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SLOVO STAROSTY
NÁMĚSTÍ,
JAK MÁ BÝT?
Málokterý městys, neřku-li vesnice,
se může pochlubit náměstím s parkem a sochou významné osobnosti.
Ani mnohá města se touto raritou
nemohou pyšnit. Jsou ale naši občané na náměstí, park a sochu Karla
Havlíčka Borovského dostatečně pyšní? A co návštěvníci a turisté, jak se
jim u nás na náměstí líbí? Není naše
náměstí jen obyčejná náves, kde sice
již nepobíhají domácí zvířata, ale je
zde neuspořádaná a chaotická spleť
špatně označených komunikací, park
je směsicí nahodile nasázených stromů a keřů, kde je možno projít se na
vlastní nebezpečí po hrbolatých chodnících s vyvrácenými obrubníky nebo
je možno posadit se na lavičky obklopené poházenými nedopalky cigaret
a zbytky obalů od alkoholu a kochat
se poničeným záhonem na místě
původního vodotrysku? Oko nepotěší
ani nedávno rekonstruované prostory kolem sochy, které v posledních
letech zarůstají nevhodně osázenou
vegetací, i když byla socha osvětlena?
Skutečně máme být na co pyšní?
V minulých letech projevilo zastupitelstvo snahu provést rekonstrukci
náměstí. V roce 2002 byl zpracován
první projekt s celkovými náklady na
rekonstrukci náměstí kolem čtyř milionů korun a v roce 2008 byla podána
žádost o dotaci s rozpočtem téměř
osm milionů korun. Ani jedna akce
nebyla úspěšná. Rekonstrukce celého
prostoru je vzhledem k požadavkům,
co vše by mělo na náměstí a v parku
být, velmi nákladná. Nakonec dochází
vždy jen k postupnému řešení celého
problému, což mě moc netěší, neboť
jsme neustále obklopeni různými
výkopy, ohrádkami a nepořádkem
a ve výsledku se vždy jedná o zemní
práce, které se na celkovém dojmu
nijak neprojeví.
... pokračování na str. 3
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2014/2015

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol
Havlíčkova Borová pořádá

v neděli 16. února 2014
od
Vážení rodiče, dobře zvažte, zda svoje dítě
přihlásíte do školky. V průběhu školního roku
nebudeme děti přijímat. Děkujeme za pochopení.

14.00 hodin v místní sokolovně
tradiční dětský karneval

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD

v sobotu 1. března 2014
od 8.00 budou chodit naším
Městysem maškary, tentokrát
v podání místních fotbalistů
Tělovýchovné jednoty Sokol
Havlíčkova Borová.
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FILMOVÝ PODVEČER

PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ NEMĚLI MOŽNOST zHLÉDNOUT FILM „LÉTO ROKU 2013“ V LISTOPADU, JSME
PŘIPRAVILI MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ SNÍMKU

14. 2. 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V 1. PATŘE ÚŘADU MĚSTYSE

KAPACITA MOŽNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ JE BOHUŽEL
OMEZENA PROSTORAMI ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

2

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ÚNOR 2014

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16. LEDNA 2014
USNESENÍ
1/1/2014
2/1/2014
3/1/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Uttendorfská Božena, Zvolánek Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.

4/1/2014

- schvaluje žádost Lenky a Lukáše J. o koupi parcely p.č. 2440/8 a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní.

5/1/2014

- souhlasí se zařazením Městyse Havlíčkova Borová do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův
kraj o.p.s.

6/1/2014

- schvaluje žádost I. PARTNER GAMES s.r.o. o povolení k provozu výherního hracího přístroje na období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

7/1/2014

- schvaluje odměnu neuvolněného starosty ve výši 40% odměny starosty uvolněného od ledna 2014;
odměny zastupitelů, radních, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru zůstanou nezměněny.

8/1/2014

- považuje žádost Milana S. o zrušení výpovědi z obecního bytu za irelevantní a prodlužuje lhůtu pro vystěhování do 30. 1. 2014. Zastupitelstvo městyse ukládá Milanovi S. uhradit lednové nájemné 17. 1. 2014,
podat si novou žádost o byt a pověřuje dalším jednáním v této věci Radu městyse.

9/1/2014

- schvaluje žádost Davida F. o prominutí dluhu za platbu místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do roku 2011 v celkové výši 1 750 Kč.

10/1/2014

- schvaluje podání žádosti na Pozemkový úřad o urychlené jednání ve věci pozemkových úprav na základě
četných stížností vlastníků pozemků v k.ú. Havlíčkova Borová.

11/1/2014

- schvaluje návrh na vyřazení majetku dle návrhu inventurní komise.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 13. ÚNORA 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

Částečná změna nastala již při rekonstrukci silnice v roce 2012, kdy byla
vyřešena problematika zaústění silnice od Vepřové do náměstí. Podařilo
se téměř kolmé napojení na Havlíčkovu ulici a tím zde došlo ke zpomalení provozu. Tomu přispělo i umístění
květinových mís na nově zadlážděný
prostor před sochou, kde je nyní provoz jen pro autobusy, i když prozatímní značení umožňuje průjezd i ostatním vozidlům.
Nevhodně zvolená je zastávka
autobusů naproti nákupnímu středisku, kde dochází na malém prostoru ke shromažďování dospělých,
žáků školy, stojících a projíždějících
dopravních prostředků. Je potěšující, že se zde dosud nestal žádný úraz,
ale to není důvod setrvat u zažité tradice. Zastávku autobusů bychom chtěli přemístit na druhou stranu náměstí
k parku přibližně do prostoru přístřešku pro cyklisty, který by sloužil i jako
čekárna. Nejlepší řešení by bylo přemístění stanoviště autobusů mimo
prostory náměstí, ale vhodné místo
zatím nenacházíme.
Velkou neznámou zůstává park
a jeho rekonstrukce. V letošním předjaří, nejpozději do borovské pouti,
bude na stejném půdorysu provede-

no nové osázení a osetí. Stejně tomu
bude i u prostoru, kde je umísťován
vánoční strom a májka. Ze stávajících
dřevin zůstanou jen dvě vzrostlé lípy
v zadní části parku. Vše ostatní bude
odstraněno a následně zde budou
vysázeny nové stromy a keře, včetně
plochy kolem sochy.
V rámci rekonstrukce silnice byla
již v roce 2012 nově položena i část
chodníku u parku. Zde bude třeba
v pokládce nového chodníku pokračovat. U přístřešku pro cyklisty bude
třeba rozšířit prostory pro nástupiště autobusů. Uprostřed parku nepočítáme s vodotryskem, ale pouze
s fontánkou s pitnou vodou. Nyní se
dokončuje „protlak“ pod náměstím,
parkem a silnicí na Vepřovou. Výsledkem je zavedení kabelu pro přívod
elektrické energie z bioplynové stanice do základní školy. Rekonstrukci
parku komplikuje i budoucí položení
teplovodu z parku přes náměstí,
až k budově Úřadu městyse. Nepotěšila mě zpráva o zamítnutí dotace
na teplovod, což situaci ještě více
komplikuje.
Z uvedeného vyplývá, jak složité je
stávající problematiku rozlousknout.
V minulosti jsme se vždy setkávali
s částečným odstraněním vegetace
z náměstí. Vždy se odstranil strom,
případně dva, nebo keř, aby to občané „strávili“, nejlépe po volbách, aby

na to za čtyři roky zapomněli. Počítám
s tím, že se nesetkáme s pochopením
všech občanů, mnozí budou kritizovat
způsob revitalizace zeleně, ale zatím
se nám to nepodařilo vymyslet lépe.
Částečně jsme závislí i na dotačních prostředcích. Ty se nám podařilo získat za ozelenění, ale současně
bychom chtěli z vlastních prostředků
přispět na nákup mobiliáře, tj. laviček, odpadkových košů, fontánky, je
třeba pamatovat i na osvětlení parku
a jeho okolí, což přinese další nárůst
finančních prostředků. Zamýšlenou
akci neděláme, ani ji časově nesměřujeme k volbám. Je to náš dlouhodobý
záměr a částečně ho realizujeme nyní.
Ve výloze nákupního střediska budou
vystaveny výkresy, kde se každý může
seznámit se zamýšleným ozeleněním.
Tak nám držte palce, ať se akce
podaří a vám se nově osázené prostory budou líbit. Ostatní bude až později.
Otto Hájek, starosta

Foto: Filip T.A.K.
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slovo hejtmana

Ačkoliv to na první pohled tak
nevypadá, historie se opakuje i ve
věcech zdánlivě nepravděpodobných.
Ve druhé polovině 19. století, kdy
docházelo k bouřlivému rozvoji železniční dopravy, se české země staly
pod taktovkou rakousko-uherské vlády územím s jednou z nejhustších sítí
kolejí v Evropě. Už tehdy se ovšem
ozývaly hlasy bojovných občanů i některých radnic: Nechceme v naší krajině ohavného železného oře soptícího
oheň! Tam, kde se ubránili, později
litovali, protože se jejich města a obce
ocitly mimo rozvoj moderního světa.
Ve druhé polovině minulého století
zase rozhodoval o všem stát a téměř
nikoho se neptal. A nikdo si nedovolil protestovat proti tomu, co a jak
se buduje. Od začátku devadesátých
let jsme pro změnu stále více dýchali
ropné výpary z mohutných kamionů
řítících se přes naše území. A častěji
se vynořovaly z úst různých aktivistů
zase jiné protesty – proč se nevyuží-

OZELENĚNÍ MĚSTYSE
SLOVO ODBORNÍKA
V tomto roce proběhne revitalizace
zeleně v Městysi Havlíčkova Borová.
Výsadby zeleně budou probíhat na
ulici Pivovarská, v okolí odstavné plochy u sokolovny, okolo úřadu městyse, na náměstí, kolem školy, podél
Havlíčkovy ulice, na prostranství před
farou a okolo hřbitova.
Kácet se bude v malé míře, samozřejmě také proto, že v intravilánu
obce mnoho dřevin ani není. O to
více nových sazenic stromů, poměrně velkých a velmi kvalitních, bude
v rámci revitalizace vysazeno. Sazenice stromů budou výšky i několika
metrů, obvodu kmínku přes 14 cm,
to znamená, že budou dosti silné, aby
začaly velice rychle plnit funkci plnohodnotné zeleně.
Výjimku z hlediska kácení tvoří jen
náměstí, kde dojde k odstranění většiny dřevin ve středové části. Zachovány zde zůstanou jen dvě vzrostlé
lípy, odstraněny budou smrky, borovice, jalovcové skupiny a poměrně staré kulovité kultivary javorů.
Odstraněné dřeviny samozřejmě
budou nahrazeny novou výsadbou,
která bude výrazně převyšovat počet
odstraněných dřevin. Nová výsadba
bude z části respektovat původní stav
- navráceny budou kulovité javory
a dosazeny budou také lípy. Jehličnany na náměstí vráceny nebudou,
namísto nich budou vysazeny další

4

ÚNOR 2014

vá více k přírodě šetrnější železniční
doprava? V současné době se snažíme s velkým zpožděním alespoň přiblížit kvalitě a rychlosti železniční
dopravy ve vyspělých zemích, ve kterých fungují už léta vysokorychlostní
tratě. Přesto, že kraj není investorem
této transevropské stavební akce,
snaží se alespoň o to, aby byli občané
dostatečně informováni. Výsledkem
je pouze to, že opět musí čelit „statečným“ hlasům, které se jako ohraná
deska ozývají z mnohých stran. Často mívám pocit, že chtějí být prostě
jenom slyšet a je jim jedno, jak prázdně vyznívají. Kdyby ti, kdo vykřikují
své pravdy, uměli i naslouchat, věděli
by, že kraj dosáhl oproti původním
návrhům významných vylepšení. Kdybychom nezasáhli, dočkali bychom se
pouze záboru území v koridoru širokém 600 m od osy tratě se stejnou
stavební uzávěrou, aniž by rychlíky
na vysokorychlostní trati na Vysočině
zastavily a nabídly nám své služby.
Ostatně je to pro horlivé diskutéry a odmítače všeho vždy obdobné.

ZEVO (Zařízení na Energetické Využití
Odpadu)? Odmítáme. Elektrárny atomové? Odmítáme. Elektrárny spalující nekvalitní uhlí? Odmítáme. Dálnice,
vysokorychlostní tratě? Odmítáme.
Pohodlí života s kvalitní dopravou,
se vším pohodlím moderní civilizace? Chceme! Jen čekám, kdy někdo
z kritiků všeho navrhne geniální řešení, jak zajistit budoucnost, rozvoj,
životní úroveň a přitom nic nebudovat, nic neměnit.
Získávat a nic přitom neobětovat
– to je nelogický požadavek mnohých
dnešních vyvolávačů. Odvážných,
protože nic neriskují. Je dobře, že
se každý může vyjádřit. Ale zároveň
je dobře vědět, že neexistují jednoduchá řešení složitých problémů.
Že jistý pokrok se nedá zastavit, i když
přináší i některé nepříjemnosti. A že
je přitom nutné myslet i na šetrnost
k přírodě, všichni víme. Otázkou je jen
způsob a míra oné citlivosti v poměru
k tomu, v jaké podobě moderního
světa chceme žít.

listnaté stromy a keře. Kromě javorů
a lip zde budou sázeny například
okrasné růžově kvetoucí hlohy.
K veškerým úpravám, zejména
pak na náměstí, bude přistoupeno
po pečlivé konzultaci a po schválení památkáři i ochranou přírody.
Z obou stran zaznělo kladné stanovisko
k odstranění původních, zejména jehličnatých dřevin, které nejsou v souladu s historickou hodnotou náměstí
ani s jeho estetickými a ekologickými
možnostmi.
Věříme, že obyvatelé městysu
i jeho každoroční návštěvníci ocení tuto novou, kulturně, historicky,
funkčně i ekologicky hodnotnější
zeleň, a to již během několika málo
měsíců po výsadbě. Předpokládáme,
že v návaznosti na nové výsadby bude
střed náměstí doplněn novým mobiliářem i novým dlážděním a počítá se
zde například i s obnovou malé fontánky. Vznikne zde tedy velmi příjemné místo.
Ing. Marie Zgarbová,

ŽÁDOSTI O DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTYSE

zahradní a krajinářský architekt

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Nejpozději do 31. března můžete na
úřad městyse doručit žádost o příspěvek na aktivity spolků, organizací,
škol a jednotlivců. Nezapomeňte si
požádat. Pravidla a tiskopisy jsou na
webových stránkách, případně si je
můžete vyzvednout na Úřadu městyse, kde Vám zároveň rádi zodpovíme
jakékoliv dotazy k tomuto tématu.
Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací neziskovým organizacím schválilo Zastupitelstvo městyse
na svém jednání dne 11. února 2011.
Příjemcem příspěvků (dotací) mohou
být zejména neziskové organizace,
spolky, sdružení, školy a fyzické osoby
sídlící v Havlíčkově Borové, Peršíkově
a Železných Horkách.
Na rok 2014 byla na příspěvky
a dotace vyčleněna z rozpočtu částka
ve výši 120 tisíc korun, podobně jako
v letech minulých.
Žádosti jednotlivých spolků, organizací i jednotlivců vyřizuje finanční
výbor, projednává Rada a následně
schvaluje Zastupitelstvo městyse.
Veškeré informace včetně žádosti ke stažení najdete na webových
stránkách městyse na adrese:
http://www.havlickovaborova.cz/
urad-mestyse/uredni-deska
Linda Burianová
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o MASOPUSTu

Po koledě tříkrálové, o které jsme
psali v minulém vydání, začíná podle
lidových zvyklostí masopust, období
pořádání plesů, maškarních merend,
průvodů a tanečních zábav. K masopustu patří také dobré jídlo a pití před
dlouhým půstem. Masopust končí
Popeleční středou, která letos připadne na 5. března.
Popeleční, lidově také Škaredá či
Černá středa, je pohyblivým svátkem, kdy začíná 40-denní půst končící
o velikonocích. (Popeleční středa
může připadnout na kteroukoliv
středu mezi 4. únorem a 10. březnem.) Tato tradice je známa asi
od 7. století. Poslední neděle před
Popeleční středou je masopustní, kdy
se slaví masopust, někde nazývaný
také ostatky či fašank.
Ačkoli, jak již bylo řečeno, různé plesy, často krojované a taneční
zábavy, byly pořádány již od Tří králů, masopustní veselí vrcholilo právě tři dny před Popeleční středou.
O masopustních zábavách u nás
máme písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě staršího
data.
Všechny lidové masopustní zvyky
mají ve svém podtextu snahu o zvýšení úrodnosti, zdraví a dostatku. První
den se vyskakovalo mnohde tak vysoko, jak by měl vyrůst len, druhý den se
tančila dupavá „na brambory“ a třetí
den sousedská „na mák“. Také většina masopustních masek vyjadřovala
symbolicky charakter plodnosti polí
a dobytka.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
V současnosti je možné uhradit hotově na úřadu městyse či bezhotovostním převodem na účet následující
místní poplatky:
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA - splatný 30. dubna 2014, poplatník spolu
s uhrazením poplatku získá zdarma
také sáčky na psí exkrementy. Sazba
poplatku činí 200 Kč za psa. Doporučujeme majitelům psů seznámit
se s Obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2011, která stanovuje pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška je k dispozici na
webových stránkách městyse v sekci
ÚŘEDNÍ DESKA/VYHLÁŠKY A DOKUMENTY.
místní poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- poplatek, podobně jako v loňském
roce, činí 400 Kč na osobu trvale žijící

V týdnu před masopustní nedělí probíhaly na venkově zabíjačky
a přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí. Tradičním obědem byla vepřová, knedlík,
zelí, zapíjená pivem. Panovalo přesvědčení, že na „tučný čtvrtek“, jak se
tomuto dnu říkávalo, má člověk jíst
a pít co nejvíc, aby byl celý rok silný
a zdravý.
Hlavní masopustní zábava začínala
o masopustní neděli, kdy se podával
také bohatý oběd, který ale netrval
příliš dlouho, protože všichni pospíchali do hospody k muzice. Někde se
tancovalo přímo na návsi, pivo teklo
proudem a tanec se často protáhl až
do rána. V pondělí se pokračovalo
v zábavě i tanci. V některých obcích
se pořádal „mužovský bál“ pro ženaté
a vdané. Svobodní na něj přístup
neměli. Vyvrcholením masopustu
bylo úterý. Toho dne procházely venkovem průvody maškar a ve městech
se hrála masopustní divadelní představení nacvičená převážně školní
mládeží.
Obchůzky masek neměly závazná
pravidla, masky byly rozmanité a závisely na vtipu a šikovnosti. Čím byla
maska pitvornější a budila větší pozornost, tím lépe. Tradičně se v maškarním průvodu objevoval medvědář
s medvědem, klibna, což byla maska koníka skrývající často dvě osoby,
nesměl chybět ani čert a smrt - „zubatá s kosou“, také kominík se žebříkem,
voják, policajt, Žid s pytlem či bába
s nůší. Při obchůzce měly často masky
předepsáno, jak se mají ve svém přestrojení chovat. Např. medvěd strašil

malé děti, Žid vyjadřoval nespokojenost s množstvím dárků. Při návštěvě
domů se zpívalo, tancovalo, žertovalo na úkor hospodáře a hospodyně
a přednášela se různá veršovaná
přání. Masky byly všude hoštěny jak
jídlem, tak pitím, které masopustní veselí ještě zvyšovalo. Maškaráti dostávali také výslužku, mnohde
i peněžitou, za kterou pokračovala
zábava večer v hospodě.
S masopustem byly spojeny jednak lidové zvyky, jednak divadelní
a obchůzkové hry. Starobylým českým
zvykem bylo stínání kohouta. Tento obyčej je velmi starého původu,
i když nejstarší zprávy o něm pocházejí až ze 17. století. Mládež se přestrojila za vojáky, několik mládenců
přivedlo na dlouhých tkanicích přivázaného kohouta, kterému po přečtení
žertovného rozsudku „kat“ usekl hlavu. Potom ovšem musel „kat“ utéct,
aby ho přihlížející diváci nechytili. Jinde se stavěl „babský mlýn“, ve kterém
se v úterý mlely staré baby na hezká
děvčata.
Masopustní veselí končilo téměř
všude v úterý o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a rychtář vyzval
všechny, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Mnohde končili
o půlnoci muziku pochováváním basy,
zvyk, který se uchoval dodnes. Masopust se dodnes tradičně slaví na venkově, většinou je však natěsnán do
soboty a neděle. Zbývá jen málo míst,
kde se masopust slaví ještě v pondělí
a úterý.

v městysi, k 30. dubnu 2014 je splatná polovina částky. Chalupáři v Havlíčkově Borové, Peršíkově a Železných
Horkách hradí tento poplatek ve výši
400 Kč ročně za objekt/číslo popisné,
poplatek je splatný 30. dubna 2014.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů
je rovněž k dispozici v sekci ÚŘEDNÍ
DESKA/VYHLÁŠKY A DOKUMENTY
na webových stránkách městyse.
Místní poplatky není nutné hradit
osobně na úřadu městyse, k úhradě
můžete využít bezhotovostní převod.
Této možnosti využívá stále více občanů i chalupářů.
Detaily pro platbu:

ROK 2013 V ČÍSLECH

číslo účtu 1122777349/0800
VS
Vaše číslo popisné
Děkujeme Vám, že dodržujete termín
splatnosti těchto poplatků.

Linda Burianová

Zdroj: materiály p. Pavlíkové z Peršíkova,
za jejíž námět a poskytnutí jí tímto děkujeme.

Nejdůležitější čísla loňského roku
jsou následující:
OBČANÉ V TRVALÉ EVIDENCI
k 31. 12. 2013
Část obce

CELKEM MUŽI

ŽENY

H. BOROVÁ

921

468

453

PERŠÍKOV

41

21

20

Ž. HORKY

22

12

10

CELKEM

984

501

483

ZAJÍMAVOSTI ROKU 2013
NAROZENÉ DĚTI:

9

ÚMRTÍ:

6

PŘISTĚHOVANÍ:

5

ODSTĚHOVANÍ:

12

ROZVODY:

3

SŇATKY:

4

5
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i nfo r m u j e

historie zase trochu
jinak

Při vyučování moderních dějin se
snažíme nejen o výklad faktických
informací, ale využíváme i dokumenty, hrané filmy nebo besedy
s pamětníky. Když se řekne historie,
většina lidí si představí tlusté knihy,
stohy dokumentů v archivech, případně hrady a zámky. Ve skutečnosti
ale nalezneme historii všude kolem
nás - v našich vlastních rodinách, v živých vzpomínkách a hlavně v cenných
zkušenostech starých lidí. Někdy stačí
opravdu málo - pouze se zeptat. Moje
zkušenost je jenom pozitivní – pamětníci jsou ochotni vyprávět tolik příběhů, že bychom s nimi zaplnili celé listy.
Každý člověk může vyprávět jedinečný příběh svého života, i když pouze
někteří lidé prožili během svých životů důležité události „velkých dějin“,
například druhou světovou válku.
O těchto událostech si můžeme cokoliv přečíst, najít, nastudovat, ale co
může nahradit skutečný příběh z úst
pamětníka. Takové zpestření nám na
pátek 10. ledna připravila naše bývalá
žákyně, studentka 3. ročníku Střední
pedagogické školy v Litomyšli, Adéla
Bencová. O historii se zajímá natolik,
že se rozhodla věnovat práci na téma
Druhá světová válka – pamětníci. Jak
téma napovídá, hlavním cílem její
práce je kontaktovat se s pamětníky
a dozvědět se jejich příběhy. O jeden
takový, velmi poutavý a zajímavý,
se podělil s osmáky a deváťáky pan
Vomela z Krucemburku. Za dvouhodinové povídání o partyzánském hnutí
a konci války na Vysočině velmi srdečně děkujeme.

Martina Brychtová

olympiáda v českém
jazyce
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Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro
žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového
a slohového projevu s ostatními.
Koná se již více než 35 let. Olympiáda
v českém jazyce probíhá ve čtyřech
postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá postupová škola mají vždy 2 části
- jazykovou (mluvnickou), kde soutěžící plní zadané úkoly založené nejen
na znalostech z mluvnice, ale také na
jazykovém citu a fantazii, a slohovou,
kde se píše slohová práce na zadané
téma v rozsahu přibližně 30 řádků.

Myslím, že naše škola patří k docela
úspěšným zástupcům havlíčkobrodského okresu. S jazykovými úlohami
a slohovým úkolem na téma Možná se vám už také stalo, že… (napiš
vypravování začínající touto větou)
se v letošním roce vypořádalo celkem 20 řešitelů z osmého a devátého ročníku. A jak celé klání dopadlo?
Nejlépe prokázal znalost mateřského
jazyka deváťák Pepa Andres, o druhé
místo se podělili osmáci Michal Strašil
a Honza Janeček
Blahopřejeme všem, kteří dosáhli na příčky nejvyšší, ale uznání si
zaslouží určitě i ostatní. Ve čtvrtek
6. 2. si změří své síly Pepa Andres
v okresním kole. Držíme palce a přejeme hodně štěstí!
Martina Brychtová

Osmáci a deváťáci se
učili na SOU technickém v Chotěboři

Ve čtvrtek 30. ledna navštívili žáci
osmého a devátého ročníku SOU
technické v Chotěboři v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva
pro budoucnost. Již potřetí zavítali do
učeben, laboratoří a dílen, kde už na
ně čekala spousta praktických úkolů,
které pod vedením učitelů a mistrů
odborného výcviku velmi úspěšně
zdolávali. V počítačové učebně se
všichni seznámili s grafickým programem na konstrukci výrobků , naučili se zkonstruovat krychli, kvádr,
válec, a dokonce se pokusili i o výřezy
v těchto tělesech. V elektrické laboratoři zapojovali jednoduché elektrické obvody se žárovkou, vypínačem
a přepínačem,a také si vyzkoušeli
odizolovat elektrický kabel. Nejvíce je
ale nadchla práce v dílně, kde vyráběli dřevěnou obracečku pro maminky
do kuchyně.
Program výuky byl opravdu hodně
pestrý a zajímavý, osmáci i deváťáci
pracovali s nadšením a velkým úsilím.
Už nyní se těšíme na další návštěvu!!
Blanka Zvolánková

První velký krok do života - to
byl a je pro nás pro všechny zápis do
I. třídy. U nás ve škole probíhal v pondělí 27. 1. 2014 s tematickým názvem
Procházka pohádkovým lesem. Než
si však malí předškoláčci procházku
lesem užili, absolvovali první velkou
zkoušku. Co všechno museli prokázat? Velice nás potěšilo, jak zkušeně
pracovali na interaktivní tabuli (skoro stejně jako jejich starší spolužáci)
- bravurně oblékali postavičky Aničku a Martínka, řadili obrázky podle
časové posloupnosti a podle velikosti. Dále nám předškoláčci ukázali, že
znají zvířata i jejich mláďata, že umí
vyprávět pohádku podle obrázkové
osnovy, že poznají geometrické tvary
a jejich přesný počet, druhy zeleniny.
Našlo se ale i něco, co skoro všem
činilo obtíž - zavázat tkaničky u bot.
Na závěr budoucí prvňáčky čekalo
vyplnění pracovního listu, který si
každý dokázal velice pečlivě podepsat. Po této náročné zkoušce už na
děti čekali deváťáci, kteří si připravili netradiční prohlídku školy - procházku pohádkovým lesem. Na cestě
plné úkolů se děti potkaly s Ferdou
a Beruškou, Patem a Matem, Karkulkou a Vlkem, Křemílkem a Vochomůrkou a Vodní vílou. Během dlouhé cesty na děti i jejich rodiče čekala školní
kavárna s občerstvením a perfektní
osmáckou obsluhou. Nesmíme zapomenout na páťáky, kteří napekli perníkové medaile, a na ostatní žáky školy, kteří vyráběli dárky . Vše můžete
vidět ve fotogalerii základní školy
a mateřské školy.
K zápisu se nakonec dostavilo celkem 19 dětí, z toho 13 z Havlíčkovy
Borové, 4 z Jitkova a 2 ze Slavětína,
vše v poměru 11 kluků a 8 holek. Tak
1. září se na vás budeme těšit!
Martina Brychtová

Veškeré aktuální informace z dění
v zš i mš jsou vždy přehledně k dispozici na našich webových stránkách na
adrese: www. zsborova.cz.

Chystá se překvapení pro budoucí prvňáčky. Foto: ZŠ
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NOVINKY Z M Š
Je neuvěřitelné, jak nám ten čas
rychle ubíhá. Po vánočních svátcích
jsme se s radostí vraceli do kolektivu naší školky. Všichni jsme čekali na
sněhovou nadílku, ale ta se nám letos
opravdu vyhýbala. Proto jsme na nic
nečekali a rozhodli se prožít měsíc
leden s krásnými českými pohádkami
a večerníčky. Četli jsme si z pohádkových knih a denně se setkávali
s „hloupým“ Honzou, draky, hastrmany,
vílami, čerty, sudičkami, princeznami
a jinými pohádkovými postavami. Také
jsme si prohlíželi ilustrace v knihách,
řešili pohádkové kvízy, hráli pohádkové
pexeso, kreslili pohádky, dramatizovali
jejich děj a vykreslovali omalovánky.
Zároveň jsme si rozšiřovali slovní zásobu a zdokonalovali svůj souvislý řečový
projev. Byly to opravdu krásné pohádkové dny.
Předškoláci nepodceňovali přípravu na zápis do 1. třídy a celý leden
si v atmosféře příjemného očekávání při svých veselých hrách opakovali, procvičovali a zdokonalovali svoje
znalosti. Poslední lednový týden nám
však znepříjemnila velká nemocnost
dětí. Rýma, kašel a teploty je pořádně
potrápily. Proto přejeme všem nemocným dětem brzké uzdravení.

NAŠE AKTIVITY

- 13. 1. se byly děti z předškolního
oddělení Ježečků podívat v 1. třídě ZŠ,
aby se alespoň trošku seznámily se
školním prostředím a uměly si představit, jak probíhá vyučování. Zúčastnily se i jedné ukázkové vyučovací hodiny, na které jim prvňáčci pod vedením
paní učitelky Dany Neubauerové před-

P OMOZTE
DOBRÉ VĚCI!!!
Sbírejte víčka (plastová i kovová) pro pětiletého Kubíčka Konáška z Dobré u Přibyslavi.
Má diagnostikovaný
autismus a aby se mohl
učit, potřebuje jako
kompenzační pomůcku
dotykový tablet PC.

Celá akce bude
probíhat do
31. března 2014.

Víčka sbíráme
v základní škole, kdykoli je můžete donést.
Děkujeme!

vedli, jak se učí číst, psát a počítat.
A s jakým přehledem zvládají anglická
slovíčka, jak zpívají, tancují a recitují.
- 16. 1. dopoledne jsme byli v KINĚ
v Krucemburku na pásmu krátkých
pohádek.
- 16. 1. v podvečer proběhla informativní schůzka rodičů předškoláků
k zápisu do 1. tř. ZŠ s ukázkou výchovné práce s dětmi, na které se paní učitelka snažila rodičům předvést úroveň
připravenosti dětí k zápisu a na vstup
do ZŠ.
- 27. 1. si prožilo všech 17 předškoláků
z naší školičky svoji první velkou zkoušku - zápis do 1. třídy. Všichni u zápisu
prokázali velmi dobré znalosti a zúročili svoji pečlivou přípravu. Jistě nechyběla i troška trémy a nervozity, ale
nakonec všem zářil úsměv na tvářích.
O ten se postaraly paní učitelky, ale
i žáci ZŠ, kteří si pro předškoláky připravili vtipnou prohlídku školy spojenou s Procházkou pohádkovým lesem.
Postavičky z pohádek a večerníčků
(Ferda a Beruška, Vodní víla, Pat a Mat,
Karkulka a Vlk a Křemílek s Vochomůrkou) bavili předškoláky i jejich rodiče.
Společné posezení ve „školní kavárně“
bylo sladkou tečkou za vydařeným
ZÁPISEM.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na začátek března je připraven ZÁPIS
DO MŠ na školní rok 2014 – 2015
(to znamená od září 2014 do června
2015). Rodiče dětí s sebou nepotřebují žádné dokumenty, pouze občanský
průkaz. Je vhodné vzít s sebou k zápisu i zapisované dítě, aby se společně
s rodiči seznámilo s prostředím MŠ.
Plakát na zápis do MŠ čtěte na str. 2.

Eva Šrámková
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Z M Í ST NÍ K NI HOVNY
Vážení a milí čtenáři!
Nastávající měsíc byl dříve zažitý jako
„Březen - měsíc knihy“. V posledních
deseti letech k tomu přibyl „měsíc
internetu“.
Také naše knihovna chce nějakým
způsobem tento měsíc přivítat. Prvním krokem, jež našim čtenářům nabízíme, je možnost vrácení knih, které
mají někteří z Vás doma déle, než je
doba pro vrácení, bez pokut s možností prominutí těchto restů v termínu
od 11. do 14. března.
Za další by bylo pěkné se sejít s rodiči a dětmi při společné četbě vybrané knihy. Předpokládám, že některá
sobota po obědě by mohla vyhovovat.
Podrobnosti a upřesnění termínu dám
včas vhodným způsobem vědět.
Knihovnice z Havlíčkova Brodu přijedou s novými soubory knih. Budu ráda
za podněty z Vaší strany, o jaké tituly
máte zájem a bylo by dobré je zapůjčit.
Návrhy mi zašlete na e-mailovou adresu knihovny:
knihovna@havlickovaborova.cz.
Zvu čtenářskou obec do knihovny
vybrat si, co komu libo.
Marcela Sobotková, knihovnice

OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V MĚSÍCI
ÚNORU:
Pondělí 		
13.30 – 17.00
Úterý 		
14.00 – 17.00
Středa 		
09.00 – 16.00
Čtvrtek 		
09.00 - 16.30
Pátek, Sobota, Neděle Zavřeno

SBÍREJ VÍČKA PRO KUBÍČKA
PROČ?

Jmenuju se Kubíček Kunášek,
jsem z Dobré a je mi 5 let. Mám
diagnostikován AUTISMUS a
abych se mohl učit, potřebuji
jako kompenzační pomůcku
DOTYKOVÝ TABLET PC.
Prosím, pomozte mi ho získat!

JAK?

KDY?
od 1. února do 31. března 2014

KDE?

sběrné bedýnky najdete na pěti
místech v Přibyslavi:
v základní škole
v mateřské škole
na městském úřadě
v informačním centru
v obchodním domě Coop

KDO?

sběr zajišťují:
Místní skupina ČČK
Přibyslav
KVC HARMONIE
PŘIBYSLAV
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Výroční zpráva o poskytování informací
dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím za rok 2013

Úřad městyse Havlíčkova Borová v souladu s ustanovením §18 odst. 1
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších úprav, za předcházející kalendářní rok.
2
Počet podaných žádostí o informace
0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci - §18
odst. 1 písm. a) zákona 106/1999 Sb.
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - §18 odst. 1 písm. b)
zákona 106/1999 Sb.
0
Počet soudních řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace /
výdaje vynaložené v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech dle tohoto zákona
0
Počet poskytnutých výhradních licencí dle §18 zák. 106/1999 Sb.
0
Počet podaných stížností dle §16a zák. 106/1999 Sb.
Doplňující informace:
• Obě písemné žádosti o informace byly podány právnickými osobami
• Jsou-li podané ústní nebo telefonické žádosti o informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a nejsou dle §13
odst. 3 zákona 106/1999 Sb. součástí této výroční zprávy.
• Městys H. Borová poskytuje informace občanům formou nepřetržitě
přístupné úřední desky (elektronické, fyzické), webových stránek městyse, na zasedáních zastupitelstva, hlášením místního rozhlasu (rozesílaném
v případě zájmu rovněž formou e-mailu a sms zpráv) a jinými způsoby.
V Havlíčkově Borové dne 23. ledna 2014, Ing. Aleš Uttendorfský, místostarosta

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE…

vyhodnocení soutěže

MAS Havlíčkův kraj pořádala ve spolupráci s obcí Chlumětín na Žďársku
v době vánočních svátků 2013 již pátý ročník společné akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“, která byla spojena se soutěží o nejhezčí vánoční stromek. Do soutěže bylo zařazeno 24 stromečků z obcí, které jsou sdruženy
v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 298 hlasovacích lístků. Na
obec, která má okolo 190 obyvatel, je to úctyhodné číslo. Je nám jasné,
že někteří návštěvníci nemuseli hlasovat, ale přesto se domníváme, že si
výstavu prohlédlo přes tři stovky zájemců.
Ve společenském sále obecního úřadu to vonělo jako o Vánocích. Při zahájení nechyběl ani pravý vánoční punč, cukroví a příjemná živá hudba umocňovala sváteční atmosféru. Přehlídka vánočního zdobení byla opravdu různorodá. Nápaditý byl stromeček
s ozdobami vytvořenými z fotografií 61 obcí sdružených v místní akční
skupině. Nechyběly ani poslední trendy vánočních dekorací, ekologický
stromeček, perníčky, korálky, krajky, přírodní materiály, papírové ozdoby, háčkované zvonečky. S jasnou převahou a ziskem 117 hlasů, zvítězil stromeček ze ZŠ Kameničky. Tradiční voskové svíčky, ojíněné větve
a vánoční hvězda na špici přece jenom patří k českým Vánocům. Obec
Kameničky si tak „vysoutěžila“ právo pořádání výstavy v roce 2014. Blahopřejeme! Protože podle „Pravidel soutěže“ nemá být do hodnocení zahrnut stromeček z pořádající obce, posunulo se i výsledné pořadí na prvních
místech: 1. místo Kameničky, 2. místo Svratouch a 3. místo Vatín. Zvláštní
cenu „za originální nápad“ se rozhodla porota udělit stromečku z Krucemburku – ozdoby byly vytvořeny z fotografií všech členských obcí MAS
Havlíčkův kraj. (Kompletní výsledky najdete na www.havlickuvkraj.cz.)
Oficiální předání cen proběhne na Valné hromadě MAS, v březnu 2014.
Všem vystavujícím srdečně děkujeme za projevený zájem se soutěže
zúčastnit a podílet se tak na jejím zdárném průběhu. Díky také návštěvníkům výstavy, kteří se přišli podívat a tuto akci podpořit.
Jaroslava Hájková, manažerka MAS Havlíčkův kraj

Po skončení podzimní části fotbalové
sezony 2013/2014 a několikatýdenním
odpočinku se hráči Tělovýchovné jednoty
Sokol Havlíčkova Borová sešli k prvnímu
společnému tréninku v neděli 26. 1. 2014.
Do té doby měl každý naordinovanou
individuální přípravu. Bylo na samotných
hráčích, jak se uvedeného úkolu zhostí.
Poctivost (nepoctivost) se projevila hned
při prvním společném tréninku, kdy si
každý vyzkoušel zátěžový test.
Po dohodě budou přípravu absolvovat hráči obou týmů společně. Tréninky probíhají třikrát týdně, využíváme
borovskou sokolovnu a hřiště s umělým
povrchem v Přibyslavi. V rámci přípravy
jsou naplánována i dvě přípravná utkání,
a to s mužstvem Rozsochatce (15. 2. na
umělé trávě v H. Brodě) a mužstvem
Rozsoch (16. 2. na umělé trávě ve Žďáře
nad Sázavou). Další přípravná utkání jsou
v jednání.
V jarní části fotbalové sezony zůstane kádr A týmu prakticky stejný jako na
podzim. Pokračovat bude brankář Vymetal, který je u nás výměnou za Pavla Veselého. Ten nadále hostuje ve Ždírci nad
Doubravou, kde pro jarní část zůstává
i Kamil Šukhejl. Z hostování z Přibyslavi se
vrací Jakub Fikar, který však má dohodnutý junior start za Ždírec nad Doubravou.
Bude tedy moci hrát jak za Havlíčkovu
Borovou, tak i za Ždírec nad Doubravou
(dle směrnic FAČR může hráč do 21 let
nastupovat za dva týmy, ty však nesmí
hrát stejnou soutěž). Dalšími posilami
bude David Hospodka a Lukáš Sklenář,
oba za nás nastupovali již na podzim.
Je však možné, že se k nám v průběhu přípravy připojí ještě někdo další. Po
podzimní části sezony jsme na druhém
místě se ztrátou šesti bodů na vedoucí tým Habrů a náskokem dvou bodů na
třetí Tis. Můžeme se pochlubit nejlepší
obranou, která za celý podzim inkasovala jen 12 branek ze čtrnácti utkání. Naši
hráči se na podzim radovali ze vstřelené
branky devětadvacetkrát. V jarní části bychom chtěli pokračovat v dobrých výkonech a hrát o přední umístění v tabulce.
Na utkání našich týmu srdečně zveme
naše diváky a fanoušky a žádáme je o hlasitou podporu v hledišti.
Hráči v přípravě: Vymetal Tomáš, Janáček Jakub, Hospodka David, Veselý Jaroslav, Blažek Tomáš, Kučera Lukáš, Tonar
Karel, Chlubna Jan, Kučera Patrik, Šrámek
Radek, Fikar Jakub, Němec Lukáš, Frühbauer Zdeněk, Frühbauer Aleš, Rakušan Petr, Veselý Petr, Sklenář Lukáš, Šmíd
Pavel, Šmíd Karel, Sobotka Marcel, Fišer
Marek, Paušíma Adam, Antl Jakub (zranění) – pokud jsem na někoho zapomněl,
tak se omlouvám.
Brukner Roman – asistent trenéra
Štefáček Tomáš – vedoucí družstva
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PLACENÁ INZERCE / POZVÁNKY NA AKCE

s trojháčkem
v kuchyni

Jak jsme slíbili v minulém vydání,
přinášíme další recept ze setkání se
seniory. Přejeme dobrou chuť!

MACECHA ŘEZY

- pekla pro Vás JITKA GEISTOVÁ
Ingredience:
Pudink: 800 ml mléka, cukr, 2 pudinkové prášky
Těsto: 250 g cukru, 1 dl vody, 5 žloutků, 1 dl oleje, 250 g hladké mouky,
1 prášek do pečiva, 5 bílků na sníh,
kakao
Krém: 250 g šlehačky, 2 vanilkové
cukry, 500 ml zakysané smetany
Postup: Uvaříme pudink. Žloutky
s cukrem vyšleháme, přidáme vodu
a olej, opatrně vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva
a sníh z bílku. Více než polovinu těsta vlijeme na vymazaný a moukou
vysypaný plech, druhou polovinu
obarvíme kakaem a nalijeme na bílé
těsto, Navrch dáme pudink a pečeme na 180°C. Necháme vychladnout.
Ušleháme šlehačku, vmícháme do
ní smetanu a cukr, natřeme na těsto
a posypeme kakaem. V lednici necháme ztuhnout.
OS TrojHáček

SDH Havlíčkova Borová informuje
Od začátku měsíce ledna pokračujeme
v pravidelných schůzkách KROUŽKU
MLADÝCH HASIČŮ, na kterých začínáme nacvičovat disciplíny pro jarní kolo
hry „ PLAMEN“.

Scházíme se každé úterý
v 17 hodin v klubovně
hasičské zbrojnice.

Budeme rádi, přijdete-li mezi nás.

Fotografie ze společného lednového

Pro nové zájemce o kroužek bruslení na zimním stadionu v Hlinsku
mladých hasičů připomíná- přinášíme na str. 12.
Za SDH Hájek Ladislav
me termín našich schůzek:
ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ a MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ

VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA DRUHÝ

SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ A OBECNÍ

PLES

V SOBOTU 22. ÚNORA 2014

DO SOKOLOVNY V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ



K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA



PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z



VYSTOUPENÍ



BOHATÁ TOMBOLA

FORTUNA

TANEČNÍHO KROUŽKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

KARATE KROUŽKU PŘI ZŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ
KAŽDÁ VSTUPENKA VYHRÁVÁ

VSTUPNÉ 80 KČ, DŮCHODCI VSTUP ZDARMA
KOUPÍ VSTUPENKY PŘISPĚJETE NA NÁKUP VYBAVENÍ PRO ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

druhý ročník zimních rybářských závodů na dírkách
se uskuteční dne 15. 2. či 1. 3. 2014, tradičně na rybníce V Kopaninách. Dva termíny uvádíme z důvodu přízně či nepřízně počasí, termín včas upřesníme. Startovné 300, - Kč. Pro vítěze je připraven rybářský
set na dírky a pohár. Startovné obsahuje občerstvení, placku a 2 ks pstruha,
v případě, že je lovec chytí. Po závodech možnost zakoupení nachytaných ryb dle ceníku

a množství. Chytá se na jeden
prut a jeden háček. Hroty
háčku zamáčklé nebo bez protihrotu. Bodované jsou všechny ulovené ryby: 1 kus = 1 bod
a bonus jeseter za 3 body.
Chytá se na 4 kola, po každém
kole se posune stanoviště
o 5 míst. Pořadí v závodě
určuje součet nachytaných
ryb (bodů) ve čtyřech kolech.
V případě shody součtu pořadí rozhoduje lov na poslední
rybu, kdo první uloví, vyhrál.
Smí se chytat na všechny druhy nástrah kromě živé rybičky,
ale nesmí se zakrmovat!
V době konání závodů je
vstup na led na vlastní nebezpečí, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti.

POČET ZÁVODNÍKŮ JE
OMEZEN, ZÚČASTNIT SE
MŮŽE MAX. 30 LOVCŮ.
Registrovat k účasti na závodu se můžete na našem webu
www.trojhacek.cz.

OS TrojHáček
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OSMISMĚRKA O CENU

Tajenka ukrývá jednu únorovou pranostiku, která
se váže k 5. 2.: Svatá Agáta bývá na ... (tajenka).

ÚNOR 2014

Pronájem bytu 3+1, 62m , ul. Pivovarská
Havlíčkova Borová
2

Pronajmu kompletně zrekonstruovaný a zařízený byt
3+1 ve zvýšeném přízemí
bytovky. K dispozici oplocená zahrada. Vybavení: nová
kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, jídelna s lednicí (starší), nová koupelna
s vanou vč. pračky, obývací stěna, sedací souprava,
vestavná ložnice s vestavnou skříní, plovoucí podlahy,
satelit. Internet po dohodě.
Vytápění
elektrokotlem,
ohřev vody - bojler. Možnost
topení tuhými palivy. Dům
zateplen, nová plastová okna
- nízké náklady na energie.
Dle dohody možnost pronájmu přilehlé garáže. Nájemné 4000,- Kč + spotřebované energie. K dispozici od 1. 1. 2014.

LEGENDA: alibi, asie, basista, botanika, Kontakt: 604 689 552, e-mail: jf1972@seznam.cz
čína, divize, doba, drzá, dutina, harmonika, hutnictví, kouř, kryt, míle, období, obinadlo, pekařství, ředkvička, rez,
vyzvědač, zápisník, železničář
Správnou tajenku můžete doručit do 28. 2. 2014
na úřad městyse buď osobně, telefonicky nebo
na uvedené kontaktní e-maily.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. DAVID KUČERA, H. BOROVÁ 232
2. LUDMILA MÁLKOVÁ, H. BOROVÁ 58
3. JANA KOLOUCHOVÁ, H. BOROVÁ 283.
Svoji výhru - 2 vstupenky na společný školní
v ŽELEZNÝCH
a obecní ples, si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!
HORKÁCH č.p. 38

TÝDENNÍ KALENDÁŘ 2014
VYDÁVÁ MĚSTYS H. BOROVÁ
V prodeji na úřadu městyse, v muzeu
a místních obchodech za 50 Kč.
CHALUPÁŘI Z HAVLÍČKOVY BOROVÉ, PERŠÍKOVA A ŽELEZNÝCH HOREK SI MOHOU
VYZVEDNOUT KALENDÁŘ ZDARMA
NA ÚŘADU MĚSTYSE.

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci

Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.

ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC
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NABÍZÍ K PRODEJI
BUDOVU BÝVALÉ ŠKOLY
VČETNĚ POZEMKŮ

ST. 247; 3025/1; 3274, zapsaných v k.ú. Železné Horky.
Své nabídky na koupi BUDOVY A POZEMKŮ

(PRODEJ PROBĚHNE JAKO PRODEJ JEDNOHO CELKU)
zasílejte do 30. 4. 2014 na adresu Lesní družstvo
jednotlivců v Železných Horkách, Železné Horky 38, 582 23,
Havlíčkova Borová, V ZALEPENÉ OBÁLCE S VÝRAZNÝM
OZNAČENÍM „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“.

Prohlídka nemovitostí proběhne po dohodě
na tel. 732 845 186 ve dnech 24. 3. – 30. 3. 2014
v Železných Horkách 38. Nabídka bude obsahovat celkovou
cenu za všechny nemovitosti, (daň z převodu platí
prodávající) dále bude obsahovat popis budoucího využití
objektu, jméno a příjmení, nebo obchodní jméno kupujícího,
jeho adresu a telefonní kontakt.
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OBRAZEM

Budoucí prvňáčci. Foto: MŠ

Děti, které přišly k zápisu do ZŠ, čekala
zábavná pohádková stezka.
Foto: ZŠ

Zápis dětí do ZŠ. Článek k fotu čtěte na str. 6.
Foto: ZŠ

Tíha oblohy - autorka Klára Nejedlá

Nové zastřešení mola na rybníce V Kopaninách. Foto: Luboš Havlíček
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OBRAZEM

Děti z dolního oddělení mateřské školy a jejich pohádkový leden. Foto: MŠ
Osmáci na SOU Technickém v Chotěboři. Foto: ZŠ

Osmáci ještě jednou - v 1. pololetí byli velmi úspěšní! Foto: ZŠ

Společné bruslení hasičů v sobotu 18. ledna na zimním stadionu v Hlinsku. Foto: SDH Havlíčkova Borová
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