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CO S TÍM UDĚLÁME?
Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za
humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou
na kopečky do okolí, ale i do vzdálenějších vyšších hor. Ale co ti ostatní?
Mnohým zima dosti překáží, jsou naštvaní a denně s ní bojují. Nadávají, že
sněží, vadí jim, že mrzne, fouká vítr,
tvoří se závěje, není prohrnuto, musí
vyhazovat sníh, klouže to a už to zase
taje, doma se musí topit,….. no prostě
zimní období nemají rádi, nedokáží se
s tím vypořádat a už se těší na sluníčko.
Vzpomínám si na svá dětská léta
prožitá v Železných Horkách. Pokud
mě paměť neklame, zima zde nikomu
snad ani tolik nevadila. Zvláště my,
děti, jsme byly denně na stráni a s podomácku vyřezanými lyžemi, připevněnými řemínky k botám, jsme sjížděly prudká klesání, závodily a skákaly
jsme na amatérsky vyrobených „skokanských“ můstcích, sáňkovaly jsme
i na tom nejmenším kopečku, zalévaly
jsme klouzačku, na které jsme se snažily na botách a na dřevácích dojet co
nejdále, na po domácku vyrobeném
„prďáku“ jsme sjížděly od špejcharu až k mostu. Proháněly jsme se na
potoce a rybníce se „šlajfkami“ na
botách a těšily se, až dostaneme pod
stromeček „džeksny“ a někteří i „kanady“. Podnikaly jsme pěší hokejové
výpravy do Cibotína a Oudoleně, kde
jsme na sebe navlékaly po domácku
vyrobené chrániče, rukavice a s vlastnoručně z vrby vyřezanými „hokejkami“ jsme bojovaly o čest naší vesnice.
Téměř vždy na kost promrzlí, se šrámy
na těle i na duši, jsme se pozdě večer
vracely domů, kde nás rodiče po „rozmrazení“ brali k sobě do hospodářství, kde jsme pomáhali.
Sněhu bylo mnohem více, snad
i mrazy byly krutější, rodiče chodili do práce, po práci do lesa kácet stromy, nikdo neprohrnoval,
do školy do Havlíčkovy Borové
jsme chodili denně pěšky jeden za
druhým a prošlapávali cestu tam
i zpět. Tolik vzpomínky.
pokračování na str. 3

O videu „Borovský rok“
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SDH - ohlédnutí za r. 2012

str. 9

Šachy - rozhovor s vítězem

str. 10

Foto: Filip T.A.K.
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Vážení občané,

upřímně Vám děkuji za vše, co jste pro rozvoj
Havlíčkovy Borové, Peršíkova a Železných Horek
v letošním roce vykonali. Očekávané vánoční chvíle si užívejte v klidu, pohodě, vzájemné úctě, pokoře
a porozumění. Přicházející rok prožívejte především ve zdraví, vzájemně si pomáhejte, nebuďte lhostejní ke svému okolí
a nadále nám, prosím, pomáhejte, aby se nám zde žilo stále
lépe a lépe.
Otto Hájek, váš starosta

ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ a MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ

VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA PRVNÍ

SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ A OBECNÍ
V SOBOTU 19. LEDNA 2013 OD 20 HODIN
DO SOKOLOVNY V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ






GARDE VÁCLAVA KUBÁTA
TANEČNÍHO KROUŽKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VYSTOUPENÍ ODDÍLU KARATE PŘI ZŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ
BOHATÁ TOMBOLA KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ
K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA
PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z

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

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

Zaměstnanci městyse zdobí vánoční strom. Foto: Linda Burianová

Vážení zákazníci,
kolektiv Koloniálu Šrámková a Pohostinství u Havlíčka Vám děkuje za přízeň
v roce 2012 a přeje hodně štěstí, neboť
je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť jí je málo, a všechno
další, co by v roce 2013 za to stálo.
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Ondřej Dejmal - velká šachová naděje. Foto: Jakub Janáček
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
1/12/2012
2/12/2012
3/12/2012
4/12/2012
5/12/2012
6/12/2012
7/12/2012
8/12/2012
9/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
13/12/2012
14/12/2012

15/12/2012

16/12/2012

17/12/2012
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ZE DNE 14. PROSINCE 2012

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Šmíd Karel, Nevole František.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi ze dne 30.10.2012 dle tabulky, která je přílohou usnesení.
- schvaluje rozpočet městyse Havlíčkova Borová na rok 2013.
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.
- schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou ODAS ze dne 2. 11. 1994.
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí kupní č. 1512001104/2012/153676 pro připojení 3 stavebních parcel v ulici Rybízovna.
- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Skanska ze dne 30.11.2012.
- jmenuje inventurní komisi pro rok 2012 ve složení: Zvolánek Jiří, Geist Jiří, Sedlák Jaroslav.
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
- schvaluje povolení provozu výherního hracího přístroje v Pohostinství u Havlíčků od 1. 1. do 31. 7. 2013.
- schvaluje záměr směny pozemků mezi městysem Havlíčkova Borová a vlastníky LV 162 a LV 821 zastoupenými
panem Radoslavem Tonarem dle zápisu z jednání, které je přílohou usnesení ze zastupitelstva městyse ze dne
14. 12. 2012. Záměr bude vyvěšen a bude připraven návrh smlouvy o smlouvě budoucí na další jednání.
- neschvaluje záměr prodeje pozemků firmě Havlíčkova Borová zemědělská a.s., které se nacházejí
v areálu firmy. Zastupitelstvo městyse navrhuje pokračovat v jednáních a pokračovat v jednání o
pozemcích, které bude možné směnit. Seznam pozemků je přílohou usnesení.
- schvaluje ponechat současné řešení průjezdu přes náměstí, tj. ponechání květináčů za účelem omezení dopravy v tomto místě a zároveň instalaci dopravní značky „zákaz vjezdu všech vozidel mimo
autobusů“.
- schvaluje prominutí dluhu ve výši 8 853,50, který měl vůči městysi Havlíčkova Borová zemřelý Ing. Karel Š.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 10. LEDNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

SLOVO STAROSTY
...pokračování ze str. 1
Nebudu již pokračovat. Chci jenom
připomenout, že venku sněží, mrzne,
klouže to a někdy je i neprohrnuto.
Prostě paní Zima je tu a učme se s ní
žít. Zastupitelé a zaměstnanci městyse
udělají vše pro to, aby se u nás v zimě
žilo dobře. Pojďte nám s tím nelehkým úkolem pomoci i vy, naši občané.
Děkuji Vám.

Zimní údržba

Zimní údržbu (prohrnování sněhu, posyp, frézování) provádí v Havlíčkově
Borové Petr Kučera, tel: 724 167 796.
Jaroslav Sedlák, tel.: 724 167 208,
zajišťuje údržbu v Peršíkově, Slavětíně, Oudoleni, Jitkově a v Železných
Horkách. V Havlíčkově Borové bude
s údržbou ještě pomáhat Jitka Fiedlerová a Miroslav Rotschedl. Budu rád,
když občané podle svých možností s

údržbou pomohou. V případě potřeby se můžete na zaměstnance obrátit
a své požadavky jim sdělit. Po komunikacích se pohybujte velmi opatrně,
používejte vhodnou obuv a buďte
opatrní, aby nedocházelo k poškození
zdraví.

Zájezd na Veselý Kopec

V neděli 9. prosince jsme pro občany
zajistili autobus do lidového skanzenu na Veselý Kopec, kde se v uvedený
den konal jarmark. Akce se zúčastnilo
jenom 17 našich občanů. Je to škoda,
že občané tuto možnost již podruhé
nevyužili. Dnes je jiná doba, uvidíme
… možná příště.

Vánoční sedmiboj

V pátek 28. prosince 2012 se koná od
8.00 v sokolovně v Havlíčkově Borové vánoční turnaj v sedmiboji dvojic.
Přihlaste se nebo se přijďte jen podívat, jak si účastníci povedou v těchto
disciplínách: nohejbal, stolní tenis,

kop na branku, kop na cíl, hod na
branku, hod na koš, šipky. Na akci
vás zve Josef Nejedlý, hlavní pořadatel.

Vánoční strom

Na první adventní neděli připravili
radní městyse na své náklady vánoční
svařák a ochotné ruce (majitelky neprozradíme) napekly v nedělním dopoledni vánoční dobrůtky. Ochotnický
spolek JenTak připravil program již od
15. hodiny ve Vitusu. Trošičku čekání
na náměstí a následné technické výpadky a malá srozumitelnost některých pasáží textu možná někoho otrávilo, ale svařák i dobrůtky snad chvíle
čekání zkrátily. Zážitek nedělního podvečera určitě umocnil nově osvícený
vánoční strom a vánoční výzdoba na
sloupech veřejného osvětlení.
Děkuji všem pořadatelům i návštěvníkům a věřím, že se v příštím roce
na náměstí u vánočního stromu zase
sejdeme.
Otto Hájek, starosta
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SLOVO HEJTMANA
V listopadu zahájila činnost nová
krajská rada složená ze zástupců
České strany sociálně demokratické, která na další čtyři roky získala
důvěru voličů. V prosinci jsme zveřejnili „Programové prohlášení Rady
Kraje Vysočina na roky 2012 – 2016“.
V něm připomínáme, že jsme si vědomi složité ekonomické situace v ČR
a vycházíme z realistických pohledů na současnou situaci a postavení
Kraje Vysočina. Naší snahou je pragmatické řešení problémů, přičemž
chceme udržet maximální množství
fungujících veřejných služeb - zdravotnictví, školství, sociální služby,
veřejnou dopravu, péči o krajinu,
nakládání s odpady a další. V tomto
článku nemám prostor na podrobnější exkurs do prohlášení. Zájemci se
s jeho kompletním zněním mohou
seznámit na krajských webových

Silnice naposledy
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V minulém čísle Borovských listů jsem
reagoval na některé dotazy našich občanů. Dotazy jsou od toho, aby se na
ně odpovídalo a případně odpovědi
znali i ostatní občané, neboť i oni se
o podobné mohou zajímat. Pokusím
se nyní neklást otázky, ale přímo odpovědět.
Snížené obruby a bílé značení
jsou pro chodce i pro řidiče. V těchto
místech je možno přecházet jak silnici, tak i z chodníku na chodník přes
silnici. Tam, kde toto značení není,
nelze vozovku přecházet. Na silnici
jsou dvě místa pro přecházení, která jsou osvětlena, není zde přechod
pro chodce typu „zebra“, o kterém se
řada chodců domnívá, že zde mají absolutní přednost.
U školy směrem do parku není
osvětlení, ale je zde místo pro přecházení. Bílé značení je výrazně barevně
odlišeno a jeho povrch je pro slepce
„zdrsněn“. Pro slepce je i vodící hrana
zvýšena a je na jedné straně chodníku. U chodníku jsme volili světlejší obrubu a tmavší dlažbu s myšlenkou, že
v případě rekonstrukce parku by byly
světlejší chodníky a tmavší obruby.
Snížené obruby mají i všechny vjezdy.
Pro zklidnění provozu jsme umístili
na náměstí květinové mísy. Vyzkoušeli jsme možnost průjezdu autobusů
mezi květinovými mísami s tím, že by
byla zastávka autobusů přemístěna
k parku a nebyla u nákupního střediska. S tímto záměrem souhlasí zastupitelstvo, ale musíme vše projednat
s policií a s dopravcem. Nyní uvolně-
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stránkách www.kr-vysocina.cz. Podstatné je, že tento souhrnný podklad
odráží naši snahu o další trvalý kvalitní rozvoj Kraje Vysočina v úzké spolupráci všech, kteří o ni mají zájem.
První náročná prověrka schopností lidí z Vysočiny nás čeká už začátkem února, kdy se k nám do Nového
Města na Moravě sjedou desítky tisíc
sportovních příznivců z celého světa, aby na vlastní kůži zažili atmosféru mistrovství světa v biatlonu. Je to
významná šance k propagaci našeho
kraje. Nebude to snadné, očekávaná
účast návštěvníků nemá v dějinách
Vysočiny obdoby a dá zabrat všem
občanům, nejen přímo pořadatelům.
Věřím však ve schopnosti organizátorů ze Žďárska a Novoměstska. Jsem
přesvědčen, že se zúročí jejich letité
mnohokrát prověřené zkušenosti.
Důležitým předpokladem pro takovou špičkovou akci světového významu byla skutečnost, že dlouholetým
společným úsilím zainteresovaných

bez ohledu na politickou příslušnost
se povedlo úctyhodné dílo – už dnes
i cizinci obdivovaný „Vysočina areál“. Ten je všestranně využitelný pro
vrcholné i mezinárodní akce nejen
v biatlonu nebo klasickém lyžování,
ale pro další sportovní odvětví jako
jsou závody cyklistů – bikerů, závody
na kolečkových bruslích a další. A co
je podstatné – široký prostor je zde
pro rekreační sportovní aktivity občanů Vysočiny i turistické návštěvníky.
To přispívá k rozvoji celého regionu,
i proto areál nese název „Vysočina
areál“. Máme se na co těšit – v únoru
i v dalších obdobích.
Pro nastávající rok 2013 bych rád
popřál Vám všem, aby rozhodnutí, která v novém roce uděláte, byla
správná a spravedlivá, aby Vás vedla
k úspěchům a k vnitřní rovnováze,
ať už se budou týkat čehokoliv. Za vedení Kraje Vysočina vám mohu slíbit,
že se o to budeme rovněž upřímně
snažit.

ným prostorem mohou projíždět jen
autobusy a počítáme s tím, že vjezd
bude označen dopravní značkou „zákaz vjezdu všech vozidel“ a dodatkovou tabulkou „neplatí pro BUS“. Žádám místní řidiče, aby tento prostor
k jízdě a parkování nevyužívali.
Obdobná situace je se zastavováním vozidel u Havlíčků. Na fasádě
domu je umístěna značka a žádám
řidiče, aby ji respektovali, nenajížděli
na chodník a nezastavovali zde, pokud neprovozují zásobování. Někteří
řidiči si vytvořili u Havlíčků na chodníku parkovací stání a dokonce již najíždějí na chodník od sníženého vjezdu
k domu pana Anderleho a jedou po
chodníku, což je vrchol drzosti.
Kolem školy vznikla pěší zóna a je
zde zakázán vjezd a průjezd. To platí
i ze silnice od Vepřové, kde není značka, ale v budoucnu zde bude umístěna překážka. Kolem školy i na náměstí
vznikly větší plochy. Na rozdíl od některých občanů, kteří považují plochy
za příliš prostorné a zbytečné, tento
jejich názor nesdílím. S výstavbou tak,
jak byla realizována, jsem spokojen
a těší mě, že se povedla. Osázením
ploch by došlo ještě ke zlepšení celkového vzhledu.
Těší mě i konečná cenová kalkulace. Sečteme-li práce, které se konaly
navíc, a práce, které se neprováděly,
nepřekročíme plánovaný rozpočet
10 391 175,91 Kč, ale naopak je celková kalkulace propočtena na částku
9 928 873,86 Kč. Tuto sumu jsme postupně hradili a poslední splátka proběhne v tomto měsíci s pozastávkou
200 000,- Kč po dobu záruční doby,

tj. do roku 2017. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na úspěšné stavbě podíleli, počínaje projekčním oddělením, přes stavební dozor,
dozor BOZP, ale hlavně děkuji všem
zaměstnancům - dělníkům firem, které práce prováděli. Velmi dobrá byla
i spolupráce s Krajem Vysočina. V neposlední řadě patří velké poděkování
panu Ing. Jiřímu Matějkovi, který celou stavbu řídil.
Obdiv a upřímný dík patří všem
našim občanům, kteří trpělivě průběh stavby snášeli a prožívali. Tak si tu
naši silnici a ostatní prostory užívejme
v pohodě a ve zdraví.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Otto Hájek, starosta

Vánoční besídka

Tradiční vánoční besídka, kterou
připravují učitelé se svými žáky, se
opět vydařila. Tentokrát na motivy
pohádkového muzikálu AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ, se na jevišti vystřídali všichni
žáci školy. Ti v hlavních rolích, ale i ti
skupinově doprovázející a ladící muzikálovou pohádku zvládli svoje role
bravurně.
Určitě k tomu přispělo zapůjčené
osvětlení a velmi dobré ozvučení i za
pomoci techniky ochotnického divadelního spolku JenTak, ale hlavně zásluhou zvukařů a hudebníků Roberta
Mottla a Václava Kubáta, kteří svoje
řemeslo zvládají. Bez maminek, které
pohádkově nastrojily své děti, by byl
úspěch poloviční. V nedělní odpoledne se plné hlediště dobře pobavilo.
Všem, kdo se přičinil, děkuji.
Otto Hájek, starosta
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SPOLEČNÝ PLES
Na jiném místě jsem již zavzpomínal na své mládí a srovnání se současností. Nyní se často setkávám s výrokem „je jiná doba“. Jen velmi těžko si
na tato slova zvykám a snažím se jim
přijít na kloub. Skutečně je jiná doba,
která způsobila „zánik“ obecního
a školního plesu? Nebo je viník někde
jinde?
Dovolte mi vzpomínku na minulost. V roce 1982 jsme se s manželkou
vrátili z Velkých Němčic u Hustopečí
do Havlíčkovy Borové, kde jsme začali
učit. Hned v tomtéž roce jsme ve spolupráci s rodiči a učiteli pořádali školní
ples. Postupně pořádali ples rodiče,
zástupci z každé třídy ve spolupráci
s učiteli, později až do loňského roku
to byli rodiče žáků první třídy ve spolupráci s třídní učitelkou. Jeden z cílů
pořadatelství bylo i vzájemné poznání
rodičů, učitelky a školního prostředí.
Stál jsem i u zrodu pořádání obecního
plesu. Myšlenka prvního polistopadového starosty pana Jaroslava Brychty
byla obecním zastupitelstvem každoročně naplňována a obecní ples vytvořil u nás tradici, měl náboj i ducha.
Jak školní, tak i obecní ples se potýkaly s malou návštěvností, respektive
s nižší návštěvností než tradiční myslivecký a hasičský ples. Narůstající
náklady na pronájem, malá návštěvnost a ve výsledku prodělek vedly pořadatele k úvaze upustit od pořádání
plesu. Prodělek školního plesu není
možné financovat z jiných zdrojů,
prodělek u obecního plesu byl uhrazen z rozpočtu obce. Přestože byla
snaha pořadatelů maximální, nebyla
návštěvnost dostatečná a pořadatelé
se snažili zbytečně. Tak skončila tradice obecního a školního plesu.
Moudré hlavy rozhodly pořádat
v roce 2013 společný ples městyse a základní školy. Pořadateli
jsou zastupitelé městyse a rodiče žáků
první třídy se svoji učitelkou. Věřím,
že se tento projekt „ujme“ a plesy se
v Havlíčkově Borové udrží, i když
v roce 2013 budou jen tři - myslivecký, společný obecní a školní a hasičský. Tak návštěvníci, přijďte a nevymlouvejte se na to, že „je jiná doba“.
Otto Hájek, starosta

PLESOVÁ SEZÓNA V ROCE 2013
MYSLIVECKÝ PLES

12. 1. 2013

OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES

19. 1. 2013

HASIČSKÝ PLES

2. 2. 2013

MAŠKARNÍ PRŮVOD

9. 2. 2013

JEDNOTLIVÉ POZVÁNKY NA STR. 2.

Borovský rok.

Týden po týdnu, vždy ve stejný čas. Tedy, téměř vždy…

FIlip T.A.K.

Uživatelé internetu, kteří v poslední době zabrousili na web naší obce
nebo její facebookový profil, mohli
shlédnout zajímavé video. Jeho autorem je výtvarník Filip T.A.K., který má
svůj ateliér naproti rodnému domku
Karla Havlíčka Borovského.
Filip každý týden, vždy ve stejný
čas, pořídil od svého domku dva
snímky naší obce v době, kdy se rekonstruoval průtah městysem. Jedna fotografie ukazuje silnici směrem
na Přibyslav, druhá pak směrem na
náměstí. Po roce Filip seřadil snímky dohromady, podbarvil je hudbou
a vzniklo tak originální video, které
ve zkratce mapuje jeden rok práce na
komunikaci i dobu těsně před jejím
zahájením.

„Občas mě prostě napadne
taková blbost,“ říká s úsměvem borovský výtvarník.
BL: Filipe, jak tento nápad vznikl?
Vlastní video totiž vlastně není příliš dlouhé, ale práce na něm musela
zabrat dost času i slušnou dávku trpělivosti…
Filip T.A.K.: Občas mě prostě napadá taková blbost, které se chytnu
i proto, abych se v ateliéru nezbláznil
(úsměv). Prostě mi to přišlo jako dobrý nápad, ke kterému stačilo vždy jen
vykouknout z domu.
BL: Snímky měly být podle původní
idey pořízeny vždy jednou za týden
ve stejný čas. Dařilo se to dodržovat?
Filip T.A.K.: Přiznám se, že pokaždé
ne. Chtěl jsem fotit vždy ve středu
přesně ve 12 hodin, ale někdy jsem
zkrátka zapomněl. Některé fotky tak
vznikly později ve stejný den, některé
třeba o den později. Ale v zásadě se
mi to dařilo dodržovat, až mě samotného překvapilo, že jsem to vydržel
celý rok.
BL: Jste i autorem videa o běžeckém
závodu Borovská desítka, které je
také umístěno na populárním Youtube. Jaké nápady o Borové máte do
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budoucna?
Filip T.A.K.: Příští rok se chci domluvit
s organizátory a ještě vylepšíme video
právě o naší Borovské desítce. Chtěl
bych to udělat opravdu profesionálně, pozvat televizi. Také bych chtěl
zmapovat cestu po naší hlavní silnici
a umístit ji na web. Nejprve jsem myslel, že to natočím jako video, ale rozhodl jsem se, že raději opět sestavím
snímky. Třeba pokaždé po osmi krocích udělám fotku a pak je dám dohromady od jednoho konce městyse
na druhý. To by šlo udělat prakticky
v každém ročním období, šly by zmapovat i postranní uličky.
Nu, uvidíme…Video najdete na
oficiálním webu městyse na adrese
www.havlickovaborova.cz, nebo na
facebookovém profilu obce.
Jakub Janáček

Úspěchy mladých šachistů

V pátek 14. 12. se zúčastnili naši mladí šachisté okresního kola. Tradičně si
vedli výborně. Starší ve složení Vilém
Paušíma, Michal Balek, Bohuslav Málek a Tomáš Bačkovský zvítězili a postupují do kola krajského. Mladší ve
složení Tomáš Balek, Ondřej Dejmal
a Václav Kubát skončili na třetím místě. Vše je výsledek výborného vedení pana Petra Kačora, který se svými
svěřenci dlouhodobě dosahuje velmi
dobrých výsledků a patří mu velký dík.

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 byl projednán
na listopadovém zastupitelstvu a na
prosincovém byl schválen. Přestože
jsme v letošním roce investovali nemalé finanční prostředky do rekonstrukce
silnice a s ní spojených okolních ploch,
zůstává pro rok 2013 velmi příznivá rezerva. Rozpočet byl vyvěšen na úřední
desce a na lednovém jednání zastupitelstva se k němu budeme ještě vracet.
Pro rok 2013 máme přislíbené dotace
ve výši 2 306 262,- Kč na zametací
vůz, zateplení mateřské školy, zateplení úřadu městyse a na nákup lesnické
techniky. Na těchto akcích se budeme
podílet i vlastními prostředky. Máme
akceptovánu žádost na výstavbu čističky odpadních vod a podanou žádost na ozelenění části obce. Na obě
akce budeme kromě dotace potřebovat i další vlastní finanční prostředky.
V roce 2013 bychom rádi zadali zpracování projektové dokumentace na
nové parcely u vodárny. Dále bychom
chtěli získat dotace na zavedení teplovodu od bioplynové stanice do mateřské školy, základní školy, úřadu městyse a i do sokolovny. Pokud budou i na
uvedené akce vypsány dotační programy, pokusíme se do nich zapojit.
Otto Hájek, starosta
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ZŠ informuje
ZDRAVÁ PĚTKA

Zdravá Pětka učí děti ze základních
a mateřských škol po celé ČR zásadám zdravé výživy a jejich důležitosti
v rámci životního stylu.
I v naší škole proběhl zábavný
dvouhodinový program plný zajímavých a důležitých informací o výživě.
Maminky, podívejte se na webové
stránky http://www.zdrava5.cz, jistě
tam najdete mnoho zajímavého. Paní
Kutálková, lektorka tohoto kurzu,
prohlížela dětem na prvním stupni
svačiny a chválila rodiče za vhodné
složení potravin (pečivo, ovoce, zelenina). Žáci obdrželi vysvědčení se samými pětkami!
V tomto případě to ale bylo v pořádku.
Hana Sobotková, tř. uč. 2. r.

Řekněte energetickým
drinkům NE!

Víte, že energetické nápoje ničí
zubní sklovinu? Obsahují totiž tolik
kyselin, že již za 15 minut po napití se
kvalita zubní skloviny snižuje. „Zejména adolescenti chodí do našich ordinací s problémy se sklovinou a a my
nemůžeme objevit důvod. Až poté,
co probereme jejich jídelní návyky
a dostaneme se k nápojům, je nám
vše jasné. Většina z nich si totiž nebezpečí vůbec neuvědomuje,“ tvrdí
někteří zubní lékaři. Kriticky se na plechovky „plné energie“ dívají i někteří
kardiologové. Koncentrovaný kofein
totiž zvyšuje srdeční tep a diastolický
i systolický tlak, tauriny podporují vylučování kalcia ze stěn cév.
Nezapomínejme na to, že nejvhodnějším nápojem pro náš organismus
je čistá voda. I někteří žáci naší školy
si běžně kupují tyto nápoje, přestože
o možných rizicích byli dávno informováni svými učiteli. Rodiče, víte, co
pijí Vaše děti?
Hana Sobotková, tř. uč. 2. r.
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OSMÁCI SPOLEČNĚ SE SPOLKY

Asi před dvěma měsíci se naše škola
přiřadila k síti škol podporující vzájemný vztah mezi rodiči – učiteli - žáky
„RODIČE VÍTÁNI“, www.rodicevitani.cz.
A protože splňujeme spoustu kritérií,
dostali jsme certifikát a hlavně možnost zapojit se do projektu na portálu
„EXTRA TŘÍDA“, www.extratrida.cz.
A o jaký projekt šlo? Nadační fond
Tesco uvolnil 1 300 000 Kč pro 50 škol
a jejich žáky. Úkolem bylo vymyslet
něco zajímavého, prospěšného a neobvyklého a tím se prezentovat na veřejnosti. Na naší škole se do projektu
zapojili žáci 8. ročníku.
Začátkem října jsme se začali scházet, většinou po vyučování. Nikdy
jsme se nesešli všichni, ale přesto se
vytvořila skupina nadšenců, která pracovala i na domácích úkolech. Postupně jsme na portálu plnili všechny body
projektu (je jich 12) a čím víc jsme se
blížili k cíli, i nápady byly promyšlenější a dokonalejší. Také spolupráce mezi
jednotlivými členy skupiny byla vstřícnější a povzbuzující.
Na všechno měli žáci přijít a vymyslet sami jen s dopomocí patrona,
který na vše dohlíží a usměrňuje (učitel). Na prvním setkání se žáci rozdělili
do tří skupin a každá skupina se měla
zamyslet nad tím, jak se prezentovat,
co vymyslet nejzajímavějšího, aby se
do paměti občanů zapsali jako „extra
třída“. Ze tří nápadů nakonec po hlasování zvítězil jeden, kterým je propagace místních spolků. V dalších krocích žáci promýšleli, jak a koho oslovit
s pomocí výroby nástěnek, kdo a kdy
osloví zástupce spolků, a v posledním
kroku rozpočet na realizaci.
Přihlášeno bylo 48 škol z celé ČR.
29 jich projekt dokončilo a 19 dostane
finanční hotovost, o jakou si zažádali.
Limit byl 30 000 Kč. Naše extra třída
zažádala o necelých 20 000 Kč, které
dostaneme už během tohoto týdne.
Napětí, které vládlo mezi žáky kolem 12. 12. 2012, kdy měly být zveřejněny výsledky, bylo obrovské. Ale jejich úsilí se vyplatilo. Nyní už mohou
začít s konkrétními kroky, které si naplánovali. A jak to všechno dopadne?
To uvidíte koncem školního roku, kdy
bude výloha s prezentacemi slavnostně zveřejněna. Jako odměnu si žáci
naplánovali výlet za 1000 Kč. Pokud
se vám tento záměr líbí, prosím, podpořte naši extra třídu. Podrobnosti
jsou na webové stránce.
Všem žákům z extra třídy a podporujícím učitelům děkuji za spolupráci.
Extra třídě pak přeji hodně vytrvalosti
a úsilí při plnění úkolů, které si naplánovali.
Iveta Neubauerová
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Exkurze na Veselý Kopec

Ve čtvrtek 6. prosince se žáci prvního stupně naší ZŠ vypravili na velice
zajímavý výlet. Jeho cílem byl program s názvem Vánoce na Veselém
Kopci aneb Vánoční darování. Čekaly nás tu nejen starobylé domečky
v pohádkově zasněžené krajině, ale
i oživení v jednotlivých chaloupkách.
Tam nás přivítala krajkářka v kroji,
venku předvedl své umění kovář, jinde nám povyprávěli o dřívějších vánočních svátcích. Že byly skromnější,
a tím i spokojenější než dnes, to stojí
opravdu za zamyšlení. Překvapením
pro všechny byla chaloupka u amfiteátru, kde prodávali skleněné vánoční
ozdoby, na přání dokonce s věnováním. Krásně strávené dopoledne jsme
ukončili za chumelenice v obchůdku
u pokladny. Děti si odvezly„z výletu“
vánoční ozdoby z přírodních materiálů, kterými se zdobily stromečky dříve, ale jsou oblíbené i dnes.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Žádost o příspěvek
do tomboly

Dovolujeme si touto cestou oslovit
rodiče žáků naší školy s prosbou o příspěvky do tomboly na první společný
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES. Pokud můžete věnovat cenu do tomboly, přineste ji, prosím, do školy nejpozději
do pátku 11. 1. 2013. Děkujeme.
Jana Žáková, tř. uč. 1. roč. ZŠ

DOVĚTEK K VÁNOČNÍMU
VYSTOUPENÍ ZŠ

V jeho závěru došlo k organizačnímu
nedorozumění, a proto deváťáci „nestihli“ - ne jejich vinou - popřát a poděkovat tak, jak měli připraveno. Proto mi dovolte, abychom touto cestou
poděkovali paní Marcele Fišerové za
zprostředkování sponzorského daru
Pribiny Hesov a Vám všem popřáli
klidné a spokojené Vánoce a všechno
dobré v roce 2013.
Za deváťáky, ostatní účinkující děti
a učitelský sbor
Jana Žáková, 2. stupeň

Besídka - skřítkové tesaři. Foto: Jakub Janáček

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
PROSINEC
BEZPEČNÝ DOMOV
NOVI NKY Z MŠ
Končí nám poslední měsíc tohoto
roku - PROSINEC - měsíc, který symbolizuje Vánoce, ale také předvánoční shon.
U nás v Mateřské škole jsme rozhodně
nezaháleli. Tématu Vánoc jsme věnovali veškerý čas. Děti se pilně a s chutí
připravovaly na vánoční besídku, pekly
cukroví a perníčky, vyráběly a malovaly
stromečky, andílky a v každé třídě si nazdobily vánoční stromek.
Naše aktivity:
- 5. 12. k nám zavítal Mikuláš s andělem
a se dvěma čerty, aby zjistili, kdo byl celý
rok hodný a kdo měl nějaký ten hřích.
Setkání se neobešlo bez slziček hříšníků. Všechno dobře dopadlo a děti byly
odměněny nadílkou. Poděkování patří
čtveřici žáků 9. třídy ZŠ.
- 6. 12. se předškoláci pustili společně
s maminkami do výroby a zdobení perníků. Přidal se k nám jeden tatínek, a dokonce i jeden dědeček, kterému by zdobení
perníků mohla závidět leckterá hospodyně. Práce nám šla od ruky a druhý den si
všechny děti moc pochutnaly.
- 10. 12. jsme nazdobili vánoční stromeček, který putoval na výstavu do St. Hor.
- 11. 12. ve školce naděloval Ježíšek. Pro
všechny děti přinesl relaxační sedáky.
- 13. 12. jsme zhlédli v kině Krucemburk pásmo pohádek „Broučci
- a byla zima“.
- Vánoce ve školce vyvrcholily vánoční besídkou. V I. oddělení se konala
12. 12. a ve II. oddělení 13. 12. Děti
si připravily spoustu písniček, říkanek, her a krátkých pohádek. Potlesk
a spokojené úsměvy rodičů i prarodičů
pro nás byly velkou odměnou. My jsme
na oplátku připravili pro všechny hosty
vánoční čaj a cukroví.
- 17. a 18. 12. děti z obou oddělení předvedly vánoční besídku žákům
1. stupně ZŠ.
Přejeme všem dětem hodně radosti
z dárků nalezených pod stromečkem,
rodičům a všem občanům Havlíčkovy
Borové klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013 pevné zdraví.
Jaroslava Janáčková

Poděkování

Děkujeme učitelkám MŠ za krásně secvičenou besídku, která nás pobavila
i dojala, a zatáhla nás do předvánoční
pohody. Víme, že secvičit s tolika dětmi pěkné vystoupení není nic snadného, zvlášť, když každou chvíli některé dítě zůstane kvůli nemoci doma,
ale besídka se moc povedla. Myslím,
že můžu za všechny mamky říct, že
jsme na své děti moc a moc pyšné,
a také děkujeme za cukroví, které nám
naše děti upekly, moc jsme si pochutnaly.
Víme, že jsou naše děti šikulky, ale bez vedení schopných učitelek by výkon nebyl
tak působivý a pěkný. Takže – moc děkujeme!
Za mamky H. Tonarová

hlásí
Zima, jako když praští, uzavřela pomyslnou bránu rybníka a určila zimní
spánek pro naše udice. Tak končí rok
2012 v podání OS TrojHáčku, který jak
doufáme, se líbil nejen nám, ale i našim fanouškům a občanům městyse
Havlíčkova Borová.

A jaký ten první rok TrojHáčku
byl? Začalo se zhurta. Prvním výlovem

rybníku V Kopaninách jsme odstartovali sérii brigád a rekultivaci v okolí
rybníka, kde se podařilo zhotovit retenční tůň, upravit velkou část břehů,
zapustit drenáže, opravit maringotku
a u ní vybudovat terasu. Současně
jsme dotáhli do konce první etapu výstavby mola. Náš první „EKO počin“
byla účast na akci „Čistá Vysočina“, kde
jsme čistili koryto borovského potoka.
Jak se říká, práce šlechtí člověka,
ale vše se má dělat s mírou. Proběhly tedy i „odpočinkové“ kulturní akce
v podání občanského sdružení. Například jsme pořádali poprvé pálení
čarodějnic, ze kterého, jak pevně
doufáme, vytvoříme tradici. V červnu
proběhly první rybářské závody spojené s dětským dnem,
kde za pomoci dětí z Mateřské školky
a jejich vystoupení o vodníkovi Hlubinovi, který se stal patronem rybníka V Kopaninách, jsme odemkli vodu
a zahájili rybářskou sezónu pro tento
zlomový rok.
Dále jsme se jako aktivní prvek
účastnili „Borovské desítky“, kde
jsme zajistili pro závodníky i diváky
občerstvení v duchu české kuchyně
s českou rybou domácí. V září proběhl druhý ročník rybářských závodů pro nejmenší TrojHáčky
a první ročník závodů „Starých
lovců“, který končil s půlnocí překrásné soboty. S nedělním ránem jsme
rozehřáli promrzlé žaludky domácí
česnečkou a proběhlo vyhlášení nejlepších lovců, ale odměnu si zasloužili
všichni zúčastnění. Současně zde byly
k vidění i soutěže pro dospělé a um
některých závodníků, jak na zemi tak
i ve vodě. Pro děti zde byla drakiáda
s vícero soutěžními kategoriemi
a kreativita všech krotitelů draků se
zdála bezmezná.
V tuto chvíli proběhla již čtvrtá hodina rybářského kroužku pro děti
ze Základní školy Havlíčkova Borová.
Tématem hodin je poznávačka našich
ryb a příprava nejmenších TrojHáčků
na zvládnutí zkoušek u Českého rybářského svazu. V každé hodině se zaměřujeme na jednu z konkrétních ryb.
Pořídili jsem pět základních setů pro
děti, které ještě nemají vlastní výbavu,
ale určitě pevně doufají, že ji naleznou
pod stromečkem.

2012

V průběhu září jsme reagovali na výzvu Kraje Vysočina a získali dotaci
z programu Prevence kriminality 2012,
který stojí za naším projektem pro seniory „Bezpečný domov“. Projekt se
skládá ze šesti seminářů zaměřených
na kriminalitu uplatňovanou právě vůči
seniorům, a dále je doplněn šesti bulletiny, ve kterých celou problematiku probereme více do hloubky. Současně jsou
a budou zváni různí hosté, kteří mají co
dočinění s danou problematikou. V listopadu proběhlo první setkání seniorů
pořádané městysem Havlíčkova Borová
a OS TrojHáček, kde jsme zmíněný projekt spustili a první ze série besed se
nesla v duchu majetkové kriminality. Své
bohaté zkušenosti v daném tématu nám
převyprávěl zástupce Policie ČR, borovský rodák Roman Brukner. Pevně doufáme, že další připravovaná témata a semináře, budou přínosem jak pro nás, tak
i pro naše seniory.

PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě je třeba zmínit ty,
bez kterých by nám práce šla hůře od
ruky a nejednou bychom tahali za kratší konec provazu. Tedy jmenovitě Jirka
a Pepa Nevolovi (těžká technika při revitalizaci břehu a retenční tůně), Radoslav Tonar (krmivo, technika a přístup
k rybníku), Přemysl Tonar (stavbyvedoucí mola), Roman Brukner (spolupráce na projektu „Bezpečný domov“),
Filip T.A.K. (časosběrný dokument), Pavel Kolouch (zajištění úžasného občerstvení), Luboš Havlíček st. (info tabule
a kadibudka), Pavel Starý (pomoc při
pořádání rybářských závodů), Vinárna
Jitřenka (zajištění občerstvení), Josef
Vařejka (rybářské potřeby), Mateřská školka a Základní škola Havlíčkova
Borová (divadelní představení a spolupráce ohledně rybářského kroužku)
a městys Havlíčkova Borová. Všem
výše uvedeným patří obrovský dík.
V neposlední řadě děkujeme všem
členům a fanouškům, kteří přidali ruku
k dílu, bez nichž bychom někdy tápali, jindy jen klábosili u sklenky zlatého
moku, ale nic nedokázali. Vám všem
patří ohromné díky a doufáme, že se
i nadále budeme potkávat u vody a při
dalších připravovaných akcích v roce
2013.

OS TrojHáček
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OSMISMĚRKA O CENU

Tentokrát ukrývá jeden vánoční zvyk pro nezadané dívky. Ty klepaly střevícem na kurník. Když se ...
(tajenka), dívka zůstala i v novém roce svobodná.
Ukázal-li se kohout, čekala ji svatba.

PROSINEC 2012

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

Dovolujeme si Vás informovat o omezení provozní doby úřadu
městyse v průběhu vánočních svátků, a to následovně:
ČTVRTEK 27. 12. - ZAVŘENO
PÁTEK 28. 12. - ZAVŘENO
PONDĚLÍ 31. 12. - ZAVŘENO

Značení zájmových bodů - nabídka

V minulém měsíci, jak jste jistě všichni zaregistrovali, bylo provedeno značení ulic. Bezprostředně po té jsem obdržel dotaz,
zda by byla možnost umístění ukazatelů sloužících místním podnikatelům. Určitě se tomuto nápadu nebráníme, pouze chceme,
aby byla zachována jednotnost značení. Pokud budete mít zájem
o vytvoření ukazatele k vaší provozovně, zastavte se, prosím, na
úřadu městyse a domluvíme se na umístění informačních cedulí.
Objednané cedule bychom následně jednotlivým zájemcům přefakturovali.
Zároveň pokud se Vám zdá, že by bylo vhodné někde označení
přidat, přijďte a sdělte nám své připomínky na úřadu městyse.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

ČESKÁ POŠTA

LEGENDA: areál, avízo, bahno, blokáda,
Bříza, česká, cukroví, dalamánek, ital,
kancléř, koalice, koza, losos, maká, mikulášská, močál, naivka, nekázeň, obava, obsah, ostří, packal, padák, pláč, spa, vývěska
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 1. 2013
na úřad městyse. Správná tajenka z minulého čísla
zní: ZNAČENÍ ULIC. Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto 3 výherce:
1. ALENA JEŽKOVÁ, H. BOROVÁ
2. RŮŽENA VYKOUKALOVÁ, H. BOROVÁ
3. MICHAL FIŠER, H. BOROVÁ
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

VÝHERCI OSMISMĚRKY tentokrát ZÍSKÁvají
2 VSTUPENKY NA OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES.

SOUKROMÁ INZERCE
HLEDÁME BABIČKU NA HLÍDÁNÍ

Tak jako každá mamka po mateřské, musím i já
na jaře nastoupit do práce. Hledáme tímto babičku, která by nám pomohla s hlídáním našich
dětí, a to téměř každý den po obědě cca do
16 hodin (případně mohou děti zůstat ve školce/družině), a v době nepřítomnosti ve školce/
škole, což bývá velmi zřídka. Jak asi víte, dnes
to bez peněz nejde a vydělávat peníze je potřeba. Věřím, že se mezi Vámi najde paní, která
nám velmi ráda pomůže. Chcete-li nám pomoci,
kontaktujte mne, prosím, osobně. Děkuji Vám.
Jana Trnková, Družstevní 219, Havlíčkova Borová

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Uzávěrka příštího čísla: 20. 1. 2013

Kontaktní e-maily: hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz.
Ceník inzerce k dispozici na webu městyse.
Soukromá inzerce zdarma.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte nám
svoje podněty, příspěvky, články či soukromou inzerci.
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provozovna
Havlíčkova Borová
informuje občany,
že v pondělí

31. 12. 2012

bude zkrácená
provozní doba,
otevřeno pouze
od 7:30 do 10:00.

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s.

vyhlašuje, v souladu se Strategickým plánem LEADER,

Výzvu č. 9 k předkládání žádostí o dotace na projekty
z Programu rozvoje venkova (18. kolo příjmu žádostí SZIF).

Příjem žádostí: od 16. 1. 2013 do 18. 1. 2013 od 8 do 15
hodin na kontaktní adrese: Havlíčkův kraj o.p.s., Havlíčkova
ul. 67 (kancelář MAS), 582 23 Havlíčkova Borová.
Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na úřední desce městyse.

SLUŽBY LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
STOMATOLOGIE na následující měsíc
Víkend
22. - 23. 12.

Stomatolog
Dr. Klíma Jasoň

24. - 26. 12.
31.12.
- 1. 1. 2013
5. - 6. 1.

Dr. Votruba Mário Štoky 458
606569273
Dr. Ryšavá Alena Habrecká 450, 569721509
Dr. Chládek

Humpolecká
244, H. Brod

569426110

12. - 13. 1.

Dr. Remeš Marek

U Rybníčku
3969, H. Brod

774569589

19. - 20. 1.

Dr. Smejkalová

Dobrovského
2023, H. Brod

569435040

26. - 27. 1.

Dr. Venosová N.

Humpolecká
244, H. Brod

569426107

Adresa
Bechyňovo
nám.2, Přibyslav

Telefon
569484614

Ledeč n. S.
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SDH i n f o r m u j e
Sbor dobrovolných
hasičů v naší obci oslavil

125 let svého působení

Jak jsem zmínil v předchozích vydáních Borovských listů, Sbor dobrovolných hasičů si v letošním roce
připomíná výročí 125 let od svého
založení. Začátky ani samotný průběh
trvání sboru nebyly jednoduché. Zrod
dobrovolného hasičstva v naší obci
tak trochu připomíná dnešní dobu,
kdy se začne pomáhat lidem, až když
se něco stane.
Tak tomu bylo i na začátku sboru.
Po dvou velkých požárech, které naši
obec na konci 19. století postihly, se
teprve daly věci do pohybu. Na popud obecního zastupitelstva byl svolán přípravný výbor a poté založen
sbor dobrovolných hasičů. Dvě světové války, hospodářská krize a několik
změn režimů značně prověřily charakter lidí ve sboru. Pokaždé se našel
někdo, kdo se klonil k tomu či onomu,
nebo hledal svůj vlastní prospěch, ale
myšlenka pomoci bližnímu překonala
všechny války a režimy, a přetrvala,
troufám si říci, až do dneška.
Rád bych vás seznámil s celoroční činností našeho sboru. Stejně jako
pro naše předky, tak i pro nás je největším finančním přínosem pořádání Hasičského plesu. Zde

informuje

Rozsvícení stromu
Jarmark i rozsvícení vánočního stromu se podle ohlasů vydařilo. Nebylo
by však úspěšné bez vás, kteří jste se
zúčastnili. Na jarmarku jste si mohli
nakoupit krásné drobnosti, posedět
se sousedy, dát si svařák (příště si polepšíme a vezmeme ho víc) i zakousnout cukroví.
Pro děti farnost Havlíčkova Borová
věnovala balíčky, které jim u vchodu
rozdával sv. Mikuláš a andělé. Některé děti ovšem naši neškodní čerti
vyděsili tak, že si balíčky málem nechtěly vzít. Děkujeme andílkům i četíkům, že se zapojili mezi ochotníky
a pomohli nám vytvořit nebe i peklo.
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se nebojím napsat tradičního, protože tradice Hasičských plesů v Borové
sahá do roku 1888.
Sběr železného šrotu probíhá pravidelně na jaře a na podzim,
a v letošním roce tomu nebylo jinak.
Měsíc květen bývá ve znamení
okrskových soutěží. Letos
se okrsková soutěž konala v Oudoleni a náš sbor reprezentovaly hned
tři družstva. Za zmínku stojí družstvo
starších mužů ve složení: Krčál Karel,
Nevole František st., Ježek Karel, Fišer
Michal, Smejkal Luboš, Šrámek Vladimír a Zvolánek Pavel. Toto družstvo
patří svým věkovým průměrem mezi
nejstarší, ale svým každoročním umístěním mezi nejlepší.
V září pořádal náš sbor spolu s HZS
kraje Vysočina ÚO Havlíčkův Brod
a městysem Havlíčkova Borová soutěž O pohár IZS. Této soutěže se
zúčastnilo 34 výjezdových jednotek
z okresu Havlíčkův Brod. Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová
zajišťoval celou akci pro soutěžící po
stránce technické i po stránce občerstvení.
Nesmím zapomenout na práci
s mladými hasiči. Tohoto úkolu
se už před léty ujali Ladislav Hájek ml.,
Michal Fišer a Jana Sobotková (Smejkalová), a věnují mladým hasičům
opravdu velkou část svého volného
času. Mladí hasiči se v letošním roce
zúčastnili v kategoriích mladší a starší hry Plamen a nově Havlíčkobrodské ligy.

Mládež je budoucností každého spolku a je jen na nás, jak ji dokážeme zaujmout. V době počítačových her, televizních seriálů a mobilních telefonů
je to velmi obtížné, ale myslím, že se
to přesto ještě daří.
Výjezdová jednotka sboru, jejímž
zřizovatelem je obec, byla v letošním
roce povolána ke třem událostem. Ve
dvou případech se jednalo o požár
lesního porostu a trávy a ve třetím šlo
o technickou pomoc. Poprvé hořelo
nedaleko bývalého vojenského objektu v obci Bílek. Podruhé zasahovala
naše jednotka při požáru vzniklého od
pálení klestu na Henzličce v katastru
obce Vepřová. Třetím zásahem byla
technická pomoc, při níž byla odstraněna překážka přes komunikaci na
Vepřovou.
Výjezdová jednotka čítá 15 členů.
Má jednoho velitele, dva velitele
družstev a čtyři strojníky. Deset nositelů dýchací techniky a tři členové
obsluhují motorovou pilu. Členové
výjezdové jednotky každý rok podstupují lékařskou prohlídku a účastní se
odborných školení. Po finanční stránce je výjezdová jednotka odkázána na
příspěvky od kraje a od obce.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se zapojují do činnosti sboru, a také
těm, kteří zůstávají hasičské myšlence
věrní. Slova zakladatele borovského
sboru pana Jana Hrušky, prvního starosty sboru, mluví za vše:
,,NE V POVÍDÁNÍ A VE SLIBECH, ALE
VE SKUTCÍCH BUĎ POKROK NÁŠ“.

Všem, kdo vyšlapali kopec a přidali se
do průvodu, také velké díky. Navzdory
zimě jich nebylo málo. A snad se líbila
a pobavila vás i scénka na náměstí.
Všem ještě jednou díky a nabízíme
malou ochutnávku z fotek od Klárky
Nejedlé.

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Hanka Tonarová, JenTak rejža

Živý betlém

Vánoční příběh s ochotníky
z JenTaku můžete prožít

v neděli 23. prosince
od 17 hodin
v kostele sv. Víta.

Tentokrát jsme pro vás připravili tradiční procházku po Betlému s andělem a evangelistou.
Sbor pilně cvičí vánoční písně
a koledy, které si může kdokoli
zazpívat s námi.
Přijďte se vánočně naladit
a připomenout si, proč vlastně
ty Vánoce slavíme.
Hanka Tonarová, rejža

Josef Nevole, starosta SDH

Vážení a milí čtenáři a návštěvníci
knihovny, jistě jste si stačili všimnout,
že v průběhu měsíce PROSINCE je
režim knihovny nestandardní, což je
zapříčiněno tím, že jsme se rozhodli v knihovně a zároveň v prostorách
expozice K.H.B vymalovat. Už teď je
zde cítit vůně nové malby a je viditelné prosvětlení prostor. Práce je sice
časově náročná vzhledem k počasí
a tomu, že se přestavovaly kachlová
kamna v muzeu. Teplota se pohybuje
téměř na bodu mrazu, takže se musím zahřát prací, ale velkou odměnou
bude právě to nové - čisté - voňavé
prostředí, ve kterém vás přivítám po
Novém roce.
V současnosti je možnost knihy
vrátit a částečně i půjčit v době, kdy
jsem v knihovně a uklízím, jistě někteří z vás toho využijí. Provozní doba od
ledna začne 2. 1. 2013.
Chci Vám všem popřát krásné, pohodové svátky vánoční, do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí
a porozumění pro všechny naše bližní.
knihovnice Marcela Sobotková
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memoriál

romana bruknera

Putovní pohár zůstal
doma. Na šachovnicích
kraloval Petr Kačor

Vítěz Petr Kačor. Foto: Jakub Janáček

Už podruhé se na začátku prosince
v pohostinství U Havlíčka uskutečnil
šachový turnaj s názvem Memoriál
Romana Bruknera.
Královská hra má v Havlíčkově Borové dlouhou tradici, kterou vydatně
napomáhal udržovat i bývalý dlouholetý starosta obce Roman Brukner.
A právě na jeho počest je turnaj pojmenován.
„Je to taková naše vzpomínka na
něj, protože to byl nejen vynikající šachista, ale i dobrý kamarád nás všech,
kteří tady nad černobílá políčka zase-

dáváme,“ řekl hlavní organizátor turnaje Petr Kačor.
Letošního ročníku se zúčastnila necelá třicítka hráčů, z nichž bylo i devět dětí. A zatímco vloni hlavní cena
– velký putovní pohár – putovala do
Havlíčkova Brodu, neboť se vítězem
stal brodský Vítek Veselý, letos zůstává tato krásná cena na „domácí
půdě“. Nejlépe si totiž vedl právě Petr
Kačor. Druhé místo obsadil matador
šachu Mojmír Smejkal ze Žďáru nad
Sázavou a na třetí pozici skončil Milan
Chvojka, který v Borové před více než
patnácti lety tradici úspěšného šachového kroužku založil. I mezi dětmi
zvítězil domácí – Ondřej Dejmal, který
je borovskou velkou šachovou nadějí.
Atmosféra na turnaji byla příjemná, cen bylo pro všechny hodně, tak
už nyní nezbývá než se těšit na další
ročník.

Vítěz turnaje:

Poháru si nesmírně cením
Hlavním organizátorem turnaje, který
se koná pod záštitou městyse, je už
od jeho počátku Petr Kačor. Ten se letos dokonce stal, po nesmírně vyrovnaném průběhu celého klání, i jeho
celkovým vítězem. A vítězem je nejen
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díky bodům získaným v samotné hře,
ale i díky tomu, jak perfektně se mu
daří celou akci organizovat. Za to mu
patří velký dík.
BL: Jak moc je pro tebe cenný tento
triumf?
P. Kačor: Vážím si ho opravdu hodně
a jsem rád, že pohár zůstal u nás v
Havlíčkově Borové. Doufám, že tomu
tak bude i v dalších ročnících a nikomu „cizímu“ ho nedáme (smích).
BL: Jsi s průběhem turnaje spokojený?
P. Kačor: Myslím, že vše vyšlo dobře.
Na turnajích v Borové i okolí se tradičně setkává určitá parta kamarádů na
podobné šachové úrovni a to chceme
zachovat i nadále. Chtěl bych touto cestou poděkovat obci za příspěvek, kterým Memoriál podporuje, a stejně tak
i dalším sponzorům, kteří nám jakkoliv přispěli. Navíc jsem rád, že se
našich turnajů stále účastní i děti. Na
jejich hře i výsledcích je vidět, že se
neustále zlepšují, a i to je jedním z našich hlavních cílů.
BL: Nelze se nezeptat. Kde pro letošek
zůstane putovní pohár, jehož jsi nyní
minimálně na rok majitelem?
P. Kačor: Nechal jsem ho v pohostinství
U Havlíčka. Turnaj se zde přece koná
a tento krásný pohár je tady dobře veřejnosti na očích (úsměv).
Jakub Janáček

PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče zdarma a kvalitní asistenční služby.
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, 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
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Životní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění domácností a nemovitostí
Cestovní pojištění – na dovolenou nebo i celoroční
pojištění na cesty do zahraničí

Penzijní připojištění
Povinné ručení
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti
Další druhy pojištění
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 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Mikuláš s čerty a andělem v MŠ. Foto: MŠ

S předškoláky přišel zdobit perníčky i jeden dědeček. Foto: MŠ

Vánoční besídka horní třídy předškoláků. Foto: MŠ

Josef s Marií u jesliček při vánoční besídce dolní třídy MŠ. Foto: MŠ

Vánoční čertíkovské vystoupení dětí z dolní třídy MŠ. Foto: MŠ

Vánoční jarmark, H. Borová. Foto: Jakub Janáček

Vítězové školního kola olympiády z dějepisu – vítěz sedmák M. Strašil, po jeho
pravici druhý J. Smejkal z IX. třídy a třetí deváťák D. Fiedler. Foto: ZŠ

Nejlepší řešitelé školního kola olympiády z češtiny – vítěz D. Fiedler, po jeho
levici druhá J. Novosadová, třetí A. Stránská, všichni z IX. třídy. Foto: ZŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Nebeská počta v režii JenTaku. Foto: Klára Nejedlá
MAS Havlíčkův kraj ve spolupráci s Obcí Stříbrné Hory

OBRAZEM

Čertíci, andílci a členové JenTaku při rozsvěcení vánočního stromu.
Foto: Klára Nejedlá

Vás srdečně zvou na společnou výstavu
spojenou se soutěží o nejhezčí vánoční stromeček „Havlíčkova kraje“

Slavnostní zahájení se koná v neděli 16. 12. 2012 ve 14 hodin

v Kulturním domě ve Stříbrných Horách
O hudební doprovod se postará akordeonové duo
ve složení Markéta Laštovičková a Žaneta Švecová
ze Základní umělecké školy Havlíčkův Brod

Krajkářka na Veselém kopci. Foto: Jana Žáková

Výstava je přístupná ve dnech:
17. 12. - 23. 12. , 25. 12. – 27. 12. 2012 od 14 do 17 hodin

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zdravá výživa v ZŠ. Foto: Jana Žáková

Vánoční besídka ZŠ - ať žijí duchové. Foto: Jakub Janáček
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Vánoční besídka ZŠ - ať žijí duchové. Foto: Jakub Janáček

