ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

www.havlickovaborova.cz

SLOVO STAROSTY
REKONSTRUKCE
SILNICE
Již pátý měsíc překonávají
občané našeho městyse
menší i větší „překážky“,
které s sebou přináší rekonstrukce silnice a chodníků.
Trošku potěšení a radosti
zažívají nyní ti, kdo bydlí přímo u silnice a sledují, jak se
dílo daří dokončovat a nejvíce se těší, až to bude hotové. Myslím si, že většina
občanů našeho městyse se
k uvedené stavbě chová velmi zodpovědně a statečně.
Vyskytují se však i drobnější
problémy, kdy je třeba hledat uspokojivé řešení pro
všechny strany. Vždy je třeba respektovat projekt, možnosti městyse, dodavatele
a spoluúčast občanů. Nikdo
nemá zájem dělat druhému
příkoří, naopak je snahou
všech věci úspěšně řešit.
Koncem tohoto měsíce
bude silnice na Přibyslav
zprovozněna, ale budou zde
pokračovat práce na pokládce chodníků, vjezdů,
vchodů a na veřejném osvětlení. Současně bude probíhat druhá část rekonstrukce, tj. úprava ploch před
základní školou a rekonstrukce silnice z náměstí až
k domu p. Karla Škorpíka.
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Po stopách K.H.Borovského – srpnový zájezd
str. 2

str

ČERVENEC – SRPEN 2012

Spolek JenTak oslavil páté
narozeniny
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Fotoreportáž z 2. ročníku
běžeckého závodu
str. 12

REKONSTRUKCE
SILNICE OBRAZEM
na str. 2
Původně plánovaný termín zahájení
rekonstrukce silnice III. třídy č. 3507
z náměstí směrem na Přibyslav až na
konec městyse, ke kterému mělo dojít
2. dubna, byl s ohledem na velikonoční
svátky o týden posunut: začalo se v úterý 10. 4. skrývkou kostek a pískového podloží. Inženýrské stavby TOMAN
začaly provádět pokládku splaškové
kanalizace, kterou si hradíme z našeho
rozpočtu. Jsem rád, že se nám na kanalizaci podařilo získat od Kraje Vysočina téměř půlmilionovou dotaci.
Splašková kanalizace bude napojena až
u domku Tonarových.
Vzhledem k hustému zasíťování je
nutný vstup do nové silnice. Vytěžené
podloží používáme na opravu místních
komunikací. Zatím jsme vyspravili cestu z Betléma směrem k vodárně. Máme vytěžené podloží podél p. Zdeňka
Strnada směrem za humna řadových
domků v ulici Polní. Začali jsme i s navážením na opravu cesty v Železných

pokračování na str. 3

BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, ZDARMA. VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČO: 00267431.
ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838
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REKONSTRUKCE SILNICE III/3507 HAVLÍČKOVA BOROVÁ – 3. ETAPA - OBRAZEM

Výměna vodovodních přípojek v rekonstruované silnici – na fotografiích v akci Karel Krčál, Petr Kučera + kámen,
o kterém se zmiňujeme ve SLOVĚ STAROSTY na str. 3 – poznáte, kde se nachází?

Probíhající práce před Hostincem u Havlíčka, stavba gabionu směrem na Přibyslav

PO STOPÁCH KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
B R I X E N 24. 8. - 26. 8. 2012
P R O G R A M:
1. den 24. 8. 2012 pátek: trasa: Salzburg, Innsbruck, Brenner, Brixen, příjezd do Brixenu kolem 16. hodiny
- odjezd na ubytování. Od 17 h začíná na hlavním náměstí celoměstská slavnost Altstadtfest, bývá vždy jednou za dva roky, ve slavnostním zahajovacím průvodu půjde i delegace za ČR, kterou bude reprezentovat
folklorní soubor Kalamajka (18 lidí). V centru města je otevřena celá řada stánků s občerstvením, hraje
hudba, kulturní program je do půlnoci. Dle dohody ve večerních hodinách společný odjezd na ubytování.
2. den 25. 8. 2012 sobota: po snídani výlet autobusem k lanovce na PLOSE, turistika po horách, cca 6 km,
nenáročná s možností občerstvení v restauraci. V odpoledních hodinách návrat do Brixenu, prohlídka
města, návštěva Havlíčkova domu, kladení květin společně s delegacemi ostatních partnerských měst.
Večer – kladení květin, posezení s Kalamajkou a delegací z Havlíčkova Brodu.

3. den 26. 8. 2012 neděle: po snídani pokračování prohlídky Brixenu, při cestě zpět návštěva města
Innsbruck, prohlídka. Návrat do Havlíčkovy Borové do půlnoci.
Ubytování je převážně ve dvou-/třílůžkových pokojích, na pokojích je sociální zařízení, ručníky, mýdla.
Adresa hotelu: Haus St. Georg, Sarns Nr. 10, 39042 Brixen, příjezd – sjezd z dálnice Brixen Sued,
poté 1 km do Albeins, poté 1 km do Sarns.
Cena ubytování EUR 35,- / osobu včetně snídaně. Více informací o Brixenu se dozvíte na www.brixen.it.
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SLOVO STAROSTY
... POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1
Vzhledem k tomu, že bylo nutno
zachovat objízdnou trasu po silnici K Vepřové, mohou být práce
kolem školy započaty až po zprovoznění - zprůjezdnění silnice
z náměstí na Přibyslav. Rekonstrukce části náměstí a silnice
K Vepřové budou probíhat již
v době, kdy budou chodit žáci do
školy.
Žádám všechny občany a žáky
školy, aby byli při pohybu po komunikacích opatrní, pozorní
a chovali se tak, aby nedošlo ke
zbytečným úrazům. Snahou
dodavatele bude dokončit druhou část co nejrychleji.
V pátek 17. 8. 2012 bylo zprovozněno veřejné osvětlení podél
celé rekonstruované silnice a konečně byla propojena i přípojka
ulice Na Výsluní.

JAK JE TO S DOTACEMI?
Průběžně usilujeme o získání
dotací. Nelze pojmout veškeré
nabídky, které postupně přicházejí a naopak čekat na nabídky,
které nepřijdou. Průběžně se
snažíme reagovat.
Chtěl bych zde připomenout,
že jsme na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze uspěli se žádostí o dotaci na bezpečný chodník. Z celkové částky
2 907 000,- Kč máme přiznánu
dotaci ve výši 70%, což jsou
2 034 000,- Kč. U České národní
banky v Brně jsme založili účet,
prostřednictvím něhož budeme
uvedenou částku čerpat a v našem rozpočtu ušetříme. Od Kraje
Vysočina jsme získali dotaci na
kanalizace ve výši téměř půl
milionu korun a dotaci na osvětlení ve výši 114 tisíc korun.
V současné době jsou z dotace
a s naším přispěním restaurována Boží muka pod farou.
vůz a zdá se, že bychom mohli

Využijeme přislíbené dotace na
nákup lesní techniky. Před dokončením je schválení dotace na
zametací vůz a zdá se, že bychom
mohli být úspěšní. Byla přijata
žádost o dotaci na zateplení mateřské školy a úřadu městyse, naopak nemůžeme zateplit a vyměnit okna v budově základní školy,
neboť nelze „starou“ budovu zateplit zvenčí. Nebyla nám přiznána dotace na rekonstrukci návsi
pod farou.

OPLOCENÍ POZEMKU
Dovolím si reagovat na četné dotazy občanů ve věci oplocení pozemku za sokolovnou. Svůj pozemek majitel oplotil poměrně nešťastně a způsobil dosti lidem
problémy. Rozmluva na téma, že
zde „odjakživa byla cesta,“ nepadla na úrodnou půdu. Argumenty, že zde chodili občané do
zaměstnání, zkracovali si cestu
na návštěvy, chodili do sokolovny, nově i do pohostinství Za sokolovnou, děti mateřské školy
používaly tuto cestu pro bezpečný přesun mimo vesnici, nově
zde chodilo hodně dětí se svými
rodiči a prarodiči na dětské
hřiště, se nesetkaly s porozuměním.
Protireakci nebudu ani vyjadřovat, ani komentovat. Myslím
si, že při špetce dobré vůle ze
strany majitele bylo možno oplotit pozemek tak, aby zde zbylo
místo i pro pěší.

ULIČKA U DOMU Č.P. 220
Touto uličkou, která se nachází
na pozemku pana Vladimíra Brože, si občané „odjakživa“ zkracovali cestu. Pan Brož se byl s maminkou u nás podívat. Oba mají
k našemu městysu velmi vřelý
vztah a jsou vstřícní. Nevadí jim,
že po jejich pozemku vede ulička,
která slouží místním lidem a souhlasí s tím, aby zde byla ulička
po-
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ponechána jako dříve. Naopak jsou
to někteří členové zastupitelstva,
kteří se obávají možnosti zranění
průchozích v případě uklouznutí.
Větší problém je převýšení, které
v horní části vzhledem k rekonstrukci vzniklo a bylo by třeba do
této části instalovat schody. Nyní
bude ulička zneprůchodněna (věřím, že pouze dočasně) a budeme hledat řešení.

KAMENY U DOMŮ
A VJEZDŮ
Některé domy v ulici Pivovarská
a Havlíčkova mají na rohu zakopán „kotvící“ kámen. U některých domů jsou kameny ještě
i u průjezdů. Při rekonstrukci bylo
třeba některé kameny upravit
tak, aby zde mohla být provedena pokládka kostek. S některými
majiteli jsem se dohodl hned,
s některými to šlo pomalu a těžko a s některými jedinci to nešlo
vůbec. Ti jsou na „své kameny,“
které zde po staletí podpírají
dům či vjezd, natolik hrdí, že při
zásahu do kamene jsou ochotni
usilovat o zastavení rekonstrukce
silnice a chodníků.
V obrazové dokumentaci na
straně 2 je jeden problematický
kámen uveden. Poznáte, kde se
nachází?

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
V úterý 8. 8. 2012 jsme byli
s panem místostarostou v Brně,
kde jsme na Státním zemědělském intervenčním fondu podali
žádost o dotaci na čističku odpadních vod. Nyní bude žádost
projednávána a budeme vyzváni
k doplnění potřebných informací.
V roce 2013 bude rozhodnuto,
jak žádost o dotaci dopadne.
V případě kladného stanoviska
by byla výstavba v roce 2013
zahájena a do provozu by měla
být uvedena nejpozději do data
1. 10. 2015.
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vyměněna okna v bytech, kde
LAVIČKY V PARKU
A CYKLISTICKÝ PŘÍSTŘEŠEK byla dosud okna dřevěná, rovněž
byla vyměněna okna ve všech
Provedli jsme opravu laviček
společných prostorách a došlo
v parku a sedací soupravy pod
také k výměně vchodových dveří.
přístřeškem pro cyklisty. Bohužel
V čp. 345 - „zámeček“ budou
i přes různá upozornění dochází
vyměněna všechna okna, včetně
ke znečišťování okolí, kde sedástřešních. Výměnu provádí firma
vají především borovští mladíci
SVĚT OKEN s.r.o. Zednické práce
a děvčata. Není mi jasné, proč
postupně provádí firma MIROmladí nejsou ochotni udělat něSLAV BLAŽEK. Touto rekonstrukcí
kolik kroků a nepotřebné odložit
budou mít všechny obecní byty
do košů, kterých je v parku
plastová okna, případně i plastodostatek. V případě, že bude pod
vé vchodové dveře. Uvažujeme
přístřeškem nadále nepořádek,
o malování společných prostor,
sezení natrvalo odstraníme.
případně malování fasády na
Máme v úmyslu instalovat
„zámečku“. Vše bude závislé od
nové koše před nákupní středispočasí, kapacity a finančních
ko a před prodejnu a pohostinmožnostech městyse.
ství U Havlíčků. Prkenné sezení
před nákupním střediskem se
osvědčilo a tak zde budeme ještě JENTAKU JE PĚT LET
instalovat svépomocí vyrobené Ochotnický spolek JenTak je již
lavičky pro občany čekající na pětiletý. V živé vzpomínce mám
autobus.
setkání se členy tohoto spolku
v rodném domku Karla Havlíčka
SCHODIŠTĚ U POŠTY
Borovského. Hřálo mě vědomí,
Ještě do zimy bychom chtěli zbu- že řada zakládajících členů si osadovat schodiště u pošty s chodní- hala divadelní kumšt již v zákem na parkoviště. Do poptávko- kladní škole v divadelním krouvého řízení se přihlásila jedna žku, na vánočních besídkách
firma a tak zvažujeme, jak celou a veřejných představeních. Od té
akci provést. Rada městyse roz- doby se členové postupně prohodne v nejbližších dnech.
pracovali k velmi zdařilým hereckým výkonům a svými vystoupeVEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE ními v Havlíčkově Borové a okolU městyse pracují na veřejně ních obcích spolek zaujal. Čleprospěšné práce v současné nové pomáhají i při zajišťování
době paní Jitka Fiedlerová a pan různých jiných akcích v našem
Miroslav Rotschedl. Pracovní po- městysi. Za dosavadní působení
měr ukončil Jiří Adam, který si a aktivitu vyjadřuji ochotnickému
našel nové zaměstnání. Všem za spolku poděkování s gratulací
jejich snahu a práci děkuji a Jiří- k malým kulatinám a do dalších
mu přeji na novém pracovišti let přeji hodně elánu, nadšení
hodně úspěchů a vyšší výdělek.
a radosti.

VÝMĚNA OKEN
V OBECNÍCH BYTECH
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V pátek 24. 8. 2012 dokončíme
výměnu oken a dveří v obecních
domech. V čp. 220 - „nový dům“
a čp. 110 (bývalý národní výbor
a kanceláře družstva) byla
vyměněna okna v bytech, kde

ZÁJEZD DO BRIXENU
Od pátku 24. 8. do neděle 26. 8.
se uskuteční plánovaný zájezd do
Brixenu. Přihlásilo se celkem 55
účastníků. Museli jsme objednat
větší autobus. Věřím, že se
přihlášení na zájezd těší. Bližší
informace, včetně programu
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informace, včetně programu na
dané dny, prosím, hledejte na
straně 2.

LETNÍ KINO
Zvu všechny občany do letního
kina. Přijďte si užít konec prázdnin a dovolených k sokolovně.
Přichystali jsme pro Vás druhý
ročník letního promítání.
Vše má ve své režii pan Jiří
Čáslavský, kterého u nás rádi
přivítáme. Přejeme si, aby vyšlo
počasí, byla dobrá nálada a měli
jste se fajn. Drobné občerstvení
a nápoje zajistí fotbalisté v „garáži“. Program promítání na jednotlivé dny je pestrý a věříme,
že si vybere každý podle svého
vkusu.

Vstupnédobrovolné.Změnyprogramuvyhrazeny.

BOROVSKÉ LISTY V NOVÉM
Od ledna 2012 jsme Vám přinášeli Borovské listy v nové grafické
úpravě, rozsahu a kvalitě. Někteří
čtenáři se ptali, proč nebyly vydány Borovské listy v červenci?
Nezapomněli jsme, ale pracujeme na nové grafické i tiskové
formě, kterou našim čtenářům
předkládáme v podobě tohoto
letního dvojčísla, a přejeme si,
aby se Vám nové vydání líbilo.
Otto Hájek, starosta
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA D N E
USNESENÍ Z A S T U P I T E L S T V O

12. ČERVENCE 2012

MĚSTYSE SCHVALUJE:

5/7/2012

- směnu pozemků mezi Městysem Havlíčkova Borová s majetkovým podílem 39/710 na straně
jedné a Lesním družstvem obcí Přibyslav na straně druhé; seznam pozemků určených ke
směně je přílohou zápisu ze zastupitelstva konaného dne 12. Července 2012.
- neschvaluje žádost pana Přemysla S. o koupi pozemku p.č. 31/73/1.

6/7/2012

- žádost pana Vladimíra Z. o montáž fotovoltaických panelů na střechu domu v Peršíkově čp.7.

7/7/2012

- žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová o udělení výjimky z počtu žáků pro
školní rok 2012/2013.

8/7/2012

- odprodej kostek v ceně 300 Kč/m2 pouze osobám, které bydlí u rekonstruované silnice
III/3507 a jejich žádost o dodláždění přímo souvisí s touto rekonstrukcí.

9/7/2012

- žádost TJ Sokol Havlíčkova Borová o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace na opravu
tribuny a opravu antukového hřiště do 31. 8. 2012.

4/7/2012

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA D N E
USNESENÍ

5/8/2012

6/8/2012

ZASTUPITELSTVO

9. SRPNA 2012

MĚSTYSE SCHVALUJE:

- směnu pozemku p.č. 1990 ve vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová písmeno a) o výměře
134 m2 v k.ú. Havlíčkova Borová za pozemek p.č. 1898/2 písmeno b) v k.ú. Havlíčkova Borová
ve vlastnictví Jiřího S., Chotěboř, a pozemku ve vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová p.č.
1990/2 o výměře 200 m 2 v k.ú. Havlíčkova Borová za pozemek p.č. 1987/3 o výměře 181 m 2 v
k.ú. Havlíčkova Borová ve vlastnictví Zdeňka D., Havlíčkova Borová.
- koupi pozemků p.č. 136 o výměře 370 m2 v k.ú. Perškov, p.č. 137 o výměře 2298 m2 v k.ú.
Peršíkov, p.č. 147 o výměře 3607 m2 a p.č. 282 o výměře 4287 m2 v k.ú. Peršíkov, zapsaných
na LV 294 za celkovou cenu 60.542,- Kč.

7/8/2012

- změny v rekonstrukci silnice III/3507 – 3. etapa Havlíčkova Borová dle předložené
projektové dokumentace.

8/8/2012

- podání změnového hlášení na SZIF tak, aby mohla být pořízena technika dle předvýběru,
který provedla určená komise.

9/8/2012

- pořízení dokumentace na výstavbu teplovodu a případné podání žádosti o dotaci na tuto
akci.

10/8/2012

- vybudování schodiště u pošty dle projektu. Výběrem dodavatele pověřuje Radu městyse.

11/8/2012

-plánované přípravné práce na zavedení teplovodu do ZŠ.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 2012 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.
VALNÁ HROMADA TJ SOKOL
Na pátek 7. září 2012 svolává Tělovýchovná jednota SOKOL Havlíčkova Borová valnou hromadu.
Začátek je v 18.00 hodin v sokolovně.
Otto Hájek, předseda TJ SOKOL
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SLOVO HEJTMANA
V létě si více všímáme přírody, máme na to přece jen více času – už
proto, že dny jsou delší. Při častých diskusích o přírodě jsem si
opět připomněl, že nejlépe prospějeme rozvoji krajiny i zemědělcům konzumací českých produktů.
Jednou ze základních potravin
v našem jídelníčku jsou brambory.
To je známý a pro nás samozřejmý
fakt stejně jako skutečnost, že každý třetí český brambor vyroste na
Vysočině. Ne tolik známý je fakt,
že už od roku 1923 funguje u nás
Výzkumný ústav bramborářský
v Havlíčkově Brodě. Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou,
šlechtěním a ochranou brambor.
Poskytuje také poradenské služby.
I jeho zásluhou je vysoká kvalita
této naší oblíbené poživatiny na
našich polích i talířích.
V srpnu jsem zahajoval v Oudoleni na Havlíčkobrodsku odborný

ni na Havlíčkobrodsku odborný
bramborářský seminář spojený
s výstavou vzorků hlíz raných odrůd brambor a přehlídkou odrůdových pokusů brambor. Díky příznivým podmínkám i odborníkům
se u nás bramborám daří. A ty naše vysočinské jsou i chuťově nedostižné. Kdo má možnost porovnání, jinou bramboru už chtít nebude. Ale pozor, protože jsou tak
dobré, je možno se jich přejíst,
což se mi podařilo při ochutnávce
na bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě.
Příroda našeho kraje a zemědělská výroba patří k sobě a nelze
je oddělit. A o potravinářských
produktech to na Vysočině platí
dvojnásob. Je dobře, že si častěji
i při nákupech všímáme původu
potravin a že díky mnoha i naším
propagačním akcím už více preferujeme poživatiny české nebo
ještě lépe regionální. Pomáháme
tím nejen zemědělcům, ale záro-

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ – DOTAZNÍK
Vážení občané, společně s obecním zpravodajem se Vám dostal
do rukou dotazník. PROSÍM, NEVYHAZUJTE JEJ DO KOŠE, ALE
POKUSTE SE HO VYPLNIT. O co se vlastně jedná a proč na Vás
někdo chce odpovědi na otázky? Od roku 2006 působí v našem
regionu Místní akční skupina Havlíčkův kraj (MAS), která se
snaží prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu získávat dotace na projekty na venkově. Příští rok končí
plánovací období 2007-2013 a již teď se připravují pravidla pro
období 2014-2020. Pokud chceme i nadále na našem území
čerpat z evropských fondů dotace, musíme mít zpracovanou
Integrovanou rozvojovou územní strategii a podrobný Strategický plán MAS Havlíčkův kraj. Tomuto zpracování předchází
důkladné zmapování potřeb „v terénu“. Někdo může namítnout, že ho evropské peníze nezajímají, čerpat je nechce a stejně ví, že nic neovlivní. Ať již máte názor jakýkoliv, věnujte
10 minut svého času zamyšlení nad tím, co by se dalo ve Vašem
okolí vylepšit, co by mohlo být pro Vaše místo, kde žijete,
prospěšné. Když nebudeme čerpat my, budou čerpat jiní a my
budeme jen přihlížet. S Vaším panem starostou jsem domluvena, že dotazník obdržíte a vyplněný jej můžete odevzdat
na úřad městyse, do místní prodejny, do knihovny, zkrátka tam,
kde je u Vás zvykem. Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete
stanovit priority a cíle pro blízkou budoucnost.
S přáním hezkého zbytku léta
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
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veň ovlivňujeme stav přírody.
S blížícím se podzimem pro mě
končí čtyřleté období ve funkci
hejtmana Kraje Vysočina. Vzpomínky a pocity z této etapy mého
života jsou vesměs pozitivní. Především jsem se za tu dobu na
všech úrovních potkal v našem
kraji s množstvím lidí ochotných
poctivě pracovat pro společný
prospěch. Starostové měst a obcí,
úředníci, zaměstnanci kulturních,
školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve firmách nejrůznějšího zaměření – na
všech místech jsem nalézal lidi,
kterým o něco jde a umí zabrat.
Také proto se cítíme na Vysočině
příjemně a vnímáme, že náš kraj
je regionem vlídných a schopných
lidí. Rád bych všem našim občanům velmi poděkoval a popřál jim
do dalšího období pevné zdraví
a časté pracovní i soukromé radosti.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

P O Z V Á N K A NA HASIČSKOU
SOUTĚŽ O POHÁR IZS
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAVLÍČKOVA
BOROVÁ ve spolupráci s HASIČSKÝM
ZÁCHRANNÝM SBOREM KRAJE VYSOČINA,
Územní odbor Havlíčkův Brod, a MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ srdečně zvou všechny
příznivce hasičského hnutí na
XVII. ROČNÍK SOUTĚŽE JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY O POHÁR INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU OKRESU H. BROD.
SOUTĚŽ SE USKUTEČNÍ DNE 15. ZÁŘÍ 2012
NA ASFALTOVÉM HŘIŠTI U SOKOLOVNY.
ZAČÁTEK AKCE JE KOLEM 10. HODINY.
K vidění bude přibližně 40 družstev složených
z výjezdových jednotek obcí, které se utkají v
netradičním požárním útoku, jež má co nejvíce
simulovat zásah při skutečné události. Pro soutěžící i přihlíženící bude připraveno bohaté občerstvení a pro všechny pak zajímavá podívaná.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ.

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Z Š a MŠ informuje
HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!
Prázdniny se chýlí ke svému konci
a rodiče se jistě těší, jak svoje ratolesti na deset měsíců zase pošlou
do školy. Stejně je tomu i u nás, zaměstnanců školy. I my se nemůžeme dočkat, až se rozezní školní zvonek, třídy se zaplní žáky, sborovna
ožije hlasy učitelů, ve školní jídelně
to zavoní dobrůtkami a ve školní
družině budou domácí i přespolní
žáci trávit chvíle po vyučování.
Ve vzpomínkách jsou doby, kdy
bylo ve třídě téměř plno. Za dvacet
let je situace mnohem horší. Dětí
školou povinných každoročně ubývá, stejně tak i v mateřské škole.
Základní škola má rozhodnutím zastupitelstva městyse udělenu výjimku z počtu žáků na jednu třídu.
Od září budeme vyučovat devět postupných ročníků samostatně, každý ve své třídě, tj. nebudeme do
jedné třídy spojovat dva ročníky. Je
to náročné především po finanční
stránce, neboť se nám nedostávají
prostředky na platy zaměstnanců.
Všichni pracují pouze za tabulkové
platy, nikdo nepobírá osobní příplatek a nejsou vypláceny odměny.
Jakoukoliv aktivitu, kterou zaměstnanci konají, konají zdarma a odměnou je jim jen poděkování za dobře
odvedenou práci. To, co dokázaly
moje kolegyně v základní škole v oblasti dalšího vzdělávání a přípravy
na vyučování v průběhu minulého
školního roku, zaslouží významné ocenění. Touto cestou jim veřejně
děkuji, zvláště pak velmi oceňuji
práci koordinátorky programu
„Zdravá interaktivní škola” Martiny
Brychtové,
která
odpracovala
neuvěřitelné množství hodin jak při
zajišťování výběrových řízení a
vzdělávání pedagogů, tak i při
samotné
montáži
konkrétních
prvků.

NOVÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Ve školní jídelně budeme od letošního školního roku platit obědy bezhotovostně. V době školních prázdnin jsme zakoupili nový počítač a nový program na
stravování. Vedoucí provozářka
školní jídelny paní Dana Veselá
a ekonomka školy paní Marie
Štefáčková strávily hodně času
nad instalací a zadáváním dat do
počítače. Vzhledem k některým
neukázněným rodičům nemáme
stále ještě dokončenu databázi,
a tak budeme nuceni ještě v září
použít starý model, tj. platbu
v hotovosti. Během září doženeme opozdilce a zapomnětlivce
a program by měl plně fungovat.

MATEŘSKÁ ŠKOLA OD ZÁŘÍ
V mateřské škole dochází
k personální změně. Po dlouhých
letech odchází z funkce vedoucí
učitelky, dříve ředitelky mateřské
školy, paní učitelka Jaroslava
Hájková, která si bude užívat starobní důchod. Za její dlouholetou práci na poli výchovy a vzdělávání dětí v mateřské škole jí
moc děkuji a přeji jí hodně zdraví
a radosti z vnoučat, na které se
těší. Na uvolněné místo nastoupí
na dobu určitou slečna Jana
Smejkalová, učitelka, od září
2012 již provdaná paní Jana
Sobotková.
MŠ BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 27. 8. 2012, DENNĚ OD 6.30 DO
16.00. ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU 2012/2013 BUDE V ZŠ V PONDĚLÍ 3. 9. 2012 OD 7.15 HODIN.
PROVOZ V

Pedagogický sbor v základní škole a ve školní družině bude pokračovat ve stejném složení jako
v roce minulém. Stejně tomu bude i ve školní jídelně a u provozních zaměstnanců.

ČERVENEC - SRPEN 2012
Všem dětem a žákům přeji šťastné
vykročení do nového školního roku,
rodičům pak hodně radosti
ze svých dětí, zaměstnancům školy
přeji hodně trpělivosti při práci se
svěřenými dětmi, žáky a strávníky.
Otto Hájek, ředitel školy

ŠERPOVÁNÍ
P Ř E D Š K O LÁ K Ů
ANEB MALÉ OHLÉDNUTÍ
ZA UKONČENÍM ŠKOLNÍHO
ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Předškoláci z naší Mateřské školy
se rozloučili se školním rokem opravdu slavnostně. Na čtvrteční
odpoledne 28. června si do MŠ
pozvali své rodiče, prarodiče, sourozence a hosty. Chtěli všem ukázat, co už umí a jak jsou připraveni na vstup do 1. třídy Základní
školy. Vystoupení se jim povedlo
a všichni přítomní je po celou
dobu odměňovali svými úsměvy
a potleskem.
Ale i našich šest předškoláčků
čekalo velké překvapení. Pan ředitel jim předal ŠERPY na znamení
ukončení předškolní docházky. Od
svých učitelek pak děti dostaly
Pamětní list a knihu s dětskými
příběhy pro vzpomínku na MŠ.
Kamarádi, kteří ještě ve školce
zůstávají, se s nimi rozloučili pěknou básničkou a kytičkou. Každý
si také odnášel plnou tašku různých dárkových drobností, které
jim financovali rodiče a sponzoři,
kteým bychom tímto rádi poděkovali. Celé slavnostní rozloučení
s Mateřskou školou jsme zakončili
společným posezením.
Jménem všech zaměstnanců
Mateřské školy bych chtěla předškoláčkům popřát šťastné vykročení do nového školního roku
a mnoho úspěchů v 1. třídě.
Eva Šrámková
Další užitečné informace najdete na
stránkách ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
na adrese http://zsborova.ic.cz.
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TJ SOKOL i n f o r m u j e
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PROHLÁŠENÍ K ZAHÁJENÍ NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO
ROČNÍKU 2012/2013

Sportovní přátelé, příznivci našeho fotbalového oddílu, o víkendu 11. a 12. srpna 2012 začal soutěžní ročník
2012/2013 fotbalových soutěží. Pro naše první mužstvo je to v pořadí již 45. od založení našeho fotbalového oddílu
(1968) a 5. ročník, kdy hraje naše A mužstvo v krajských soutěžích. Loňský soutěžní ročník se A mužstvu vydařil,
když v konečném součtu skončilo na pěkném 4. místě. Potěšující je i skutečnost že jsme byli nejlepší ze všech
zástupců našeho okresu hrající v I.B. třídě. Vyslovuji naději, že i letošní ročník bude stejně tak úspěšný a naše mužstvo se bude pohybovat v popředí tabulky. Naším cílem je hrát pohledný fotbal, který se bude líbit divákům, i když
v 1. kole na domácím hřišti proti Lučici se všechny body ztratily, věřím, že další kola budeme zažívat více radosti.
Složení našeho prvního mužstva se proti loňské sezoně moc nezměnilo. Bylo ukončeno hostování Tomáše Stejskala, který se vrátil zpět do SK Vepřová a prodloužili jsme hostování Radku Klementovi v FK Česká Bělá. Naopak na
roční hostování přišel z SK Vepřová Jan Chlubna (bratr Aleše). Podařilo se nám prodloužit do 31. 12. 2012 hostování Petra Rakušana z FK Česká Bělá. Z hostování z SK Přibyslav se vrátil náš dorostenec Marek Fišer, který se za-pojil
do A týmu. Realizační tým zůstává stejný, tj. Roman Brukner a Zdeněk Hlaváček.
Pro B tým byl loňský ročník velmi úspěšný. Hráči vyhráli svoji soutěž IV. třídu a postoupili do třídy třetí. Je to
úspěch hráčů a realizačního týmu. Vyslovuji naději, že se ve vyšší soutěži neztratí a povedou si úspěšně. První tři
body ze soupeřova hřiště jsou potěšující. V současné době máme nedostatek hráčů u obou mužstev a začíná se
projevovat chybějící dorostenecké družstvo, které jsme, vzhledem k nedostatku hráčů dorosteneckého věku, před
dvěma lety zrušili. Problematika počtu hráčů bude i těžký oříšek, který musíme rozlousknout. Přijali jsme opatření
při losování tak, aby ve stejný den nehrála obě mužstva. Pro B tým je hracím dnem sobota s úředním začátkem.
Není to nejlepší řešení, ale jiné se zatím nenachází. Mladší žáci zahájí svoji soutěž 5 + 1 v neděli 2. 9. v 10.00 hodin
na domácím hřišti utkáním s Lučicí. V letošním ročníku budou poprvé jezdit v podzimní části naši nejmladší na
utkání mikrobusem pana Ivana Vítka. Dopravu pro A tým zajišťuje Havlíčkova Borová zemědělská a.s. Hráči B týmu
si zajišťují dopravu osobnímu auty, pouze do Hněvkovic a do Dolního Města pojede autobus.
Byla započata rekonstrukce tribuny na našem hřišti, kterou provádí firma Miroslav Blažek. Diváky prosím o trpělivost, oprava by měla být hotova v co nejkratší době.
Závěrem mi dovolte, abych popřál vše našim mužstvům jménem našeho oddílu co možná nejlepší umístění
a hlavně radost ze samotné hry. Divákům pak příjemné chvíle v našem sportovním areálu, při utkáních našich
mužstev.
Josef Staněk, předseda oddílu

ROZLOSOVÁNÍ 2012/2013 – PODZIM 2012

zpracovali: Otto Hájek a Josef Staněk st.

8

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
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HLÁSÍ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
PRO NEJMENŠÍ TROJHÁČKY,

DRAKIÁDA A ZÁVODY
PRO DOSPĚLÉ LOVCE
Jelikož se prázdniny blíží kvapem
ke svému konci a vítr nám přivane
podzim, rádi bychom přivítali školní rok a zakončili letní prázdniny,
jak jinak, než netradičně v trojháčkovském pojetí.
Tedy prosím zapište si datum
sobota 8. září 2012 od 7:00 hodin,
den kdy se bude konat 2. ROČNÍK
DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ.

Počítáme i s větrem ve vlasech
a rádi bychom současně uspořádali „DRAKIÁDU“ pro malé i velké,
rybáře i nerybáře, pro každého
kdo se chce na pár chvil vrátit do
dětství.
V průběhu odpoledne budou
připraveny soutěže pro dospělé
a 1. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
PRO DOSPĚLÉ LOVCE, který by měl
probíhat až do pozdních večerních
hodin. Bližší program prozatím
neprozradíme, věříme ale, že nás
čeká velmi mnoho smíchu a dobré
nálady.
Jak bývá naším dobrým zvykem,
plánujeme bohaté občerstvení.
Těšit se můžete na netradiční
kuchyni. A cože bude dobrého…?
Nechte se překvapit a přijďte,
budeme se těšit!
za OS TrojHáček
Luboš Havlíček

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK T ROJ H ÁČEK
Pro začínající malé rybáře organizuje OS TrojHáček rybářský kroužek.
Děti zde získají nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých rybolovných
technikách či znalosti flory a fauny. Projekt je realizován pod záštitou
Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová. Rybářský kroužek
probíhal již minulý školní rok 2010/2011, nepodařilo se ale bohužel
dodržet jeho pevné termíny, což chceme nyní vyloučit a nastavit
pevná a platná pravidla. Kroužek se v minulém období těšil velké
oblibě jak malých rybářů, tak u rodičů i učitelského sboru, proto by
byla veliká škoda v našem úsilí dále nepokračovat a nedopřát našim
nejmenším radost a pohodu strávenou u vody.
Pro aktuální informace o začátku kroužku, jeho organizaci a vedení
sledujte naše webové stránky www.trojhacek.cz, které získávají finální
podobu. Těšíme se na každý komentář i nápad na zlepšení. V sekci „Rybářský
kroužek“ brzy přibydou podrobné informace i formulář pro přihlášení.
V průběhu podzimu máme připravené i další akce, ovšem správné
načasování je základem úspěchu, tedy nezbývá než poděkovat Vám za
podporu a popřát všem krásný zbytek prázdnin.
Těšíme se na viděnou, OS TrojHáček

POJEĎTE S NÁMI V ZÁŘÍ NA VÝLET!
8. 9. sobota odpoledne – VELBLOUDÍ FARMA
Pojedeme za troškou exotiky. Uvidíme, jak se v našich klimatických
podmínkách daří korábům pouště - velbloudům.

15. 9. sobota - ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ (CELODENNÍ VÝLET)
Tato akce se nemusí představovat. Vůně burčáku a vína, otvírání mázhauzů, řemeslný jarmark, hudba a tanec a ostatní doprovodný program.

22. 9. sobota - TELČSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI (CELODENNÍ VÝLET)
Kdo má rád trochu historii, dorazí na správné místo. Městem zavládne středověk, ožijí řemesla, ochutnáme dobroty a to celé bude podbarveno dobovou hudbou. Telčské náměstí se stane živou kulisou.
Informace o cenách a časech odjezdů na telefonním čísle
+420 776 297 888. I. Vítek a I. Danišková
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KŘÍŽOVKA O CENU

VODOROVNĚ: A: skládat (hudbu); B: předložka; mongolská
jednotka délky; vyrýval C: filmový Rada; Akademie
múzických umění D: ohlášení; vyrážka E: bájný letec;
chemická zn. kobaltu F: 1. část tajenky; první žena;
Východní Čechy G: Kristova iniciála na kříži; francouzská
tisková agentura; francouzsky „ne” H: akvarijní rybka; plod
čínského stromu I: lichokopytník J: 2x snížený tón;
blanokřídlý hmyz; předložka.
SVISLE: 1: vnitřní část ucha 2: starost; název hlásky;
starořecká bohyně úsvitu 3: patřící mouše; anglicky „to”;
hořlavina 4: 2. část tajenky 5: křestní jméno našeho
starosty; citoslovce výsknutí; písemnosti; 6: zavářka do
polévky; slon 7: zájmeno osobní; zlato; mzda
8: vražení; záchranný vůz 9: francouzský spisovatel; malý
cvok 10: překladatelka. Nápověda: URTON; EOS; AYMÉ

Správná tajenka z minulé křížovky zněla:
„PODOUBRAVÍ“. Výherci tentokrát jsou:
1. JOSKOVÁ IVA, 2. BALKOVÁ HANA
3. ONDRÁČKOVÁ BOŽENA Svoji výhru si mohou
vyzvednout na Úřadu městyse. Blahopřejeme!
SPRÁVNOU TAJENKU MŮŽETE DORUČIT DO 20. 9. NA ÚŘAD
MĚSTYSE (do schránky nebo e-mailem). NEZAPOMEŇTE
UVÉST VAŠE JMÉNO A ADRESU. H O D N Ě Š T Ě S T Í !

SEZÓNA MOŠTOVÁNÍ SE BLÍŽÍ
Zahrádkářský svaz Havlíčkova Borová provádí
stejně jako před rokem v rámci borovského
posvícení V SOBOTU 1. ZÁŘÍ 2012 OD 10.00
DO 11.00 HODIN MOŠTOVÁNÍ ZDARMA.
Každý si může dovézt maximálně 20 kg jablek, ze kterých je cca 10 litrů moštu. Při větším množství jablek bude vybírán poplatek
3,- Kč/litr moštu. Pravidelný provoz moštárny
bude vždy v pátek od 16.00 do 17.00 hodin.
ZAČÍNÁME 14. ZÁŘÍ a poslední moštování
bude 26. října 2012. Za litr moštu je poplatek
3,- Kč. Těšíme se na Vás v moštárně v Havlíčkově Borové, Horní obec 120.
Za Český zahrádkářský svaz Karel Sobotka
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DEN MAS V MODLÍKOVĚ ANEB NENÍ MASKA JAKO MASKA
V sobotu 4. 8. 2012 se v Modlíkově uskutečnila společná akce Místní akční skupiny Havlíčkův kraj a Obce
Modlíkov - Není Maska jako maska, která byla podpořena z Fondu Vysočiny z dotačního programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2012. O organizaci se vzorně postarali obyvatelé Modlíkova, zástupci všech spolků i jednotlivci.
Sportovně zábavné odpoledne, plné dětských her a
soutěží, navštívilo zhruba 300 lidí. Fandit přijeli zástupci
z Pohledu, Stříbrných Hor, Přibyslavi, Vepřové, Slavíkova, Vojnova Městce, Ždírce nad Doubravou, Oudoleně, Světnova a také zhruba 20 obyvatel z H. Borové.
Největší úspěch sklidila jednotka místních hasičů, která předvedla v rekordním čase požární útok a postavila
do soutěžního klání o nejrychlejší hašení žízně také tři
svá družstva. Ukázky svých výrobků předvedli klienti
Do-mu s pečovatelskou službou (DPS) ze Slavíkova a ze
Ždírce nad Doubravou. Návštěvníci akce mohli na stáncích obdivovat výrobky z keramiky, z korálků, z perníku,
drobnou bižuterii i velikonoční kraslice. Šikovné ruce
perníkářek ze Stříbrných Hor, přímo před očima diváků,
vytvářely cukrovou polevou složité ornamenty na předem upečené perníčky. Pan Čapek z Modlíkova zapřáhl
kočár do koní a celé odpoledne prováděl „vyhlídkové
jízdy“ po Modlíkově. Kdo se nechtěl účastnit soutěží,
mohl posedět v perfektně připraveném sportovním
areálu, pobesedovat a poslouchat skvělou muziku.
A našly se také dva páry tanečníků, kteří nevydrželi
nečinně přihlížet a na chvíli obsadili taneční parket.
K dobré náladě přispěl výborný moderátor pan Najman
a nechybělo ani chutné občerstvení! V bedně se rožnilo
prasátko z chovu Družstva vlastníků půdy a majetku ze
Slavíkova, pivo mělo říz a pro děti byly připraveny nějaké ty pamlsky. Jakmile vzduch provoněla káva, objevily
se k zakousnutí dobré perníčky, kterých velkou krabici
napekly šikovné babičky z DPS ze Slavíkova. Z perníku
byl také pozdrav Slavíkova pro Modlíkov. Pan starosta
obdržel na památku slavíkovský obecní znak. A aby pořádající obec nepřišla zkrátka, zajistil pan starosta ze
Škrdlovic putovní pohár MAS, který budou modlíkovští
opatrovat až do dalšího ročníku DNE MAS.
Odpoledne v Modlíkově se vydařilo díky obětavé práci
pořadatelů, díky sponzorským darům a v neposlední
řadě, díky krásnému počasí. Děkuji všem, kteří přiložili
„ruku k dílu“ a strávili příjemné odpoledne v Modlíkovském kulturním areálu.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj

NABÍDKA KNIHY KE KOUPI
Na úřadu Městyse Havlíčkova Borová a v místní knihovně si
můžete zakoupit knihu PARTYZÁNSKÁ ODYSEA – osud
Věry Pilařové v ceně 300 Kč.
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nechaly si pomalovat obličej,
JENTAK JSME OSLAVILI arodiče
si dali dobré občerstvení
P ÁT É N AROZEN INY !
i něco k pití, a někteří s námi
Ochotnický spolek JenTak Havlíč- opravdu prožili celé odpoledne.
kova Borová oslavil v sobotu
Všem, kdo se neohlíželi na po11. srpna své páté narozeniny. časí a přišli, mnohokrát děkuji,
Ačkoli nám počasí vůbec nepřálo velmi si vážíme přízně našich
a kromě nízkých teplot i zapršelo, diváků, bez nichž by naše snažení
oslavy jsme si tím zkazit nenecha- nemělo smysl a ani by nás hraní
li. A naše publikum, jemuž byly nebavilo. Děkujeme všem, kdo
oslavy především určeny jako po- přišel na jarmark, aby představil
děkování za přízeň, také ne.
své výrobky a umění, jmenovitě
Už v pátek na derniéru hry Ne- panu Macounovi, který měl
beská komise dorazilo na šest de- ohromný úspěch a velmi se dětem
sítek diváků, kteří sice jektali zu- věnoval. Obrovský zájem byl
by, neb jsme hráli venku na jevišti i o malování na obličej, takže se
na farním dvoře, ale aplausem na nám pak po farním areálu potulokonci se rozehřáli, a zahřáli i srdce valy děti s malovanými maskami
herců. (Jeviště nám postavili ve na obličeji, draky kolem očí,
svém volnu pánové Kučera a Sed- a když pak ovládly námi opuštěné
lák. Takže: díky moc kluci!)
jeviště, viděli jsme, že se mezi
V sobotu jsme příchozím nimi najde spousta našich potenpředstavili naše nové logo, jehož ciálních pokračovatelů.
tvůrcem je Klárka Nejedlá (díky ní
Připomeňme ještě, co to vlastmáme i nová trička a placky), ně JenTak je? Parta nadšenců,
připomněli v krátkých scénkách kteří chtějí hrát divadlo pro radost
ukázky z našich odehraných her, a svou i publika. Hrajeme jak větší
pak už si všichni přítomní mohli divadelní hry a pohádky, tak
užít jarmark, děti si zasoutěžily, menší scénky, například na
fffff
slavnos
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i okolí, pořádáme adventní zpívání, vánoční zastavení, vánoční jarmark, děláme předtančení a půlnoční překvapení na plesech, ale
pořádáme třeba i sbírku obnošeného šatstva a podobně. Vše
samozřejmě záleží na času a kapacitě spolku. Pokud nějaké účinkování odmítneme, tak proto, že
nechceme dělat polovičaté věci.
Rádi bychom, aby i nadále
zůstalo hlavní náplní JenTaku hraní divadelních her, jejichž zkoušení ovšem zabere spoustu času. Na
podzim Vám představíme opět
jednu cimrmanovskou hru a pak
pohádku pro větší děti, ale víc již
prozrazovat nebudu.
Hana Tonarová, rejža JenTaku

Nové logo JenTaku, autor Klára Nejedlá

BRAMBORÁŘSKÝ DEN SE VYDAŘIL
Dne 2. srpna se na pozemcích zemědělské akciové společnosti
uskutečnil 16. ročník „Bramborářského dne“. Spolupořadateli byli
Ústřední bramborářský svaz a Výzkumný ústav bramborářský
v Havlíčkově Brodě. Této akce se jako hosté účastnili i hejtman kraje
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, prezident agrární komory Ing. Jan
Veleba a několik poslanců parlamentu ČR – členů zemědělského
výboru.
Po odborných přednáškách, které se uskutečnily v kulturním
domě v Oudoleni, se více jak 200 účastníků přemístilo na pole, kde
jsou vysazeny pokusné parcelky 210 odrůd od všech firem, které se
v ČR zabývají množením brambor. Zastoupení zde měly odrůdy
konzumní i odrůdy na zpracování pro výrobu škrobu, hranolků nebo
chipsů. Je zde také vysázeno několik odrůd s dužninou modrou,
fialovou, červenou nebo kombinace barev fialovo-žlutá.
Svým rozsahem i návštěvností je to největší bramborářská akce
v České republice. Díky perfektnímu organizačnímu zajištění a
v neposlední řadě i díky pěknému počasí se tento den vydařil.

Jarmark si užili děti i dospělí a díky panu
Macounovi si zkusili i sami vyrábět

Páteční derniéra hry Nebeská komise

Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
jentakhavlickovaborova.webnode.cz
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PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ 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

Cena/rok v Kč od

do 39
1194
40-45
1376
46-59
1444
60-69
1524
70-79
1622
nad 80
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
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INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY

Nabídka služeb:
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

Pokud budete chtít , dojedeme za Vámi až domů. Naši
návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email : martingron@seznam.cz

Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)

BOROVSKÁ DESÍTKA
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TRAŤOVÝ REKORD LEPŠÍ O 2 MINUTY
Druhý ročník běhu na 10 kilometrů se
uskutečnil 28. července. Zúčastnilo se
ho 123 závodníků – z toho 28 žen.
Vítězem, který o 2 minuty překonal
loňský traťový rekord, se stal teprve
19-letý Matěj Trávníček z Nového 123 závodníků na startu…
Města na Moravě, který proběhnul
cílovou páskou v čase 35:15. Patrik
Kučera, který byl nejrychlejším borovským běžcem, doběhl do cíle ve skvělém čase 39:45. Za zmínku jistě stojí
také skóre pěti dam, které uzavřely
celý závod a dorazily do cíle za 1 hodinu a necelých 49 minut.
Perfektní organizace, soutěže pro …a na trase
děti v zázemí u sokolovny, občerstvovací stanice na trase a výborné pohoštění, které po celou dobu zajišťovalo občanské sdružení TrojHáček,
udělali z tohoto sobotního odpoledne
krásný a nezapomenutelný zážitek.
Vše o závodě najdete na webových
stránkách závodu borovska10.wz.cz.
Nezbývá, než se těšit na jeho příští
ročník.

Občerstvovací stanice na 5. kilometru

V těsném závěsu za ostatními borci

Klobouk dolů také nad touto účastí

