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Slovo starosty
Teplovod

S nadcházejícím jarem přichází
zhodnocení první topné sezóny,
kterou topíme v základní škole,
mateřské škole, sokolovně a na úřadu
městyse teplovodem. K dnešnímu
dni jsme spotřebovali cca 1500 GJ
tepla, což finančně znamená cca
180 000,- Kč s DPH, které platíme
za teplo. Z toho vychází 82.000,Kč na základní školu, 76.000,- Kč
na sokolovnu, 13.000,- Kč na úřad
a 9.000,- Kč na školku. Pro srovnání
za plyn se platilo v základní škole cca
300.000,- Kč, v mateřské škole 25.000,Kč, na úřadě 43.000,- Kč, v sokolovně
120.000,- Kč za uhlí. Samozřejmě
topení a komfort v sokolovně se nedá
porovnávat, sál sokolovny se vytápí
na stálých 19°C a ubytovna na 22°C.

Hospodaření v lesích městyse

Za minulý rok, ačkoliv jsme neměli
naplánovány žádné úmyslné těžby,
jsme vytěžili 1009 m3 dřeva. Převážně
se jednalo o kůrovcové a kalamitní
dříví, které spadlo vlivem silného
nárazového větru. Koncem roku
končí městysi lesní hospodářský
plán, který se tvoří vždy na deset let.
Z minimálního plošného rozsahu
výchovných zásahů v porostech do 40
let (celkově 22,44 ha, 7,77 ha probírek,
14,67 ha prořezávek) je provedeno
20,43 ha, tedy 91%. Maximální výše
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těžeb za decenium 1. 1. 2009 - 31.
12. 2018 je stanovena na 9490 m3
dřeva, k 31. 12. 2017 městys vytěžil
7734 m3, tedy 81,5%. Na letošní rok,
vzhledem k nepříznivým cenám za
výkup dřeva, nemáme naplánovány
rovněž žádné těžby. Samozřejmě
přírodě neporučíme, takže jaká bude
skutečnost, uvidíme až v průběhu
roku. Rovněž bych zde chtěl apelovat
na drobné vlastníky lesů, aby včas
zpracovávali své kůrovcové a kalamitní
dřevo. Jelikož letošní zima nebyla příliš
tuhá, dá se předpokládat, že kůrovec
nás bude trápit i v letošním roce
a jediná obrana je včas napadené dříví
odvézt z lesa. Samozřejmě se zajímejte
i o to, jak hospodaří ostatní ve vašem
okolí, spousta vlastníků zde nebydlí
a do svého lesa zavítá jednou za pár
let. Je třeba tyto vlastníky upozornit
na jejich povinnosti, aby neohrožovali
majetek
ostatních.
Pokud
o takovémto porostu budete vědět
a nevíte, komu patří, nebo na
vlastníka nemáte kontakt, nahlaste
nám laskavě toto na úřad a my
daného vlastníka zkontaktujeme
a jeho povinnosti mu připomeneme.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Pochod Jarní Vysočinou str. 5

Z úřadu městyse

Svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany na ukončení
zimních svozů odpadu k 31. 3. 2018.
Svozový plán je následující:
29.3. - svoz se uskuteční,
5. 4. - svoz se neuskuteční,
12. 4. - svoz se uskuteční
a dále se svoz uskuteční pravidelně
každých 14 dní v lichý čtvrtek.

Splatnost poplatků

Připomínáme občanům, že do
30. 4. 2018 je splatný poplatek za psa
a první splátka za odvoz komunálního
odpadu. Výše poplatků je stejná jako
v roce loňském.

Odečet vody

Žádáme občany, aby v období od 3. 4.
do 6. 4. nahlásili stav svého vodoměru,
a to buď osobně na úřadu městyse,
telefonicky na čísle 569 642 101, nebo
e-mailem na urad@havlickovaborova.
cz. Platba je možná od 9. 4. hotově,
nebo bankovním převodem na
číslo účtu 1122777349/0800. Při
bezhotovostní platbě Vám variabilní
symbol sdělíme při nahlášení stavu
vodoměru.
Jana Stránská, referentka

Masopust 2018. Foto: TJ Sokol
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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 28. dubna 2018

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

Všichni borovští koledníci. Foto: M. Doležalová

Nahoře a dole: Výstava J. A. Santiniho. Foto: muzeum

V Peršíkově byli čtyři králové :-). Foto: M. Doležalová

Skupinka při návratu z koledování v „Piváře“ čp. 1. Foto: M. Doležalová
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4/2/2018 VOLBA PŘÍSEDÍCÍHO OKRESNÍHO SOUDU: Starosta navrhl na žádost Okresního soudu v Havlíčkově
Brodě zvolení pana Bc. Josefa Ch. přísedícím okresního soudu.
ZM volí přísedícím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pana Bc. Josefa Ch., bytem Železné Horky 42. Hlasování:
11-0-0.
5/2/2018 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Lukáše P. o prodeji části pozemku p. č.
278/11 v k. ú. Peršíkov. Jelikož je na daném pozemku připravován záměr výstavby rybníka, starosta navrhl danou část
pozemku neprodávat.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č. 278/11 v k. ú. Peršíkov. Hlasování: 11-0-0.
6/2/2018 INFORMACE K RIZIKU NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Starosta
seznámil zastupitele s informací k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství od České asociace odpadového
hospodářství.
ZM Havlíčkova Borová projednalo informaci o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce
a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připravovaného po schválení
nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti
nad rámec evropského nastavení samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. Hlasování: 11-0-0.
INFORMACE K NÁVRHU AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ: Starosta seznámil zastupitele s návrhem autobusových
spojů v rámci připravovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny. Informoval o návrhu dopravního spojení
do Vepřové a v návaznosti na spoje do Žďáru nad Sázavou. Dále informoval, že zaslal žádost o přidání spoje do Ždírce
nad Doubravou a zpět v návaznosti na pracovní dobu Slévárny a modelárny na Novém Ransku.
ZM bere na vědomí informace k návrhu autobusových spojů.
7/2/2018 INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTECH MĚSTYSE HAVLÍČKOVA
BOROVÁ: Starosta seznámil zastupitele se stavem akce „Havlíčkova Borová - splašková kanalizace a ČOV“. Informoval
o podání žádosti o dotaci a o možnosti zažádání o úvěr ze Státního fondu životního prostředí na dofinancování akce
v případě kladného vyřízení žádosti na dobu 10 let s úrokem 0,45 p. a.
ZM schvaluje podání žádosti o úvěr ze Státního fondu životního prostředí na dofinancování akce „Havlíčkova Borová
- splašková kanalizace a ČOV“. Hlasování: 11-0-0.
INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTECH MĚSTYSE HAVLÍČKOVA
BOROVÁ: Starosta dále informoval o stavu a průběhu dalších připravovaných akcích: veřejné osvětlení a překládka vedení
nn v ulicích Zelenýho, Kopaninská, Polní a Luční, projekty na výstavbu rybníků, stavební úpravy č. p. 220, stavební úpravy
sokolovny, nová mateřská škola, výměna potrubí ve vodárně, projekt na nové odradoňování a úpravy ve vodárně.
ZM bere na vědomí informace o připravovaných a probíhajících akcích Městyse Havlíčkova Borová.
RŮZNÉ: Mgr. Jana Žáková vznesla dotaz ohledně výsledku obecního a školního plesu. Starosta informoval, že zatím
není vyúčtování uzavřeno, zbývá zaplatit poplatky OSA, která zatím neposlala fakturu. Předpokládaný čistý výdělek bude
25.000,- Kč.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční
12. 4. 2018 od 19 hod. v zasedací místnosti v budově úřadu městyse.

Tříkrálová sbírka – i letos jsme otevřeli svá srdce
I
když
v
sobotu
6. ledna 2018 vše venku
připomínalo jaro, na
teploměru 5°C, svítilo sluníčko
a po sněhu nebylo skoro ani památky,
vyšly děti koledovat při Tříkrálové
sbírce.
V Havlíčkově Borové vybraly 29.251,Kč a v Peršíkově 4.018,- Kč.
Finanční prostředky z letošní sbírky
budou v rámci Oblastní charity
Havlíčkův Brod použity například na:
- Pořízení 16 aut do terénních služeb,
které se starají o lidi v nepříznivé
životní situaci.
- Projekty v Indii – vzdělávání pro
mladé lidi a děti v oblasti Bangalore
- Karnataka, výstavbu domků pro

chudé v oblasti Belgaum.
- Mimořádné situace – náklady na
odstranění následků povodní, požárů,
apod.
- Spolufinancování nákladů na provoz
charitních služeb poskytovaných
ve vikariátech Havlíčkův Brod a
Humpolec.
- Přímou pomoc potřebným – řešení
akutních situací, kde byla využita
veškerá dostupná pomoc. Pomoc bude
poskytnuta dle stanovených pravidel
organizace.
Velké díky tedy patří všem dárcům,
kteří otevřeli svá srdce a přispěli
jakoukoliv částkou!!!
Poděkovat je třeba i všem šikovným
koledníkům, bez kterých by se to

neobešlo. Jmenovitě Haničce Vencové,
Aničce Staňkové, Klárce Bruknerové,
Ivetce a Lence Dejmalovým, Kačce
Balcarové, Terezce Holcmanové,
Kamče Havlíčkové, Adéle Beranové,
Radoslavu Tonarovi, Lukáši Šmídovi
a Honzíkovi Burianovi. A též
obětavým
vedoucím
–
Míše
a Milanovi Krčálovým a Klárce
Wasserbauerové. V Peršíkově se
o koledování postarali Michal
a Tomáš Křehlíkovi, Matěj Štefáček
a Markéta Frühbauerová. Střídavě
je doprovodili jako vedoucí Milan
Štefáček, Markéta Frühbauerová
a Lenka Křehlíková.
Ještě jednou velké díky!!!
Všem
obyvatelům
Havlíčkovy
Borové a místních osad přeji poklidný
a požehnaný rok 2018
Marie Doležalová
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N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
První únorové dny se v naší školce
nesly ve znamení masopustního
veselí. Děti měly spoustu zážitků
z masopustní obchůzky v naší obci
a tak se ve školce vyprávělo, zpívalo,
muzicírovalo, tvořilo a jako každý rok
se konal karneval.
Včeličky si uspořádaly svoje třídní
olympijské hry a malí Mravenci se
na jeden týden ponořili do světa
pohádek. V kině Krucemburk jsme
shlédli pásmo pohádek Pohádková
tajemství.

Hudební pořad WOLFÍK

V pondělí 5. února nás ve
školce
navštívil
pan
Martin
Kubát - pedagog konzervatoře
a profesionální varhaník, s hudebním
pořadem „Wolfík“ - Wolfgang
Amadeus Mozart. Celý hudební
pořad sám doprovázel na klávesy.
Loutka malého Wolfíka nás zavedla
do hudební říše prostřednictvím
tří hudebních obrazů: v lese, na
zámku a na bitevním poli. Děti
se seznámily s tatínkem Wolfíka
- Leopoldem, sestřičkou Nanynkou
a skřítkem Papagenem. Společně
jsme si zazpívaly, zatančily a vyslechly
úryvky v podání skvělého varhaníka
z několika skladeb Mozarta - Malá
noční hudba, Menuet, Ukolébavka,
Turecký pochod. O Wolfíkovi se děti
naučily jednoduchou píseň, která je
hned s prvními tony zaujala a někteří
odvážlivci si zahráli na jednoduché
hudební nástroje - rytmické vajíčko,
bubínek, tamburínu. Hudební pořad
byl velmi poučný i zábavný.

Vycházka ke krmelci

V pondělí 5. února se celá naše školka
vypravila na vycházku za zvířátky,
která žijí ve volné přírodě. Počasí
nám přálo a tak jsme vyšlápli směrem
ke krmelci, který je postaven pod
kostelem. Děti zvířátkům donesly
několik dobrot na přilepšenou - mrkve
jablíčka, obilí, seno, kukuřici, solný liz
a vše uložily na určené místo. Snad si
zvířátka pochutnala.

Karneval ve školce

Ve středu 7. února se v naší školce
konal KARNEVAL. 32 dětí se hned
od rána proměnilo ve víly, princezny,
piráty, opraváře, přišla také včelka,
Šmoulinka,
kuchařka,
Rybana
a další a další masky. Karnevalová
veselice trvala celou hodinu - tančilo
se, dovádělo a zpívalo tak, jak to
o masopustu bývá.
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Třídní OLYMPIJSKÉ HRY
Včeliček

XXIII.
zimní
olympijské
hry
probíhající v Pchjongčchangu v
Jižní Koreji inspirovali i předškoláky
v naší MŠ. Pohyb a sportování máme
všichni rádi, a tak jsme si uspořádali
naše
TŘÍDNÍ
OLYMPIJSKÉ
HRY. Vyprávěli jsme si o historii
i současnosti OH, poznávali jsme
symboly a maskoty a také jsme
si vytvořili vlastní olympijskou
vlajku. Naše třídní OH probíhaly
od 16. - 20. února a soutěžilo se
v mnoha tradičních i netradičních
disciplínách (přechod kladiny, výskok
na kozu, pozemní hokej, jízda na
kobercích, krasobruslení, jízda na
kolečkových lyžích, běh na krátkou
vzdálenost, skoky do dálky i do výšky).
Za každou disciplínu se samozřejmě
rozdávali medaile. Zároveň Včeličky
sledovaly společně s rodiči výkony
našich sportovců v Koreji v televizi.
Z každé medaile jsme měli upřímnou
radost a jednou chceme být stejně
úspěšní jako Ester Ledecká, Martina
Sáblíková a ostatní naši reprezentanti.

Babičko, dědečku, čti nám
a vyprávěj

Ve čtvrtek 8. února jsme v naší školce
přivítali pana Karla Dejmala, dědečka
Jáchymka Dejmala. Děti zaujal svým
vyprávěním o době, kdy on sám
navštěvoval borovskou školku. Před
spaním přečetl pohádku „Ubrousku,
prostři se!“. O necelých čtrnáct dní
později, ve středu 21. února, za námi
do školky přijela paní Ivana Chlubnová
z Malé Losenice, babička Terezky
Chlubnové. I ona si povídala s dětmi
o svém dětství a potěšila je pohádkou
„O Smolíčkovi“. Panu Dejmalovi
i paní Chlubnové moc děkujeme.

Děti čtou dětem - čtení šesté:
„O Karlu IV.“

Nad pověstí „O Karlu IV.“ se
Včeličky a žáci sedmé třídy sešli
v Muzeu Karla Havlíčka Borovského.
V čele sedmáků vznešeně kráčel sám
„Otec vlasti“, král Karel IV. (v podání
Pavla Neubauera) v královském plášti
se svatováclavskou korunou na hlavě,
žezlem a jablkem v rukou. Z pověsti se
předškoláci dozvěděli, kdo to byl Karel
IV. a jak statečný, moudrý a prozíravý
to byl vladař. Také si s ním spojili
pojmy Karlova univerzita, Karlovy
Vary, Karlův most, Karlštejn nebo
hladová zeď. K pověsti jsme připojili
i krátké vyprávění o životě Karla IV.
Sedmáky i předškoláky překvapilo
zjištění, že malý princ Karel se poprvé
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ženil ve svých sedmi letech a jeho
ženou se stala také sedmiletá Blanka
z Valois. Pro umocnění zážitku jsme
si na takovou královskou svatbu
zahráli. Za zvuku fanfár a nadšených
výkřiků „dvořanů“ prošla Blanka
s Karlem jejich špalírem. Po návratu
do školky si Včeličky ještě dlouho
povídali o Karlu IV. a se zájmem
prohlížely knihy „Obrázkové čtení
o Karlu IV.“ a „Po stopách Karla IV.

Prvňáčci na návštěvě
u předškoláků v naší MŠ

Včeličky už se připravují na zápis
do I. třídy ZŠ a tak je napadlo
nabídnout
prvňáčkům,
našim
dobrým kamarádům, aby se po
půl roce pilného učení v základní
škole přišli znovu podívat do naší
školičky. Navštívit třídu předškoláků,
popovídat si, ale hlavně si pohrát
s hračkami, které sami měli tak
rádi. Prvňáci přišli v doprovodu
své paní učitelky Jany Žákové a my
jsme je hned přivítali písničkou
a pohádkou. I prvňáčci nám z knih,
které si sebou přinesli, přečetli
pohádkové vyprávění o zvířátkách.
Potom už se všichni společně zabrali
do hraní a dvě hodiny utekly jako
voda. Před odchodem zpět do školy
nás paní učitelka Žáková na oplátku
pozvala na jednu vyučovací hodinu k
prvňákům do třídy a slíbila, že nám
žáčci ukáží vše, co se za šest měsíců ve
škole naučili. Tak už se moc těšíme!

Jedna pohádka za druhou

Předposlední únorový týden prožívali
Mravenci svůj pohádkový týden.
O zážitky nebyla nouze - potkali jsme
se s červenou Karkulkou, s dědkem
jsme zasadili a vytáhli řepu, pohádky
jsme četli, vyprávěli, reprodukovali
i hráli. Děti byly nadšené ze skládání
pohádkových mozaiek, z popisování
pohádkových obrazů a hravě zvládly
i pexeso O koblížkovi ve dvojicích.
Pohádkově se Mravenci vyřádili i při
výtvarných a pracovních činnostech.
Vyvrcholením celého týdne byl
královský ples. Princů se dostavilo
málo a tak se měli co ohánět, aby
provedli všechny princezny. A jak už
to na takovém plese bývá, v krásných
šatech a s korunkami na hlavách se
zpívalo, tančilo a hodovalo. Podával
se jahodový džus, máslové sušenky
a křupky.

Informace pro rodiče
Zápis
do
Mateřské
školy
v Havlíčkově Borové pro školní
rok 2018/2019 s nástupem od
1. 9. 2018 proběhne ve dnech
2. a 3. května 2018, vždy od 14. 30
do 16. 30 hodin v MŠ.
Jaroslava Janáčková
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23.-25.3. Jarní Vysočinou
po stopách Karla Havlíčka
Borovského se záznamníkem
TTO Havlíček z Havl. Borové

Pro turisty, kteří se s námi vydají na
pochod Jarní Vysočinou v sobotu
24. března, jsme připravili několik
desítek tras od nejkratších v délce
10 km až po dálkové trasy do 60 km.
Startovat lze ze čtyř míst - v Havlíčkově
Brodě, v Přibyslavi, v Havlíčkově
Borové a ve Velké Losenici. Místa
startů a cílů lze kombinovat, a tak
diplom za zvládnutou trasu a odměnu
v podobě neprodejné absolventské
vizitky lze převzít v jiném místě.
Můžete se tak nechat ráno odvézt
do některého z dalších startů a zpět
do Borové dorazit na trase po svých.
Třeba „protisměrně“. Jen je třeba to
na startu nahlásit. A kdyby si snad
někdo z naší nabídky nevybral, může
si po domluvě na startu naplánovat
svou vlastní trasu. Určitě se nebojte
pořadatelů na cokoliv zeptat, rádi
vám odpovíme a poradíme. Turistika
nezná omezení!

Pokud jste se rozhodli startovat
z Havlíčkovy Borové, můžete se
s námi vydat na trasy od nejkratší
desetikilometrové až po „maratónskou
trať“ v délce 42 km. Startujeme v 8.00
- 10.00 hod. Záleží na každém z vás,
jak se cítíte a jak ohodnotíte své síly.
A pokud se s námi vydáte zároveň
po stopách KHB, nezapomeňte si na
startu vyžádat záznamník.
Všem těm, kteří by se chtěli vrátit do
cíle v rodném domě Karla Havlíčka
Borovského, doporučujeme vybrat
si jednu z okruhových tras - pro ty
zdatnější jsou připraveny okruhy
v délce 26 a 33 km a pro rodiny s dětmi
a seniory okruh v délce 10 km.
Ostatní trasy pak míří do Přibyslavi
nebo do Havlíčkova Brodu, ta
nejkratší má 10 km a tou nejdelší je už
zmiňovaný maratón. Skutečně je už
jen na vás, kudy zamíří vaše kroky!
Na trasách je zajištěno šest „živých“
kontrol včetně možnosti občerstvení
- v Havlíčkově Brodě (občerstvení
na místě startu a cíle), v Pohledu na
hřišti (občerstvení na místě kontroly),
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IC Přibyslav (občerstvení nejen
v restauraci U Kubínů), IC Losenice
(občerstvení v místní restauraci),
rodný dům KHB v Havlíčkově Borové
(občerstvení v sokolovně) a restaurace
U Panských v Pohledských Dvořácích.
Dále bude na trasách několik
„samokontrol“, kdy si účastníci sami
označí průchod razítkem nebo fixem.
I na těch nejkratších trasách budou
minimálně dvě taková místa, aby si
i naši nejmladší účastníci mohli
trochu odpočinout a orazítkovat si
svoji kartičku na památku. Protože
bez razítek by nebylo turistiky…
No a kdyby vám sobotní putování
nestačilo, můžete se v neděli vydat
do Havlíčkova Brodu na další porci
kilometrů na trasách 10 - 30 km.
Nedělní start otevíráme v 8.00.
Budeme se s vámi těšit na setkání
a věříme, že se vám s námi na
připravených trasách bude líbit.
Šťastnou cestu… a zdrávi došli!
Kompletní a aktuální informace
o pochodu naleznete na našich
stránkách www.kcthavlicek.cz

Jarní Vysočinou 2018 po stopách KHB – start Havlíčkova Borová
Délka trasy

MARATÓN
Převýšení 689 m

TRASA
33 KM
Převýšení 601 m
TRASA
26 KM
Převýšení 415 m
TRASA
27 KM
Převýšení 410 m
TRASA
27 KM
Převýšení 333 m
TRASA
15 KM
TRASA
10 KM
BOROVSKÝ
OKRUH
10 km

Délka trasy

Délka trasy

Už jste
ušli

Zelené TZ
Žluté TZ
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Žluté TZ
Červené TZ
Modré TZ
Červené TZ
Cyklo 4156
Vlastní
Červené TZ
Žluté TZ
Červené TZ
Červené TZ
Zelené TZ
Žluté TZ
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Žluté TZ
Červené TZ
Vlastní
Červené TZ
Červené TZ
Zelené TZ
Vlastní
Vlastní

Havlíčkova Borová (START/K9) - Železné Horky (SK10) - Česká Bělá (SK11)
Česká Bělá - Svatá Anna (SK12) - Pohled (K3)
Pohled - Termesivy (SK2)
Termesivy - Pohledští Dvořáci (K13) - H.Brod / Plovárenská
H.Brod / Plovárenská - Havlíčkův Brod (K1)
H.Brod - Termesivy (SK2) - Pohled - Pod Kateřinou (SK4) - Přibyslav IC (CÍL)
Havl. Borová (START/K9) - Poustevníkova studánka (SK16) - Modlíkovský potok
Modlíkovský potok - Žižkovo Pole (SK8)
Žižkovo Pole - Zádušní mlýn - Pod Kateřinou (SK4)
Pod Kateřinou - Přibyslav IC (K5)
Přibyslav IC - pomník KHB (SK6) - Přibyslav nádraží
Přibyslav nádraží - Velká Losenice IC (K7)
Velká Losenice - Vepřová (SK14) - Havlíčkova Borová (CÍL)
Havl. Borová (START/K9) - Poustevníkova studánka (SK16) - Modlíkovský potok
Modlíkovský potok - Žižkovo Pole (SK8)
Žižkovo Pole - Zádušní mlýn - Pod Kateřinou (SK4)
Pod Kateřinou - Přibyslav IC (K5)
Přibyslav IC - Žižkovo Pole - Havlíčkova Borová (CÍL)
Havlíčkova Borová (START/K9) - Železné Horky (SK10) - Česká Bělá (SK11)
Česká Bělá - Svatá Anna (SK12) - Pohled (K3)
Pohled - Termesivy (SK2)
Termesivy - Pohledští Dvořáci (K13) - H.Brod / Plovárenská
H.Brod / Plovárenská - Havlíčkův Brod (CÍL)
Havl. Borová (START/K9) - Poustevníkova studánka (SK16) - Modlíkovský potok
Modlíkovský potok - Žižkovo Pole (SK8) - Přibyslav IC (K5)
Přibyslav IC - Pod Kateřinou (SK4) - Pohled (K3) - Termesivy (SK2)
Termesivy - Pohledští Dvořáci (K13) - H.Brod / Plovárenská
H.Brod / Plovárenská - Havlíčkův Brod (CÍL)
Havl. Borová (START/K9) - Poustevníkova studánka (SK16) - Modlíkovský potok
Modlíkovský potok - Žižkovo Pole (SK8)
Žižkovo Pole - Zádušní mlýn - Pod Kateřinou (SK4)
Pod Kateřinou – Přibyslav IC (CÍL)
Havl. Borová (START/K9) - Poustevníkova studánka (SK16) - Modlíkovský potok
Modlíkovský potok - Žižkovo Pole (SK8)
Žižkovo Pole - Přibyslav IC (CÍL)
Havlíčkova Borová (START/K9) - Železné Horky (SK10)
Železné Horky - Modlíkovský potok
Modlíkovský potok - Poustevníkova studánka (SK16) - Havlíčkova Borová (CÍL)

9 km
18 km
22 km
26 km
27 km
43 km
2 km
6 km
10 km
15 km
16 km
26 km
33 km
2 km
6 km
11 km
16 km
26 km
9 km
18 km
22 km
26 km
27 km
2 km
10 km
22 km
26 km
27 km
2 km
6 km
11 km
15 km
2 km
6 km
10 km
3 km
6 km
9 km

Plnění
míst TTO
HAVLÍČEK

P2
P5

P1
V1, V3
P2
V2
V1, V3
V4
P2
V2
V1, V3
P2
P5
P1
P2
V2, V3
V1, P5
P1
P2
V2
V1, V3
P2
V2
V3
P2
V2
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Činnost JSDHO Havlíčkova Borová v roce 2017

Jednotka
sboru
dobrovolných hasičů
obce
Havlíčkova
Borová je jednotka
požární ochrany (JPO), která je
zřizována obcí na základě §29 a §
68 zákona 133/1985 Sb., o požární
ochraně. Jednotka má územní
působnost a je zařazena do požárního
poplachového
plánu.
Územní
působnost znamená, že jednotka
zasahuje i mimo katastr obce. Naše
jednotka má 15 členů. Je tvořena
velitelem, třemi veliteli družstev, pěti
strojníky a šesti hasiči. V jednotce je
jedenáct nositelů dýchací techniky
a čtyři pilaři. Členové jednotky
vykonávají službu bezplatně.
Výjezdová jednotka zasahovala
k 31. 12. 2017 u 36 mimořádných
událostí. Největší část, 31 výjezdů,
tvořily technické pomoci. Především
kvůli orkánu Herwart vyjížděla

naše jednotka v 21 případech
na odstranění padlých stromů
z komunikace. Dále jsme likvidovali
nebezpečný hmyz nebo jsme čerpali
vodu ze zatopených prostor. Jednou
byla jednotka přivolána k pátrání po
pohřešované osobě. Osoba se ztratila
v prostoru U Janáků, a nalezena byla
ještě před začátkem pátrací akce.
K
požáru
vyjížděla
jednotka
v loňském roce třikrát. Jednou se
jednalo o planý poplach, neohlášené
pálení klestí. Dvakrát hořelo opravdu.
Škoda na majetku přesáhla 10 tis. Kč.
a uchráněno bylo za 1 mil. Kč. Při těchto
požárech nikdo nezemřel ani nebyl
zraněn. Jednou vyjížděla jednotka
na únik nebezpečné látky. Jednalo se
o únik ropné látky na komunikaci,
který jsme odstranili pomocí sorbentu.
V jednom případě byla jednotka
přizvána na dopravní nehodu cyklisty
s dodávkou. Poraněnému cyklistovi

Z historie SDH: Letecká
nehoda Borová u Přibyslavi,
Kopaniny 1938

a dětem. Na místo sjely se četnické
stanice a letecká komise z Hradce
Králové. Druhý den pak zemská
komise z Prahy vedena generálem
Procházkou z ministerstva národní
obrany. Na místě události se vystřídali
téměř všichni činí
bratři hasiči. Požářiště
bylo hasiči střeženo
až do odvozu trosek
letadla. Při pádu
letounu uhořeli 2
vynikající letci a
sice plk. Maršálek
a npor. Vyskočil.
Třetí člen posádky
čet.
Sláma
ležel
mrtev 10 m.
od požářiště.
Případ tento
jest případem u nás v Borové
prvním co sbor existuje!
Záznam události jak byla
zapsána v tehdejším protokolu
,,Nástin požáru aeroplánu
v Borové 24. ledna 1938“.
Letadlo toho dne narazilo
v husté mlze do země.
V troskách letadla Aero MB200.3 letícího po opravě

Začal nám rok osudových osmiček
a my si hned na začátku tohoto roku
připomínáme smutnou událost, na

Havarované Aero MB-200.3

kterou se tak trochu v našem kraji
pozapomnělo. Možná to je a bylo
tím, že události následujících let byly
o dost strašnější a zasáhly naší obec
a republiku daleko silněji.
Dne 24. ledna 1938 ve 2 ¼ na 3
odpoledne došlo v Kopaninách
nedaleko
Borové
k
pádu
dvoumotorového bombardovacího
letounu čsl. armády. Letadlo se po
nárazu do země vznítilo a začalo
hořet. Ihned po zpozorování požáru
dostavil se na místo místní hasičský
sbor. Po příchodu na místo hořela část
kabiny a křídla. Pomoc posádce nebyla
možná. Na místě zahynuli tři členové
posádky. Hašení bylo možné pouze
hlínou a pískem, protože hořel olej a
benzín. Dalším úkolem zasahujících
hasičů bylo bránit přístupu občanům
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byla poskytnuta předlékařská první
pomoc a po příjezdu zdravotnické
záchranné služby byl transportován do
vozidla ZZS.
Členové jednotky se také loni zúčastnili
potřebných odborných školení a
zdravotních prohlídek, aby dál mohli
vykonávat službu ve výjezdové jednotce.
Na podzim se v Ledči nad Sázavou
konala soutěž výjezdových jednotek
okresu Havlíčkův Brod. Naše jednotka
se umístila na pěkném 10. místě.
V prosinci jsme do naší jednotky
přivítali nového člena. Je jím nová Tatra
815 Terrno 1 CAS 20/4000/240 S2R.
Nové vozidlo nahradilo 38 let starý
trambus Škoda 706 RTHP.
Závěrem zhodnocení loňského roku
děkuji členům výjezdové jednotky
za jejich práci v jednotce, obci
Havlíčkova Borová děkuji za spolupráci
a obrovskou podporu, a přeji nám
všem, aby mimořádných událostí bylo
v letošním roce co nejméně.
velitel JSDHO Havl. Borová Michal Fišer

z Prahy do Brna zahynuli tři lidé.
Npor. Václav Vyskočil velitel Letky 76,
délesloužící čet. Otakar Sláma mechanik
a plk. letectva Jindřich Maršálek. Letadlo
pilotoval plk. Maršálek, který v té době
zastával post velitele Leteckého pluku
5 v Brně a značnou měrou se zasloužil
o
modernizaci
československého
meziválečného vojenského letectva.
Mnichovská dohoda v září roku 1938
a následující válečné roky zastínily tuto
tragickou událost a její oběti odsoudily
k zapomnění. My však i po tak dlouhé
době nezapomínejme na události, které
se odehrály tak blízko nás.
Josef Nevole starosta SDH HB

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

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Potvrzuji datum konání zápisu
k povinné školní docházce – pondělí
9. dubna 2018, v době od 13 do
16 hodin. Všechny upřesňující
informace, časový harmonogram,
dokumenty potřebné k zápisu apod.
včas obdržíte. Sledujte webové stránky
školy, PRO RODIČE – VÝCHOVNÝ
PORADCE. Těšíme se na Vás!
Jana Žáková, výchovný poradce

Stužková...

Slavnostní akci devátého a pátého
ročníku jsme zahájili písní Stužková,
s
níž
skupina
Elán
patří
neodmyslitelně snad ke každému
maturitnímu stužkovacímu večírku.
Ačkoliv naši deváťáci mají do maturity
ještě poměrně daleko, slavnostní
akt stužkování prožívali důstojně a s
vážnými tvářemi. A tak chci vyjádřit
přesvědčení, že se jim nejen „...navždy
zachová v paměti stužková...“, ale
že pro ně nošení stužky snad bude
i částečně zavazující!
Stejně zodpovědně přijali páťáci od
deváťáků pamětní placky jako stvrzení
skutečnosti, že v červnu definitivně
opustí I. stupeň základní školy.
Mně zbývá jen poděkovat ředitelce
školy za perfektní dort, kolegyni
Daně Neubauerové a jejím páťákům
za pečlivou přípravu programu
a pohoštění, některým mým holkám
a jejich mamkám za pečení a Filipovi
T.A.K. za fotografování.
Jana Žáková, 2. stupeň

Přijímací zkoušky nanečisto

Již v dubnu čekají naše deváťáky
jednotné přijímací zkoušky na
vybrané střední školy. Abychom
jim usnadnili přípravu a snad je
tak trochu motivovali k většímu
studijnímu úsilí, rozhodli jsme se
vyzkoušet vše nanečisto. Slavnostně
oblečení žáci 9. ročníku obdrželi
před samotným zahájením testování
svůj identifikační kód, pod kterým
jsou uvedeni i ve výsledkové listině,
a také zadání formou testových sešitů

číslo 7

ročník

18

a záznamových archů. Jako první
řešili budoucí středoškoláci test
z matematiky a za 75 minut museli
zvládnout 16 připravených početních
i grafických úloh. Po malé přestávce
na ně čekal 60minutový test z českého
jazyka se 30 úlohami. Vyučující
matematiky a českého jazyka testy
opravily a seznámily žáky s výsledky.
Správná řešení i postupy včetně zápisu
do záznamových archů si učitelé se
svými žáky prošli ve vyučovacích
hodinách.
Cílem přijímacích zkoušek nanečisto
bylo, aby si žáci vyzkoušeli typy
úloh, seznámili se s formou zadání
testů, způsoby zápisů řešení a zažili
si i časovou dotaci tak, jak to bude
u ostré verze přijímacích zkoušek, kde
je navíc čeká i nové prostředí střední
školy.
Deváťáci, pokud jste neuspěli podle
svých představ, není nutné věšet
hlavu. Je třeba se však přípravě doma
věnovat. Další možnost procvičování
vás čeká na hodinách přípravy na
přijímací zkoušky z českého jazyka
každé pondělí a z matematiky každý
pátek.
Blanka Zvolánková, Lenka Havlíková

Lyžařský kurz

Když se hodnotí lyžařský kurz,
většinou se napíše: Bylo to super!
Ale tohle nebylo super. Tohle bylo
SUPER ÚŽASNÝ! Nejdříve se někteří
z nás trochu báli, ale pak se ukázalo,
že by si ten pobyt v Krkonoších
nejraději ještě o týden prodloužili.
Jako třída jsme se stmelili, dali jsme
se dohromady i s osmičkou a užili
si opravdu hodně srandy. Někteří
už jeli na hory jako zkušení lyžaři,
jiní museli zvládnout i nějaké ty
pády, než se to díky panu Hájkovi
a panu Riegerovi naučili. Navíc jsme
věděli, že nás bude každý den čekat
vynikající oběd či večeře od paní
Jonákové - a to je po celodenním
lyžování hodně důležité. O drobná
poranění se vždy vzorně postarala
paní Riegerová jako zdravotnice a my
jí za to moc děkujeme. Největší radost
nám ale dělaly diplomy, a to nejen za
naše lyžařské výkony a pokroky, ale
i např. za „pěvecké výkony ve dne
v noci“ (Dan Hájek). Zvláště holky
pak potěšilo setkání s hercem Markem
Salvetem ze seriálu Ulice.
Jsme moc rádi, že jsme mohli tento
kurz absolvovat. Závidíme nižším
ročníkům, že je tato akce teprve čeká.
Kdyby ta možnost byla, určitě by
většina z nás jela ještě jednou! (A zase
s panem Bencem, který nás bezpečně
přepravil tam i zpět.)
za sedmáky a osmáky napsali: Karolína
H., Pavla A. a Dan H.

školní rok

2017/2018

Zimní výšlap k Poustevníkově
studánce

V pondělí 5. února se žáci 3. a 4.
ročníku v rámci tělesné výchovy vydali
na zimní výšlap k poustevníkovi.
Počasí nám přálo, sněhu málo, terén
krásně umrzlý - žádné bláto, jak
jsme byli zvyklí na teplé únorové dny
v posledních letech. Dokonce ani
vítr nám neztěžoval naše putování,
žádné „fouká, jak za Borovou“.
Prostě den, jakých bývá málo! Cesta
nám překvapivě rychle ubíhala a u
borovského poustevníka jsme byli „ co
by dup“. Děti obhlédly studánku i okolí,
vyfotili jsme se s poustevníkem a hurá
zpátky do školy. Celou trasu tam i zpět
jsme zvládli s časovou rezervou, proto
jsme si zpáteční cestu prodloužili
okolo vodárny. Ve třídě jsme si pak
před obědem zopakovali celou pověst
o poustevníkově studánce. Se staršími
žáky jsme tak otestovali, za jak dlouho
se dá takový výšlap zvládnout. Na jaře
ho chceme zopakovat i s mladšími
školními dětmi.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Čerstvý vítr z hor

Ne, nejedná se o předpověď počasí
ani o návrat našich žáků z lyžařského
výcviku v Krkonoších:-). Jde
o název projektu, který jsme v naší
škole realizujeme od 1. 1. 2018
a který „zastřešuje“ ZŠ Komenského
v Trutnově. Proto ty hory v názvu.
Projekt řeší dvě úrovně dosavadních
problémů: z pohledu žáků se
jedná o nové možnosti podílet se
na pozorování, experimentování
a objevování v přírodovědných
předmětech, pro pedagogy jsou to
nové příležitosti studia, spolupráce
a předávání zkušeností v rámci 42
škol, které jsou do projektu zapojeny.
V projektu bude realizováno několik
klíčových aktivit: společná prezenční
setkávání, společná on-line setkávání,
činnost Center kolegiální podpory
na jednotlivých školách a především
využívání nástrojů pro faktické
fungování projektu. Zde se konkrétně
jedná o sady měřících sond typu
Pasco Senzorium, experimentální
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příslušenství a pět dotykových
tabletů. Právě využívání uvedených
zařízení a výstupy z těchto činností
se stanou jádrem projektu i na naší
škole. Jedenkrát měsíčně se uskuteční
projektové odpoledne (se žáky,
s kolegy z okolních škol, popř. s rodiči
a širokou veřejností). Z těchto setkání
vzniknou krátké videomedailonky,
které budou zveřejňovány na
webových stránkách projektu.
Věříme, že se nám podaří
postupně zvyšovat přírodovědnou
gramotnost našich žáků a podpoříme
tolik
propagovanou
badatelsky
orientovanou výuku.
Martina Brychtová, Blanka Zvolánková
a Jana Žáková, 2. stupeň

Olympiáda Aj

Děkuji Nele Bartuškové z 8. třídy
za reprezentaci v okresním kole
olympiády z jazyka anglického, která
se konala 13. února 2018 v Havlíčkově
Brodě. Nela si prošla písemným
a ústním kolem s velkou konkurencí
a umístila se na pěkném 9. místě
v kategorii II. A. Konkurence v ústním
kole byla veliká a bodové hodnocení
těsné, v písemné části ztratila jen
jeden bod, čímž prokázala vysokou
úroveň znalostí cizího jazyka.
Kateřina Vojtková

Jitka Novosadová je nejlepším
„němčinářem“

V okresním kole konverzační
soutěže v německém jazyce zvítězila
Jitka Novosadová. U Jitky jsme byli
dlouhou dobu zvyklí na atletické
úspěchy, v 9. ročníku se však projevila
pracovitost, schopnost koncentrovat
se ve správný okamžik a snad i cit pro
jazyk, tentokrát němčinu, i když ona
sama říká, že ji angličtina baví víc.
Jen připomínám, že v letošním roce
vyhrála, co se dalo – nejprve školní
kolo češtinářské olympiády a našeho
Veršobraní, z Chotěboře pak přivezla
třetí místo za recitaci, poté přidala 1.
místo za výše zmiňovanou němčinu
v rámci okresu. K těmto výkonům
gratulujeme!
Lenka Havlíková

Cestovatelské kreslení s
ilustrátorem Adolfem Dudkem

V rámci projektu Krajské knihovny
Vysočiny s názvem Knížka pro
prvňáčka jsme se s naší první třídou
zúčastnili besedy s ilustrátorem
dětských knih a časopisů Adolfem
Dudkem, který do Havlíčkova
Brodu přicestoval až z Ostravy.
Svým zábavným programem provedl
všechny
přítomné
jednotlivými
světadíly. Celou show naplnil
jednoduchými kresbami, hádankami,
kvízy a vtipným vyprávěním.
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Nakonec proběhla autogramiáda
knih, které Adolf Dudek ilustroval.
A komu chyběla knížka, dal si
podepsat známého ilustrátora na
ruku, či dokonce na čelo! Poté,
posilněni svačinou od maminek,
jsme si v budově staré radnice
prohlédli dokonalý papírový model
centra Havlíčkova Brodu a vyslechli
informace o historii města, které
na velké obrazovce dětem sděloval
samotný Hnát. Společně jsme si pak
vyprávěli pověst o hlásném Hnátovi
a zmiňovaného kostlivce jsme si ještě
jednou nahoře ve výklenku důkladně
prohlédli. Sice jsme nestihli zvonění
zvonečkem v celou hodinu, ale to snad
zvládneme příště! Procházkou jsme
pokračovali po brodském náměstí
a poznávali důležité budovy: Starou
radnici, novou budovu radnice,
Havlíčkův dům a Galerii výtvarných
umění. Kolem kostela v horním rohu
náměstí jsme pokračovali parkem
kolem hradeb. Jako bychom se znovu
vraceli do starých dob. Pobaveni
programem Ilustrátora A. Dudka,
obohaceni
spoustou
poznatků
o našem okresním městě se prvňáci
vraceli autobusem na oběd ve škole.
Do knihovny se chystáme v březnu
ještě jedenkrát. Příště, 13. března, se
zúčastníme besedy a bude pro nás
rovněž připravena výtvarná dílnička.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Z Chotěboře přivezli naši
recitátoři tři medaile

V okrskovém kole recitační soutěže
se umístila ADÉLA BERANOVÁ na
1. místě s ukázkou z knihy My děti
ze stanice Zoo. Přesvědčila svým
přirozeným projevem, jako kdyby nic
nepředstírala a jen vyprávěla příběh
hlavní hrdinky Christiane F. Stejně
kladně byla hodnocená i tentokrát
bronzová JITKA NOVOSADOVÁ
a porota jen litovala, že nemůže přímo
postoupit do kola okresního, protože
se jí líbil jak text hororově laděné
povídky Medvídek, tak i její přednes.
Stříbrnou medaili, ale ve třetí kategorii
žáků 6. a 7. ročníků, vybojoval svým
hřímajícím hlasem JAN KUBÁT.
Jeho přednes básně Ostrava od
Petra Bezruče se naprosto odlišoval
od jiných soutěžících, a právě to
porotu pravděpodobně přesvědčilo.
V okresním kole v Ledči nad Sázavou
budeme mít tedy dva zástupce - Adélu
z devítky a Jendu ze sedmičky.
Musím však poděkovat celé naší
recitátorské delegaci - oběma
Eliškám - Tonarové i Blažkové,
Haničce Vencové, Lucce Hájkové,
Pavle Andresové a Nele Bartuškové.
I když medaile nepřivezly, patřily
ve svých kategoriích k těm hodně

šikovným. Kdyby
se vyhlašovalo další
pořadí, určitě by obsadily
čtvrtá, nanejvýš pátá místa.

Lenka Havlíková

První pomoc do škol

Už několik let pravidelně v březnu
doplňujeme přírodopisné učivo
– biologii člověka – v 8. ročníku
vzdělávacím kurzem z projektu
První pomoc do škol, jehož
garantem
je
Kraj
Vysočina.
Kurz je tematicky rozdělen do dvou
částí. První, teoretickou, zajišťují
lektoři Českého červeného kříže, u nás
je to druhým rokem Mgr. Anna Šnýdl
Doubková. Druhá část je praktická,
je částečně opakováním teoretického
učiva. Osmáci se při ní setkávají
s posádkou výjezdního vozidla rychlé
zdravotnické pomoci. Jako bonus si
mohou prohlédnout vybavení vozidla,
prohlídka je doplněna odborným, ale
srozumitelným výkladem.
Osnova obou částí kurzu je vždy
perfektně dodržena, lektoři jsou
odborníci na svých místech včetně
toho, jakým způsobem žákům
informace předávají, odpovídají na
dotazy apod.
Osmáci každoročně vyhodnocují
kurz velmi kladně, o jejich aktivním
zájmu svědčí i fotodokumentace
na školním webu. Taková pozitivní
zpětná vazba je jistě nejlepším
důkazem, že výuka laické první
pomoci na základní škole má své
opodstatnění.
Osmáci a Jana Žáková, 2. stupeň

Prvňáci se na hodinku vrátili do
mateřské školy

Paní zima nás v posledních dnech
překvapila svojí nebývalou silou
a předvedla nám, co umí. Brzy však
se začne oteplovat a vykouknou první
sněženky, naši nejoblíbenější poslové
jara. Jaro je období, kdy se příroda
probouzí ze zimního spánku, ale
také doba, ve které se děti z mateřské
školy pečlivě připravují na první
„zkoušení“. V doprovodu svých rodičů
se vydávají k zápisu do 1. třídy. Proto
také paní učitelky mateřské školy
úzce spolupracují se základní školou
a vzájemnými návštěvami napomáhají
snazšímu vstupu dětí mateřské školy
mezi žáky ZŠ. Prvňáci se tak vydali do
třídy Včeliček paní učitelky Šrámkové.
Uvítání
zvládli
předškoláčci
s přehledem, prvňáci na oplátku
předvedli pohádku Jak zvířátka našla
domov. Společně zdramatizovali
vyprávění o zimomřivém králi. Malá
chvilka zbyla na porozhlédnutí se po
třídě Včeliček. Ocenili jsme naučné,
výtvarné i tělovýchovné projekty,

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
kterými se předškoláci zabývají.
Jejich výstupy nádherně zdobí stěny
třídy. Největší pozornost prvňáků
přitahovaly samozřejmě nové hračky,
stavebnice, či modelovací hmota. Chtě
nechtě jsme se museli vzápětí rozloučit.
Hlavním záměrem naší návštěvy však
bylo pozvání do základní školy. Žáci
prvního ročníku rádi přivítají svoje
kamarády a předvedou jim na začátku
března všechno, co se od září naučili.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Láska, sex, AIDS

S přednáškou na výše uvedená témata
k nám jedenkrát za dva roky přijíždí
Tomáš Řehák, kazatel Apoštolské
církve z Hlinska. Nemusíte se děsit,
nejde o žádné závadné působení, ani
na tom nejsme tak špatně, že bychom
nebyly schopny uvedená témata
„odučit“ samy. Bylo by nám jenom líto
nabídku pana Řeháka nevyužít. Kdo
jste jeho přednášku prožil, jistě nám
dáváte za pravdu☺. Tomáš Řehák
je totiž navíc ředitelem organizace
ABATOP. Posláním této organizace je
zajišťovat a poskytovat přednáškovou
a poradenskou činnost mladým
lidem. Cílem je informovat mladé
lidi o rizikovém chování a možných
způsobech
přenosu
HIV/AIDS.
Projekt ABATOP usiluje o výchovu
k odpovědnosti za navazování
partnerských vztahů, vyzdvihuje
hodnoty jako je věrnost a vede mladé
lidi k tomu, aby přistupovali k lásce
a sexu odpovědně a s ohledem
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na zdraví a kvalitu partnerských
vztahů. Cílem této snahy je snižování
rizikového
chování
mládeže,
snižování rizika nákazy HIV/AIDS
a pohlavně přenosných chorob. O
tom, jak úžasným způsobem Tomáš
přednášku vede, se můžete přesvědčit
na webu tom.wbs.cz. Každopádně
ho i naši osmáci a deváťáci přijali
s nadšením jako člověka, který
projevil zájem o jejich „starosti“, sršel
vtipem, aby vzápětí udeřil skutečným
příběhem nebo fotkou skutečného
nemocného člověka… Jeho přednáška
doslova překypuje poučnými citáty,
tak za všechny alespoň tyto: Je velmi
smutné, když umírají mladí lidé,
ale nejsmutnější je, když umírají
z neznalosti. AIDS není jen někde
v Africe! Je i v Chotěboři, v Přibyslavi,
v Havlíčkově Borové...!

Učitelky 2. stupně

Děti čtou dětem

Žáci VII. třídy vyrazili 21. února
s knížkou Staré pověsti české do
místního Muzea Karla Havlíčka
Borovského. Nesli s sebou krásné
korunovační klenoty i královský plášť,
protože je čekalo čtení o Karlu IV.
V muzeu už byli připravení
předškoláci
s
paní
učitelkou
Šrámkovou i paní Marcela Sobotková.
A sedmáci nezklamali – i tentokrát
zvládli výrazné čtení, kontrolní otázky
i pantomimické hádanky, aby si
budoucí prvňáčci zopakovali pojmy
jako Karlova univerzita, Karlovy Vary,

DĚTSKÝ KARNEVAL

Velká nemocnost se podepsala i na účasti dětského
karnevalu, který pořádal výbor TJ Sokol Havlíčkova
Borová. Zúčastnilo se pouze 54 masek. O zábavu se
postaralo duo DKD Ježek Jihlava. Děkujeme především
sponzorům – Městys Havlíčkova Borová, Slévárna
a Modelárna Nové Ransko, Milada Stará, Havlíčkova
Borová a COOP Havlíčkova Borová Dále děkuji SDH
Havlíčkova Borová za včasný úklid sokolovny po plese a
za zajištění občerstvení. Paní Ivě Půlpánové za přípravu
balíčků, paní Vlastě Šnajdrové a Janě Šnajdrové za
pomoc při úklidu sokolovny. Dále bych chtěla poděkovat
Kateřině Luňáčkové, Aničce Keretsman, Leontýnce
Ondrejkové, Haničce Minaříkové, Martině Bořilové,
Barborce Bořilové, Denisce Bruknerové, Adélce
Hošákové aTadeáši Zubálovi za pomoc při úklidu sálu
po karnevale. Magda Hošáková,
člen výboru TJ Sokol Havlíčkova Borová

hladová zeď, Karlův
most nebo Karlštejn.
Paní učitelka Šrámková
pak přidala pěkné povídání o životě
našeho „Otce vlasti“. Abychom si
mohli všichni představit takovou
dětskou svatbu, kterou Karel a Blanka
z Valois prožili, prošla za zvuku
fanfár jedna taková dětská manželská
dvojice v královském ošacení špalírem
dvořanů, kteří nadšeně volali: „Vivat!
Sláva!“
Lenka Havlíková

Na svahu v Novém Městě na
Moravě

V rámci projektu Zdravá škola –
Společně na jedné lodi vyrazili žáci
2. stupně ještě před jarními
prázdninami na jednodenní lyžování
do Nového Města. Slunečné, ale
mrazivé počasí nalákalo celkem
32 lyžařů, a to od dvou úplných
začátečníků až po zkušené lyžaře.
Všem žákům byla zaplacena doprava
a jízdné na svahu. Ti, kteří neměli
vlastní lyžařskou výbavu, si zaplatili
sami pouze zapůjčení. Jsem ráda, že
si naši žáci oblíbili sjezdové lyžování.
Snad využili i jarních prázdnin, aby se
plně sportovně vyřádili jak na svahu,
tak i třeba na ledu. Děkuji lyžařským
instruktorům O. Hájkovi a D.
Riegerovi, kteří s námi vždy ochotně
jedou, a tělocvikářkám B. Zvolánkové
a J. Žákové, které to prostě dělají moc
dobře!
Martina Brychtová, ředitelka školy

Z Místní knihovny a Památníku K.H.B.
Březen měsíc knihy, internetu a čtenářů

Vážení čtenáři, připomínám možnost vrátit v měsíci březnu
bez sankcí knihy, které máte doma již dlouhý čas.
Pro ty, kteří mají chuť udělat něco pro zdraví,
připomínám, že se mohou zúčastnit v sobotu
24. března pochodu „Jarní Vysočinou“. Propozice jsou na
webu úřadu městyse, také jsou vyvěšené na úřední desce
a v oknech památníku. Turistům přeji krásné počasí
a příjemný zážitek.
Stále je ještě možnost shlédnout výstavu J. A. Santiniho
v Lukšově chalupě. Motivačně přikládám foto na straně 2
ze zahájení výstavy tohoto geniálního barokního stavitele.
Zájezd s průvodcem po stopách Santiniho, je podle informací
plně obsazen. Jsem přesvědčena, že budete nadšeni.
Marcela Sobotková, knihovnice a průvodkyně v rodném domě
K.H.B.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
24. - 25. 3. Hlaváčová Romana, Hrnčířská 2925, Havl. Brod, tel.: 569 428 238
30. 3. - 2. 4. Drbohlavová Oldřiška, Jahodová 2240, Havl. Brod, tel.: 569 478 360
7. - 8. 4. Kohlová Jana, M. Střely 420, Krucemburk, tel.: 569 697 226
14. - 15. 4. Kočová Jana, Habrecká 450, Ledeč n. S., tel.: 724 170 466
21. - 22. 4. Teclová Andrea, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 109
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ Sokol informuje
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou upřímně
poděkovat
rodině
Blažkových
z Havlíčkovy Borové čp. 183 za finanční dar ve
výši 10.000,- Kč na činnost našeho oddílu, který
nám byl předán na přání pana Josefa Zvolánka.
Pan Josef Zvolánek z Peršíkova byl aktivní člen
TJ a především obrovský fotbalový fanoušek,
který nechyběl na žádném fotbalovém zápase,
ať už doma či u hostů. Po celé ty roky na náš
fotbalový tým myslel, fandil nám a podporoval
nás… slavil s námi výhry i prohry… bude
nám tady, nejen na hřišti, chybět, ale nikdy
nezapomene! Děkujeme, Pepíku.

BŘEZEN 2018

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
24. 3.
2018

8:00
sobota

JARNÍ VYSOČINOU 2018, po stopách
KHB, propozice na str. 5

9. 4. 13:00
2018 pondělí ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
21. 4.
2018

20:00
sobota

AIRBACK, taneční zábava, pozvánka na

28. 4.
2018

8:00
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, info na str. 2

str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Mužům se v přípravě výsledkově nedaří

Oddíl kopané TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. Druhá polovina fotbalové sezony se kvapem blíží a i dospělé
týmy Havlíčkovy Borové se na ni připravují. A tým i béčko mají
za sebou přípravná utkání, ve kterých se jim však výsledkově
Turnaj fotbalových přípravek v Přibyslavi
V neděli 18. 2. 2018 jsme se s mladými fotbalisty bohužel nedaří.
našeho oddílu zúčastnili turnaje fotbalových A tým:
přípravek ve Sportovní hale v Přibyslavi. Do Nejvýraznější změnou v zimní přestávce je odchod trenéra Jiřího
hry mohli zasáhnout hráči narození v roce 2006 Poláka, který odešel koučovat Přibyslav. Tréninky tak nyní vede
a mladší. Turnaj byl kvalitně obsazen týmy přípravek Petr Veselý. Dosud odehrané přátelské zápasy bohužel prozatím
z Přibyslavi, Chotěboře, Polné, Štoků, Vepřové výsledkově kopírují nepovedenou podzimní část sezony.
a našeho městyse. Hrálo se na ploše celé sportovní Havlíčkova Borová – Počítky 1:4
haly se čtyřmi hráči v poli a brankářem. Hrací V duelu s nesmírně ambiciózním týmem ze žďárska tahala
doba byla 20 minut. Naše mužstvo na turnaj odjelo Borová od počátku za kratší konec a už v poločase prohrávala
vzhledem k nemocnosti dětí pouze s šesti hráči, měli o tři branky. Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, za Borovou
jsme tak pouze jednoho hráče na střídání. Turnaj korigoval v závěru Vilém Paušíma.
tak odehrál Vojta Kulhánek, Martin Klement, Havlíčkova Borová – Rozsochatec 0:2
David Klimeš, Klára Bruknerová, Lukáš Šmíd Mladý tým z Rozsochatce ovládl první půlhodinu zápasu
a náš nejmladší hráč Jakub Lederer. První zápas jsme a naprosto zaslouženě se ujal vedení. Borovští si pak hlavně ve
odehráli s družstvem Chotěboře. Zápas byl vyrovnaný druhé půli vypracovali hned několik dobrých šancí, ale soupeř
a smolně jsme prohráli 1:2, když jsme neproměnili z brejku své vedení pojistil.
několik brankových příležitostí. Branku vstřelil Vojta Havlíčkova Borová – Přibyslav 1:6
Kulhánek. Druhý zápas jsme sehráli s Vepřovou. Do narychlo svolaného zápasu přijela Borová v hodně
Tento zápas jsme byli lepším týmem a nakonec kombinované sestavě a v jedenácti lidech. V první půlhodině
jsme zaslouženě zvítězili 7:1. Branky vstřelil David držela ještě se soupeřem z krajského přeboru krok, pak se však
Klimeš 3, Vojta Kulhánek 2, Martin Klement zápas stal očekávaně jasnou záležitostí. Střelcem byl mladý David
a Lukáš Šmíd. Třetí zápas jsme hráli proti silnému Lupták.
týmu domácí Přibyslavi. Přestože jsme sehráli náš B tým:
nejlepší zápas na turnaji, prohráli jsme 3:1. Branku Naše rezerva se nachází v poněkud odlišné situace než áčko a snad
vstřelil Lukáš Šmíd. V tomto zápase se již projevilo, by neměla mít se záchranou výrazné starosti a snahou (podobně jako
že tým soupeře mohl střídat dvě kompletní čtyřky u áčka) bude do budoucna zapracování některých mladých hráčů.
hráčů a my jsme mohli střídat pouze jednoho hráče. Trénování se nově ujal Jan Staněk.
Stejné to bylo i v dalších zápasech s Polnou a Štoky. Havlíčkova Borová B – Velká Losenice 2:3
První utkání jsme prohráli 1:7, branku vstřelil Vojta Po špatných úvodních deseti minutách Borová ve zbytku první
Kulhánek a druhý zápas jsme prohráli 1:6, branku půle jasně ovládala hru, výsledkem však byla pouze jedna branka
vstřelil rovněž Vojta Kulhánek. V těchto zápasech Němce. Hosté z ojedinělé akce nepovedeným „centrem“ srovnali
již došly našim hráčům síly, protože střídali pouze ti ještě do pauzy. Výkon ve druhém dějství už byl výrazně horší
nejmladší a starší „mazáci“ (Vojta, David a Martin) a Losenice dvěma akcemi otočila utkání. Po několika šancích pak
museli odehrát celý turnaj bez střídání.
pouze korigoval Aleš Frühbauer.
V turnaji jsme nakonec skončili na pátém místě,
Jakub Janáček
ale to nebylo pro náš tým to nejdůležitější. Hráči
si dokázali, že mohou a umí hrát fotbal i proti
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2018
silným týmům. Předvedli pěkné výkony, sáhli Vážení a milí čtenáři, kamarádi, fotbalisti, fotbaloví fanoušci
si na dno svých sil. Důležitým článkem našeho a fanynky, příznivci fotbalu, muzikanti a spoluobčané, dovolte
týmu byl brankář Martin Klement, který svými nám touto cestou poděkovat vám za to, že se letošní masopustní
zákroky přiváděl hráče soupeře k zoufalství průvod tolik vydařil. Díky vám se podařilo vybrat rovných
a navíc vstřelil i jeden gól. Za své výkony byl po 21.000,- Kč, které poputují na nákup vybavení a pomůcek pro
zásluze vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
naše nejmenší fotbalisty, a to na základě jednání Výkonného
Všem hráčům bychom chtěli poděkovat za výboru TJ, které se bude konat následující měsíc. Určitě vás
předvedené výkony a dobrou reprezentaci našeho budeme informovat ☺.
klubu i našeho městyse.
Za TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., předsedové
Roman Brukner a Aleš Frühbauer, trenéři

10

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Pan Karel Dejmal četl dětem před spaním pohádku Ubrousku, prostři Děti čtou dětem - pověst O Karlu IV. (malý princ Karel při svatbě s Blankou
z Valois v podání Matěje Štefáčka a Terezky Chlubnové). Foto: MŠ
se... Foto: MŠ

Hudební pořad Wolfík v naší školce. Foto: MŠ

Předškoláci si užili své TŘÍDNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Foto: MŠ

Prvňáci se na hodinku vrátili do mateřské školy. Foto: ZŠ

Královský ples ve třídě Mravenců. Foto: MŠ

Dětský karneval v sokolovně. Foto: M. Hošáková

Sedmáci četli předškolákům o Karlu IV. Foto: ZŠ
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Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Foto: ZŠ

Úspěšná delegace recitátorů v Chotěboři. Foto: ZŠ

Páťáci slavnostně ostužkovali deváťáky... Foto: ZŠ

Zimní výšlap k Poustevníkově studánce. Foto: ZŠ

Jitka Novosadová je nejlepším němčinářem v okrese.

Beseda o AIDS. Foto: ZŠ

... zlaté časy na horách. Foto: ZŠ

Foto: TJ Sokol
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