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REKORD BOROVSKÉ
DESÍTKY PADL

I V EXTRÉMNÍM HORKU

To bylo vedro! Zatímco v Berlíně byl
kvůli horku běžecký závod pro tisíce
lidí zrušen, v Havlíčkově Borové se
přes sto sedmdesát závodníků, kterým po trati a v cíli na fotbalovém hřišti fandila spousta diváků, 27. července tepla nezaleklo.
Už potřetí se v našem městysi konal
závod na deset kilometrů s názvem
Borovská desítka a v doslova pekelné
výhni byly k vidění opravdu obdivuhodné výkony. Nejen vítězů, ale vlastně všech, kteří dorazili.
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NOVÝ REKORD

Dokonce byl znovu takřka o půl
minuty pokořen traťový rekord, který
opět zdolal - stejně jako vloni - Matěj
Trávníček z Nového Města na Moravě,
který i v cíli vypadal v pohodě a naprosto svěží. Tomu sice nedorazil jeden
z hlavních konkurentů Jiří Brychta,
který zvítězil v prvním ročníku, ale
i tak byl za tohoto počasí Matějův
výkon vynikající.
„Závod se mi opravdu moc líbí
a je dobře, že se koná. Jsem rád,
že se mi podařilo zvítězit i letos
a za rok snad dorazím znovu,“ radoval se celkový vítěz Trávníček, který na stříbrného medailistu Vojtěcha Čabalu ze Znojma získal
s časem 34 minut 51 sekund, náskok
více než minuty. Tak se třeba příště
dočkáme nového rekordu.
Na start, který se letos od vodárny přesunul na borovské náměstí,
v sobotu dorazili závodníci ze všech
koutů republiky. Ještě před hlavním
závodem, který byl také rozdělen
do několika kategorií, se po borovském hřišti mohli proběhnout i děti.
Náměstí i hřiště tak bylo plné nejenom závodníků, ale dorazila také velká spousta diváků.

BĚŽCI, MÁTE PALEC NAHORU

A velmi potěšující je také fakt, že
se do akce zapojilo i velké množství
„borováků“. Mnohdy i těch, u kterých
byste to možná vůbec nečekali.
...pokračování na str. 3

Závodníci na trati letošní desítky okusili extrémní horka. Foto: Miroslav Klufa
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Závodníci na trati Borovské desítky neztráceli náladu ani v extrémním horku. Účastnily se všechny věkové kategorie. Foto: Jakub Šimáček

Start závodu. Foto: Jakub Janáček

Matěj Trávníček z Nového Města na Moravě ukázal soupeřům záda
i letos. Foto: Miroslav Klufa
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Letošní novinkou byly závody v dětských kategoriích.
Foto: Jakub Šimáček
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SLOVO STAROSTY

V minulých vydáních Borovských
listů jsem se zmínil o prospěšnosti
a potřebnosti akcí, které pořádají
jednotlivé spolky a organizace. Ocenil jsem jejich přínos pro ty, kdo se
jich zúčastní. Stejně tak vždy zaslouží
poděkování ti, kdo akce pořádají.
V myšlenkách se ještě k některým
aktivitám vrátím a částečně přidám
svůj komentář.
Titulní strana květnových Borovských listů zobrazuje stavění májky
v páteční podvečer, májka vydržela
do nedělního odpoledne, ale to už
bylo nevlídné počasí a na náměstí se
sešla troška věrných, aby sledovala
program JenTaku. Další tradiční akce,
Borovská pouť, byla někdy provázena
též nevlídným počasím, ale tentokrát
počasí vyšlo senzačně, ale u sokolovny se na country zábavě bavily necelé
čtyři desítky návštěvníků. Následující sobotní zábava v sokolovně byla
v návštěvnosti lepší, ale pořadatelé,
fotbalový oddíl, v porovnání s minulými lety utrpěl velkou ﬁnanční ztrátu, neboť zisk z obou akcí nepřesáhl
sedmadvacet tisíc.
Velkou ostudu jsme si uřízli v neděli 30. 6., kdy jsme v sokolovně uvítali
barytonistu p. Jakuba Pustinu, který
pořádal koncertní turné, jehož výtěžek
putoval do obcí postižených povodněmi. V nedělní pozdní odpoledne se
v sokolovně sešlo dvacet účastníků. Na dobrovolném vstupném bylo
vybráno 2 370 Kč. Po koncertu následoval prodej mistrových nahrávek
a tak bylo ještě vybráno 2 908 Kč,
takže nakonec do Vojkovic putovala
z H. Borové od dvacítky posluchačů
celková částka 5 278 Kč. Mistr Pustina přiznal, že před tak málopočetným
publikem ještě nikdy nezpíval.
V červenci uspořádal u sokolovny

REKORD BOROVSKÉ DESÍTKY
PADL I V EXTRÉMNÍM HORKU
...pokračování ze str. 1

Ostatně jedním z cílů závodu je snaha o to, aby se co nejvíce lidí dokázalo alespoň čas od času vyhecovat
a udělat něco pro svoje tělo. Navíc při
naší desítce opravdu platí známé rčení „není důležité vyhrát, ale zůčastnit
se“. „Je dobře, že závod získal mezi
běžci i mezi ryzími amatéry takovou
popularitu a že roste nejen účast
závodníků, ale i diváků,“ pochvaloval
si starosta Otto Hájek.

ÚČINNÁ POMOC

Horko, které i v podvečerních hodinách vysoko přesahovalo hranici tropických třiceti stupňů, si však vybralo
svoji daň. Jeden ze závodníků, který
už už dobíhal k ﬁniši, jen opravdu

na asfaltovém hřišti Josef Nejedlý pod
hlavičkou fotbalového oddílu již patnáctý ročník letního sedmiboje. Šestnáct dvojic předvádělo svoje umění
od rána až do pozdního odpoledne.
Další víkendová sobota byla zasvěcena třetímu ročníku Borovské desítky,
kterou organizuje Zbyněk Zelený se
svými kamarády pod záštitou našeho městyse. Uvedená akce dosahuje
značné popularity a kvalitní běžecká
listina byla letos rozšířena o závody
žákyň a žáků.
V naprosté tichosti a skromnosti
položila Marcela Sobotková, průvodkyně v muzeu, kytičku k soše
K. H. Borovského k uctění výročí jeho
úmrtí (29. 7. 1856 v Praze). Další
sobotu uspořádal JenTak na místní
faře dětský den s pohádkovou tématikou. Následující neděle patřila Radiu
Vysočina. Od patnácté do devatenácté hodiny si návštěvníci plně užívali
zábavný program s občerstvením.
Po devatenácté hodině následoval
úprk účastníků, neboť nárazový vítr
a vydatný déšť akci ukončil a místní
MISS nebyla vyhlášena. Poděkování patří statečným účastníkům, kteří
zachraňovali stany a rekvizity pořadatele. Je možné, že jsem některé
akce opomněl a tak se organizátorům
omlouvám. Pokud chcete ještě něco
stihnout, neváhejte a přijďte k sokolovně poslední týden v srpnu. Pořádáme třetí ročník letního festivalu, kde
přivítáme pana Jiřího Čáslavského
s jeho putovním kinem.
A co bude potom? …. no přece
Borovské posvícení. Tak si vše v pohodě užívejte.

JAK JSME NA TOM S DOTACEMI?

V minulých vydáních zpravodaje
jsem připomínal, do kterých aktivit
vstupujeme, a jak usilujeme o získání dotačních prostředků. Nyní mohu
několik málo metrů před cílem zkolaboval. Naštěstí mu přítomní zdravotníci ihned podali první pomoc
a záchranná služba jej pak převezla do
havlíčkobrodské nemocnice. „Všem
nám spadl kámen ze srdce, že už je
v pořádku. Mluvil jsem s ním telefonicky a všem, kteří mu pomohli, velmi
děkuje,“ oddechl si hlavní organizátor
závodu Zbyněk Zelený.
O to více uznání si zaslouží všichni,
kteří závod odběhli. A to přitom bylo
některým běžcům i více než sedmdesát let. Jeden ze závodníků dokonce
celou desetikilometrovou trať zdolal
v pořádně silném „lvím“ převleku.

DÍKY VŠEM, KDO POMÁHAJÍ

Pořadatelé však také přiznali, že
závod, který vzniká takřka „na koleně“, zažil i drobné zádrhele. „Určité
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s radostí konstatovat, že jsme uspěli
s dotací na čističku odpadních vod,
jejíž realizace by se měla konat v roce
2014 a 2015. Získali jsme dotaci na
ozelenění obce a to budeme provádět v příštím roce. Stejně tak jsme
byli úspěšní i s dotací na rekonstrukci zahrady mateřské školy, kterou
bychom měli realizovat též v roce
2014. Letos jsme začátkem července
instalovali na volnou plochu (bývalé Musilovo) některé herní prvky, na
které jsme získali též dotaci. Herní
prvky zde umístěné jsou s travnatou
dopadovou plochou a jakmile tráva vyroste, zpřístupníme prostory
pro veřejnost. O významu zametacího vozu, taktéž získaného na dotaci,
se mohli přesvědčit naši spoluobčané, když po přívalových deštích
uklidil městys Petr Kučera a nasbíral
téměř pět násypek odpadu. V úterý
6. 8. jsme zahájili práce spojené se
zateplením budov úřadu městyse
a mateřské školy, též s dotacemi.
Výše dotačních prostředků není stoprocentní a závisí na druhu dotace.
Stále usilujeme o dotaci na zbudování cvičebních prostor na půdě
základní školy a v jednání je teplovod
z bioplynové stanice. Zatím se nám
nedaří realizovat instalaci veřejného
osvětlení v ulici Pivovarská. Bohužel
jsme nepokročili ani v jednání
o výpůjčce sokolovny od České obce
sokolské v Praze.

KOHO ZAMĚSTNÁVÁME?

V současné době pracují u úřadu
městyse Roman Šnajdr (od 1. 6. 2013
do 30. 5. 2014) a Vladimír Šorf (od
1. 7. 2013 do 28. 2. 2014), kteří
vykonávají veřejně prospěšné práce.
V době prázdnin využíváme ve
škole, ale i u městyse osvědčeného brigádníka Martina Bence
a v muzeu pomáhá Petra Macounová.
Otto Hájek, starosta

problémy jsme měli hlavně při vyhlašování dětských kategorií, ale to do
příště prostě vylepšíme. A obrovské
díky patří všem, kteří jakkoliv pomáhají s organizací,“ dodal za organizátory akce, která se letos stala také
součástí Chotěbořského běžeckého
poháru, Zelený.
Pro příště také bude třeba vylepšit
zázemí a servis pro diváky, protože na
hřiště k sokolovně jich letos dorazilo
opravdu velké množství.
Tak jako tak, i přes určité nedostatky, na kterých do příštího roku ještě
zapracujeme, se dá s klidem říci, že
Borovská desítka se během tří let své
existence zařadila mezi možná ty nejlepší běžecké závody na Vysočině.
Kompletní výsledky a fotogalerie
najdete na oﬁciálních stránkách závodu na webu www.borovska10.cz.
Jakub Janáček
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SLOVO HEJTMANA

Zatímco pro mnohé z nás jsou letní
měsíce příležitostí k odpočinku a těšíme se na dovolenou, pro naše zemědělce jsou časem intenzívní pracovní
činnosti. Jejich leckdy nedoceněné
práce si velmi vážím. Více než jinde
se v ní odráží zkušenosti a moudrost
předků. Zemědělství přitom není prostou výrobou, ale výrazně ovlivňuje
stav našeho životního prostředí.
Příroda není továrna, kde se dá vše
přestavovat dle momentální potřeby
trhu. Největším nebezpečím pro ni je
narušení přirozené rovnováhy. K té
patří i léty formovaný způsob života
na venkově. Rozumné hospodaření
v lesích, na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že
to, co se léta buduje, může být rychle
a téměř nenávratně zničeno. Vysočina
je stále regionem, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři snaží
o nutnou rovnováhu mezi živočišnou
a rostlinnou výrobou, což je nutné
i pro stav půdního fondu v budoucnosti. I když to v evropské konkurenci není zdaleka snadné. Zvláště když

v jiných zemích jsou zemědělci podporováni vyššími dotacemi než ti naši.
Pro náš život na Vysočině má příroda a hospodaření v ní zvláštní význam.
Zemědělství a na něj navazující obory
představují totiž v našem kraji obživu
pro zhruba šestinu dospělé populace.
O přitažlivosti moderního zemědělství
jsem se znovu přesvědčil ve Slavíkově
při první prezentaci určené veřejnosti, ale především žákům základních
škol v rámci projektu „Zemědělství
– život Vysočiny“. Cílem tohoto projektu je ukázat zejména budoucím
středoškolákům současnou podobu
regionálního zemědělství, bořit zažité
mýty z dob našich prarodičů a ukázat
skutečnou podobu supermoderního
zemědělství – zemědělství, které řídí
počítače a družice. Zemědělství, ve
kterém většinu práce dokážou bez
problému zvládnout stroje ovládané
bez velké námahy a téměř v rukavičkách. V současnosti to už dávno není
klasická rolnická dřina, venkov Vysočiny – dnes jsou to moderní zemědělské provozy disponující nejnovější technikou, mechanizací předních
značek a osvědčenými chovatelskými technologiemi. Ve Slavíkově jsem
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měl příležitost prohlédnou si zblízka
kabinu kombajnu. Jeho plným elektronickým ovládáním jsem byl velmi
překvapen. Ale ani moderní technika
nepracuje sama. I zemědělství potřebuje nové schopné lidi. Proto chceme
pravidelně seznamovat už nejmladší
generaci s tímto zajímavým perspektivním oborem.
Kraj má jen málo pravomocí k tomu,
aby zemědělcům pomohl. Přesto se
o to snažíme. Vytváříme stálý tlak na
centrální orgány, připravujeme různé
formy propagace regionálních výrobků. Zavedená značka „VYSOČINA regionální produkt“ garantuje kvalitu
těchto výrobků, místní původ i jedinečný vztah k regionu.
Už mnohokrát jsem připomínal, že
všichni můžeme napomáhat našim
výrobcům mimo jiné tím, že budeme
přednostně kupovat české produkty.
Doufám, že na našich polích přibude
více mladých lidí a že český zemědělec se dočká lepších podmínek a bude
moci citlivě hospodařit a přitom se
řídit svým zdravým selským rozumem
a zkušeností předků.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

POČÍTAČOVÝ KURZ

„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“

Vzdělávací ﬁrma Peoplesource v.o.s. H. Brod pořádá
BEZPLATNÝ KURZ PRÁCE NA PC PRO LIDI V DŮCHODOVÉM VĚKU (OD 55 LET), kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním počítače a jsou úplnými začátečníky.
CÍL KURZU: SEZNÁMENÍ SENIORŮ
• se základní obsluhou PC (co to je počítač, jaké má části,
jak se s ním dorozumět), s využíváním internetu (vyhledávání informací a zajímavostí), s používáním elektronické pošty (založení e-mailu, posílání zpráv apod.), se
psaním textu
TENTO KURZ JE ZCELA ZDARMA – je placen z prostředků nadace, která se zabývá prací se seniory. Každý účastník dostane také materiály – příručku pro práci
s počítačem a příručku pro práci s internetem.

POČET MÍST V KURZU JE 10.

Výuka bude probíhat v termínu 17. - 20. 9. OD 8,00
HODIN DO 12,00 HODIN v zasedací místnosti Úřadu
městyse Havlíčkova Borová.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN KONÁNÍ KURZU: DRUHÁ
POLOVINA ZÁŘÍ 2013. Přesný termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu na základě zájmu ze strany
potenciálních účastníků kurzu. Přihlásit se můžete na
Úřadu městyse Havlíčkova Borová, další informace vám
může podat rovněž paní Míková Kořínková na telefonním čísle 775 954 150, která je zároveň lektorkou kurzu.

4

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.7 Polná
 10,30 Polná /u autobus.nádraží/
 11h Dobronín /před kultur.domem/
11,30Štoky /před bývalým obchod.domem/  12h Šlapanov /před OÚ/
12,30 Přibyslav /naproti MěÚ/
 13,30 Havlíčkova Borová /náměstí/
 14,30h Nové Veselí /na městečku-u parku/
 14h Nížkov /na návsi/
 15h Bohdalov /na městečku-před Jednotou/
 15,30 Jersín /u obchodu potravin/
 16h Arnolec /u kapličky/
 16,30 Zhoř /na návsi/
 17h Velký Beranov /před OÚ/

Prodej 13.9.2013

Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

Prodej 18.10.2013

Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
100,-Kč
stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Z ÚŘADU MĚSTYSE - ROZHLAS

Již několik měsíců nabízíme službu ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ NA E-MAIL pro ty z Vás, kteří nemají možnost slyšet
informace z bezdrátového rozhlasu. Víme, že v Ž. Horkách
či Peršíkově je tohle velký problém. Rozesílací seznam se
nám postupně rozrůstá a zájem ze strany občanů roste.
Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout nově rovněž MOŽ-

NOST ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ FORMOU SMS ZPRÁVY. V případě, že ještě službu nevyužíváte a máte zájem

o zasílání hlášení e-mailem či prostřednictvím SMS, kontaktujte nás na úřadu městyse a poskytněte nám za tímto účelem Váš e-mail či mobilní telefon. Aktuální hlášení
je vždy k dispozici rovněž na webových stránkách městyse na úvodní straně.
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HLÁSÍ
Na začátku prázdnin se konečně
podařilo společnými silami dodělat
molo na rybníce V Kopaninách. Dalo
to hodně práce, ale výsledek stojí za
to! Chceme poděkovat všem, kteří se
na budování mola podíleli.
A jelikož se nám blíží konec prázdnin a začne nám nový školní rok, tak
i TrojHáček bude nadále pokračovat
v rybářském kroužku.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PO
PRÁZDNINÁCH

První hodinu se setkáme již 8. ZÁŘÍ
2013 OD 13.00 HODIN V LUKŠOVĚ
CHALUPĚ, kde proběhne i nábor
nových rybářů. Zveme všechny příznivce rybaření a těšíme na setkání!
V září proběhne i další setkání seniorů, v pořadí již čtvrté, v rámci projektu Bezpečný domov. Bližší informace
o setkání se dozvíte z letáčků, které
dostanete do schránek, a z plakátů.
Jana Havlíčková, OS TrojHáček

ZŠ informuje
ROZLOUČENÍ S DEVÍTKOU
Stejně jako léta předcházející také
letos si osmáci poslední školní den
připravili pro devítku rozloučení. Přestože byli poněkud vyčerpáni z téměř
celoroční práci na projektu Extra třída, nelenili a připravili si pro odcházející spolužáky překvapení. Rozloučení totiž pojali v soudním stylu. Námi
jmenovaná vrchní soudkyně borovské školy vyslechla žalobu přednesenou některým z osmáků a poté, co
třídní učitelka Jana Žáková slavnostně
předala odcházejícím žákům šerpu s
nápisem Absolvent 2013, nelítostně odsoudila žalovaného deváťáka
k dalšímu studiu na vybrané škole.
Na konci akce samozřejmě nechybělo obvyklé a žáky oblíbené pasování
„osmáků na deváťáky mazáky“ a předání putovní stonožky.
Doufám, že se rozloučení všem
zúčastněným líbilo a odcházejícím žákům přeji hodně úspěchů.
Marie Holcmanová

ZÁVĚR „EXTRATŘÍDY“
Pro některé byl pátek 21. června
2013 normálním dnem, ale pro naši
třídu byl výjimečným. Slavnostním
odhalením nástěnek vyvrcholil projekt „Osmáci společně se spolky“,
na kterém jsme pracovali téměř celý
školní rok.
Od rána jsem dolaďovali posled-

Ochotnický spolek JenTak uspořádal na faře a kolem kostela
v sobotu 3. srpna odpoledne pro
děti nazvané JenTak dětem 2013,
na které obdržel dotaci z Fondu
Vysočiny. Od 14 hodin si děti užily
Královskou trasu s pohádkovými
úkoly, malování princů a princezen
barvičkami na obličej, princeznovskou diskotéku.
Více než čtyřicet dětí s doprovodem přišlo i přes velké horko
budit Šípkovou Růženku, zpívat
s Pyšnou princeznou, navlékat
korále pro Zlatovlásku, nebo přebírat čočku a hrách a obouvat Popelku. Ve Vitusu pak měly připravené
ovocné saláty a dětské letní koktejly. Tradiční velký úspěch měla
Klárka Nejedlá s malováním na
obličej. A kdo se nudil, mohl využít
bazének ve stínu, klouzačku nebo
hračky na pískovišti.
Díky všem, kdo přišli, a spolu
s námi si JenTak užili příjemné
Děti mohly potkat pohádkové postavy. sobotní odpoledne.
Hana Tonarová

Foto: Hana Tonarová

ní detaily, jako nadpis nad nástěnky,
zahalení nástěnek a transport do výlohy u odchodního domu. Tou vrcholily
i přípravy okolo nás. Ozvučení, posezení i malé občerstvení. Po generálce
v 9.30 se připravený program rozběhl
naostro.
Nejprve hudební vystoupení s ﬂétničkami a zpěv za doprovodu klavíru
(paní učitelky Loubková a Štefáčová
ze ZUŠ Přibyslav). Paní učitelka Iveta
Neubauerová představila projekt –
jak vznikal, proč jsme se do něj zapojili, kdo na něm spolupracoval … Za
osmou třídu promluvila Nikola Kubátová a Pepa Andres. Ti seznámili přihlížející s úkoly, které plnila naše třída.
Oslovit místní spolky, připravit rozhovory s představiteli spolků, shromáždit a utřídit informace… A pak už přišel čas ukázat nástěnky všem.
Další program pokračoval na hřišti,
kam nás odvedly v průvodu mažoretky. Tam byly pro spolužáky připraveny
úkoly, které souvisely s prezentovanými spolky. Chytaly se rybky na udici,
kopaly se míče na branku, rozpoznávaly se topograﬁcké značky…
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paním učitelkám Neubauerové
a Holcmanové za nápad, pomoc při
realizaci a trpělivost. Dále panu Jaroslavu Kolouchovi za výrobu nástěnek
a zástupcům představených spolků
za ochotu zúčastnit se projektu, za
vstřícnost a poskytnuté informace.
Na nástěnkách v obchodním domě
se můžete seznámit s těmito spolky:

SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ
OS TROJHÁČEK
FOTBALISTI
ZAHRÁDKÁŘI
OS JENTAK
TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
za 8. třídu Katka Antlová

M Y S L I V E C K É
SDRUŽENÍ
informuje

Je doba prázdnin a tak má i kroužek
mladých myslivců volno. Ještě před
prázdninami jsme stihli vysázet
stromky a roznést budky po lese.
Poslední víkend v srpnu chystáme
společné setkání s ostatními kroužky
z okresu - přespíme v dolech u Jezírek, kde máme pro děti připravený
program i s večerní poznávací stezkou a opékáním špekáčků.
Přejeme hezký a příjemně prožitý
zbytek prázdnin.

VÍTE, ŽE...?
- 2. 8. je dnem SUCHÉHO ZIPU
- 12. 8. je MEZINÁRODNÍ DEN MLÁDEŽE
13. 8. je dnem LEVÁKŮ
28. 8. se slaví EVROPSKÁ NOC PRO
NETOPÝRY
Mirka Luňáčková, Myslivecké sdružení
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TJ SOKOL

INFORMUJE VÝSLEDKY PŘÍPRAVY:

Vážení příznivci borovské kopané,
na dveře ťuká další fotbalový ročník
2013/2014. Náš oddíl budou reprezentovat tři družstva, mladší žáci 5+1,
hrající okresní přebor ve skupině B,
béčko mužů, hrající III. třídu a áčko
dospělých, hrající I. B. třídu Kraje
Vysočina. Bohužel se nám nepodařilo
zajistit a nově nastartovat i kategorii
dorostenců a tak někteří mladí budou
hrát za béčko, případně se prosadí
i v áčku. Věřím, že se o nominaci
poperou a budou pro obě mužstva
přínosem.
Během letní přípravy se áčko střetlo se čtyřmi soupeři. Výsledkově se
příprava příliš nevydařila, ale snad se
v „ostrých zápasech“ povede lépe.
Novou posilou, která vyztuží hlavně defenzivu, se stal zkušený David
Hospodka, který naposledy fotbalově
působil v Nymburku. Naopak kádr na
půl sezony opouští Jakub Fikar, který odchází posílit nováčka krajského
přeboru do Přibyslavi. Hostování ve
Žďírci nad Doubravou si ještě prodlouží Pavel Veselý, kterého u nás,
stejně jako na jaře, nahradí výměnou Tomáš Vymetal. V dresu ždírecké Dekory bude minimálně půl roku
ještě působit i Kamil Štukhejl, který
je borovským kmenovým hráčem
a v minulé sezoně jako dorostenec
kopal za Kolín. Novým členem borovského realizačního týmu je Tomáš
Štefáček, který nahradil odcházejícího Zdeňka Hlaváčka. V rámci přípravy
nalezlo áčko velmi příjemné útočiště
v Cibotíně u Tomáše Blažka a na tréninky dojíždělo do H. Borové. Potěšující bylo hlavně to, že se do přípravy
zapojilo poměrně velké množství hráčů. Doufejme, že se vše promítne i do
výsledků v nadcházejícím fotbalovém
ročníku.

RECYKLACÍ POMÁHÁME
CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I V BOROVÉ

Havlíčkova Borová A – Slovan Havlíčkův Brod A 1:2 (1:2), Havlíčkova Borová A – Chotěboř B 3:4 (3:1), Havlíčkova Borová A – Herálec (ZR) 2:3 (1:3),
Česká Bělá – Havlíčkova Borová A 2:5
(2:3)
Přikládáme rozlosování fotbalového
podzimu. Áčko zajíždí v sobotu 10. 8.
do Humpolce na umělou trávu a béčko přivítá v neděli 11.8. na domácím
hřišti velmi silný celek Sobíňova. Žáci
začínají svou soutěž až v sobotu 31.
srpna, kdy zajíždějí do Mírovky. Zve-

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
2012
Množství sebraných za
2012
Úspora el. energie
(MWh)
Úspora ropy (l)
Úspora primárních
surovin (t)
Úspora vody (m3)
Snížení produkce
nebezpečného odpadu
(t)
Snížení produkce skleníkových plynů t CO2 ekv

SRPEN 2013

me všechny příznivce do sportovního
areálu za sokolovnou a budeme rádi,
když doprovodíte naše hráče i na hřiště soupeřů.

VÝSLEDKY PŘÍPRAVY:

Havlíčkova Borová A – Slovan Havlíčkův Brod A 1:2 (1:2)
Havlíčkova Borová A – Chotěboř B 3:4
(3:1)
Havlíčkova Borová A – Herálec (ZR)
2:3 (1:3)
Česká Bělá – Havlíčkova Borová A 2:5
(2:3)

Otto Hájek a Jakub Janáček

TV

MONITORY

OSTATNÍ
EEZ

CELKEM

31 ks

77 ks

511 kg

3 031 kg

Už několik let je u nás možné ekologicky třídit elektroodpad. Rok od roku
3,92
12,45
12,39
28,76
si najde do místního sběrného dvora
cestu stále více občanů. Díky zpětné0,33
221,68
880,35
1 197,38
mu odběru a následné recyklaci elek95,35
0,75
0,23
1,31
tra je možné výrazně přispět k řešení
problémů se zásobami přírodních
23,73
60,87
47,32
131,92
zdrojů, jako je ropa nebo voda.
Sběr a následnou recyklaci elektroodpadu pro nás zajišťuje společnost
5,14
10,87
9,81
25,83
Asekol, která nám poskytuje každý rok
přehled o tom, jak si na poli ochrany
přírody prostřednictvím zpětného
1,01
3,37
2,28
6,66
odběru elektrozařízení stojíme. Přesně takové informace za loňský rok
V roce 2012 odevzdali občané H. Borové do zpětného odběru celkem 3 031 kg
poskytuje tabulka v pravé části.
elektrozařízení. Přesné údaje uvádí tabulka. Zdroj: Asekol
Linda Burianová
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PODMÍNKY POVINNÉHO
RUČENÍ U ČSOB POJIŠŤOVNY

INFORMACE
ČSOB POJIŠŤOVNY

Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.

Nabídka služeb:
Ž������ ���������, Ú������ ���������
P�������� ���������� � �����������
C������� ��������� – �� ��������� ���� � ���������

Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

POBOČKA PŘIBYSLAV
PŘIBYSLAV, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
POBOČKA CHOTĚBOŘ, nám. T.G.M 321, vedle
Panského domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
POBOČKA ČESKÁ BĚLÁ, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz

��������� �� ����� �� ���������

P������� ������������
P������ ������
P�������� ���������� �������
P�������� ������������
D���� ����� ���������
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

NABÍDKA PRÁCE

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je
znalost práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602 767 252
a nebo na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA O CENU VIDEA PRO FOTBALISTY, BOROVSKÁ
Osmisměrka má prázdniny a pro zpestření přináší- DESÍTKA NEBO TAJEMNÁ OTÁZKA.
me místo křížovky soutěžní otázku. Zkuste si tipnout
správnou odpověď: KOLIK LET MÁ NEJSTARŠÍ I NA TOM NYNÍ PRACUJE FILIP T.A.K.
ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBČAN/OBČANKA HAVLÍČKOVY BOROVÉ?

Správnou odpověď můžete doručit do 20. 8. 2013
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily. Ze správných odpovědí
vylosujeme opět 3 výherce.
Správná tajenka z minulého čísla zní: „V ZIMĚ HODÍ“.
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. KŘESŤANOVÁ MARTA, H. BOROVÁ 117
2. BALEK TOMÁŠ, H. BOROVÁ 140
3. KLÁRKA HANIKOVÁ + ONDRA, H. BOROVÁ 59
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

NOVĚ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

Ti z Vás, kteří navštěvují dětské hřiště u sokolovny, již brzy zaznamenají užitečnou novinku. K
nově umístěným odpadkovým košům na tříděný
odpad přibude ruční lis na PET lahve. Věříme, že
jeho instalaci k odpadkovým košům všichni uvítají
a budou ho využívat. Upozorňujeme tnávštěvníky
hřiště na dodržování návštěvního řádu. Setkáváme
se s jeho porušováním a výslovně zakázané činnosti (kouření v prostorách dětského hřiště či přítomnost psů) někteří návštěvníci běžně porušují
a znepříjemňují tak pobyt ostatním. Návštěvní řád
je umístěn při vstupu na dětské hřiště a každý jeho
návštěvník by se s ním měl seznámit. Děkujeme.

Malíř, který už roky žije u nás
v Havlíčkově Borové – Filip
T.A.K. je znám svými neotřelými nápady. Na začátku července slavnostně uvedl svoji
výstavu v havlíčkobrodské galerii, kam mimochodem dorazila
spousta jeho příznivců z Borové
a nezapomíná ani na městys
jako takový a točí, co mu jen
jeho ruce stačí.
Pro borovské fotbalisty třeba
připravil dvě videa z přípravných zápasů, sestříhává desítky minut záznamů z Borovské
desítky a momentálně pracuje
ještě na jednom zajímavém
projektu.
Z obyvatel Borové vybere
vždy jednoho příslušníka každé-

ho ročníku narození a všem
pokládá jednu a tutéž krátkou
otázku. „Snažím se mít ve videu
všechny ročníky, které jdou
ještě u nás zaznamenat,“ říká
Filip. Video pak hodlá sestříhat
postupně od těch nejmladších
lidí z Borové až po nejstarší.
Jakou otázku však dotazovaným pokládá prozradit nelze.
Někdo to již ví a pro další to
bude překvapení. „Je to dřina
všechny sehnat.
Každopádně to bude hezký
průřez obyvatelstvem a zajímavá vzpomínka,“ dodává s
úsměvem sympatický borovský
malíř.

Jakub Janáček

zaměstnanci Úřadu městyse

NÁVOD

1. Uvolnit víčko PET láhve
tak, aby při lisování mohl
vzduch z PET láhve volně
unikat. Hrdlo láhve zasunout do otvoru v horní
části a zatlačit spodní část
láhve dovnitř lisu.
2. Plynulým pohybem páky
dolů lisovat láhev mezi
čelistmi lisu.
3. Před uvolněním láhve
dotáhnout víčko co nejpevněji tak, aby se zpět do láhve nedostal vzduch.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
V OKRESE H. BROD NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC:

Filip T.A.K., foto: Jakub Janáček

OHLÉDNUTÍ ZA VERNISÁŽÍ
„Jsem moc ráda za pozvání na výstavu, která se konala 4. července a která měla i obrovskou účast co se týče obyvatel Havlíčkovy
Borové. Výstava byla úchvatná a s doprovodem skupiny Šatlava
navodila to správné kouzlo. Plátna, která zde Filip vystavoval, jsou
opravdu kouzelná a jako můj vlastní tip, kvůli kterému stojí tuto
výstavu navštívit, je plátno s názvem Severní cestou!“

J. H., H. Borová

Při vernisáži zahrála skupina Šatlava.

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 30. 8. 2013

Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@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.
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PROJEKT „BEZPEČNÝ DOMOV“ - INFORMAČNÍ BULLETIN

Květnové setkání seniorů v rámci projektu občanského sdružení TrojHáček,
podpořeného Krajem Vysočina, cílil
na téma FINANČNÍ GRAMOTNOST - konkrétně na EXEKUCE,
DĚDICKÉ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PORTFOLIO A JEHO SPRÁVA. Následující řádky
shrnou informace, které senioři na
semináři získali.

notářského zápisu. Novinkou od roku
2014 je další možná forma závěti, která však není určena pro běžné situace.
Jedná se o takzvanou závěť s úlevami
pro lidi, kteří se ocitnou v nenadálém a bezprostředním ohrožení života (například ve chvíli, kdy se potápí
loď). V takovém případě je povoleno,
aby závěť byla ústní.

DĚTEM MÉNĚ NEŽ DOSUD

NOVINKY V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ OD ROKU 2014

Od příštího roku bude platit nový
občanský zákoník. Přináší mimo jiné
i revoluční změny v právu dědickém - řadu možností, které zákon
dosud nedovoloval, a byla by škoda
jich nevyužít. Každý přece rozhoduje
o svém majetku radši sám, než aby
nechal rozhodnutí na jiných.
Ty nejzásadnější novinky popisují
následující řádky:

UŽ NYNÍ JE MOŽNÉ NAPSAT
ZÁVĚŤ PODLE NOVÝCH
PRAVIDEL

Nyní platí, že i když sepíšete závěť,
musí se vašemu nezletilému potomkovi dostat minimálně tolik, kolik by
dostal, pokud by závěť neexistovala a
dědilo by se ze zákona. Nově to bude
jiné, pro pořizovatele závěti svobodnější.

ZŘEKNUTÍ SE DĚDICTVÍ PŮJDE UŽ ZA ŽIVOTA

Nově se bude moci budoucí dědic
zříci svého podílu ještě před smrtí
zůstavitele tak, že s ním o tom uzavře
smlouvu. To nyní nejde. Od zřeknutí
se dědictví je třeba odlišovat vzdání
se dědictví. Dědic se v řízení o dědictví může před soudem svého dědictví
vzdát, a to ve prospěch jiného dědice. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ke
vzdání se dochází až po smrti zůstavitele.

Pokud ten, kdo závěť napsal (zůstavitel), zemře ještě letos, tedy před
nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, bude závěť platná, ale
pouze podle současných pravidel.
Ústřední myšlenkou, která provází
celou novou úpravu dědického práva,
je poskytnout tomu, kdo závěť píše,
větší volnost v rozhodování a více
respektovat jeho přání. Cílem nové
úpravy je podnítit zájem lidí o pořizování závěti.

V ZÁVĚTI BUDOU MOCI BÝT PODMÍNKY
Podle současné úpravy nemůže závěť
obsahovat žádné podmínky, a jsou-li
v ní přesto nějaké uvedeny, nepřihlíží
se k nim. Nově bude možné uvádět
do závěti takzvané vedlejší doložky.
Pokud dědic takovou podmínku nebo
příkaz nesplní, dědictví nenabude.
Podmínky si však nebudete moci určit
úplně libovolné.

Je-li závěť napsaná vlastní rukou pořizovatele, není třeba žádných svědků.
Jednoduše sepíšete, kdo po vás bude
dědit, a můžete stanovit, jak velký
podíl komu připadne. Když to neuděláte, budou podíly dědiců stejné. Případně můžete konkrétně určit, jaký
majetek má po vaší smrti který dědic
dostat, a závěť podepíšete.

zdědí majetek v případě, že ten, komu
jste něco odkázali, dědictví nenabude
(zemře dřív, odmítne dědictví). Zřídíte si takzvaného náhradníka. Od
náhradnictví je třeba odlišovat institut
svěřeneckého nástupnictví. To umožňuje zůstaviteli přikázat svému dědici,
aby majetek, který jako dědictví přijal,
po své smrti převedl na zůstavitelem
ustanoveného takzvaného následného dědice.
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Jestliže někdo zdědí majetek ještě
během letošního roku, má povinnost
hradit zůstavitelovy dluhy pouze do
výše nabytého dědictví. Novinkou
vítanou ze strany věřitelů, ovšem
méně výhodnou pro dědice je, že od
roku 2014 budou na dědice přecházet
veškeré dluhy zemřelého.

DĚDICKÁ SMLOUVA MÁ
PŘEDNOST PŘED ZÁKONNÝMI POSLOUPNOSTMI

Dědická smlouva je dohoda, sepsaná u notáře, kterou můžete s dědicem uzavřít ještě za svého života.
Dohodnete se v ní, jaký konkrétní
majetek dědici připadne. Smlouva
má přednost před zákonnými dědickými posloupnostmi. Oproti závěti
má tento způsob pro dědice výhodu.
Zatímco závěť můžete kdykoli změnit
či zrušit (odvolat), dědická smlouva
je bez souhlasu příslušného dědice
neměnná.

DĚDIT BUDE MOCI TAKÉ
SKUPINA OSOB

Nový občanský zákoník přináší možnost odkázat majetek chudým, nebo
určité skupině bez bližší speciﬁkace
konkrétních osob.

ZÁVĚŤ UŽ MÁM SEPSANOU, CO TEĎ?

Kdo už má závěť napsanou, nemusí se
nijak obávat. Závěť samozřejmě zůstává platná. Protože však nový občanský
zákoník dává mnohem více možností,
je dobré starou závěť nahradit novou.
Ta automaticky ruší ty dříve sepsané,
není to třeba do závěti ani výslovně
psát.

NEMÁM, ALE CHCI JI
NÁHRADNÍK A SVĚŘENEC- ZÁVĚŤ
SEPSAT CO NEJDŘÍVE
FORMY ZÁVĚTI ZŮSTÁVAJÍ, KÉ NÁSTUPNICTVÍ
nových pravidel můžete sepsat
PŘIBUDE ÚSTNÍ POŘÍZENÍ Nově si také budete moci určit, kdo Podle
závěť už nyní. Je však třeba počítat s

NOVÉ FORMY ZÁVĚTI

• Závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost závěti na dva týdny)
• Závěť zaznamenaná starostou obce,
na jejímž území se zůstavitel nalézá
• Závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR.
Nejjistějším způsobem, který zároveň zaručuje ochranu závěti, zůstává
i do budoucna její pořízení ve formě

tím, že když zemřete ještě v roce 2013,
novinky zaváděné novým občanským
zákoníkem se pro dědění neuplatní.

Zdroj: prezentace projektu, ﬁnance.idnes.cz.

SBÍRKU MŮŽETE ODKÁZAT
TŘEBA KAMARÁDOVI

Takzvaným odkazem můžete nařídit
svému dědici, aby z dědictví vydal
určitou věc někomu jinému.

DLUHY SE BUDOU DĚDIT
V PLNÉ VÝŠI
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PROJEKT „BEZPEČNÝ DOMOV“ - INFORMAČNÍ BULLETIN

EXEKUCE

je nucený výkon exekučního titulu. Spočívá většinou ve
vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného
(věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Jaký je průběh
exekuce:

1. NÁVRH NA EXEKUCI

V prvé řadě žalobce - věřitel (tzv.
oprávněný) musí u vašeho okresního
soudu podat návrh na nařízení exekuce. Teprve po obdržení rozsudku či
vydání exekučního titulu může pokračovat. O tomto kroku přitom dlužník
takřka nikdy neví. Důvodem je, abyste
se majetku a peněz narychlo nezbavili. Nyní nastupuje na řadu exekutor,
ten má právo rozhodovat o způsobu
provedení exekuce, v praxi se často
uplatňuje jako postup tento popisovaný.

2. EXEKUCE PŘÍJMŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ

Nejdříve exekutor podá exekuci na
bankovní účet, to znamená, že zjistí
všechny vaše bankovní účty a peníze na nich zablokuje a zabaví. Dále si
zjistí všechny vaše příjmy a uvalí na ně
srážky. Může vám přitom zřídit nejen
srážky ze mzdy (tzv. exekuce na plat),
zabavení podléhá i mateřská, nemocenská, důchod, stipendia, podpora
v nezaměstnanosti či přídavky na děti.

3. EXEKUCE MOVITÉHO
A NEMOVITÉHO MAJETKU

Exekuce nemovitostí se provádí v prvé
řadě záznamem do katastru nemovitostí. Katastrální úřad v takovém
případě zapíše na nemovitost nařízení exekuce a exekuční příkaz k prodeji, který vydává exekutorský úřad.
S nemovitosti tak následně nemůžete
nijak nakládat a v podstatě se o ni sta-

DLUHOVÉ DESATERO
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rá exekutor.
Exekuce movitých věcí je složitější. Exekutor vás v takovém případě
totiž navštíví doma, a to nemusí být
nutně tam, kde máte nahlášený trvalý pobyt. Stačí, že se na daném místě dlouhodobě zdržujete. Nemusíte
dokonce být ani nutně doma. Exekutor má právo vstoupit do domácnosti i bez vaší přítomnosti jen s pomocí
zámečníka. Přitom má další právo, a
to zabavit všechen majetek, o kterém
se domnívá, že je váš a užíváte jej.
Často se začíná u nejcennějších věcí automobil, motorka, televize, počítače a notebooky, umělecké předměty
… až poté následuje nábytek a menší
elektronika. Poté co exekutor provede
soupis majetku a označí vše zabavené
nálepkou, dostaví se stěhovací ﬁrma,
která vše naloží a odveze do skladu.

4. DRAŽBA

Po zabavení majetku exekutorem
následuje dražba. Cenu dražených
věcí stanovuje znalecký posudek,
nakonec je ale cena u movitého
majetku snížena o 2/3 ceny, u nemovitého majetku o 1/3 ceny. Dražby se
může účastnit kdokoli, přičemž nejsledovanější dražby jsou ze zkušeností dražby automobilů a nemovitostí,
protože tak lze přijít k nejlevnějšímu bydlení a věcem vůbec. Aktuální
seznam dražby movitých předmětů
i dražby nemovitostí je možné sledovat na internetových stránkách exekutorů a exekučních kanceláří.

5. UKONČENÍ EXEKUCE

Exekuce může být ukončena splacením dlužné částky buď prodejem
zabavených movitých, nebo nemovitých věcí, tak i provedením srážek
ze mzdy a dalších příjmů, jak bylo
popsáno výše. Exekuce může skončit
ale i jejím zastavením ze strany věři-
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tele anebo odblokováním exekučního
příkazu exekutorem, což často v praxi znamená, že se exekutor a věřitel
domluvili s dlužníkem na adekvátních
splátkách dluhu.
NEZAPOMEŇTE NA DŮLEŽITÉ:
• Příjmy, které exekutor MŮŽE zabavit: nemocenská, OČR (ošetřovné člena rodiny), mateřská, důchod, stipendium, podpora v nezaměstnanosti
• Příjmy, které zabavit NEMŮŽE:
dávky hmotné nouze, porodné či
pohřebné, příspěvek na bydlení, dávky sociální péče
Nezabavitelná částka = 6 064,16 Kč

CO DĚLAT, NEŽ SE ROZHODNEME SI PŮJČIT: ...zvažte

• Musíme si půjčit? Zjistíme, zda bychom si nemohli půjčit peníze od
někoho známého, komu věříme.
• Dříve než si půjčíme peníze od
nějaké společnosti, zjistíme si o ní
předem potřebné informace.
• Smlouvu o půjčce si vezmeme na
prostudování domu. Před podpisem
smlouvy se o jejím obsahu poradíme
s někým, komu důvěřujeme.

CO DĚLAT, KDYŽ JSME SI
PŮJČILI A NEMŮŽEME SVÉMU ZÁVAZKU DOSTÁT:

• Jestliže nemůžeme řádně hradit
své závazky, písemně komunikujeme
s věřitelem (doporučená pošta)
• Vždy posíláme splátky (i nižší hodnoty), které si můžeme dovolit a máme
o jejich zaslání doklad.
• Nenecháváme se zastrašit psychickým nátlakem. Víme, že takový
postup je protizákonný.
• Na jakoukoli písemnost včas reagujeme.

1) KUPUJTE SI TO, CO SKUTEČNĚ POTŘEBUJETE. Půjčujte si např. na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží a služby,
které budete užívat i po zaplacení poslední splátky.
2) KUPUJTE ZBOŽÍ, KTERÉ ODPOVÍDÁ VAŠÍM SKUTEČNÝM POTŘEBÁM. Nezapomeňte, že značka a vzhled často
tvoří polovinu ceny.
3) ZA URČITÝCH PODMÍNEK MŮŽE BÝT VÝHODNĚJŠÍ SI PŮJČIT OD BANKY i přesto, že vyřízení žádosti zpravidla
trvá déle.
4) POKUD JE V REKLAMĚ, ŽE ÚROK JE NAPŘ. OD 9 %, ZPRAVIDLA VY BUDETE SPLÁCET VĚTŠÍ ÚROK. Ptejte se na
všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete
mezi více spotřebními úvěry.
5) ZJISTĚTE SI SMLUVNÍ POKUTY, KTERÉ MOHOU BÝT NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÉ – jste si jistá/ý, že nebudete mít
skutečně problémy se splácením?
6) PO ODEČTENÍ VŠECH NÁKLADŮ (nájem, telefon, měsíční jízdenky jídlo, aj.) a všech splátek BY VÁM MĚLO ZBÝT
JEŠTĚ 20 % - nikdy nevíte, co se může stát.
7) SMLOUVU ČTĚTE I SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI a nepodepisujte, pokud je psána drobným písmem nebo jsou
v ní slova, kterým nerozumíte.
8) NEPODEPISUJTE SMLOUVU, POKUD JE PODMÍNKOU POVOLENÍ INKASA NA VAŠEM ÚČTU, nepodepisujte
nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit.
9) NEBERTE SI ŽÁDNOU PŮJČKU ANI NÁKUP NA SPLÁTKY, POKUD RUČÍTE ZA PŮJČKU ZNÁMÉMU, JEHOŽ
FINANČNÍ SITUACI NEZNÁTE DOBŘE. Taktéž rozvažte nákup na splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek
nejsou ve Vašem rozpočtu žádné výdaje, které je možné uhradit až po skončení nových splátek.
10) ŽIVOT S DLUHY NEPODCEŇUJTE, MĚJTE DLUHY POD KONTROLOU, v případě problémů se splácením jste
v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše rodina.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

PRVNÍ SRPNOVÝ DEN PATŘIL BRAMBORÁM

Ve čtvrtek 1. srpna se už po osmnácté v Oudoleňském kulturním
domě konal bramborářský den. Pěstitelé ze všech koutů republiky
se zúčastnili připravených seminářů, měli ale také možnost podívat se přímo na bramborová pole Havlíčkovy Borové a.s. s více než
dvěma stovkami odrůd. Foto: Linda Burianová

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENY.

LETNÍ KINO LÁKÁ NA POHÁDKU,
KOMEDII I TEMNOU DETEKTIVKU

Na konci prázdnin k nám už potřetí zavítá Jiří
Čáslavský se svojí maringotkou, aby nám opět po
čtyři večery promítal ﬁlmy na asfaltovém hřišti.
„Do Borové se už moc těším a všechny srdečně zvu,“ hlásil s předstihem Jiří Čáslavský. Ten letos
promítne snímky Líbáš jako ďábel, pokračování
Twilight ságy, Dobu ledovou 4 a českou detektivku
Ve stínu, která se pyšní hned několika oceněními.
„Třeba Doba ledová je také moc hezká a komedie
Líbáš jako ďábel je pro letní kino naprosto ideální,“
říká Čáslavský. Lidé i letos do jeho letního kina hojně chodí, ale podle Čáslavského jsou znatelně větší
návštěvy tam, kde se vstupné neplatí, nebo je dobrovolné. A to je právě případ našeho městyse. Tak
nezapomeňte na konci srpna dorazit na borovské
ﬁlmové večery. Občerstvení je jako vždy samozřejmostí.

Havlíčkoborovské brambory koncem července shodou okolností
opěvoval i redaktor Radiožurnálu, který v rámci seriálu „Prázdniny na přání“ na poli s 215 odrůdami dělal rozhovor s místopředsedou bramborářského svazu, Jiřím Zvolánkem z Havlíčkovy Borové. Povídali si nejen o tom, proč brambory rostou v řádcích. Celý
rozhovor si můžete přečíst na webu „Prázdniny na přání“ českého Radiožurnálu na adrese http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/
prazdniny/ - bylo to 22. den.
Jakub Janáček

Linda Burianová

PROGRAM NA SRPEN
10. 8. O MOŘSKÉHO VÍTĚZE – soutěž pro
všechny PEJSKY
10. 8. O TITUL MOŘSKÉHO ŽRALOKA
ŽROUTA od 18 hodin
10. 8. LETNÍ PÁRTY S DJejem od 20:00
11. 8. SKŘÍTKOVÉ – hudební pohádka pro
šikovné děti od 16 hodin
11. 8. IVAN MLÁDEK A BANJO BAND – 19:00
16. 8. KOUZELNÁ PLAVBA
17. 8. JARDA BÍLEK A SPOL. 20:00
21. 8. AKORDEON PRO VŠECHNY 20:00
31. 8. SBOHEM PRÁZDNINY 2013!!!
Podrobnosti na www.morerybnikreka.cz/
akce/.

Instalace herních prvků v ulici Na Výsluní. Foto: Linda Burianová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Dětské odpoledne v podání JenTaku na borovské faře - nechybělo malování na obličej ani letní občerstvení. Foto: JenTak

Letní dovádění s Rádiem Vysočina první srpnovou neděli. Foto: Milan Šustr (foto vlevo), Jakub Janáček
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Havlíčkobrodská vernisáž Filipa T.A.K. Foto: Ivo Havlík

