMA
Koupí vstupenky přispějete Základní škole
a Mateřské škole Havlíčkova Borová

Na Vaši účast se těší pořadatelé

VÝBOR TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
V NEDĚLI

8. ÚNORA 2015

OD 14:00 V SOKOLOVNĚ
V HAVLÍČKOVĚ BO ROVÉ
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Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES,

který se koná dne 7.února 2015
v místní sokolovně.
-------------Hraje kapela AMIX p. M. Slaniny.
Začátek ve 20:00 hod.
Vstupné obvyklé.
Svoz zajištěn. Bohatá tombola.
Na Vaší účast se těší pořadatelé
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 18. PROSINCE 2014
USNESENÍ

1/12/2014
2/12/2014
3/12/2014
4/12/2014
5/12/2014
6/12/2014
7/12/2014
8/12/2014
9/12/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Janáčková Blanka, Ing. Nevole Josef.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje rozpočet na rok 2015.

(Rozpočet na rok 2015 je k dispozici na str. 9. Plná podrobná verze je uveřejněna na webových stránkách
městyse na adrese http://www.havlickovaborova.cz/urad-mestyse/Vyhlasky-a-dokumenty#rozpocet

- schvaluje inventurní komisi pro rok 2014 ve složení Jiří Geist, Eva Havlíčková, Jaroslav Sedlák.
- schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Městysem Havlíčkova Borová a LDO Přibyslav.
- schvaluje jmenování Ing. Aleše Uttendorfského jako zástupce do orgánů LDO Přibyslav.
- pověřuje Radu městyse jednáním o převodu majetku České obce sokolské v Městysi Havlíčkova
Borová do vlastnictví městyse.
- neschvaluje žádost pana Petra H. o příspěvek na opravu domu Náměstí čp. 7.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 12. ÚNORA OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

TAK KONEČNĚ...

...pokračování ze str. 1

ROP (JV) neboli Regionální operační program Jihovýchod
měl pro programové období 2007-2013 k dispozici přibližně 704 mil. eur, což při kurzu 1 EUR = 27,98 CZK znamená téměř 20 miliard korun pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. Cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod
je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením
podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu
na území regionu, využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve
městech a na venkově v souladu s principy udržitelného
vývoje (např. technické zhodnocení infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti včetně zařízení pro kulturu, sport,
práci s dětmi a mládeží). Právě díky poslednímu bodu,
tzv. třetí prioritní ose, se městysu podařilo finance získat.
Díky podmínkám ROP se nabízejí i možnosti využití cvičebních prostor nejen pro žáky základní školy a děti z mateřské školy, ale i pro borovskou veřejnost. Doufám, že se nám
vše podaří připravit, aby se tak skutečně stalo.
Jsem ráda, že se akce přehoupla do zdárného konce
a konečně budeme mít přímo ve škole své vlastní cvičební
prostory. Velice děkuji panu starostovi Aleši Uttendorfskému a místostarostovi Otto Hájkovi, bez kterých by výstavba
tělocvičny snad ani nemohla úspěšně proběhnout. Zároveň
děkuji všem svým kolegyním a žákům za podporu a toleranci v době realizace, vím, že ne vždy to bylo jednoduché.
Velké poděkování patří i našim dvěma uklízečkám, které
čtyři měsíce usilovaly o udržení čistoty a pořádku svěřených
školních prostor.
Martina Brychtová, ředitelka školy

Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Přehled plánů pro rok 2015
Jelikož jsme vstoupili do nového roku, chtěl
bych Vám představit investiční plány městyse pro rok 2015. Největší akcí pro příští rok bude
vybudování devíti stavebních parcel v lokalitě
„U Vodárny“, v současné době se připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Plánovaný
začátek výstavby je cca v polovině roku.
Další akcí pak bude výstavba sítí v ulici Polní, kde je
plánovaný začátek prací na jaro. Na prázdniny je pak
plánovaná výměna oken v přístavbě základní školy.
Dalšími plánovanými akcemi jsou oprava místní komunikace do Železných Horek (křižovatka za truhlárnou)
a položení nového asfaltového povrchu u novostaveb
v ulici U Vodárny. Dále se bude řešit příprava akce
Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová. Aktuální bude
také řešení otázky místní sokolovny, kde byla započata jednání o jejím převodu do vlastnictví městyse.
V návaznosti na výsledku jednání - podaří-li se nám
s Českou obcí sokolskou domluvit na pro obě strany
přijatelné ceně - pak budeme řešit dále vybudování
teplovodu a případné investice do opravy sokolovny.

Parkování

Chtěl bych poděkovat všem, kdo si uklízejí vozidla
(auta, traktory, autobusy, kamiony) mimo komunikace
a chodníky a nebrání tak zimní údržbě. Naopak bych
apeloval na všechny, kdo tak nečiní, aby se polepšili a vozidla zaparkovaná v ulicích a na chodnících
nenechávali, na silnici překážejí údržbě a na chodnících, popřípadě vjezdech, které se udržují, překážejí chodcům. Řidiče autobusů a kamionů pak žádám,
aby si tato vozidla nechávali na dostatečně prostorné
odstavné ploše u sokolovny. Dále pak upozorňuji obyvatele kolem hlavní silnice, kde i v létě je nepříjemné zaparkovaná vozidla ve vjezdech a na chodnících
obcházet po silnici, natož pak v zimě. Není zrovna bezpečné, když musí například školka obcházet po silnici,
která klouže a je na ní velký provoz.

Ing. Aleš Uttendorfský,
starosta
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slovo hejtmana

Nový rok je vždy obdobím nových
úkolů – letos často i v novém složení
obecních a městských zastupitelstev.
Není čas ohlížet se příliš za tím uplynulým, především se musíme dívat
dopředu. Takovým vytýčením a zvýrazněním stávajících i perspektivních
úkolů bylo „veřejné fórum“, které
se na půdě našeho úřadu už potřetí uskutečnilo v loňském listopadu.
Občané, zástupci organizací, zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné
správy se sešli na půdě krajského úřadu k diskusi o problémech kraje. Více
než 130 účastníků fóra definovalo
u tematických stolů 22 problémů
v 11 oblastech, ze kterých bylo vybráno 10 s největším počtem hlasů. S takto získanými informacemi dále pracují odbory krajského úřadu a snaží se
najít řešení. Zároveň je tato zpětná
vazba veřejnosti jedním z podkladů
při aktualizaci Programu rozvoje Kraje
Vysočina.
Z problematických oblastí bych rád
zdůraznil podporu intenzívního,
udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina nebo stálé průběžné řešení neuspokojivého stavu
silniční infrastruktury. Jsme krajem

s početnými malými obcemi, proto se
budeme snažit ovlivňovat zachování
a dostupnost služeb na venkově. Ve
spolupráci s obcemi se daří přes velké tlaky prosazovat zachování venkovských pošt a škol. Obtížnější je
a bude otázka dostupnosti zdravotnické a sociální péče v menších sídlech.
Už několik let také podnikáme dílčí
kroky v podpoře technických i řemeslných oborů, což je nutné v zájmu
udržení výrobní základny v regionu.
Stále aktuální bude vzdělávání dospělých, rekvalifikace pracovních sil. Těch
závažných úkolů je mnohem více
a chceme o nich i nadále pravidelně
diskutovat se všemi zainteresovanými
a vycházet při vytyčování priorit v naší
práci z jejich názorů a potřeb.
Jedním z podstatných momentů
důležitých pro další vylepšení podmínek pro náš život ve všech oblastech je čerpání evropských dotací
v začínajícím programovém období
2014 – 2020. Místním samosprávám
a dalším zástupcům z regionů chce
dát vláda dostatek možností, jak
do celého procesu vstupovat, žádat
o evropské peníze, ale i promlouvat
do připravování výzev. Vláda a jednotlivá ministerstva chtějí o rozdělování
peněz, které do českých krajů přite-
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čou z Bruselu, podstatně lépe komunikovat právě s regiony. Doufám,
že nezůstane u slibů. Náš kraj bude
moci v následujících sedmi letech získat na evropských dotacích až deset
miliard korun. Stěžejním nástrojem,
který bude moci kraj využít, je tzv.
„Regionální stálá konference“. O jejím
ustanovení rozhodlo na základě předchozí domluvy s Ministerstvem pro
místní rozvoj krajské zastupitelstvo
už v loňském září. V nově vytvořené
platformě jsou nejen krajští politici,
ale i zástupci malých obcí, měst, kraje, místních akčních skupin či podnikatelského a akademického sektoru.
Osmnáctičlenný tým bude mít roli
plánovací, koordinační i monitorovací a bude schvalovat tzv. „Regionální
intervenční rámec“, který má za cíl
zmapovat absorpční kapacitu v regionu a pokusit se provázat projekty
financované z připravovaných operačních programů.
Věřím, že aktivním přístupem všech
zúčastněných se nám podaří tu širokou škálu pozitivních záměrů realizovat. Přeji k tomu všem zainteresovaným dostatek dobré vůle, invence
a sil.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Jdou a bijou

Dobří lidé žijí stále mezi námi

Pohybující se ručičky školních věžních hodin pouze na straně do
náměstí, odbíjející malý a velký zvon bylo možno spatřit a slyšet
naposledy v červnu 2009. To byla na staré budově ještě stará dřevěná
střecha, dřevěná věž s nefunkčními ručičkami a na půdě umístěným
hodinovým strojem. Vše utichlo o prázdninách, neboť byla zahájena
rekonstrukce střechy. A od té doby nic? Ale ano, od té doby se toho
v našem městysi hodně změnilo, ale mrzelo mě, že jsem nemohl
odpovědět, kdy už ty hodiny zase půjdou?
Vzpomínám, když jsem v roce 1982 ve škole začínal, jak paní
Strouhalová a její předchůdkyně a předchůdci běhali na školní půdu,
zde natahovali hodinový stroj a obávali se, aby jim některé závaží
nespadlo na hlavu. Poté Josef Štefáček svou tvořivou aktivitou překonstruoval natahování na elektrický pohon a hodinový stroj usadil
do nové skříně.
Nyní se po dlouhých pěti a půl letech 18. 12. 2014 rozeběhly
nové hodinové ručičky na všech stranách věžních hodin, nová kladiva
zvýraznila hlas malého zvonu, který bije jednou čtvrt, dvakrát půl,
třikrát třičtvrtě, čtyřikrát celou a hned poté následuje do větší dálky
slyšitelný hlas zvonu velkého oznamující počet celých hodin. Nově
instalovaný hodinový stroj je řízen radiočasem, stejně tak jako digitální hodiny
umístěné u vchodu do školní budovy, které navíc ukazují datum a venkovní teplotu. Na centrální hodiny je ještě napojeno
školní zvonění a dvoje analogové hodiny
na školní chodbě ve staré budově. Prostě
jsme toho v té škole udělali hodně. Velmi
touto cestou děkuji Aleši Uttendorfskému, starostovi městyse, a Martině Brychtové, ředitelce školy, kteří se do uvedené
problematiky velmi zodpovědně položili.

Předvánoční shon mi není příjemný a snažím
se mu nepodléhat. Letos jsme ale ještě potřebovali dokoupit nějaké drobnosti a tak jsme
s manželkou v pozdním odpoledni 23.12. 2014
narychlo vyjeli do Žďáru nad Sázavou. Všude
nekonečné množství lidí, tak rychle nakoupit potřebné a honem zpět do našeho klidného městyse. Skutečně se to podařilo a vše
bylo v pohodě. Jen do té doby než v podvečer
u domu zazvonila Veronika Luptáková a zeptala se, zda nepostrádám peněženku? Kdyby
mi ji hned neukázala, určitě bych tvrdil, že ji
mám v autě. Nebylo tomu tak. Veronika, která se se svým přítelem v podvečer vracela ze
Žďáru nad Sázavou, našla moji peněženku na
silnici v jedné zatáčce v Polničce. Naposledy
jsem měl peněženku se všemi doklady v ruce,
když jsem u Kinských kupoval jmelí, symbol
vánočních svátků. Jak se dostala do Polničky,
to je vánoční tajemství. Pod stromeček jsem
si peněženku nadělil jako nejkrásnější vánoční
dárek, na který dlouho nezapomenu a jistě se
k němu ve vzpomínkách v budoucnu mnohokrát vrátím. Tobě Veroniko a Tvému příteli moc
děkuji. (….že bych zapomněl peněženku na
kapotě auta….).

Otto Hájek, bývalý ředitel a starosta

Poděkování

Velmi děkuji všem, kdo projevil zájem o můj
zdravotní stav a různou formou mě podpořil.
Byla to milá slova a sdělení, která mě potěšila
a povzbudila. Je to lepší a ještě se to zlepší.

Otto Hájek

4

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Školní proměny

Základní škola, mateřská škola,
školní jídelna a školní družina - to
jsou subjekty, které zřizuje, spravuje
a taky ruší obec. Nikdo jiný, žádná
instituce okresní, krajská, ani ministerstvo tyto pravomoci nemají. Obec
ve svém rozpočtu každoročně vyčleňuje nemalou částku, kterou škole
schválí, neboť škola je příspěvková
organizace. Ředitelství školy schválenou částku (pro rok 2015 je to 1,2
milionu korun) rozpracuje do svého
rozpočtu a s ním pak celý rok hospodaří. Takto přidělené finanční
prostředky škola využívá na úhradu
energií, nákup materiálu, na údržbu
a provoz, nákup nábytku, vybavení,
pojištění apod. Finanční prostředky
nesmí použít na platy zaměstnanců.
Ty zajišťuje stát ze svého rozpočtu
a škole je přiděluje krajský úřad odbor
školství v Jihlavě na základě výkazů,
které škola vyplní vždy nejpozději do
konce září, resp. konce října (školní
stravování) a uvede v nich počty dětí
v mateřské škole, žáků prvního a druhého stupně základní školy, zapsaných dětí ve školní družině a přihlášených strávníků ve školní jídelně.
Aby budovy školy (základní škola a mateřská škola) splňovaly materiální, hygienické a bezpečnostní
požadavky, musí do nich obec investovat množství finančních prostředků.
Jednou z velkých investic je výstavba
školní tělocvičny. Tuto problematiku v minulosti včas vyřešili např.
v Lípě, Vilémově, Štokách, v České Bělé
a i jinde, kde vedení obce zajistilo
postavení školní tělocvičny, tzn. tělocvičny, která má rozměry minimálně
24 x 12 metrů (288 m2) a výšku 5-6
metrů. To se v Havlíčkově Borové
nikdy nepodařilo, neboť převládal
názor, že „od čeho je tady sokolovna?“ Po svém příchodu v roce 1982
jsem přestavěl volnou školní třídu
na „malý cvičební sál“ o rozměrech
12 x 6 metrů, kde je prováděna výuka
tělesné výchovy dosud. Prostor je rozměrově malý, není zde “palubovka“,
tzn. specielně konstruovaná podlaha,
která tlumí nárazy, pro provozování
tělesné výchovy není dostatečně bezpečný, chybí sportovní vybavení aj.
V roce 2007 jsem již urgentně
požadoval výměnu střechy na staré
budově, neboť trámoví bylo již zchátralé, na mnohých místech prolezlé
dřevomorkou, a navíc byl i poškozen
a zasažen dřevěný strop, do kterého
byla střecha ukotvena. Koncem padesátých let byly ve staré, tehdy jediné
školní budově (přístavba školy – nová
budova byla dokončena v roce 1978)
vyměněny stropy ve dvou patrech.

Dřevěné byly nahrazeny stropní konstrukcí z traverz a hurdisek. Poslední strop nebyl vyměněn, neboť byl
pevně spojen se střešní konstrukcí
a ta navíc byla ještě provázána s konstrukcí věže s hodinami. Až v roce
2009 se podařilo zrealizovat sejmutí
celé střechy včetně stropu. Celé horní patro bylo sníženo, byl zde osazen
nový panelový strop a na něj usazena
nová kovová střešní konstrukce. Na ní
byla usazena kovová konstrukce věže
s hodinami. Když se připravoval projekt, řešil jsem problematiku, jak
by se dal využít budoucí půdní prostor, neboť konstrukce střechy byla
navržena tak, že zde nebudou žádné
středové podpěrné nosníky a vznikne zde plocha cca 350 m2. V tu dobu
jsme diskutovali o tom, že by zde bylo
možno zřídit odborné učebny, kabinety, odborné dílny, koncertní sál apod.
Jelikož škola neměla tělocvičnu, navrhoval jsem využít půdní prostor jako
cvičební plochu. Ta sice nebude mít
parametry školní tělocvičny a navíc
památková péče povolila zvednout
střešní krov pouze o 60 cm, a to na
úroveň nové budovy. Navíc jsme
museli zachovat původní sklon střechy. Další problém nastal, když jsme
museli řešit, kde bude sociální zázemí. Nabízel se půdní prostor na nové
budově. Navíc jsme museli řešit
využití stávajícího malé tělocvičny
a její nářaďovny. Tak jsem navrhoval
umístit zde posilovací stroje. Celý projekt počítal i s bohatým vybavením
cvičebním nářadím a náčiním. Projekt
byl zpracován jako jeden celek rozdělený na dvě etapy realizace. První byla
provedena v již zmíněném roce 2009.
Tenkrát se léto nevydařilo, extrémně
pršelo a stará školní budova byla promáčena až do přízemí. Stavební firma
byla pojištěna, a tak jsme kromě střechy a stropu ještě vyměnili podlahy
v šesti třídách, dle požadavků hygieny jsme všude nově instalovali zářivková tělesa a vytopené prostory
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byly vymalovány. Uvedené stálo cca
9 milionů, z toho se podařilo zajistit
3 miliony ze státního rozpočtu a téměř
milion zaplatila firma z pojištění.
Realizace druhé etapy se nabízela v době, když jsem zjistil, že je na
uvedenou akci možno získat dosti
značné finanční prostředky z evropského dotačního programu. V roce
2013 jsme provedli zadání dopracování projektové dokumentace, kde
jsem požadoval ještě instalaci lezecké boulderingové stěny, což je lezení
bez lana, doplnili jsme požadavky na
nákup dalšího vybavení a zařízení.
S velkou radostí, ale i s různými smíšenými pocity mohu konstatovat, že se
na školní půdě podařilo zbudovat cvičební prostor se sociálním zázemím,
který sice nebude zcela splňovat
požadavky školní tělocvičny, ale podmínky pro výuku školní tělesné výchovy se významně zlepší. Je mi líto, že
si zde tělesnou výchovu už nezaučím,
ale svým kolegyním to přeji. Věřím
tomu, že si nová ředitelka poradí
s tím, jak budou půdní prostory, posilovna a malý sál využívány i veřejností. Budu rád, když je občané budou
využívat. Současně s výstavbou byly
ve škole instalovány dvoje vchodové dveře ovládané fotobuňkou, byla
přestavěna dělící stěna u nářaďovny,
byla přestavena přepážka u vchodu
do staré budovy u školní jídelny, nově
byly instalovány protipožární dveře,
u všech dveří byl instalován zavírač
brano, došlo ke zlepšení protipožárních opatření tím, že byly instalovány
požární hlásiče.
Chtěl bych ubezpečit, že náš
městys nemá tři tělocvičny, jak již
někteří škarohlídové obracejí oči
v sloup a vzdychají. K zamyšlení se
nyní nabízí budoucnost borovské
sokolovny. O možných krocích městyse se dozvíte již na jiném místě a jistě
ještě uslyšíte hodně zajímavé názory
na její další využití.
Otto Hájek, bývalý ředitel a starosta

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
24. 1. sobota ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES, sokolovna Havlíčkova Borová, hraje skupina HOPE; pozvánku najdete na str. 2
7. 2. sobota HASIČSKÝ PLES, sokolovna H. Borová, hraje skupina
AMIX; pozvánku najdete na str. 2
8. 2. neděle DĚTSKÝ KARNEVAL, od 14:00, sokolovna H. Borová;
pozvánku najdete na str. 2
14. 2. sobota MASOPUSTNÍ PRŮVOD, pořádá SDH Havl. Borová
21. 2. sobota ŠIBŘINKY (MAŠKARNÍ PLES), sokolovna H. Borová,
hraje skupina GARDE; pozvánku najdete v příštím
vydání Borovských listů
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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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

Bruslení na zimním
stadionu

Ani letošní zima zatím zimním sportům moc nepřeje, ale my jsme se
nenechali odradit a rozhodli se, že si
v rámci tělesné výchovy pojedeme
zabruslit na zimní stadion do Chotěboře. Toto naše přání se nám splnilo
a v úterý 16. prosince si jeli zabruslit žáci 3. – 6. ročníku a ve středu
17. prosince je vystřídali žáci
7. - 9. ročníku. Obliba tohoto zimního
sportu je mezi dětmi skutečně velká,
nenašel se nikdo, kdo by neměl brusle
nebo se snad netěšil. Pokročilí bruslaři se na ledu pohybovali s naprostou
jistotou, prokázali své dovednosti při
různých hrách a kluci ze sedmičky,
osmičky a devítky zvládli sehrát velmi
pěkný hokejový zápas. Dívky si zahrály oblíbenou hru na rybičky a rybáře,
zlatou bránu či si projížděly slalom
mezi kužely, některé dokonce vyzkoušely krasobruslařské figury. Ale ani
začátečníkům nečinilo bruslení velké potíže. Velmi brzy zvládli základy
a snažili se zapojit do všech herních
aktivit. Kdo na začátku jezdil s hrazdičkou, ten ji na konci bruslení vůbec
nepotřeboval. Zkušenější bruslaři těm
nejmenším pomáhali a pečlivě se o ně
starali. Do školy jsme se všichni vrátili
unaveni, ale s velmi dobrým pocitem,
že jsme udělali něco dobrého a užitečného pro své tělo a kondici.
Všechny děti se chovaly na ledu
vzorně a ukázněně, na jejich tvářích bylo vidět nadšení, spokojenost
a radost z pohybu. Proto budeme
ledovou plochu v Chotěboři i nadále
rádi navštěvovat!!

ročník
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pátek 5. prosince!
Ve škole panovalo od rána velké
napětí, všichni byli zvědaví, jak budou
letos Mikuláš, anděl a čertovská
cháska vypadat, protože ráno přišli
deváťáci „úplně normálně“do školy. Po prvním zvonění nastalo ve třídách hrobové ticho, hříšníci znejistěli obavou, zda je opravdu letos čerti
neodnesou v pytlích. A pak se po celé
dopoledne na chodbách ozýval řev
čertů, řinčení řetězů a cinkání zvonečků. V průvodu, který postupně prošel
všechny třídy, se objevil Mikuláš, dva
andělé a velké množství čertů, čertic, ďáblů a jiné pekelné havěti. Kníže
pekla Remcal vpustil všechny čerty do
třídy a jeho pomocníci Šmoura, Camfour, Maťátko a Prskavka předvedli,
jak se v pekle plní různé čertovské
úkoly. Některé děti měly dokonce velkou odvahu a přišly čertům pomáhat.
Poté zazněla fanfára a do třídy vešla
nebeská návštěva. Svatý Mikuláš se
dětem představil a požádal čertovskou porotu, aby ohodnotila chování
dětí během vyučování a přestávek,
dále pak úspěchy nebo neúspěchy
v různých vyučovacích hodinách.
A aby nikdo neodešel do pekla, musely si děti i paní učitelky s čerty pořádně zatancovat. Na závěr Mikuláš
poděkoval za krásný taneček a všechny děti odměnil dárkovým balíčkem
se sladkostmi.
Čertovský průvod dále zavítal i do
ředitelny, do školní jídelny, nezapomněl na paní uklizečky a jeho další
zastávkou byla mateřská škola. Také
zde byla od rána napjatá atmosféra,
téměř všechny děti se bály a tulily
se k paní učitelkám. Ale klidné chování čertů a vlídná slova Mikuláše
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je uklidnila, některé z nich si dokonce čerty pohladily a i se s nimi na
památku vyfotografovaly. Na čtení
z knihy hříchů všechny děti přikyvovaly
a ihned slibovaly, že se polepší. Za velkou odvahu a statečnost jim Mikuláš
nadělil krásné balíčky se sladkostmi
a ovocem.
Pomalu se blížilo poledne, někteří čerti již byli unaveni, ale ještě jim
to nedalo a navštívili Zemědělskou
a.s., Úřad městyse, nákupní středisko, obchod U Havlíčků a pana Filipa
T.A.K..
Doufáme, že se naše školní tradice
líbila a věříme, že si jí užili nejenom
děti, ale i dospělí. Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat paní Šrámkové, paní Havlíčkové a paní Valentové
za zajištění pěkných balíčků pro děti
a dále Vám všem, kteří jste nás obdarovali!!!
Blanka Zvolánková a deváťáci

Vánoční besídka

Co sudičky přály nám, proč se ptát,
to má patřit hádankám napořád,
snad má to tak být,
když budoucnost záhadná je víc
nebo míň nejistá….
….tak to byl začátek letošní vánoční
besídky, kterou si pro všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a známé již
tradičně připravili žáci základní školy.
Odpoledne čtvrté adventní neděle
21. prosince zahájili v zaplněné borovské sokolovně slavnostním nástupem
se svíčkami tři sudičky a prvňáčci
v doprovodu deváťáků.
Při narození stává nad kolébkou
stařenka a maličkému děťátku něco
přeje. Všechno, co mu přeje, se vždycky splní. Ta stařenka se jmenuje sudič-

Blanka Zvolánková

Čerti zavítali do školy
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Každoročně na začátku prosince
chystají naši nejstarší žáci mikulášskou
nadílku pro všechny děti ze základní a mateřské školy. A tak ani letos
deváťáci nezaháleli a s velkým nadšením pečlivě připravovali čertovský
program, pekli a zdobili vánoční perníčky, navázali a naplnili mikulášské
balíčky….a pak už nadešel vytoužený

Původní vstupní dveře do borovské základní školy byly nedávno nahrazeny dveřmi novými, které
by měly přispět k většímu bezpečí žáků i zaměstnanců. Vstup do objektu umožňuje čip, který všichni žáci a oprávnění zaměstnanci vlastní. Kamera při vstupu pouze monitoruje příchozí
a umožňuje pracovníkům školy ve sborovně, ředitelně či školní družině povolit příchozím po
zazvonění vstup. Samotné dveře byly pořízeny v rámci dotačních programů, zbytek zabezpečení
zafinancovala obec za zhruba čtyřicet tisíc korun. Druhý vchod do budovy pak je otevřen pouze
v určitý čas. Foto: Jakub Janáček
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ka. Sudičky chodívají obyčejně ve třech. Jedna zlá, druhá hodná a
třetí pokaždé jiná. Na sudičkách vlastně záleží, jestli člověka v životě
potká štěstí nebo neštěstí. Ale říkají to tak potichu, aby to nikdo
neslyšel, takže stejně nikdo neví, co ho čeká. A naše tři sudičky přály
deváťákům, co krásného je bude v životě čekat a jakým povoláním
se budou těšit. Naši nejmenší prvňáčci se všem předvedli jako krásné malé princezny a úžasní myslivečci, druháčci zvládli perfektně roli
popelářů, třeťáky a čtvrťáky jsme viděli jako hasiče, z páťáků se stali
tanečníci, kluci ze šestky a sedmičky hráli fotbalisty, holkám ze šestky
a sedmičky to moc slušelo jako pekařkám, osmáci zvládli roli zemědělců na výbornou a konečně deváťáci nastoupili jako promovaní
inženýři.
Vystoupením všech dětí naší školy na vánoční besídce jsme se
snažili zpříjemnit předvánoční čas a naladit slavnostní atmosféru
vánočních svátků. Jak se nám to podařilo, víte vy, diváci, nejlépe
sami, ale snahu jakou vynaložily děti je třeba velmi ocenit. Snažili se
úplně všichni, jak při nacvičování, tak při vystoupení a za to si zaslouží
náš velký obdiv a obrovskou pochvalu. Poděkování patří též všem,
kteří s dětmi nacvičovali, dále paní Šnajdrové za přípravu sokolovny
a panu Kubátovi a Motlovi za ozvučení celé besídky.
Blanka Zvolánková

RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ
Vážení rodiče,
právě se chystáte se svým dítětem k zápisu do 1. třídy. V šesti letech
má být dítě totiž přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a jeho zákonní zástupci mají zákonnou povinnost dostavit se s ním k zápisu a
pokud ředitel školy na základě posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny začátek školní docházky neodloží, nastoupí v
září do školy.
K tomuto životně důležitému okamžiku můžeme zajisté vztáhnout citát J. A. Komenského „Na dobrém počátku všechno záleží“.
Vstup do školy opravdu představuje pro dítě nový zážitek spojený s
velkými nároky a zatížením. Většina dětí se do školy těší. S nadšením
plní první domácí úkoly a připravují se. Vítězoslavně přinášejí domů
první jedničky. Jenže po nějaké době zjistí, že ve škole není jenom
zábava, ale především pravidelná práce, kterou musí splnit. A právě
tady nastupuje důležitá funkce rodiny - podchytit počáteční nadšení a využít ho jako motivaci do dalšího učení, to všechno vás čeká.
Pomáhejte svému dítěti, ale nedělejte práci za něj! Projevujte zájem
o všechno, co ve škole prožívá a co s ní souvisí! A nezapomínejte,
že nejlepší motivací do další práce je
pochvala!
Období kolem
zápisu a nástup dítěte do školy většinou
prožívá intenzivně
celá rodina a záleží
jenom na vás, jestli bude toto období
pro vaše dítě příjemné. Protože škola
by neměla být jen
nudná
povinnost,
ale občas i příjemná
zábava. Bylo by velmi smutné, kdyby ve
vlasti Komenského a
v jeho „Škole hrou“
nastupovaly děti do
školy jenom z donucení a bez jakékoliv
radosti a těšení.
Tak tedy nashledanou u zápisu!
Jana Žáková,
výchovný poradce
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N OV I N K Y
z M AT E ŘS K É Š KO LY
Prosincové dny přinesly dětem z naší školky spoustu zážitků. Celý advent prožívaly
v duchu
nejkrásnějších svátků
v roce
– Vánoc. Nejvíce času jsme věnovali přípravě
vánoční besídky v obou třídách. Děti napekly cukroví , ozdobily stromečky a potom už
jen zbývalo doladit program a s nadšením se
„předvést“ svým nejbližším. A to se nám určitě
povedlo. I když chyběla sněhová nadílka, přesto jsme si předvánoční čas v naší školce užili.

Naše aktivity

- 3. 12. se konaly ve třídě Lupínků vánoční dílny
pro rodiče s dětmi
- 4. 12. do naší školky zavítaly Svaté Barbory.
Tentýž den navštívili Lupínky třeťáci ze školy
s další pohádkou z knihy „Povídání o pejskovi
a kočičce“. Předškoláci na oplátku zahráli čtenářům pohádku „Myška a makovice“.
- 5. 12. naděloval dětem Mikuláš s anděli
a samozřejmě nechyběla ani tlupa čertů
- 8. 12. si děti v obou třídách ozdobily vánoční
stromeček a poté se pustily do pečení vánočního cukroví
- 9. 12. ve školce naděloval Ježíšek
- 10. 12. připravili Lupínci pro rodiče vánoční
besídku s posezením
- 11. 12. kino Krucemburk potěšilo naše děti
pásmem pohádek s názvem „Veselé vánoce“.
Čvrteční odpoledne 11. 12. patřilo Kulíškům
a jejich rodinám při vánoční besídce s posezením
- 15. 12. Lupínci zdobili vánoční stromečky
v Muzeu
- 18. 12. jsme vyjeli autobusem do České Bělé
na výstavu betlémů

Úspěch Kulíšků ve výtvarné soutěži

Kolektiv dětí ze třídy Kulíšků se začátkem prosince zapojil do výtvarné soutěže „Ilustruj
známé čertovské pořekadlo“, kterou vyhlásila
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.
V kategorii mateřských škol jsme se svým obrázkem „Venku se všichni čerti žení“, v konkurenci
26 účastníků, obsadili krásné 2. místo. Obrázek
byl vystaven v Galerii a následně se výstava přesunula do prostor Krajské knihovny a Domova
pro seniory v Husově ulici v Havlíčkově Brodě.
Pokud se chtějí rodiče nebo rodinní příslušníci přijít podívat, jsou srdečně zváni. Galerie
věnovala dětem jako odměnu drobné dárky
a p. učitelky jim vystavily pochvalné listy a předaly medailičky. Tak ještě jednou:“Blahopřejeme!“
Děkuji zaměstnancům mateřské školy za
obrovské pracovní nasazení a v roce 2015 přeji pevné zdraví, štěstí, klid a spoustu elánu do
další práce. Všem dětem, rodičům a spoluobčanům přejeme do roku 2015 hodně zdraví, štěstí,
radosti a osobních úspěchů.

Jaroslava Janáčková
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BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE…

Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2014

Na vánoční výstavě bylo do soutěže zařazeno18 stromečků z obcí, které jsou
sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 273 platných hlasovacích lístků. Devatenáctý a dvacátý stromeček nazdobili v Kameničkách, ale
tyto stromky do soutěže nebyly zahrnuty. V roce 2013 byl totiž vítězný stromeček z Kameniček, a proto byly Kameničky zároveň spolupořadatelem 6. ročníku výstavy v roce 2014.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8-9. místo
8-9. místo
10. místo
11-18. místo

Obec Sobíňov
98 hlasů
právo pořádat výstavu v roce 2015
MŠ Vatín
47 hlasů
Obec Svratouch
45 hlasů
Paní Veselá, Chlumětín
20 hlasů
Obec Jámy
16 hlasů
IC Ždírec nad Doubravou
10 hlasů
Městys Sněžné
6 hlasů
MŠ Ždírec nad Doubravou - bílý
5 hlasů
Paní Slávka Myšková
5 hlasů
Město Svratka
4 hlasy
MŠ Krucemburk, ZŠ Krucemburk, ZŠ Havlíčkova Borová,
MŠ Ždírec nad Doubravou (barevné dřevěné korálky), SDH
Údavy, Školní družina Ždírec nad Doubravou a dva stromečky Slavětín

Všem vystavujícím srdečně děkuji za projevený zájem se soutěže zúčastnit
a podílet se tak na jejím zdárném průběhu. O tom, že se výstava líbila, svědčí
i návštěvnost veřejnosti. Následujícímu pořadateli - obci Sobíňovu - přeji, aby
se 7. ročník vydařil jako ten letošní.
Děkuji Obci Kameničky za spolupořádání, ochotným ženám, které připravily
občerstvení a všem lidem, kteří přiložili ruku k dílu. Zvláštní poděkování patří
dětem a jejich paní učitelce ze ZŠ Kameničky. Děti se krásným vystoupením
postaraly o příjemnou předvánoční atmosféru při otevírání výstavy.

Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj

Rok utekl jako voda - voda, která hladí i ničí, stejně jako čas, který bere
i dává. Přízračné i pro náš TrojHáček,
který, jak doufáme, dal trochu štěstí
i naděje, tutam vzal nejednu vrásku.
Teší nás pomyslené třetí narozeniny,
které jsme oslavili, druhou lednovou
neděli. Vskutku čas je jako voda, neutuchajic plyne dál.
Rádi bychom informovali o závodech na „dírkách“, ovšem počasí nám
nepřeje, abychom mohli dát pevné
datum. Závody tedy v plánu jsou, ale
datum vyřešíme až s příchodem mrazů, ve které pevně doufáme.
Též zveme všechny členy na výroční
schůzi, která se uskuteční 31. ledna
2015 od 16:00 hodin v pohostinvtví
u Havlíčka v prvním patře. Na místě
bude možné uhradit členské poplatky
a povolenky, možná bude registrace
nových členů a výběr sumářů za rok
minulý.
Dále informujeme o letošních termínech dětského rybářského kroužku, který probíhá vždy ob jednu neděli v měsíci, v tomto zimním období se
scházíme v Lukšově chalupě. Rozpis
jednotlivých setkání ukazuje letáček
na str. 11.
Za minulý rok bych chtěl poděkovat
všem, kteří se přišli podívat na akce,
jež jsme pro Vás uspořádali, též všem
kteří se podíleli na realizaci. Dík patří
i vstřícnosti městyse Havlíčkova Borová a všem našim sponzorům a patrnerům. Těšíme se i na budoucí spolupráci v průběhu roku 2015.
Ať Vaše kroky, jak k vodě, tak
i rokem 2015 provází úsměv a víra
v lepší zítřky.
za TrojHáček Luboš Havlíček

SILVESTR V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
Na základě poptávky místních občanů, že se v Havlíčkové Borové již třetím
rokem nekonal silvestr, jsme se rozhodli lidem vyhovět a silvestr v místní sokolovně uspořádat. Velmi nás zklamal nízký zájem předprodeje místenek, ale rozhodli jsme se, že se silvestr nakonec konat bude a doufali, že ještě někdo přijde
bez předprodeje. Chtěla bych touto cestou poděkovat především kapele Garde
pod vedením Václava Kubáta. Nejen že pěkně hráli a zajistili pěknou atmosféru po celý večer, ale hlavně nám vyšli vstříc a zahráli za minimální cenu. Dále
bych chtěla poděkovat Tělocvičné jednotě Havlíčkova Borová, Marii Šrámkové
a především ostatním pořadatelům a to Albertu Hošaákovi, Pavlíně a Honzovi
Ježkovým, Ondřeji Půlpánovi a Honzovi Staňkovi.
Zisk ze silvestra ve výši 1.236 Kč bude věnován dětem do mateřské školy. Na
co peníze mateřská školka použije si rozhodnou paní učitelky. Myslíme si, že se
silvestr vyvedl a všem zúčastněným se líbil. Škoda, že se nepřišlo bavit více lidí.
Kdo ví, zda se ještě někdy v sokolovně nějaký silvestr bude konat?

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
informuje

V prosinci o mysliveckém kroužku
jsme byli na procházkách venku. Zakrmovali jsme v našem krmelci, určovali
jsme stopy a povídali si o zvěři. Vyráběli jsme krmítka, která si děti vzaly
domů, aby mohly ptáčky v zimě pozorovat.
S kroužkem budeme i nadále pokračovat v novém roce a touto cestou
bychom popřáli všem lidem v tomto
roce hodně štěstí, zdraví a pohody
a v neposlední řadě to, aby nám
Magda Hošáková, zachovali přízeň i nadále.

pořadatel silvestra
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ROZPOČET NA ROK 2015
PŘÍJMY CELKEM

22 086 488,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

10 340 000,00

Sdílené daně (daň z příjmů FO, PO, DPH)
Místní poplatky (poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů, za užívání veř.
prostranství, z ubytovací kapacity)

9 070 000,00
550 000,00

Správní poplatky

20 000,00

Daň z nemovitostí

600 000,00

PŘIJATÉ DOTACE:

6 431 888,00

Dotace ze SR na výkon veřejné správy

176 700,00

Dotace z Úřadu práce - dotace na veřejně
prospěšné práce

200 000,00

Ost.investiční přijaté transfery ze SR

6 055 188,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

5 314 600,00

Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení

100 000,00

1012 Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků

120 000,00

1032 Lesní hospodářství (výkup dřeva,
nájemné)
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
2310 Pitná voda - příjem z vodného
2321 Odvádění a čištění odp.vod - příjem ze
stočného
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerí
3341 Rozhlas a televize

3 000 000,00

1 640 200,00

2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost

40 000,00

2310 Pitná voda (elektřina - vodojem, vzorky
pitné vody)

327 800,00

2321 Odvádění a čištění odpad. vod (vzorky
odpadní vody)

92 100,00

3113 Základní školy (příspěvek zřízené přísp.
organizaci)

1 200 000,00

3313 KD Peršíkov

25 000,00

3314 Činnosti knihovnické

23 000,00

3315 Činnosti muzeí a galerií

310 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

3 000,00

3341 Rozhlas a televize

2 000,00
53 500,00

550 000,00

3511 Všeobecná ambulantní péče

15 400,00

260 000,00

3612 Bytové hospodářství

68 040,00

3 000,00
40 000,00
1 000,00

54 000,00
650 000,00
400,00

3632 Pohřebnictví (hřbitovní poplatky)

25 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

20 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

21 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

140 000,00

6171 Činnost místní správy

255 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM 8115 Změna stavu
krátkodobých prostředků na BÚ

2212 Silnice

380 200,00

3399 Ostatní záležitosti kultury

30 000,00

3511 Všeobecná ambulantní péče (nájemné
- lékaři)

6310 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací
(úroky z účtů)

1032 Lesní hospodářství (těžba dřeva, lesní
práce)

20 000,00

80 000,00

15 000,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení (FRB - úrok z
účtu)

1012 Pozemky (nákup)

20 838 271,00

3349 Borovské listy

3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků
(inzerce v Bor. listech)

3612 Bytové hospodářství

VÝDAJE CELKEM

30 200,00
-1 248 217,00

3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. (FRB)
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a rozvoj

2 000,00
171 640,00
50 100,00
991 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

450 000,00

3723 Sběr a svoz ost.odpadů (sklo, plast,papír)

160 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

103 600,00

5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana - dobrov.část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy (vč. kapitálových
výdajů - investičních akcí: parcely u vodárny,
silnice u vodárny, výměna oken v nové budově ZŠ, lokalita Polní aj.)

5 000,00
76 000,00
950 000,00
13 103 691,00

6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.operací

15 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

50 000,00

6399 Ostatní finanční operace (platby daní)
PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ

400 000,00
0,00

Podrobný rozpočet k dispozici na www.havlickovaborova.cz v sekci „Rozpočet a závěrečný účet“.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Upozorňujeme občany, kteří v roce 2014 provedli změnu
ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí (nákup
nebo prodej pozemku, nemovitosti), že jsou povinni
do 2. 2. 2015 podat na finanční úřad Přiznání k dani
z nemovitých věcí.

Na úřední desce je k dispozici Oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik
v povodí Labe“. Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_
koncepce pod kódem koncepce MZP200K, kde rovněž
naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního kraje.
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OSMISMĚRKA O CENU

PROČ NEZAČÍT V ROCE 2015 BĚHAT?

Je čas novoročních předsevzetí
a proč si třeba neslíbit start na
5. ročníku B10? Pro inspiraci
máme nově sestavenou historickou tabulku, kde jsou podle
průměrného času seřazeni borci,
kteří mají nejvíce startů. Celkem
20 běžců zatím nechybělo ani na

Tajenka tentokrát ukrývá jednu čerstvě dokončenou
investici...(tajenka).

jedné Borovské desítce.
Navštivte náš web na adrese www.borovska10.cz pro více
informací. Najdete zde rovněž odkaz na filmový dokument
Borovská desítka 2014 autora Filipa T.A.K., který jste měli
možnost zhlédnout koncem loňského roku. Ve 35 minutách
plných záběrů z trati a rozhovorů s běžci i pořadateli na vás
dýchne atmosféra tohoto sportovního klání.
Děkujeme za přízeň a přejeme spoustu naběhaných kilometrů i v roce 2015.

organizátoři Borovské desítky

JMÉNO

LEGENDA: agáve, angorská, aspirant, báje,
balení, čtvrtletí, děj, delegace, dno, galerie,
inteligent, jed, kopretinky, měsíčník, náčrt,
návěst, okap, peřina, prostředky, tento, tolik,
trestanec
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 1. 2015
na úřad městyse buď osobně, telefonicky nebo
na uvedené kontaktní e-maily.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. BENCOVÁ IVA, H. BOROVÁ 320
2. KUBÁTOVÁ S., H. BOROVÁ 141
3. LUŇÁČKOVÁ KATEŘINA, H. BOROVÁ 186
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme naší sociální pracovnici paní Ing. Jitce
Janečkové za její služby, kterých si všichni, kdo je
potřebují, velmi vážíme. Děkujeme také panu místostarostovi panu Otto Hájkovi, který se postaral
o to, abychom zde takovou službu měli.
Za všechny, kdo této pomoci potřebují, Vám oběma děkujeme.

Jaroslava Plíhalová,
Křesťanovi

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele:
www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

1

Tůma Jan

KLUB/BYDLIŠTĚ

Havlíčkův
Brod
2 Zelený Zbyněk
Havl. Borová
3 Stránský Petr
Havlíčkův
Brod
4 Dubský Roman
Přibyslav
5 Málek Jaroslav
Chotěboř
6 Kulhánek Aleš
Havlíčkův
Brod
7 Janáček Miroslav Oudoleň
8 Vodička Jiří
Maleč
9 Konfršt Vlastimil Vepřová
10 Pleskač Ivan
Počátky
11 Šrámek Michal
Havl. Borová
12 Zelený Pavel st.
Havl. Borová
13 Zelený Pavel ml. Havl. Borová
14 Tůmová Naďa
Havlíčkův
Brod
15 Tůma Tomáš
Havlíčkův
Brod
16 Štěpán Jiří
Horní Krupá
17 Dubský Miroslav Přibyslav
18 Pelikánová
Horní Krupá
Veronika
19 Brabec Roman
Hlinsko
20 Burian David
Havl. Borová

ROČNÍK

PRŮMĚRNÝ
ČAS

1988

0:41:48

1988
1978

0:41:53
0:44:24

1978
1946
1976

0:46:15
0:46:20
0:48:01

1985
1953
1982
1985
1984
1963
1986
1963

0:48:15
0:48:18
0:49:26
0:49:38
0:50:03
0:50:13
0:50:20
0:53:00

1962

0:53:53

1981
1955
1993

0:59:05
0:59:35
1:00:12

1963
1973

1:02:39
1:15:08

více na www.borovska10.cz

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Děti z mysliveckého kroužku vyráběly krmítka pro ptáčky. Foto: Jana Janáčková

Děti z horního oddělení zdobily stromečky v muzeu. Foto: MŠ

Vánoční dekorace s TrojHáčkem.
Foto: Linda Burianová
Barbory na návštěvě ve školce. Foto: MŠ

Myslivecký ples navštěvovaný také pro svoji výtečnou kuchyni.
Dole: myslivecká tombola. Foto: Jakub Janáček

Děti ze školky se svým
vítězným výtvorem.
Foto: MŠ
Více než čtyři stovky návštěvníků mysliveckého plesu se druhou lednovou sobotu přišly bavit do borovské sokolovny. Foto: Jakub Janáček
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OBRAZEM

Vyhlášení soutěže MAS Bez
stromečku nejsou Vánoce
v Kameničkách.
Foto: Jaroslava Hájková

Sedmáci, osmáci a deváťáci v Chotěboři na bruslích. Foto: ZŠ
V popředí vítězný „korálkový“
stromeček ze Sobíňova.
Foto: Jaroslava Hájková

V neděli před Vánoci se v sokolovně sešli žáci ZŠ na tradiční besídce.
Foto: Linda Burianová
Vánoční besídka ZŠ se tentokrát nesla v duchu povolání.
Foto: Jakub Janáček

Sudičky byly průvodkyněmi v průběhu celé besídky. Foto: Jakub Janáček

Boulderingová stěna v borovské základní škole. Foto: Jakub Janáček
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Čerti prošli Borovou. Foto: ZŠ

