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REKONSTRUKCE
PŘED DOKONČENÍM
Za pět minut dvanáct je již minulost.
Nyní je to už jen minutu před dvanáctou. Taková je realita rekonstrukce silnice v ulicích Havlíčkova a K Vepřové.
Firma SKANSKA finišuje, plní harmonogram a druhou část dokončí včas.
V pátek 26.10. začala pokládka asfaltového povrchu na ulici K Vepřové.
Vzhledem k technické poruše byla
akce dokončena až v sobotu ráno.
Počasí zatím vycházelo, ale od sobotního poledne paní Zima citelně klepe
na dveře. Věřím, že se ještě trošičku
zpozdí a dovolí nám dokončit práce
na křižovatce ulic Havlíčkova a Dlážděná.
Záměr rekonstrukce ulice Dlážděná
až na náměstíčko Pod Farou v délce
96 metrů jsme vzhledem k ceně a nejistému počasí odmítli a bude předmětem jednání v roce příštím. Máme
zpracovánu projektovou dokumentaci, která obnáší položení nové kanalizace včetně napojení všech domků
a vpustí, kontrolu a opravu vodovodních přípojek, instalaci nového veřejného osvětlení a výstavbu konstrukce
silnice včetně jejího rozšíření na tři
metry a položení nové kamenné dlažby.
Obdobná situace je se spojovací uličkou mezi ulicemi Havlíčkova
a k Vepřové, kde pracujeme na zadání projektové dokumentace. Letos
nám ještě zbývá dokončit zadláždění
ústí vjezdu k rodinným domkům za
parkem směrem k Sajfertovým a Štefáčkovým. Jsem přesvědčen, že nová
silnice a bezpečné chodníky jsou pro
uživatele velmi příjemné. Bohužel se
někteří chodci (samostatní, ale i dvojice a skupinky) nemohou zbavit návyku pohybovat se po silnici, přičemž
je vedle bezpečný chodník, a naopak,
někteří motoristé si pletou chodník
s parkovištěm.
Pokračování na str. 3

Volební výsledky
str. 8

Z historie knihovny
str. 4

Práce na silnici

str. 1, 3, 5

Práce finišují. Silnice K Vepřové po pokládce asfaltového povrchu poslední řijnovou sobotu,
pár hodin před sněhovou nadílkou.
Foto: Linda Burianová
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MACHR ROKU 2012

Tomáš Vytlačil, student chotěbořského technického učiliště, se může
pyšnit trofejí Machr roku 2012.
Tu získal za své truhlářské umění, které prokázal na celostátním setkání učňovské mládeže v Plzni.
V rámci tohoto setkání se koná soutěž žáků ve čtyřech oborech (truhlář,
instalatér, obkladač a malíř-natěrač).
V oboru truhlář si spolu s Tomášem
Vytlačilem odvezl titul i jeho spolužák
Michal Vaníček. Cenu obdrželi v konkurenci třiceti soupeřů za zhotovení
okna z masivu, byl to náročný úkol
s přesně stanoveným časovým limitem.
Vítěz k tomu dodává: „Zpočátku
jsme tomu nemohli uvěřit, konkurence byla veliká, ale opravdové nadšení
u nás zavládlo, až když jsme stáli na
bedně. Naší výhodou bylo, že se znáZamyšleně se tvářící Machr roku 2012 me od prvního ročníku a že na odborTomáš Vytlačil. V této hlavě se to narodilo ném výcviku často zhotovujeme poa šikovná ručka to zhotovila. A že by nám dobné zakázky.“
to přidělalo tolik vrásek...

Foto: Otto Hájek

Srdečně blahopřejeme!

AEROBIC MIX s VERONIKOU

„Přijďte načerpat energii pohybem!“
KAŽDÉ ÚTERÝ 18:00 – 19:00
S sebou: ručník, sportovní obuv
pití a dobrou náladu
Cena: 20 Kč/hodina
Kde: ZŠ Havlíčkova Borová

ŘÍJEN 2012

Foto: Jakub Janáček

Účast voličů ve druhém kole senátorské volby byla v H. Borové, obdobně
jako v mnoha dalších dotčených regionech ČR, nízká. Svůj hlas na obecním
úřadě odevzdalo pouze 137 občanů.
U volební urny tedy nával rozhodně
nebyl. Výsledky přinášíme na str. 4.

BODYSTYLING s IVETOU

„Cvičením k lepší náladě i postavě!“
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18:00 DO 19:00
v TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Cena: 20 Kč/hodina
PRO VŠECHNY ŽENY A DÍVKY K FORMOVÁNÍ
PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ
Těší se na Vás Iveta

Kontakt:
tonarova.v@seznam.cz
tel. 739 140 913

PEDIKÚRA

OŠETŘENÍ NOHOU

MANIKÚRA

NEHTOVÁ MODELÁŽ

VEŠKERÁ PÉČE V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA.

Mokrá pedikúra, ošetření
ztvrdlé kůže, nehtů, peeling,
masáž. Mokrá, suchá
manikúra, lakování a zdobení.
P-shine - zpevnění a ozdravení
vašich nehtů s vysokým leskem. Gelové a akrylové nehty.

2

Zaměstnanci úřadu městyse Petr Kučera (v popředí) a Jaroslav Sedlák při úpravě okolí hřbitova.
Foto: Filip T.A.K.

KÁRNÍKOVÁ
BOŽENA
777 164 122
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
1/10/2012
2/10/2012
3/10/2012
4/10/2012
5/10/2012
6/10/2012
7/10/2012
8/10/2012
9/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
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ZE DNE 11. ŘÍJNA 2012

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Janáček Jakub, Nevole František.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje pouze vydláždění křižovatky ulic Havlíčkova a Dlážděná + položení trubek kanalizace
- vícepráce k realizaci akce silnice III/3507 Havlíčkova Borová – 3. etapa.
- schvaluje koupi nemovitosti č.p. 72 za cenu 460 000 Kč s podpisem smlouvy do 19. 10. 2012.
- shledává stížnost pana Karla Š. jako neopodstatněnou.
- schvaluje nařídit panu Karlu Š. vyklizení obecního pozemku p.č. 3120/21 do 30. 4. 2013.
- schvaluje úhradu faktury za odvoz stavební suti společnosti Havlíčkova Borová Zemědělská a. s.
v částce 100 000 Kč.
- neschvaluje odprodej části pozemku p.č. 3147 p. Liboru N.
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 39/52, 83/1 na základě žádosti manželů
Jany a Martina K.
- schvaluje nákup frézovaného asfaltového recyklátu ze silnice III/3507 v maximálním množství.
Předběžná částka bude zahrnuta do rozpočtu městyse na rok 2013.

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 8. LISTOPADU 2012 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

REKONSTRUKCE...
.
..pokračování ze str. 1
Velmi problematická se zatím jeví
plocha se sníženou obrubou naproti
pohostinství a prodejně U Havlíčků.
Zatím zde není dokončeno dopravní
značení, ale není možné, aby zde zastavovala, případně i parkovala auta
a maminky s malými dětmi, potažmo
s kočárky obcházely zaparkovaná vozidla po silnici. Navíc jsou na chodníku
ještě „zaparkována“ jízdní kola, popelnice a krabice. Místo se sníženou
obrubou je určeno jen pro dočasné
zastavení vozidel, která provádí zásobování U Havlíčků. Ostatní vozidla
musí být na parkovišti, případně na
pozemku majitele.

dotační programy

V minulých vydáních Borovských listů
jsem informoval o dotačních programech, o které usilujeme a jak se do
nich zapojujeme. V současné době
připravujeme dvě žádosti o dotaci.
První se týká ozelenění přilehlých
ploch u nové silnice a náměstí. Druhá je směřována k získání finančních
prostředků na dokončení druhé etapy
přestavby v základní škole, tzn. výstavbu „tělocvičny“ se sociálním zázemím
v prostorách školní půdy. Stavební
povolení již máme. Nabízí se i další
dotační program, a to na rekonstrukci
celého náměstí. Bohužel nestihneme
zpracovat projektovou dokumentaci
a získat územní a stavební povolení.
Na listopadovém jednání zastupitel-

stva se budeme touto problematikou
zabývat a následně chceme s občany
o rekonstrukci náměstí diskutovat.
V úterý 23. října jsme úspěšně absolvovali kontrolu z Kraje Vysočina na
čerpání dotace na kanalizaci ve výši
483 115 Kč. Nyní čerpáme od Kraje
Vysočina dotaci 16 450 Kč na zabezpečení budovy úřadu městyse.

Schodiště u pošty

Stavební firma Miroslav Blažek ZEDNICTVÍ provádí výstavbu nového schodiště od pošty směrem k parkovišti. Ke
zpoždění došlo při výběru dodavatele.
Jakmile bude stavba dokončena, zažádáme o kolaudaci tak, aby mohli schodiště občané co nejdříve používat.

Rozpočet

Na listopadovém jednání zastupitelstva bude projednáván návrh rozpočtu
na rok 2013. Občané mají možnost
vznést svoje připomínky a požadavky k připravovanému návrhu přímo
na jednání zastupitelstva nebo elektronickou cestou, případně písemně
osobně na úřadu městyse nebo vhozením do schránky.

Poločasová bilance

Na listopadovém jednání zastupitelstva se budeme zabývat mimo jiné
i hodnocením práce za dva roky působení tohoto zastupitelstva. Byli bychom rádi, kdybyste to slyšeli. Uvítali
bychom, kdybyste přišli a sdělili nám
vaše názory, nápady, vyjádřili své
nadšení nebo naštvání…. Rádi vás uvítáme.

Místní hřbitov

V letošním roce nás několikrát zradil
přítok vody, a tak se řada návštěvníků hřbitova oprávněně zlobila. Situaci jsme průběžně řešili a vzniklou
vzduchovou „bublinu“ naši zaměstnanci po nahlášení odstranili. V příštím roce musíme poruchu odstranit.
Prostor pro ukládání odpadu byl zatím
jen upraven a na jaře 2013 po obnově hrobů bude odpad odvezen. Naši
zaměstnanci provedli úklid náhrobků.
Do zimy bychom ještě chtěli posekat
některé plochy v okolí hřbitova a kostela.
Výměnu oplocení nového hřbitova odkládáme na příští rok. Návrh je
následující: odstranit starý rámečkový
plot včetně sloupků a desek, na místo stávajícího plotu natáhnout metr
vysoké zelené poplastované pletivo,
po obou stranách pletiva vysázet do
sponu živý habrový plot, který časem
vzroste a bude udržován střihem.
V prostoru mezi plotem a náhrobky
odfrézovat staré pařezy a plochu upravit pro pravidelné sečení. To samé
udělat i s prostorem mezi plotem
a venkovními stromy (javory), jejichž
vysázení nebyla zrovna nejvhodnější
volba. Na obě strany instalovat nové
brány a branky.
Prosím návštěvníky hřbitova o pochopení vzniklé situace. Omlouvám
se všem, kdo se vzhledem k objízdné
trase na hřbitov v době svátků těžce
dostával a bloudil.
Otto Hájek, starosta
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volby skončily

občané volili krajské
zastupitele i nového
senátora

Během letošního října jsme měli možnost jít hned během dvou víkendů
k volebním urnám. Volilo se zastupitelstvo kraje a Havlíčkova Borová letos patřila i k obcím, kde lidé mohli
vybírat nového senátora za okrsek
44, který zahrnuje Chrudimsko a část
Havlíčkobrodska. Boj o senátorské
křeslo však byl rozdělen na dvě kola.
Účast borovských voličů při vybírání nového krajského zastupitelstva
byla zhruba 40 procent, což v řeči
čísel znamená 297 platných hlasů.
Nutno však dodat, že ze 792 voličů
v seznamu to opravdu nikterak závrtné číslo není. Největší procentuální
zisk zaznamenala v Borové ČSSD, která obdržela něco málo přes 32 pro-

cent hlasů, na druhém místě se s necelými devatenácti procenty umístila
KDU - ČSL a třetí skončili s necelými
třinácti procenty občanští demokraté. Nad hranici pěti procent se vyšplhali ještě komunisté a Starostové pro
občany.
Ve stejnou dobu měli lidé také první možnost vybírat nového senátora.
Zřejmě i díky volbě krajského zastupitelstva, která probíhala souběžně,
nebyla účast úplně malá - hlasovalo
necelých 39 procent občanů. První
kolo ovládl se ziskem 90 hlasů Tomáš
Škaryd před druhým Janem Velebou
(51), na třetím místě skončila starostka Hlinska Magda Křivanová (ODS)
a alespoň jeden hlas obdržel každý
s deseti kandidátů.

NÍZKÁ ÚČAST

Volební řád je však při senátorské
volbě neúprosný a do druhého kola
tak mohli postoupit pouze první dva

výsledky voleb do zastupitelstev
krajů - hAVLÍČKOVA BOROVÁ:

ŘÍJEN 2012

v rámci hlasování po celém regionu.
Postupu se tedy dočkal krajský radní Tomáš Škaryd a prezident Agrární
komory České republiky Jan Veleba.
Ve druhém kole již své občanské povinnosti, stejně jako takřka ve všech
ostatních obvodech, nedostálo mnoho voličů. Na úřad městyse jich k urně
došlo necelých osmnáct procent.
I druhé kolo u nás vyhrál Škaryd, který v Borové svého soupeře porazil
rozdílem zhruba patnácti procent.
Volební vítězství v naší obci mu však
k celkovému triumfu nepomohlo
a senátorské křeslo obsadil po celkovém součtu hlasů Jan Veleba.
Nízká volební účast, která svědčí
o averzi lidí k „vyšší politice“, by však
neměla sloužit k zamyšlení pouze pro
ústavodárné činitele a partaje, ale
také pro občany.
Přeci jen jde o „povinnost“, tak bychom se jí měli držet.
Jakub Janáček

výsledky voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČR - Havlíčkova Borová:

výsledky voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČR:

ZÁJEZD NA VESELÝ KOPEC
Pokud bude zájem, uspořádá Rada
městyse zájezd na Veselý kopec i letos. V loňském roce byl zájezd spojen
s prohlídkou muzea v Hlinsku.
Zájezd by se konal v neděli 9. 12.,
kdy je na veselém kopci

vánoční jarmark.
Odjezd plánujeme v 8.15 hodin.
Po prohlídce by byl návrat zpět kolem
poledne. Zájemci se mohou hlásit
na úřadu městyse do 2. 12. 2012.
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SLOVO STAROSTY
Vozidla na ulici

V městysu přibývá různých dopravních prostředků a nastává problém
s parkovacími místy. Ukázněný občan
parkuje na své parcele, ve své garáži,
případně hledá řešení, kde bude bezpečně parkovat. Myslím tím takové
parkování, kdy vozidlo na místě stojí
a je jedno, zda přes noc, den, či dokonce i déle. V ulicích nemáme označení
„zákaz zastavení“ a spoléháme na občany, že budou ukáznění a parkovat
budou tak, aby vozidlo nepřekáželo
a neohrožovalo bezpečnost provozu
a pohybu jak po vozovce, tak i po
chodníku. Zvláště problematické parkování bude v zimě, kdy vozidla překážejí při vyhrnování a úklidu sněhu.
Žádám řidiče, aby vzali má slova vážně a situaci operativně řešili.

Oprava silnice

še skladovala materiál na silnici firma SKANSKA a někdo jim přidal do
tříděného materiálu i svůj domácí
odpad. Nechť se nejmenovaný(á)
pozná a alespoň v soukromí se trošičku zastydí, když je na veřejnosti
tak drzý (á).

Kam s odpadem?

Nyní lze vozit odpadní materiál jako
je hlína, suť ze stavby, drobné zbytky
betonů a kameny do vyznačeného
prostoru za rodným domkem Luďka
Veselého pod břeh k parcele Františka Vence. Místa zde není mnoho, ale
při ukázněném chování se do vymezeného prostoru něco vejde a docílíme zpevnění břehu parcely. Povrch
je zde nezpevněný a při výjezdu je
třeba očistit kola a nevyvážet zeminu na silnici.

Setkání s důchodci

V úterý 16. října byla zahájena re- Srdečně zvu všechny důchodce
konstrukce povrchu silnice z Havl. na podzimní setkání. Pozvánku s proBorové na Přibyslav. Jedná se o úsek gramem uveřejňujeme na straně 12.
až ke křižovatce na Malou Losenici
v délce 4,8 km. Investorem akce Volby
je Kraj Vysočina a realizuje ji firma Děkuji všem občanům, kteří přiCOLAS, která zde nasadila raketo- šli volit. Tradiční nízká účast voličů
vé tempo s cílem akci provést v co k volbám do senátu se potvrdila.
nejkratším čase. V současné době je Vyšší účast byla při volbách do Zaodfrézovaná vrchní vrstva, firma pro- stupitelstev krajů. Nechť si každý
vádí sanace podkladní vrstvy a čištění volič vyhodnotí význam pojmů „vokrajnic. Nejasná je situace s kácením lební právo,“ „občanská povinnost,“
stromů, které rostou u silnice. Není a sám se najde, kam patří. Bližší výzde uzávěra s objížďkou, ani nejsou sledky na straně 4.
voleny semafory a celá akce je prováděna za plného provozu. Je třeba Pálení trávy
dbát pokynů zaměstnanců a po sta- O dvou případech, kdy občan pálil
veništi se pohybovat velmi opatrně. trávu, jsem se doslechl. Jeden případ jsem řešil. Připomínám, že není
povoleno, ani na vlastním pozemku,
spalovat trávu a různé zbytky, napříKudy po chodníku?
Před úřadem městyse jsme zrušili klad bramborovou nať, větve, apod.
chodník, který neodpovídal normě. Stejně tak je nepřípustné vypalování
Prosím občany aby nevytvářeli neu- travních porostů.
kázněným chováním pěšinu na nově
zaseté trávě a používali chodník Kácení dřevin
směrem k prodejně COOP, případně Upozorňuji na povinnost požádat
opatrně přešli na druhou stranu, kde o stanovisko úřadu městyse ke kácevede bezpečný chodník až na kraj ní dřevin. Bližší informace sdělí paní
městyse. Buďme ukáznění a kázeň Jitka Škaredová na úřadu městyse.
Kácení je povoleno od listopadu do
vyžadujme i od druhých.
března.

Sběrný dvůr a kompostárna

V závislosti na počasí prodlužujeme
otevírací dobu až do 15. listopadu.
Na mnoha místech je ještě hodně
neshrabaného listí. Děkuji občanům
kteří využili přistavené kontejnery
a kteří pravidelně svůj odpad na
sběrný dvůr a kompostárnu odvážejí. Neděkuji a kárám zatím neznámé
jednotlivce, kteří odvážejí zbytky
k nejbližší hromadě. Bylo tomu tak
u sokolovny, kdy si na odstavné plo-

Vánoční strom
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Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Vážení a milí čtenáři,
s příchodem konce letní sezóny se mění
provozní doba v Rodném domku K.H.B.
a s tím i návštěvní doba knihovny.
Nová zkrácená provozní doba
od listopadu 2012 do února 2013
Pondělí 13.30 – 17.00
Úterý 14.00 – 17.00
Středa 09.00 – 16.00
Čtvrtek 09.00 – 16.30
Mimo pracovní dobu možnost prohlídky
a výkladu k expozici K.H.B. pro skupinu
minimálně 10 návštěvníků na tel. čísle
725 366 144, nebo na úřadu městyse.

Stručně z historie
knihovny

Je tomu již 80 let, co u nás využíváme
obecní knihovnu. Borová byla chudou
obcí na Českomoravské vrchovině. Na
obecní a veřejnou knihovnu a čítárnu se
nedostávalo prostředků. Po roce 1929
začal místní výbor v Borové sbírat peníze na vykoupení Rodného domku K.H.B
od tehdejších majitelů. Změnou majitele byly zajištěny prostory pro knihovnu. Mezi borovskou obcí a Havlíčkovým
fondem československých novinářů byla
sjednána dohoda, že v rodném domku bude bezplatně uvolněna místnost
a na zařízení knihovny se uvolní obnos
10.000,- Kč. Havlíčkova veřejná obecní
knihovna a čítárna byla slavnostně otevřena v památný den 28. října 1932,
za přítomnosti předsedy Havlíčkova fondu, posl. Dr. Antonína Hajna.
Po 2. světové válce byla knihovna přestěhována do prostor tehdejšího MNV.
V osmdesátých letech se knihovna stěhovala opět, tentokrát do nové budovy MNV
v blízkosti JZD. Prostory v prvním patře
a knihovna na konci vsi nebyly dobrým
řešením hlavně pro starší občany.
Po roce 1990 začala obec usilovat
o převod vlastnictví rodného domku.
Dům vlastnil stát a spravovalo jej Okresní vlastivědné muzeum H. Brod. Ministerstvo kultury ČR vyhovělo žádosti
a od 17. 11. 1998 se Havlíčkův rodný domek stal majetkem Obce H. Borové.

VÝROČÍ NAROZENÍ K.H.B.

„Karel Havlíček Borovský, narodil se 31. října 1821 jako druorozený syn ze sedmi dětí
v rodině Matěje Havlíčka, který pocházel
z nedaleké Velké Losenice, a Josefíny
rozené Dvořákové, dcery bývalého sládka z Horní Cerekve...“. Ve většině knih
Otto Hájek, starosta o Havlíčkovi takhle nějak začíná jeho
životopis. Ráda bych připomněla výročí narození našeho Havlíčka. Při této
příležitosti položíme květiny k pomníku
na náměstí.

Rozsvícení vánočního stromu bude v
neděli 2. 12. od 16.30 hodin. Divadelní ochotnický spolek JenTak chystá program, členové Rady městyse
zajistí občerstvení. A může být i překvapení...

Marcela Sobotková
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ZŠ I NFO R MUJE
Hlavní aktivity školy

Při školních aktivitách klademe velký
důraz na rozvíjení pohybových aktivit
žáků. K tomu slouží uskutečňované
letní a zimní pobyty v přírodě, plavecký a lyžařský výcvik, bruslení a bobování kolem školy.
Znalosti žáků jsou prověřovány
v různých soutěžích a olympiádách.
Přihlášení žáci musí prokázat své znalosti nejprve ve školním kole, teprve
potom v místním, okresním a dalších
kolech. Zároveň probíhají akce pro
veřejnost a projekty, které prezentujeme hlavně rodičům.
Pro zajímavost nabízíme přehled hlavních aktivit školy za loňský školní rok:

olympiády a soutěže

- olympiáda z češtiny – pro žáky
8. a 9. ročníku, v okresním kole obsadila Zuzana Havlíčková (8.r.) 6. místo
- olympiáda z dějepisu – pro žáky druhého stupně, ze 4 soutěžících postoupil do okresního kola Daniel Fiedler
(8.r.) - 9. místo
- Všeználek – vědomostní soutěž
pro žáky 5. ročníku
- Pythagoriáda – matematická
soutěž pro žáky 2. stupně
- Matematický klokan – vědomostní soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku,
nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých
kategoriích: Cvrček - Jitka Novosadová (3.r.), Klokánek: Denisa Karásková
(5.r.), Benjamín: Michal Fišer (7.r), Kadet: David Křesťan (8.r.),
- zdravotnická soutěž – soutěž hlídek mladých zdravotníků (žáků
1. stupně), pro žáky 8. r. pořádá Kraj
Vysočina projekt První pomoc do škol
- Po stopách Jana Zrzavého –
výtvarná soutěž pro žáky školy pořádaná v ZŠ Krucemburk
- Karaoke – pěvecká soutěž v Přibyslavi (vynikající umístění Rostislava
Berana a Jaroslava Dohnala)

dopravní výchova

– pro žáky 4. ročníku, díky mobilnímu
dopravnímu hřišti z Havlíčkova Brodu
měli žáci možnost vyzkoušet si pravidla silničního provozu v praxi, testy
a jízdy absolvovali žáci 4.r. a obdrželi
průkaz cyklisty

tradice naší školy

- Evropský den jazyků pro všechny žáky školy
- Hallowen – zvyky v anglicky mluvících zemích
- čerti a Mikuláš - tradiční akce
žáků IX. třídy a jejich třídního učitele
pro celou školu Základní i Mateřskou
školu v Havlíčkově Borové a pro veřejné objekty (úřad městyse, prodejní
střediska apod.)
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- Vánoční besídka - akce k navození vánoční atmosféry, pořádají všechny třídy a všichni vyučující, akce je pořádána pro veřejnost
- stužkování žáků 9.r. – akce žáků
5.r., kteří si připraví program pro nejstarší spolužáky zakončený jejich stužkováním
- Čistá Vysočina – potřetí jsme se
zúčastnili druhého ročníku akce, kterou pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina
- Den Země a sázení stromků
- akce všech žáků školy ve spolupráci
se zřizovatelem a v návaznosti na ekologickou a environmentální výchovu,
potřetí v tento den sázeli prvňáci
s deváťáky stromky
- Velikonoční dílny – akce pro
veřejnost pořádaná ve škole, kde si
mohou účastníci vyrobit vlastní výrobek (pletení z pedigu, papíru, výroba
perel a šperků)
- Den dětí - akce vycházejících žáků
pro všechny žáky
- slavnostní vyřazování a šerpování žáků 9.r.
- plavecký výcvik - každoročně je
pořádán v plaveckém bazénu v Hlinsku plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.
postupného ročníku, do výcviku přibíráme i žáky malotřídní školy z Oudoleně, kde se počtvrté zúčastnily i děti
z mateřské školy, děti z naší mateřské
školy se zúčastnily plavání již posedmé a potřetí jsme přibrali i děti z MŠ
Žižkovo Pole
- lyžařský výcvik - v tomto školním roce se lyžařský výcvik uskutečnil
ve Vítkovicích v Krkonoších, kde byly
poměrně dobré sněhové podmínky,
zúčastnili se žáci 7. ročníku a na doplnění počtu byli dobráni žáci 8. a 9.
ročníku

exkurze, vycházky a
školní výlety

Vycházky a exkurze pořádají vyučující
ve svých předmětech podle tematických plánů, školní výlety pořádají třídní učitelé podle svých třídních plánů,
na 1. stupni to jsou výlety jednodenní, na 2. stupni výlety vícedenní.

vzdělávací akce

- filmová představení - jsou pořádána pro žáky 1. a 2. stupně a ve
spolupráci s mateřskou školou i pro
děti 1. stupně a mateřskou školu, využíváme dobré spolupráce s pracovníky kina v Krucemburku
- divadelní představení - jsou
tradičně pořádána formou předplatného a s časovým předstihem jsou
plánována do Východočeského divadla v Pardubicích, také využíváme
nabídek jiných osvědčených divadel,
která za námi přijíždí s vystoupeními
do školy (Divadélko K. Čapka, Divadlo
Na cestě Liberec), stalo se i tradicí,
že žáci sami nazkouší v rámci jazyků
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divadelní představení pro ostatní spolužáky
- ukázky výcviku dravců
- vystoupení skupiny historického šermu
- výstava žákovských prací
v muzeu KHB
- návštěvy Muzea a Knihovny
v H. Borové, v H. Brodě (besedy, výukové programy, výstavy)
- besedy s Policií ČR, Městskou policií v Havlíčkově Brodě, Den s Policií
na letišti v Henčově
- beseda s europoslankyní
pro žáky 8. a 9.r.

sportovní soutěže

- fotbalové turnaje
- šachy – žáci celoročně pracují v šachovém kroužku a s úspěchy se účastní turnajů a soutěží
- karate – žáci celoročně pracují
v kroužku
- taneční soutěž - žáci celoročně
pracují v kroužku
- podle vlastního zájmu žáci navštívili
hokejové utkání v Pardubicích a závody Světového poháru v biatlonu v
Novém Městě na Moravě

projekty

- celostátní - Příběhy bezpráví,
Recyklohraní, Zdravé zuby, Mléko do
škol, Ovoce do škol, Čtení pomáhá
- regionální - Čistá Vysočina, Zdravá škola
- místní - Holocaust, Mediální výchova s novinářem, Historické besedy
s pamětníky, Den zdravé výživy

Kde se o nás můžete něco
dozvědět?

Školní internetové stránky
- www.zsborova.ic.cz - pravidelně
aktualizují vyučující převážně k jednotlivým akcím
Školní časopis Letem školním
světem – zpravidla 5x ročně vychází zpravodaj pro rodiče o aktuálním
dění ve škole, do zpravodaje přispívají žáci a učitelé, každý žák obdrží
jedno číslo a předá ho do rodiny
Regionální tisk - snažíme se pravidelně informovat o dění na naší
škole prostřednictvím místního tisku
(měsíčník Borovské listy, Deník)
Výstavy žákovských prací na
veřejných místech – ukázky prací pro rodiče a veřejnost
Akce pro veřejnost ve škole
– tradiční vánoční besídka a výstava,
velikonoční dílny, Den zdravé výživy
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NOVINKY Z M Š

Měsíc říjen je za námi a podzim je
v plném proudu. Od svého nástupu
hýří barvami, a tak není divu, že tématem celého měsíce byl „BAREVNÝ
SVĚT KOLEM NÁS“.
Dřív než opadají listy stromů
a keřů, můžeme s dětmi pozorovat nádherné barevné proměny. Zároveň se snažíme rozšiřovat
a upevňovat poznatky dětí o přírodninách a podzimních plodech, které
jsme celý měsíc sbíraly a využívaly je
k tvořivým hrám. Spoustu legrace si
děti užily i při pouštění draků, ke kterému pěkné počasí přímo vybízelo.

NAŠE AKTIVITY:

- 3. 10. se děti ze školky i se svými
sourozenci měly možnost vyfotografovat do krásných sérií „Vánoční pokojíček“, které jistě budou v prosinci
pěkným předvánočním dárkem;
- 4. 10. celá MŠ ožila akcí „Podvečerní
procházka podzimní přírodou s opékáním uzenin“, která byla zakončena
již tradičním NOCOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ V MŠ;
- 11. 10. si děti z I. oddělení prohlédly
hasičskou zbrojnici v Havl. Borové;
- 18. 10. jsme se vypravili autobusem
do KINA v Krucemburku na pásmo
krátkých pohádek „Krtek a víkend“;
- 25. a 26. 10. ve dnech podzimních
prázdnin ve školách měly děti v naší
MŠ připravený prázdninový provoz
plný her a zábavy.

PODVEČERNÍ VYCHÁZKA PODZIMNÍ PŘÍRODOU S OPÉKÁNÍM

Tak jsme nazvaly akci, kterou jsme
připravily pro děti a jejich rodiče.
Ve sportovním oblečení a s batůžky
na zádech jsme společně vyrazili ve
čtvrtek 4. října v 16.30 z naší školky
přes Rybízovnu směrem na Peršíkov
k chatce za ovčínem. Tam už byl připravený oheň a vše, co bylo potřeba
k opékání. Tím ale naše procházka
nekončila. Když jsme se posilnili,
vyrazili jsme na cestu do Peršíkova
a potom kolem rybníku Kouty zpět do
H. Borové. Cestou se děti zdravě unavily a rodiče měli čas vzájemně se poznávat a popovídat si. Ke školce jsme
se vrátili téměř za tmy, ale spokojeni
s vydařenou akcí.
A věřte nám nebo ne, ale když jsme
druhý den spočítaly všechny účastníky naší procházky od nejmladšího po
nejstaršího, došly jsme k neuvěřitelnému číslu 97.
Eva Šrámková

M YS L I VEC K É
S D R U Ž E NÍ info rm uje

Přinášíme Vám zážitky z akcí, které
naše sdružení v uplynulých měsících
pořádalo - z pera dvou účastníků.

MYSLIVECKÝ TÁBOR

„12. srpna jsme jeli celý myslivecký
kroužek na tábor. Bylo to v oblasti Orlické hory na Nekoři. Cesta byla
nudná, ale jak jsme přijeli na chatu,
tak to byla bomba. Okamžitě jsme
museli všechno prozkoumat. Nahoře
byla kuchyně, jídelna, obývák s televizí, záchod, sprcha a menší pokoje.
Dole jsme se zabydleli my! Tam byla
koupelna, záchod a také místnost
s ping-pongovým stolem. A měli jsme
rozdělené pokoje na holčičí a klučičí.
A navzájem jsme se tam otravovali. Potom jsme chodili na různé tůry
a byli jsme se podívat na Suchém vrchu, Studentských skalách, šli jsme se
také podívat do Zemské brány, a také
jsme jeli vláčkem okolo celé přehrady Pastviny. Také jsme se byli podívat
na opevnění Boudu. Tam byli vojáci
a ukazovali nám všechno z válek. Moc
pěkné to tam bylo. Když jsme přišli
z výletu, tak jsme byli moc utahaní. Na
noc jsme si po celém pokoji dali mateřídoušku, aby se nám lépe spalo a nebáli jsme se. Poslední noc jsme měli
balónkovou bitvu, ta byla moc dobrá.
Ten týden utekl jako voda. Druhý den
jsme se balili a uklízeli a když jsme
měil sbaleno, jeli jsme auty zpátky
domů. Byl to moc dobrý tábor!“

DOLY

Ester Janáčková

„V pátek 29. září odpoledne jsme se
zbalili a odjeli na noc do myslivecké
chaty Přibyslav. Vybalili jsme si věci
a prohlédli si chatu. Potom jsme si
šli hrát před chatu. Večer byla stezka
odvahy, po stezce odvahy jsme seděli
u ohně. Po chvilce jsme se šli podívat
na jeleny a pak jsme šli spát. Ráno
jsme se posilnili snídaní a vyrazili si na
houby. Když jsme se vrátili z hub, poklidili jsme chatu, zbalili si věci a odjeli
domů. Byl to krásný zážitek. Moc se
mi tam líbilo, bylo krásné počasí.“
Jana Hájková

MYSLIVECKÝ

KROUŽEK pro děti

NOVÍ ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT
U MIRKY LUŇÁČKOVÉ A TOMÁŠE JANÁČKA. PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Myslivecké sdružení H. Borová
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VOLNÝ ČAS 2013

POŽÁDALI JSTE SI O DOTACI?
Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi mají
do konce listopadu možnost zažádat
si o dotaci na zlepšení a podporu těchto dlouhodobých volnočasových aktivit. Kraj Vysočina podpoří pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti
a mládež a činnosti, které napomáhají
rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží. Pravidelnou
a dlouhodobou činností se myslí činnost celoroční - aktivity táborového
charakteru bez návaznosti na celoroční činnost podpořeny nebudou. Poskytnuté finanční prostředky nejsou
určeny ani na spolufinancování čistě
sportovních aktivit, kulturních akcí
a festivalů, ani činnosti škol a školských zařízení.
Mezi uznatelné výdaje patří například nákup materiálu a služeb, drobný (dlouhodobý) hmotný majetek,
nájemné, tiskové materiály, webové
prezentace, propagační předměty
a odměny pro účastníky, ostatní platby za provedenou práci, cestovné
a stravné atd. Minimální výše dotace
kraje poskytnuté na jeden projekt je
5 000 Kč, maximální výše dotace je
70 000 Kč. Projekt musí být uskutečněn v průběhu kalendářního roku
2013. Kraj na tento záměr vyčlenil
částku 2 mil. Kč.
Podrobnosti o dotaci, včetně pravidel pro její poskytování a formuláře žádosti, jsou k dispozici na webu
kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz/
edotace. Je jistě škoda tuto možnost
nevyužít.
Linda Burianová

BOROVSKÉ LISTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla:
20. 11. 2012

Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz
urad@havlickovaborova.cz
ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je zdarma) schválený
Radou městyse dne 28. 8. 2012
je k dispozici na
www.havlickovaborova.cz.

Podílejte se na tvorbě vydání
spolu s námi, zasílejte nám svoje
podněty, příspěvky, články
či soukromou inzerci.
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TJ SO KOL
informuje

Branky: Zvolánek 2, Lupták, Luňáček
Havlíčkova Borová – Česká Bělá 0:7

Jakub Janáček

Áčko se drží v popředí ŠACHY
v Borové se mohou věnovat také
tabulky. Béčko okupu- Děti
šachovému kroužku, který zde má již
je klidný střed
zavedenou mnohaletou tradici. Dětí
Fotbalový podzim se rychlým tempem blíží k závěru a na trávníku bojují i tři družstva Havlíčkovy Borové.
A týmu se podzim v I.B třídě vydařil,
před posledním kolem první části sezony se drží v popředí soutěže.
V dosud posledním odehraném
zápase Borová dokázala na takřka
neregulérním terénu porazit překvapivého lídra soutěže z Leštiny 3:2. Ve
druhé polovině podzimu hájí branku
Borové Tomáš Vymetal, který přišel
na hostován ze Žďírce nad Doubravou
výměnou za dosavadní oporu Pavla
Veselého.
Poslední výsledky:
Havlíčkova Borová – Košetice 2:2(1:1)
Branky: Fikar (pk), Blažek
Lípa – Havlíčkova Borová 1:0(0:0)
Havlíčkova Borová – Leština 3:2(1:1)
Branky: P. Kučera, P. Veselý,
J. Chlubna
Přesně v polovině tabulky se drží
i borovské „béčko“. To nemá jako
nováček ve III.třídě špatné výsledky,
i když někdy je personální obsazení
týmu před utkáními poměrně problematické. V dosud posledním známém
utkání ale Borová dokázala na domácí půdě porazit Keřkov 2:1. Pokud
se však bude tým na utkání scházet
v ideální sestavě, neměl by snad být
se záchranou problém.
Poslední výsledky:
Havlíčkova Borová B – Veselý Žďár
1:3(0:0) Branka: Rakušan
Sobíňov – Havlíčkova Borová B
6:0(2:0)
Havlíčkova Borová B – Keřkov
2:1(0:1) Branky: Zvolánek, Šmíd

statečně bojují i žáci

Svoje „líté“ boje na fotbalových trávnících absolvují také nejmenší borovští
fotbalisté. Mladší žáci se po polovině
soutěže drží na pátém místě desetičlenné tabulky. Tým vede trenérské
duo Luňáček – Klement a pozitivní
zprávou je, že se žákovská základna
drží na poměrně solidní úrovni. Děti
trénují dvakrát týdně, vždy v úterý
a v pátek od 16 hodin (hřiště, sokolovna) a v tu dobu tak je možné nové
zájemce přihlásit u dospělých vedoucích týmu.
Poslední výsledky:
Pohled – Havlíčkova Borová 5:4
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chodí za černobílá pole velmi slušné
množství a dosahují opravdu dobrých
výsledků.
V létě malí šachisté opět absolvovali pod vedením Petra Kačora šachový
tábor nedaleko Kohoutova za Žďírcem nad Doubravou. Děti se věnovaly
nejen hře králů, ale také hrám a sportu a všem se pobyt, který se uskutečnil i díky ochotě pana Netolického,
líbil.

Šachový kroužek

ŘÍJEN 2012
hlá sí

V neděli 21. října 2012 proběhla první hodina rybářského kroužku pro děti ze ZŠ Havlíčkova Borová. Účast nás velice potěšila
a věříme, že se v průběhu příštích
setkání ještě dostaví další noví „TrojHáčci“. Hodinu jsme pojali netradičně
a zprvu vyřídili administraci (registrace, informace rodičům a další).
Jelikož nám přálo počasí, proběhla
i „rybářská výprava“ na rybník V Kopaninách, kde si každý ulovil okounka.
Další hodina proběhne 4. listopadu
od 13:00 v Lukšově chalupě. Zveme všechny děti, které mají zájem
dozvědět se něco o lovu ryb, fauně
a floře okolo našeho malebného rybníku, aby neváhaly a přišly mezi nás.

se schází dvakrát týdně,
v pondělí a ve středu Co Vás čeká, co nás nemine:
od 13 hodin v klubovně V listopadu při příležitosti setkání se„u Lukšů“. Tak neváhejte niorů dne 24. 11. představíme proa přijďte si také zahrát. jekt „Bezpečný domov“ realizovaný
Jakub Janáček

SOKOLOVNA NA SILVESTRA
TJ Sokol nebude letos v sokolovně pořádat oslavu Silvestra. Prostory sokolovny
jsou k dispozici k pronájmu
pro ostatní zájemce.
Informace tělovýchovné jednoty

Tělovýchovná jednota SOKOL Havlíčkova Borová zvolila na valné hromadě
devítičlenný výbor a tříčlennou revizní
komisi. Při volbách ve výboru byl zvolen předsedou Otto Hájek, místopředseda je Štefan Lupták, hospodářka
Magda Hošáková, zapisovatelka Mirka
Luňáčková a členové výboru Roman
Brukner, Albert Hošák, Jaroslav Fišer,
Petr Kačor a Martin Klement. Hlavní úkoly nového výboru jsou spojeny
s činností fotbalového oddílu, kde
je spokojenost s činností a výsledky
dospělých. U mládeže se daří zajistit
činnost mladších žáků v soutěži 5+1.
Bohužel se dosud nepodařilo obnovit činnost žáků, kteří jsou již čtvrtým rokem zrušeni a stejně je tomu
i u družstva dorostu, které bylo zrušeno před dvěma lety. Hlavním důvodem je malý počet zájemců z řad
mládeže.
Tělovýchovná jednota je vlastníkem
přístavby, která má své samostatné
popisné číslo 354. Veškeré venkovní plochy a sokolovna (čp. 272) jsou

s podporou městyse Havlíčkova Borová a Kraje Vysočina. Bližší informace
budou k dispozici na webových stránkách městyse a www.trojhacek.cz.
Dále se v průběhu listopadu uskuteční odevzdání sumářů všech členů
OS TrojHáček a následná sumarizace
odchytaných úlovků, účasti u vody
a vyhodnocení „zarybňovacího plánu
pro rok 2012“. Více informací uvedeme na našich webových stránkách.
OS TrojHáček

v majetku Tělocvičné jednoty SOKOL
Praha. Venkovní plochy má tělovýchovná jednota v bezplatné výpůjčce až do roku 2025. V přístavbě jsou
v přízemí umístěny kabiny hráčů,
v prvním patře je pohostinství a dvě
patra tvoří ubytovna. V suterénu jsou
garáže, z nichž je jedna přebudována
na společenskou místnost.
V tělovýchovné jednotě je aktivní
Asociace sportu pro všechny. Cvičení mladších žáků a žákyň vede Mirka
Luňáčková. V současné době má tělovýchovná jednota Sokol 132 členů.
Otto Hájek

CVIČENÍ
PRO KLUKY A HOLKY
KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 17 DO 18 HODIN
V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ.
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT S NÁMI!
TJ SOKOL Havlíčkova Borová
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OSMISMĚRKA O CENU

Městys Havlíčkova Borová získal téměř dvoumilionovou
dotaci na (...tajenka).

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET!
NA MĚSÍC LISTOPAD JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI TYTO VÝLETY:
3. 11. – SOBOTA
VODNÍ RÁJ JIHLAVA
Večerní koupání pro všechny věkové kategorie.
Vířivka, masážní trysky a teplá voda je to pravé
pro váš odpočinek.
Cena dopravy 90 Kč/os.
10. 11. – SOBOTA RODINNÁ MLÉČNÁ FARMA
Pojedeme na nákup poctivého kravského mléka,
sýrů, tvarohů a ochucených krémů. Bez chemických
přísad a barviv. Nízké ceny.
Doprava 80 Kč/os.

17. 11. – SOBOTA AQUAPARK ČESTLICE PRAHA
Celodenní výlet do světa vodních atrakcí.
Doprava 250 Kč/os.

LEGENDA:
chvála
mír
akta
členka
plynoměr
alfa
detail
pře
almárka
emisar
přítelkyně
bažant
etna
ropa
běžec
flanel
rozvaliny
bible
ital
ryba
bití
kde
tnt
bivak
kopaniny
zip
brusle
křen
Správnou tajenku můžete doručit do 20. 11. na úřad
městyse buď osobně, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní e-maily. Správná tajenka z minulého čísla, ukrývající jednu říjnovou pranostiku, zní: Z RÁNA SVATÁ HEDVIKA
CHLADEM SE ZALYKÁ. Z došlých odpovědí jsme vylosovali
tyto 3 výherce:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. J. ZVĚŘINA, 2. JOSEF JANÁČEK, 3. JAROSLAV MOKRÝ
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

SLUŽBY LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
STOMATOLOGIE na následující měsíc
Víkend
3. - 4. 11.

Stomatolog
Cyrusová
Eva
10. - 11.11. Kříž Ladislav

Adresa
Havlíčkova
2198, H.Brod
Plovárenská
482, H.Brod

Nám. TGM,
17. - 18.11. Anderová
Chotěboř
Milena
24. - 25.11. Brixi Martin Dobrovského
2023, H.Brod

1. - 2.12.

Dr. Popovičová

Telefon
569432014
569426104
569623987
569426112

Habrecká 450, 569721509
Ledeč.n.S.

24. 11. – SOBOTA MALOVANÝ SKLÍPEK ŠATOV
Vstoupíme do nádherně vyzdobeného vinného
sklepa - prohlídka. Degustace vín ve Hnánicích a další
doprovodný program. Cena ochutnávky 250 Kč/os.
Cena dopravy 300 Kč/os.
PŘIHLÁŠKY, INFORMACE O CENÁCH A ČASECH ODJEZDŮ

NA TELEFONNÍM ČÍSLE 776 297 888
I. VÍTEK a I. DANIŠKOVÁ

Hřbitovy – naše kamenná historie

Náš městys se zapojil do aktivity, kterou prostřednictvím
MAS Havlíčkův kraj pořádá MAS Boskovicko PLUS. Jedná
se o projekt “Hřbitovy – naše kamenná historie”. Hlavním
cílem je prezentovat hřbitovy jako místa se zajímavými informacemi. Jedním ze základních kroků k naplnění tohoto
cíle je provést pasportizaci hřbitovů (včetně fotografií hrobů). Následně k ní pak bude na hřbitově umístěna tabule
s mapou hřbitova (včetně dalších zajímavých informací)
a jedna mapa bude v tištěné formě předána správci hřbitova. Celá pasportizace bude provedena též digitálně a uveřejněna na speciálních webových stránkách společných
pro celý projekt. Ty budou veřejně přístupné a zájemci
si na nich budou moci vyhledat svoje zemřelé příbuzné,
známé. Neveřejnou částí digitalizace pasportizace hřbitovů pak bude pro správce hřbitovů elektronický systém evidence správy hřbitovů dle zákona o pohřebnictví.
Pokud se na hřbitově vyskytne zajímavé místo, může
k němu být vytvořen samostatný prohlídkový okruh s mapou a s informačními letáky. Celý projekt bude završen též
samostatnou publikací o zajímavostech hřbitovů na zmapovaném území.
Otto Hájek, starosta

SOUKROMÁ INZERCE
Majitel prodá domek čp. 42 na náměstí v Havlíčkově Borové za cenu 220 000,- Kč. Cena
k jednání. Kontakt: burianek@apha.cz
PRODÁM GARÁŽOVÁ VRATA

šíře 261,5 cm, výška 220 cm, s elektropohonem. NOVÁ
(NEPOUŽÍVANÁ), 1 rok stará, pro mě profilově se nehodící. Původní cena 9 800 Kč, prodám za 7 000 Kč.
Kontakt: 737 185 346
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Jentak

dvě premiéry
V říjnu se podařilo divadelnímu spolku JenTak završit tři čtvrtě roku dlouhé zkoušení dvěma premiérami.
V neděli 7. října přišlo na naši pohádku Třetí sudba více než sedmdesát diváků, a podle toho, jak se smáli,
usuzujeme, že se bavili. Pohádku hraje dvanáct herců, ovšem svými výkony především zazářil jediný mužský
ve hře Milan Krčál, a Kája Vencová,
která mu úžasně sekundovala. I další
herci zaslouží pochvalu, ke zkoušení
a přípravě premiéry přistupovali většinou zodpovědně a bylo vidět, že je
JenTak scházení bavilo. Úspěch měly
i kostýmy, nádherné společenské šaty
jsme získali téměř za hubičku od paní
Slanařové z Chotěboře. Takže i jí moc
děkujeme.
V pátek 12. října jsme odehráli další
premiéru letošní sezóny, a to detektivku Vražda v tunelu. V ní hraje pět
našich mužských ochotníků, na které
se přišlo podívat více než stovka diváků. I kluci to odehráli výborně, měli
značný úspěch a diváci se téměř celou dobu smáli. Ke zkoušení přistupovali poněkud jinak než děvčata.

Ta jsou v mnoha ohledech zodpovědnější, kluci nechávají všechno na
poslední chvíli (takže režisér má na
hlavě o dvacet bílých vlasů víc a při
zkouškách používal zvýšené množství
sprostých slov). Ale podstatné je, že
i tak se představení vydařilo, všechno
dotáhli do konce a lidem se hra líbila.
Takže: díky, klucí!
Děkujeme i kulisákovi Jardovi Kolouchovi za přípravu kulis a rekvizit.
Pan Kamil Hájek starší nám namalovat úžasné pozadí pro detektivku,
Fanda Nevole zhotovil železa a díky
i všem ostatním, co nám jakkoli pomohli. Všem moc a moc děkujeme.
Jelikož vybíráme dobrovolné vstupné
a děláme vše pro svou a vaši radost,
poděkování je většinou to jediné,
čeho se od nás lidé, co nám pomáhají, dočkají.
Kdo naše představení nestihl, má
šanci v dalších měsících v okolí. Zatím máme potvrzené termíny pro hru
Vražda v tunelu, a to 9. 11. v 18 hodin v kině ve Ždírci nad Doubravou
a 24. 11. od 19 hodin v kulturním
domě v Přibyslavi. Pohádku domlouváme v Rozsochatci, rádi bychom zahráli i v Chotěboři, Oudoleni, Velké
Losenici a na dalších místech.
Hanka Tonarová
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KROUŽEK NĚMČINY
A ANGLIČTINY

Od listopadu zahajujeme každý
čtvrtek odpoledne v domě U Lukšů
KROUŽEK NĚMČINY A ANGLIČTINY
pro dospělé a seniory.
Kroužek je určen pro začátečníky
a mírně pokročilé, kteří by se rádi
v zimním období věnovali anglickému nebo německému jazyku. Naučíme se jazyk se vším, co k němu
patří, a později se zaměříme na
jednoduchá konverzační témata.
Kroužky vás povede paní Jana
Trnková z Havlíčkovy Borové, která
kromě jiného absolvovala v minulosti též 3-letý jazykový pobyt v zahraničí.
Kdo se chcete bavit a něco se naučit, přijďte mezi nás! Každý jazyk
je krásný....

MÁTE-LI ZÁJEM O KROUŽEK
NĚKTERÉHO Z JAZYKŮ, PŘIJĎTE
VE ČTVRTEK 1. 11. V 16:30 DO
DOMU U LUKŠŮ.

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)
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Fotbalisté Havlíčkovy Borové - mladší žáci.

Foto: Jakub Janáček
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Ve středu 31. 10. vzpomeneme 191. výročí narození K.H.Borovského
- okolí jeho sochy bude krásnější.
Foto: Otto Hájek

NAHOŘE: podzimní tvoření v MŠ. DOLE: děti z MŠ a jejich rodiče při
podzimní procházce spojené s opékáním.
Foto: Eva Šrámková
MALÍŘI SE POTKÁVAJÍ VE SVÝCH ATELIÉRECH. Uměleckými souputní-

ky jsou dva malíři a grafici, kteří žijí a tvoří na Havlíčkobrodsku.
Jedním z nich je borovský Filip T.A.K. Dlouhá léta se s kolegou
Josefem Saskou potkával v galeriích na vernisážích a letos poprvé došlo na oboustrannou vizitu v jejich ateliérech. Třiašedesátiletý akademický malíř Josef Saska zajel do Filipova ateliéru k nám do Borové. Filip nedávno Saskovi návštěvu oplatil
v jeho venkovském sídle v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. „Byl
jsem překvapen důkladným, až sterilním pořádkem ve Filipově
ateliéru,“ řekl Saska. „Mě zase, když to řeknu lidově, fascinoval
Josefův tvůrčí binec. Ke štaflím dojde, když překročí několik rozmalovaných pláten a zřejmě dost často šlápne na tuby barev,“
kontroval Filip. Co je pro výtvarnou tvorbu lepší - uspořádanost,
rozškatulkování, seřazenost, nebo neuklizenost, nelad a chaos?
To je stará rozepře všech malířů světa.
Foto: Ivo Havlík

Prvnímu setkání rybářského kroužku OS TrojHáček přálo počasí, a tak
si každý malý „TrojHáček“ na rybníce V Kopaninách ulovil okouna.
Foto: Luboš Havlíček

Pánové se publiku ve hře Vražda v tunelu velmi líbili, dokázali zvládnout text i pohyb po jevišti, a to i přesto, že občas byla naprostá tma
(to když divadelní vlak vjel do tunelu).
Foto: JenTak
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Kompletnost zpětně odebíraného eleKtrozařízení
(ElEktrowin a.s., skupiny elektrozařízení 1 – velké domácí spotřebiče, 2 – malé domací spotřebiče a 6 – elektrické nářadí)

Jde o zpětně odebírané elektrozařízení,
předejte je kolektivnímu systému ElEktrowin...

Jedná se o odpad, kolektivní systém
ElEktrowin tento elektroodpad nepřebírá.

kontakt: ElEktrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

POZVÁNKA NA KONCERT SKUPINY DOGA
10. listopadu se v borovské sokolovně opět

po roce uskuteční koncert známé rockové skupiny
Doga s populárním frontmanem „Izzym“. Kapele
bude sekundovat skupina Baron Beat, která vystoupí před i po hlavním programu.
A kdo přijde dřív, neprohloupí, do půl deváté bude
zlevněné vstupné. Tak přijďte, těší se na

vás místní fotbalisté.

Nejkrásnější jablko 2012

uzrálo v Havlíčkově borové

Krásné ocenění si ze 14. ročníku výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor, která
se uskutečnila 20. - 22. 10.
v Přibyslavi, přivezl Josef Panáček. Jeho jablka odrůdy
Rubín získala od návštěvníků
výstavy nejvíce hlasů a stal
se tak hrdým držitelem ocenění Nejkrásnější jablko roku
2012. Blahopřejeme!
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Městys Havlíčkova Borová
a občanské sdružení TrojHáček

vás srdečně zvou na tradiční
SETKÁNÍ SE SENIORY,

které se uskuteční v sobotu 24. 11. od 14:00
v klubovně Hasičské zbrojnice.

Setkání s důchodci se letos uskuteční poslední
listopadovou sobotu 24. 11. v klubovně Hasičské
zbrojnice od 14:00. Jako vždy bude připraveno
bohaté občerstvení a živá hudba. V rámci setkání
bude představen projekt občanského sdružení
TrojHáček „Bezpečný domov“, který je zaměřen
na starší generaci jako prevence před kriminalitou,
které bývá tato skupina často obětí.

