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Borovská desítka
Famózní Leoš Pelouch! Najde
v Borové někdy přemožitele?

Další skvělý běžecký výkon Leoše
Peloucha mohli v sobotu 28.
července vidět diváci na Borovské
desítce. Závodník z Chotěboře
zdolal o tři vteřiny svůj loňský čas
a završil tak svůj kvartet vítězství
v řadě. V celkovém počtu triumfů už
překonal Matěje Trávníčka (ten se
však posledních ročníků neúčastní).
Ani přes trochu očekávaného vítěze
ale rozhodně nebyla Borovská
desítka nuda.
Už před závodem se mnozí diváci
ptali, jestli Leoš Pelouch bude letos
obhajovat.
Ten se už možná v těch chvílích
rozběhával sprintem do borovského
kopce. S lehkostí a bez výrazného
zadýchání. Na trati pak opět nenašel
mezi 327 běžci v hlavní kategorii
přemožitele. A ani tentokráte
ho druhý Jakub Exner, který mu
vloni doslova dýchal v cíli na záda,
nedokázal překonat. Exner však měl
letos k vítězství výrazněji dále než
vloni (ztráta 47 vteřin). Třetí pak se

Poslední radosti
místostarosty, str. 4

Oslavy fotbalu, str. 6

ztrátou 1 minuty a 17 vteřin skončil
historicky první vítěz závodu Jiří
Brychta.
Cílem za bouřlivého potlesku doběhl
Pelouch v čase 35:27 a mohl si tak
odnést i speciální cenu z ateliéru Filipa
T.A.K. K vidění však byly za dusného
horka další skvělé sportovní výkony.
Stovky běžců na trati, která začíná
na náměstí a končí na fotbalovém
hřišti, překonávali sami sebe, lámali
své limity a do cíle dobíhali za
nezměrného úsilí a potlesku stovek
diváků.

Příspěvek FOKUSU

Navíc každý z nich opět prospěl dobré
věci. Pořadatelé totiž i letos věnovali
část ze startovného (6.500,- Kč)
neziskové organizaci FOKUS Vysočina,
konkrétně jeho Sociálně terapeutické
dílně v Chotěboři. Zde se pracuje
s klienty s mentálním a kombinovaným
postižením a příspěvek bude využit

Famózní Leoš Pelouch dobíhá do cíle v čase 35:27 minut. Foto: Tomáš Ježek

Komunální volby 2018,
str. 9, 10

na stavbu užitkové zahrady.
S Borovskou desítkou jsou už
neodmyslitelně spjaty i dětské závody
v několika kategoriích na fotbalovém
hřišti. Těch se pravidelně účastní
desítky mladých běžců. „Chceme,
aby děti běhání bavilo, a snad naše
akce přispěje k tomu, aby si ke sportu
vytvořily pozitivní vztah“, říká ředitel
závodu Zbyněk Zelený. Při vyhlašování
vítězů pak bylo na tvářích dětí vidět,
že by toto přání nemuselo být liché.

Hana Lacinová
„borovačkám“ ulétla

Zbyněk Zelený se i letos ve speciální
kategorii „Borováci“ musel sklonit
před celkově čtvrtým Jardou Blažkem.
Na třetím místě mezi domácími
skončil Václav Lacina.
A
co
„Borovačky“?
Doslova
o „parník“ všem soupeřkám ulétla
Hana Lacinová, na druhém místě
skončila Nela Bartušková a bronz
brala Eliška Hájková.
Borovská desítka je však především
příjemnou sportovně-společenskou
akcí, na které se podílí desítky
dobrovolníků.
Je
příležitostí
k setkávání se a strávení pohodového
odpoledne se spoustou návštěvníků
i závodníků, na kterém i letos zajistili
občerstvení
borovští
fotbalisté.
Je akcí, kde má vítězit fair-play
a kolegialita.
„I proto chceme poděkovat jednomu
z běžců. Jarda Nejedlý nezištně poskytl
na trati pomoc jednomu ze závodníků,
za což velmi děkujeme. Poděkovat
však chceme všem, kdo se na chodu
závodu
podílí.
Dobrovolníkům,
fotbalistům, partnerům i městysi jako
hlavnímu sponzoru,“ dodal Zbyněk
Zelený.
Podrobné výsledky a další informace
a fotografie pak nejdete na webu
www.borovska10.cz.
Tak zase za rok a důležitá otázka
na závěr. Najde Leoš Pelouch svého
přemožitele?
Jakub Janáček
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Vysočinu čeká Týden pěstounství

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 proběhne v našem regionu pod
záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství.
Do akce se vedle nestátních neziskových organizací doprovázejících
pěstouny a příspěvkové organizace Kraje Vysočina zapojily
i orgány sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech obcí
s rozšířenou působností a základní školy.
Zájemci o problematiku náhradního rodičovství mohou od 1. – 3.
října navštívit Dny otevřených dveří doprovázejících organizacích
a na městských úřadech. Na programu jsou besedy s pěstouny
Elektronický podpis - 7.9.2018
a odborníky, výstava „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče
Certifikát autora podpisu :
napořád“ a „Sbohem děcáku“ a doprovodné aktivity pro děti.
Dotazy veřejnosti jsou připraveni zodpovídat přítomní pracovníci.
Ve čtvrtek 4. října proběhne propagační akce se subjekty
zapojenými do procesu zprostředkování náhradní rodinné péče
v Nákupním centru City park Jihlava. Celou odpolední akci pro
veřejnost bude moderovat Milan Řezníček a pro malé návštěvníky
jsou kreativní činnosti. V pátek 5. října 2018 proběhne poděkování
a ocenění pěstounů v Rodinném centru Robinson Jihlava. Děti žijící
v pěstounských rodinách obdrží od Kraje Vysočina drobný dárek
a budou moct zdarma se svými rodiči prožít páteční odpoledne
v Robinsonu.
Bližší informace k akcím naleznete na web stránkách zapojených
organizací.
Jméno : JUDr. Věra Švarcová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 20.7.2019
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Slovo starosty

Ohlédnutí za činností zastupitelstva městyse
ve volebním období 2014-2018

V říjnu nás čekají komunální volby, a proto mi dovolte, abych vás seznámil
s tím, co se nám podařilo zrealizovat. Dotáhli jsme do zdárného konce půdní
vestavbu v ZŠ. Vystavěli jsme novou lokalitu pro devět rodinných domů
a dokončili ulici U Vodárny. V tomto období se nám rovněž povedla koupě
a částečná oprava sokolovny, dále jsme koupili pozemky na další výstavbu
rodinných domů. Vystavěli jsme teplovod z bioplynové stanice, zakoupili
novou CAS pro výjezdovou jednotku. Realizovali jsme výstavbu cest v rámci
pozemkových úprav. V současné době dokončujeme projekt Energetické
úspory budovy Základní školy Havlíčkova Borová. Připravili jsme projekty na
novou mateřskou školu (v říjnu budeme žádat o dotaci), na rybníky (máme
stavební povolení, zbývá dořešit majetkoprávní vyrovnání s povodím) a na
zasíťování parcel pro deset rodinných domů (budeme vypisovat výběrové
řízení na zhotovitele stavby). Celkem jsme za dané období získali 37 dotací
v celkové výši cca 30.000.000,- Kč.
Větší akce bez dotací
2015
Koupě sokolovny + areál
2.532.850,00
infastruktura ulice Polní (vodovod + VO)
1.700.589,19
Nákup pozemků pro výstavbu RD
2.833.709,00
2016
lokalita Polní 9RD
9.663.966,35
Silnice v lokalitě U Vodárny + do Železných Horek
2.239.203,31
2017
Opravy cest a silnic
542.722,00
2018
elektroinstalace v Sokolovně + osvětlení hřiště
175.836,00
oprava cest
285.652,00
rekonstrukce potrubí vodárna
145.129,82
Přehled dotací v letech 2015– 2018
2015 155/2015-K110
lesy
ROP Jihovýchod půdní vestavba tělocvičny
ROP Jihovýchod tělocvična-vybavení
Kraj Vysočina
oprava požární techniky
Kraj Vysočina
veřejné osvětlení
Kraj Vysočina
komunikace v Ž. Horkách
Kraj Vysočina
rekonstrukce podlahy
tělocvičny ZŠ
200/2015-K110
lesy
MPSV
úřad práce-VPP
2016 MPSV
úřad práce-VPP
Kraj Vysočina
obnova dýchací techniky
Kraj Vysočina
rozšíření VO Polní
MPSV
úřad práce-VPP
MPSV
úřad práce-VPP
2017 MV + Kraj
cisternová automobilová
Vysočina + dárci stříkačka
SZIF (převod
cesta VPC 12 se zasakovacím
v rámci KPÚ)
průlehem
Kraj Vysočina
obnova dýchací techniky
SZIF (převod
cesta HPC 2
v rámci KPÚ)
Program
restaurování pomníku KHB
regenerace MPR
a MPZ
OPŽP
Teplovod Havlíčkova Borová
Kraj Vysočina
Připojení teplovodu do
sokolovny
2018 Kraj Vysočina
obnova fasády historické
budovy ZŠ

Vyřízené dotace, které budou proplaceny
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
OPŽP

nátěr střech úřadu městyse
a sokolovny
IT senioři Havlíčkova Borová
Obnova agregátu, zakoupení
elektrocentrály JPO
Energetické úspory budovy
ZŠ Havlíčkova Borová

2
4.668
946
12
807
414
374

2
3.807
772
6
106
135
105

1
91
70
35
654
156
143
6.055

1
91
70
30
110
156
143
3.429

3.616

3.616

35
4.446

30
4.446

193

183

9.494
729

7.188
120

592

100

254

127

37
71

22
30

10.031 2.567
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Co nás čeká v příštím volebním
období.

Ať dopadnou nadcházející volby
jakkoliv, jedna věc je jasná, je třeba
vybudovat čistírnu odpadních vod
a kanalizaci. Akce, jejíž projekční
cena je 94.213.387,- Kč byla
schválena a podpořena z OPŽP ve výši
48.534.057,- Kč (bohužel nám nebyly
uznány náklady na připojení části
obce, která je svedena na kořenovou
ČOV), náš podíl v tuto chvíli vychází
na 45.679.330,-Kč. Budeme se
snažit sehnat část zbývajících financí
z jiných zdrojů. V říjnu požádáme
o dotaci z Ministerstva zemědělství
na dofinancování neuznatelných
nákladů, kde máme šanci dosáhnout
na dalších cca 9.500.000,- Kč,
a o další finanční prostředky ve výši do
10.000.000,- Kč může zažádat nové
zastupitelstvo Kraj Vysočina. Pokud
by tyto žádosti vyšly, předpokládám
konečnou spoluúčast městyse okolo
30.000.000,- Kč. Tyto náklady bychom
pokryli z přislíbeného úvěru SFŽP, úvěr
je přiklepnut ve výši 34.000.000,-Kč
na deset let s úrokovou sazbou 0,45
%. Co bude akce kanalizace a čistírny
odpadních vod znamenat a s čím
můžete počítat? Samozřejmě kromě
problémů spojených se stavbou
čeká každého majitele nemovitosti
v Havlíčkově Borové napojení na
splaškovou kanalizaci. Kanalizace
bude pouze splašková, není možné
napojovat svody. Majitelé nemovitostí
s tím samozřejmě budou mít menší či
větší problémy. Ale výjimky neexistují
a na správném napojení musí nové
vedení městyse trvat a kontrolovat,
jakékoliv dešťové vody v kanalizaci
by zvyšovaly náklady a snižovaly
účinnost. Naším cílem je náklady na
provoz čističky minimalizovat tak, aby
i výsledná cena za stočné mohla být
v rozumné výši.
Vzhledem k finanční a časové
náročnosti akce s následnou
vysprávkou komunikací nebude ve
finančních možnostech městyse
rozjíždět moc dalších větších akcí,
samozřejmě s několika výjimkami.
Je třeba zasíťovat v příštím roce
nové parcely, a pokud by dopadla
90% dotace na výstavbu mateřské
školy, tak postavit i tu. Rovněž bude
zažádáno o 80% dotaci na výstavbu
nových rybníků, ale jestli na to
v případě schválení dotace budou
finanční prostředky, bude muset
zvážit až nové zastupitelstvo. Rovněž
bude třeba v roce 2020 realizovat
v souběhu s ČEZ veřejné osvětlení
v části obce, což bude další finanční
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zásah a rekonstruovat střechu v č. p.
220 s výhledem vestavby bytů. Věcí,
které by mohlo nové zastupitelstvo
řešit, je celá řada, je spousta věcí,
které nás trápí a spousta možností,
co realizovat a zvelebit, ale vzhledem
k omezeným finančním možnostem
městyse předpokládám, že příští čtyři
roky bude nové zastupitelstvo řešit
pouze problémy, které budou akutní
a budou nás pálit nejvíce.
Jelikož jsou tyto Borovské listy
poslední před říjnovými volbami,
chtěl bych poděkovat současnému
zastupitelstvu za odvedenou práci.
Rovněž bych zde chtěl poděkovat
místostarostovi Mgr. Otto Hájkovi,
jelikož se rozhodl v dalším volebním
období již nekandidovat a užívat si
zaslouženého důchodu, za dobře
odvedenou práci pro náš městys.

Zateplení ZŠ
Projekt Energetické úspory budovy
Základní školy Havlíčkova Borová se
nám pomalu chýlí ke zdárnému konci.
Po hektickém finiši se nám podařilo
zprovoznit budovu školy tak, aby se
mohlo 3. září začít s výukou. Vnitřní
práce jsou hotové a zbývá nám
dokončit klempířské prvky, fasády
a odizolování objektu. Pokud vše
půjde podle plánu, měla by tato akce
být hotová s časovým předstihem
oproti smlouvě o dílo.
Děkuji zaměstnancům školy a dalším
pomáhajícím za horlivé zapojení do
stěhovacích a úklidových prací, termín
zahájení tak nemusel být posunutý.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

POSLEDNÍ RADOSTI MÍSTOSTAROSTY
Brigádnická výpomoc
občerstvení a vyřizuji poděkování

Velmi rád děkuji všem brigádnicím
a brigádníkům za výpomoc v době
prázdnin. Simona Karásková, Ivana
Hamerníková, Tereza Kučerová a Dan
Rieger se aktivně podíleli na údržbě
zeleně, odborně natřeli i herní prvky
a lavičky na dětském hřišti, natřeli
i dřevěné oplocení u sběrného
dvora a na fotbalovém hřišti. Ondřej
Neubauer velmi aktivně zastal funkci
průvodce v našem muzeu. Jsem rád, že
se nám každé prázdniny dařilo zapojit
do brigádnických aktivit šikovné
mladé lidi. Věřím, že v této aktivitě
bude pokračováno i v budoucnu.

Letní škola seniorů

Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor sociálních věcí uspořádal
již pátý ročník Letní školy seniorů
Kraje Vysočina 2018. Letos přijal
tuto nabídku i náš městys. Nebylo
v našich silách zajistit příjemné
posezení a pobytí na jednotlivých
přednáškách. Tohoto úkolu se velmi
zdárně, ostatně jako vždy, zhostil
spolek TROJHÁČEK, jehož členky
a členové vytvořili dokonalé domácí
prostředí a jednotlivé odborné
přednášky a semináře obohatili
pestrým občerstvovacím servisem.
I tato skutečnost mohla způsobit velký
zájem ze strany seniorů jak místních,
tak i přespolních. Téměř na každé
téma bylo „vyprodáno“ a nebylo si
kam sednout. Lektorky a lektoři byly
nadšeny nejen z účasti, ale i z aktivity
a zájmu posluchačů. Byl jsem potěšen
pochvalnými referencemi našich
seniorů na obsah, rozsah a velmi
příjemné prostředí s občerstvením.
Prostřednictvím účastníků děkuji
členům TROJHÁČKU za vytvoření
skvělého prostředí a zajištění
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i organizátorům z Krajského úřadu,
zejména paní Táně Křížové, která
mi na adresu letní školy sdělila
i následující: „Dobrý den, vážený
pane místostarosto, musím Vám ještě
jednou velice poděkovat za skvělou
organizaci všech přednášek Letní
školy seniorů. Havlíčkova Borová byla
nejlepším městem v letošním roce co
do počtu účastníků, ale především
co se organizačního zajištění týká.
Velice si toho vážíme a těšíme se na
příští rok, že budeme opět pokračovat
v podobných aktivitách.
Přeji Vám pevné zdraví a krásné
nadcházející dny. Mgr. Táňa Křížová“
Vyslovuji přání, aby se i v příštím roce
podařilo tuto akci zopakovat a vytvořit
prostor pro příjemně strávený čas nad
zajímavými tématy.

Zamyšlení

Vážení havlíčkoborovští, peršíkovští
a železnohorečtí občané,
člověku se nechce věřit, jak čas
tak rychle letí. Potěšující je, že nám
všem stejně ukrajuje z pomyslného
životního bochníku. Pro někoho větší
a dobře namazaný, pro někoho menší,
ale pro všechny nějaký pomyslný
krajíc. Mohu konstatovat, že jsem si
za svůj „aktivní“ život v Havlíčkově
Borové těch krajíců převážně
chutných, ale někdy i velmi nechutně
namazaných užil do sytosti. Přestože
byly chutě různé, nezpychnul jsem,
nepovyšoval jsem se, nezanevřel
jsem, nezahořkl, sice jsem někdy
dočasně posmutněl, ale vzápětí se
zase vrátil k vám, k občanům. Vždy mě
naplňovala smysluplná práce, práce
s lidmi, jejímž výsledkem jste byli
vy, spokojení, usmívající se a šťastní
občané našeho městyse. Rovněž jsem
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REPORTÁŽ RADIA PRAHA O
NAŠEM PAMÁTNÍKU K.H.B.
Tímto bych rád poděkoval paní
redaktorce
Alžbětě
Ruschkové
z francouzské redakce RADIA PRAHA
za nabídku reportáže a následnou
návštěvu v rodném
domku K. H. B. dne
17. srpna 2018. Její
věcné a relevantní
otázky směřovaly jak
k životnímu příběhu
a dílu Karla Havlíčka,
tak k jeho rodišti.
Snažil jsem se přidat
k dobru i nějaké ty
zajímavosti. Celková nahrávka měla
okolo dvaceti minut, oficiální reportáž
bude jen o něco málo kratší. Živě bude
odvysílána nejprve francouzskému
publiku RP, posléze i v češtině.
Reportáž vyjde a bude v archivu RP
dostupná k dodatečnému poslechu
pravděpodobně od tohoto září
a určitě ji budeme sdílet i na naší
facebookové stránce! Snad tento
původně neplánovaný počin opět
pomůže k pozitivnímu zviditelnění
naší malebné obce a její historie,
zvláště když si v říjnu připomeneme
další výročí narození Karla Havlíčka!
Za celý Památník Ondřej Neubauer

usiloval i to, aby se u nás dobře cítil
každý, kdo k nám zavítá.
Rozhodl jsem se v letošních volbách
již nekandidovat. Ne proto, že bych
„na to neměl“, ale proto, že nabízím
uvolněné místo jiným, od kterých
očekávám zodpovědnost, aktivní
myšlení a tvořivý přístup k plnění
nesnadných zadání. Poslední volební
období nebylo pro mě příliš radostné.
Setkal jsem se s nepochopením,
pozoroval jsem nevraživost, aroganci,
ale bohužel i zradu. Budu rád, když
nové zastupitelstvo bude pracovat
pro vás, občany havlíčkoborovské,
peršíkovské a železnohorecké, stejně
tak, jak jsem usiloval já, ne-li ještě
lépe.
Velmi děkuji všem, kdo ke mně našel
cestu, ale i těm, jejichž cesta byla
klikatá. Zvláštní poděkování patří
Aleši Uttendorfskému, stávajícímu
starostovi. Strávili jsme spolu osm
let, troufám si tvrdit let tvořivých.
V roce 2010 jsme „do toho“ spadli
oba bez výrazných zkušeností. Já
jako neuvolněný starosta, Aleš jako
uvolněný místostarosta. Oba dva
jsme se učili. V roce 2014 jsme chtěli
v uvedeném pokračovat, ale dva
zastupitelé z naší kandidátky rozhodli
jinak. Jak se tato změna osvědčila,
posoudí naši občané v letošních
komunálních volbách.
Otto Hájek, místostarosta
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Paní Vomáčková, už jste to slyšela?!  … aneb jak jsem vypustil Borové vodu

Paní Vomáčková, tak už jste to slyšela? Ten Pavlas, no vždyť víte, ten, co postavil u vodárny……. Tak si představte – ten
překopnul vodu! Hasiči teď vodu musí vozit, protože vytekl celý vodojem, a proto je teď Borová úplně bez vody.
Takové a velmi podobné příběhy se ke mně od oné události dostávají z různých stran. Původně jsem neměl v úmyslu
nějak veřejně tuto nepříjemnou událost komentovat, ale lidová tvořivost a barvité líčení toho, co se stalo, mne k tomu
donutili.
Co je tedy na celém příběhu vlastně pravdy? Něco pravda je, něco z části a něco je kompletní výsledek lidské fantazie.
Pravdou je, že jsem při výkopu základů pro stavbu plotu u svého rodinného domu poškodil jedno ze dvou potrubí, které
zásobuje naši obec pitnou vodou. Pravdou je též, že sbor dobrovolných hasičů byl několik dnů nucen dovážet vodu z vrtu
v Oudoleni. To, že následkem poškození utekla voda z jednoho ze tří vodojemů, je z části fakt. To že jsem v období, kdy
je celá republika sužována suchem v důsledku slabé zimy a minimálních dešťových srážek, tímto incidentem způsobil
nedostatek pitné vody v obci, si snad každý rozumný člověk udělá závěr sám.
Co se tedy vlastně stalo? Potrubí jsem poškodil v místě, kde již dle výkresů vést nemělo. V místech, kde bylo značeno,
jsem výkop prováděl ručně. Po poškození jsem okamžitě telefonicky kontaktoval starostu pana Uttendorfského, který
na místo dorazil do 5 minut od zavolání. Štěstím v neštěstí bylo, že pan Krčál vyrazil na obhlídku stavu vody prakticky
ve stejnou chvíli, kdy jsem potrubí poškodil. Ani jsem nestačil ujít polovinu vzdálenosti k jeho domu, když jsme se
potkali. Společně s panem Kučerou provedl uzavření výstupu vody do obce z poškozeného potrubí a odjel se starostou
uzavřít starý vodojem, z nějž potrubí vede. Ihned poté provedl manipulaci na potrubí, aby obec mohla být zásobována
ze zbylých dvou vodojemů. Následná oprava poškození zabrala přibližně hodinu. Z čehož téměř ¾ času připadlo na
nalezení poškozeného potrubí (které nebylo označeno ochranou fólií a nacházelo se cca 2 metry od avizovaného místa
uložení), zvětšení výkopu, aby bylo možné opravu provést. Samotná oprava zabrala přibližně 10 minut, kdy bylo na
místo poškození vloženo 70 cm nového potrubí.
Pokud jde o množství uniklé vody, dovolte mi použít prostou matematiku základní školy. Potrubí, které jsem poškodil, má
průměr 100 mm, což odpovídá objemu jeden metr krychlový na 100 m délky potrubí. V délce 300 m se jedná o tři krychlové
metry vody, od okamžiku poškození do okamžiku uzavření téměř došlo k naplnění původního výkopu o rozměrech cca
5x1x0,5 m, tedy prostoru, do nějž se vejde méně než tři kubické metry. Čistě matematicky docházím k množství méně než
šesti „kubíků“. K tomu je následně třeba přičíst objem vody nutný k odkalení potrubí po poškození. Dle pana Krčála byl rozdíl
množství vody ve vodojemu mezi poslední kontrolou a obnovením dodávky vody po opravě přibližně dvacet kubických
metrů. Jelikož neexistuje způsob, jak zjistit, kolik vody odteklo z vodojemu následkem normální spotřeby, a kolik následkem
nehody, dohodli jsme se s panem starostou, že z mé strany bude uhrazena oprava a výše uvedený rozdíl mezi kontrolami.
V okamžiku obnovení dodávky vody byl starý vodojem o objemu 2x50 m3 prakticky bez vody, což bylo trochu štěstí v neštěstí,
neboť díky nízkému tlaku uniklo již zmíněné minimální množství. V novém vodojemu se v tu chvíli nacházelo přibližně 200 m3
a v malém vodojemu na kopci necelých 50 m3.
Závěrem bych se chtěl omluvit za nepříjemnosti způsobené poškozením potrubí, a především bych chtěl poděkovat
starostovi panu Uttendorfskému, pánům Krčálovi a Kučerovi za rychlý zásah a pomoc při opravě poškozeného potrubí.
Michal Pavlas, U Vodárny 368

4 poděkování do Peršíkova
1/ To první je paní Věře Andresové
za její publikaci „Obec Peršíkov 1217
– 2017“ k 800. výročí. Publikace má
krásnou úpravu i odbornou úroveň
textu. Těch hodin práce, co to muselo
dát.
2/ Druhé poděkování patří paní Věře
Andresové za skvělou výstavu k výročí
obce a také 16. mše svaté, která je od
r. 2003 každým rokem u naší kapličky.
A co to bylo za výstavu? Kulturák se
stal galerií pro historii peršíkovských
stavení a jejich obyvatel s bohatou
fotodokumentací. Zájem byl velký.
Každý hledal to „svoje“ i známé.
Uspořádání mělo znamenitou úroveň.
Taková akce dá mnoho hodin práce.
Kdo ji viděl, to musí uznat.
3/ To třetí poděkování je paní Věře
Andresové za přehled obyvatel,

ze kterého stavení kdo pocházel či
jako místní s rodinou obýval. A zase
mnoho dokumentace ve fotografiích,
jak stavení, tak i obyvatel. Výstava
byla letos v červnu při příležitosti mše
svaté.
Obě výstavy se setkaly s velkým
zájmem i uznáním všech návštěvníků.
4/ V pořadí čtvrté velké poděkování
patří rodině Frühbauerových za
pořízení „Božích muk“ v Peršíkově.
Boží muka mají moderní pojetí.
Vysvětit je přijel sám opat želivského
kláštera Mons. J. J. Šimeček, který
požehnal boží muka i úrodu. Realizace
božích muk v Peršíkově je ušlechtilým
skutkem pro nás všechny.

Jindřiška Pavlíková, Peršíkov 36
nejdelší místní chalupářka / 42 roků
nejstarší místní chalupářka /83 roků

Letním kinem
filmová promítání
v Borové
nekončí. Budeme
pokračovat
s dokumenty

Pro všechny milovníky kvalitní
filmové zábavy máme dobrou zprávu.
Letním kinem filmová představení
nekončí, ovšem nyní budou výrazně
vážnějšího rázu.
Na podzim v Borové odstartuje
promítání
nesmírně
kvalitních
a zajímavých dokumentárních snímků
z komunity promítačů „Promítej i ty“.
Pakliže vás zajímá třeba problematika
životního prostředí, dodržování
lidských práv, diktátorských režimů
nebo třeba sociálního vyloučení,
určitě si v Borové svůj film najdete.
Vše navíc bude doplněno kvalitními
informačními materiály, a pokud
bude zájem, tak třeba i diskusí na
dané téma.
O podrobnějších informacích kdy
a jak se bude promítat, vás včas
informujeme.

Jakub Janáček
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Padesát let gólů, radostí i starostí. Borovský fotbal oslavil kulaté výročí.
Půl století života.
To už je pořádný
důvod k oslavě.
A přesně takové
kulatiny
měl
před sebou letos
borovský
fotbal.
Klub, který je neodmyslitelně
spjat s naším městysem, si za pět
desítek let prošel mnoha úspěchy
i neúspěchy. Rok jeho založení se
datuje do letopočtu 1968.
Oslavy výročí klubu byly připraveny
na 21. července. V areálu u borovské
sokolovny se sešly stovky současných
i bývalých hráčů, hostů i diváků, kde
pro ně byl připraven nabitý
program.
Během odpoledne byla
připravena celkem čtyři
fotbalová utkání. Žáci
a muži „B“ se utkali se
sousední
Vepřovou,
veteráni změřili své síly
s týmem Hamrů nad
Sázavou a „Áčko“ se
postavilo týmu složenému
z hráčů výběru okresu
Havlíčkův Brod. Za ně
namátkou
nastoupili
matadoři bratři Polákové,
Míla Kozlík, Michal Mareš
II, Jindra Kučera, Luděk Benák, Jakub
Fikar, Roman Provazník a další výborní
hráči.
Po celý den byly k vidění pěkné
akce, spousty gólů i dobrých zákroků
brankářů. Na hřišti se toho zkrátka
dělo hodně, stejně jako v uplynulých
padesáti letech života klubu, jen ty
výsledky vlastně ani nebyly důležité.
Podstatné bylo, aby se všichni dobře
bavili. A to se snad povedlo.
Potkal jsem tě zase po letech…
Někteří příchozí se nijak netajili tím,
jak je - možná až nečekané - pozvání
na významnou akci potěšilo. Během
oslav došlo třeba i k dojemným
setkáním. Mnozí bývalí spoluhráči

Fotbalová sezona začala. Nejvíce
se daří béčku

Se začátkem srpna začala také nová
fotbalová sezona, do které vstupují tři
borovské týmy: A, B a žáci. Prozatím
se nejvíce daří béčku. To po čtyřech
kolech, ve kterých třikrát zvítězilo,
drží kontakt s úplnou špicí tabulky III.
třídy.
Lepší výsledky než v poslední sezoně
má také omlazené áčko, které se
sestupu opět po několika letech
nastupuje v I. B třídě. To prozatím
vytěžilo ze čtyř zápasů 6 bodů – dlužno
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a známí se totiž skutečně potkali a
potřásli si rukou třeba i po desítkách
let. „Dlouhé roky jsme se neviděli,
můžeme alespoň zavzpomínat“,
zaznělo tu nejednou. Jsme rádi, že

pro Hlubokou). Oficiálně byli oceněni
také letití funkcionáři borovského
fotbalu, kteří mu věnovali – bez
přehánění – dlouhé roky svého života.
K divákům promluvil třeba také hlavní

i k tomu mohly oslavy
pomoci.
„Troufám si říci, že se
nám podařilo dohledat
naprosto
drtivou
většinu lidí, kteří za náš klub - byť
třeba jen na jeden zápas - během
jeho historie nastoupili. Pozvali jsme
295 současných i bývalých členů, pak
patnáct sponzorů, zástupce obce,
krajského i okresního fotbalového
svazu a na šest desítek dalších hostů,
kteří se 21. července představili
na našem hřišti“, řekl jeden
z organizátorů Roman Brukner.
Důležitou součástí oslav bylo také
ocenění
průkopnické
fotbalové
jedenáctky, která se jménem
Havlíčkovy Borové na zelený pažit
před padesáti lety poprvé postavila
(jen pro připomenutí: stalo se tak
v zápase proti Hluboké na hřišti
ždíreckého Tatranu a výsledek byl 0:4

iniciátor celého založení Karel Dejmal,
který přiblížil úplně první krůčky
oddílu, dlouholetý předseda klubu
Josef Staněk nebo Otto Hájek. Všem
poděkoval také současný předseda
krajského fotbalového svazu v Jihlavě
Josef Vrzáček.
Kromě toho si návštěvníci mohli
prohlédnout
současné
zázemí
borovského klubu (mnozí jej prý
ani nemohli poznat…) nebo výstavu
k historii borovského fotbalu.
Nechyběla ani zábava pro děti
a soutěže pro hráče.
Výborné občerstvení skvěle připravili
borovští hasiči, pivo teklo proudem
a vše večer zakončila taneční zábava
v sokolovně.
Velké poděkování jistě patří všem,
kteří se jakkoliv na skvěle prožitém
odpoledni podíleli, SDH Havlíčkova
Borová i hlavním organizátorům.
Takže… dáme další padesátku?

dodat, že obě prohry utrpělo s dvěma
hlavními favority celé soutěže.
Zápasy žáků jsou divácky hodně
atraktivní, protože v utkáních padají
spousty branek. Družstvo žáků se letos
musí obejít bez dlouholetých několika
opor, které z věkových důvodů
v této kategorii skončily.
Připomeňme, že tréninky dětí jsou
vždy v úterý a v pátek od 16:30.
Tréninky jsou rozděleny na žáky
a předpřípravku (cca 7 a méně let).
Každý nový malý fotbalista je vítán.

Jakub Janáček

A tým:
HB – Nový Rychnov 0:2
HB – Lučice 3:0
HB – Šmolovy 2:0
Černíč – HB 5:0
B tým:
Jeřišno – HB 4:0
HB – Maleč 1:0
Hněvkovice – HB 0:1
HB – Sobíňov 2:0
Žáci:
Věžnice – HB 1:7
HB – Chotěboř 6:8

Jakub Janáček

LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

…..a zase nový začátek,
tentokrát v novém
Letošní prázdniny nebyly pro naši
školu rozhodně tradiční. Jednak začaly
o týden dříve 23. 6., a jednak byly
vymezeným obdobím pro realizačně
velice náročnou akci, která nese
název Energetické úspory budovy
Základní školy Havlíčkova Borová. Co
vlastně tento název obnáší, už naši
žáci, zaměstnanci, ale i někteří rodiče
mohli zhlédnout v interiéru budovy
hned v prvních dnech školního
roku. Je s podivem, že za tak krátké
období se podařila zvládnout tak
rozsáhlá škála prací, kterou projekt
zahrnoval – počáteční průrazy zdí
pro vzduchotechniku po celé škole,
instalace vzduchotechnického potrubí
a šesti vzduchotechnických jednotek,
zakrytí potrubí sádrokartonovými
kastlíky, nové rozvody vytápění
pro vzduchotechnické jednotky,
montování čidel, teploměrů a řídících
jednotek pro měření a regulaci,
nové rozvody elektroinstalací, nové
osvětlení chodeb a schodišťových
prostor, výměna 70 kusů plastových
a 48 ks euro oken, rozvod 4.200 metrů
kabelů pro slaboproud (strukturovaná
kabeláž pro datovou infrastrukturu
počítačové sítě, kompletní kabeláž
pro bezdrátovou síť, IP školní rozhlas,
kamerový, docházkový a vrátný
systém), výmalba celé školy. Výčet
nejdůležitějších prací znamenal
v konečné fázi úklid celé budovy,
aby žáci mohli zasednout do školních
lavic hned v pondělí 3. září. To se
nakonec podařilo a všem, kdo se na
dokončování podíleli, za to děkuji.
Tím ovšem práce nekončí, během
měsíce září se budou dodělávat
ještě venkovní práce – klempířské
práce, nátěr střechy na nové budově,
oprava komínu, obklad soklu na
nové budově, nátěr fasády na staré
budově, dokončení zateplovacího
systému fasády na nové budově.
Z těchto důvodů byl také změněn
vstup do školy - jako hlavní přístup
do budovy slouží vchod do školní
jídelny. Cesta není vyhrazena přes
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náměstí, jelikož v těchto prostorách je zahrazené staveniště a není zde místo
pro přecházení, ale povede od ulice Vepřovská podél šaten směrem dolů
a doprava po chodníku ke školní jídelně. Stejným směrem se z budovy i odchází.
ŽÁDÁME VŠECHNY O DODRŽOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTI PŘI CESTĚ DO
ŠKOLY.
Děkuji všem zaměstnancům školy, kteří v závěru prázdnin pomohli
v rekordním čase školu uklidit a připravit tak, abychom mohli začít školní rok
včas.
Po dvou měsících odpočinku, lenošení a dovolených nás opět čeká deset
měsíců učení, povinností, práce, ale také nových přátelství a zážitků.
Všem dětem v mateřské škole, žákům školy a zaměstnancům přeji, aby
školní rok 2018/2019 přinesl spousty radosti, podnětných nápadů a příjemně
strávených chvil v naší nové škole!
Na letošní školní rok nám zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků v základní
škole a následovalo opatření z důvodu klesajícího počtu žáků – od 1. 9. 2018
spojení třetího a čtvrtého postupného ročníku. V základní škole se bude
vyučovat v osmi třídách devět postupných ročníků. Naopak v mateřské škole
nám zřizovatel udělil také výjimku z počtu žáků, ale kapacitu navýšil.
V letošním školním roce jsme začali s těmito počty:

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
základní škola
žáci prvního stupně ve čtyřech třídách
žáci druhého stupně ve čtyřech třídách
pedagogičtí pracovníci základní školy
ředitelka školy
účetní a statutární zástupkyně ředitelky
provozní zaměstnanci základní školy
školní družina
žáci školní družiny
vychovatelka školní družiny
mateřská škola
děti první třídy (Trpaslíci)
děti druhé třídy – předškoláci (Rybičky)
pedagogičtí pracovníci mateřské školy
provozní zaměstnanci mateřské školy
školní jídelna
provozářka školní jídelny
kuchařky školní jídelny

51
61
9
1
1
3
30
1
23
18
3
1
1
2

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve
středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
4. 3. - 10. 3. 2019 (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Písek, Náchod, Bruntál)
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek
19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
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LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 29. června 2019 do neděle
1. září 2019. Období školního
vyučování
ve
školním
roce
2019/2020
začne
v pondělí 2. září 2019.

I nadále sbírat hliník
a netříděný papír

I v letošním roce budeme pokračovat
ve sběru hliníku a netříděného papíru.
Sběr papíru bude probíhat stejně jako
v předcházejících letech – ke škole
bude pravděpodobně v průběhu
měsíce října na tři dny přistaven
kontejner. O termínu budete včas
informováni. Hliník si prozatím
ponechávejte, s jeho vybíráním
začneme, jakmile budou dokončeny
venkovní práce ve škole. Veškeré
potřebné informace naleznete na
aktualizovaných plakátech. Všem,
kdo odpad třídíte, děkujeme, protože
společně pomáháme dobré věci.
Připomínám, že finanční částky za
sběr jsme posílali na konto Kapky
naděje.
Kromě papíru a hliníku ve škole
sbíráme i baterie.

Cvičení v posilovně

I v letošním školním roce bude
pro zájemce otevřena posilovna.
Vzhledem k tomu, že v posilovně se
ještě dokončují práce, o zahájení
provozu budete včas informováni.
Zájemci se prozatím mohou hlásit
u ředitelky školy, platí stejná pravidla
jako v loňském roce – minimálně

Letní škola seniorů 2018
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S koncem léta nám skončila i Letní
škola seniorů pořádaná Krajem
Vysočina ve spolupráci se spolkem
Trojháček, který si vzal na starost
organizaci těchto přednášek. Když
jsme přemýšleli, jak těchto pět
besed zhodnotit, zjistili jsme, že není
v našich silách popsat jednotlivé
přednášky. Nemáme k tomu ani
prostor. Vysoká účast Vás, kteří nám
zachováváte přízeň, na jednotlivých
přednáškách, však hovořila za vše,
a my jsme rádi, že se vše vydařilo.
Z vašich reakcí, jež se k nám vrátily
mimo jiné na vyplněných dotaznících,
za které Vám dodatečně děkujeme,
jsme nadšeni. Děkujeme vám, že
s námi trávíte čas, a těšíme se na další
setkání. Nesmíme zapomenout ani na
ty, kteří nám pomáhali, a proto moc
děkujeme Jitce Janáčkové za vždy
luxusní tvarohové šátečky, a Ivetě
Neubauerové za pomoc s přípravou
občerstvení.

číslo

1

tříčlenné skupiny a vstup 20,- Kč na hodinu/osoba.

Všichni žáci základní školy budou mít ovoce i mléko
zdarma

Od září 2018 mají všichni žáci základních škol opět nárok na ovoce, zeleninu a
mléko zcela zdarma v rámci projektů ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE A ZELENINA DO
ŠKOL. Každý týden obdrží všichni žáci ovoce i mléčný výrobek přímo ve škole.

Kraj Vysočina opět podpořil prvňáky

S prvním zvoněním nového školního roku 3. září 2018 usedne do lavic
základních a středních škol na Vysočině přes 81 tisíc žáků a studentů.
Pokud jde o ty nejmenší – prvňáčky, bude jich podle krajské statistiky
5169, tedy téměř stejně, jako loni. Každému prvňáčkovi poslal Kraj
Vysočina opět Bezpečný kufřík. Už sedm let se kraj snaží prvňáčkům
zpříjemnit jejich novou roli školáka malým, ale pokaždé praktickým dárkem
v podobě aktivních bezpečnostních prvků, výukových pomůcek a něčeho
zdravého na mlsání. Čtvrtým rokem mají prvňáci od Kraje Vysočina
a partnerů také stavebnici ROTO. Školy ji od kraje dostávají zdarma pro
každého prvňáčka, tak aby děti mohly rozvíjet bez dalších nákladů motorické
schopnosti.

O výuku na všech typech škol od mateřských po střední školy se na
Vysočině bude ve školním roce 2018/2019 starat 7 tisíc pedagogů a 1,5 tisíce
nepedagogických pracovníků.
Okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina, celkem

Plánujeme další akce, při kterých
společně strávíme čas. Začneme
podzimním tvořením, o kterém vás
budeme včas informovat. Slibované
recepty přikládáme a těšíme se na
další setkání!
Za spolek Trojháček Jana & Linda & Míša
& David & Michal

Dýňový cheesecake

Dýni rozpůlíme, vydlabeme semínka
a pečeme na 180 stupňů jednu
hodinu.
Sušenkový korpus:
- 55 g pékanových/vlašských ořechů
(10 min v troubě opražit a rozsekat)
- 190 g máslových (zázvorových)
sušenek – rozsekat
- 110 ml rozpuštěného másla
- Všechny ingredience smícháme
a dáme do dortové formy, pečeme
10 min na 160 stupňů
Sýrový základ:
- 340 g smetanový krémový sýr

2018/2019
933
1 256
727
1 048
1 205
5 169

2017/2018
958
1 225
702
1 082
1 197
5 164

Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

- 180 g medu (či jiné sladidlo)
- 5 vajec
- 360 g dýňové pyré (rozmixovaná
pečená dýně)
- 1,5 lžičky skořice
- 180 ml smetany ke šlehání
- Krém nalijeme na vychladlý korpus,
pečeme hodinu na 160 stupňů.
Krém by měl být po kraji ztuhlý
a uprostřed se chvět. Po dopečení
necháme hodinu v troubě, kterou
trochu pootevřeme, poté dáme
přes noc do lednice.
Jogurtová vrstva:
- 500 g tučného bílého jogurtu
(nejlépe řecký)
- 150 ml smetany
- ½ PL medu
- Vše smícháme a dáme navrch dortu
jako poslední vrstvu. Důležité je,
abychom nechali jogurt vykapat
(přes noc dáme do síta gázu a jogurt
zbavíme přebytečné vody).

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Kandidátní listiny kandidátních stran pro volby do zastupitelstev obcí

Zdroj. www.volby.cz

Sdružení neávislých - pro všechny
Kandidát
věk

Navrhující Politická
strana
příslušnost

Povolání

Bydliště

P.č.

Příjmení, jméno, titul

1

Uttendorfský Aleš Ing. 33

NK

BEZPP

starosta

H. Borová

2

Hájek Ladislav

40

NK

BEZPP

agronom

H. Borová

3

Halama Jiří

55

NK

BEZPP

dopravní
pilot

H. Borová

4

Šmíd Karel Ing.

34

NK

BEZPP

projektový
manažer

H. Borová

5

Geist Jiří

49

NK

BEZPP

svářeč

H. Borová

6

Vambera Jan

27

NK

BEZPP

podnikatel

Peršíkov

7

Benc Martin Ing.

28

NK

BEZPP

technik

H. Borová

8

Holcman Lukáš

31

NK

BEZPP

obchodní
zástupce

H. Borová

9

Kubát Boleslav

41

NK

BEZPP

podnikatel

H. Borová

10

Hájek Petr Ing.

36

NK

BEZPP

technik

H. Borová

11

Kopecký Lukáš

35

NK

BEZPP

obsluha CNC H. Borová

12

Veselý Karel

37

NK

BEZPP

dělník

H. Borová

13

Bartušková Jana

38

NK

BEZPP

účetní

H. Borová

14

Zvolánek Jiří

44

NK

BEZPP

agronom

H. Borová

15

Žáková Jana Mgr.

48

NK

BEZPP

učitelka

H. Borová

Nezávislí kandidáti za Havl. Borovou
Kandidát
P.č.

Příjmení, jméno, titul

Navrhující Politická
strana
příslušnost
věk

1

Nevole Josef Ing.

36

NK

BEZPP

operační
důstojník
HZS Kraje
Vysočina

H. Borová

2

Štěpán Zdeněk

33

NK

BEZPP

vedoucí
provozu

H. Borová

3

Štefáček Milan

32

NK

BEZPP

nástrojař

H. Borová

4

Dejmal Ondřej

42

NK

BEZPP

soukromý
zemědělec

H. Borová

5

Ježek Jan

35

NK

BEZPP

strojní
mechanik

H. Borová

6

Čejka Ladislav

37

NK

BEZPP

obchodní
zástupce

H. Borová

7

Tonarová Hana Bc.

38

NK

BEZPP

redaktor

H. Borová

8

Andres Josef

45

NK

BEZPP

skladník

Peršíkov

9

Krčál Milan

27

NK

BEZPP

řidič

H. Borová

10

Blažek Jaroslav Ing.

25

NK

BEZPP

projektant

H. Borová

11

Nejedlý Jaroslav

66

NK

BEZPP

důchodce

H. Borová

12

Frühbauer Jan

45

NK

BEZPP

soukromě
hospodařící
rolník

Peršíkov

13

Sedlák Jaroslav

50

NK

BEZPP

řidič

H. Borová

14

Veselá Marie

37

NK

BEZPP

pečovatelka

H. Borová

15

Zvolánek Pavel

45

NK

BEZPP

státní
H. Borová
zaměstnanec

Povolání

Bydliště

ZÁŘÍ 2018

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
A SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starosta Městyse Havlíčkova Borová
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční:
- v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin,
- v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
2. Druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky se
uskuteční:
- v pátek 12. října 2018 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin,
- v sobotu 13. října 2018 od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
3. Místem konání voleb do
zastupitelstva obce ve volebním
okrsku č. 1 je volební místnost:
zasedací místnost úřadu městyse,
Náměstí 278, Havlíčkova Borová pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu.
4. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým
nebo
služebním
pasem anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Volič, který je
zapsán v dodatku stálého seznamu
voličů (občan členského státu EU),
a který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, prokáže
svou totožnost a státní občanství
průkazem o povolení pobytu.
5. Každému voliči budou doručeny
tři dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky, spolu s informačním
letákem, v němž budou voliči
seznámeni s údaji potřebnými pro
realizaci volebního práva. Hlasovací
lístek si může volič vyzvednout také
přímo v hlasovací místnosti.

Odečet vodoměrů

Žádáme občany, aby nám v týdnu od
24. 9. do 27. 9. 2018 nahlásili stavy
vodoměrů, a to:
telefonicky na tel. číslo 569 642 101,
e-mailem: urad@havlickovaborova.cz,
nebo osobně na úřadu městyse.
Vodné a stočné bude možné uhradit
do konce října 2018 buď osobně na
úřadu městyse, nebo bezhotovostním
převodem na účet (v tomto případě
nás kontaktujte, sdělíme Vám částku
a údaje k platbě).
Dále připomínáme, že do konce
října 2018 je splatná druhá polovina
poplatku za komunální odpad.
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„LIDÉ LIDEM“
Kandidát
P.č.

Příjmení, jméno, titul

Navrhující Politická
strana
příslušnost
věk

1

Burian David

45

NK

BEZPP

soukromý
podnikatel

H. Borová

2

Pavlas Michal

38

NK

BEZPP

projektant
zařízení
průmyslové
automatizace

H. Borová

3

Havlíček Lubomír

33

NK

BEZPP

systémový
aministrátor

H. Borová

4

Tonar Přemysl

34

NK

BEZPP

vedoucí
odpadového
hospodářství

H. Borová

5

Andresová Věra

73

NK

BEZPP

důchodce

Peršíkov

6

Chlubnová Michaela
DiS.

36

NK

BEZPP

finanční
konzultant

H. Borová

7

Valentová Barbora Bc. 25

NK

BEZPP

student VŠ

H. Borová

8

Frühbauer Aleš

29

NK

BEZPP

konstruktér ve
strojírenství

H. Borová

9

Frühbauer Zdeněk Ing

30

NK

BEZPP

konstruktér
zařízení
průmyslové
automatizace

H. Borová

10

Tonar Karel Ing.

32

NK

BEZPP

vedoucí
oddělení
průmyslové
automatizace

H. Borová

11

Doležalová Ilona

41

NK

BEZPP

zaměstnanec
ZŠ

H. Borová

12

Šrámek Radek

33

NK

BEZPP

živnostník

H. Borová

13

Hlaváček Zdeněk

56

NK

BEZPP

automechanik

H. Borová

14

Pavlasová Jana Ing.

30

NK

BEZPP

mateřská
dovolená,
projektový
manažer

H. Borová

15

Žáková Jana Mgr.

56

NK

BEZPP

pedagog ZŠ

H. Borová

Povolání

Bydliště

Ladislav Petříček
Kandidát
P.č.

Příjmení, jméno, titul

Navrhující Politická
strana
příslušnost
věk

1

Petříček Ladislav

37

NK

BEZPP

Povolání
svářeč

Bydliště

ZÁŘÍ 2018

Šachový
kroužek 
INFORMUJE
Od 9. do 13.
července
2018
proběhlo šachové soustředění
malých
nadějí
v
Chlumu
u Hlinska.
Patnáct dětí stanovalo na
pozemku, který nám poskytnul
pan Jiří Netolický, za což mu
patří velké poděkování! Nejen,
že nám poskytnul skvělé zázemí,
ale ještě připravil pro děti
obrovské překvapení! Domluvil
pro děti kovboje na koni. Přijel
jeho kamarád pan Václav Pátek
z Kohoutova, který se dětem
věnoval s nasazením hodným
obdivu. Malé šachisty chytal do
lasa, učil je švihání bičem, stříleli
z koltu, ukázal jim střelbu ze
zbraně těžšího kalibru a hlavně
všechny vozil na koni, z čehož byly
děti nadšené. Tímto bychom mu
chtěli moc, moc poděkovat!
I přesto, že nám celý týden
pršelo, stříleli jsme ze vzduchovky,
hráli šachy, míčové hry, opékali
špekáčky, jezdili jsme na Řece na
šlapadlech, rodiče přijeli zahrát
na kytary, špatné počasí nikomu
nevadilo, moc se nám na Chlumu
líbilo.
Na závěr bych chtěl ještě moc
poděkovat paní Jiřince Puchýřové,
která se starala moc dobře o naše
žaludky, dále panu Jirkovi Samkovi,
který nás zásoboval pitnou vodou
a velký dík samozřejmě patří
Městysu Havlíčkova Borová za
finanční podporu na stravování
malých šachistů!
Moc rádi bychom se příští rok
zase na Chlum podívali.
Petr Kačor, vedoucí šachového kroužku

H. Borová

ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)
15.- 16. 9. MUDr. Pospíšilová Jitka, Koželská 222, Ledeč n. S., tel.: 776 100 171
22. - 23. 9. MUDr. Pullmann Josef, Česká Bělá 122,tel.: 603 989 746
28. - 30. 9. MUDr. Ander Jozef, T. G. M. 326, Chotěboř, tel.: 569 623 980
6. - 7. 10. MUDr. Vrábel Vít, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 720 075 751
13. - 14. 10. MUDr. Nováčková Molíková Jana, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 424 211
20. - 21. 10. MUDr. Brixi Martin, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 112
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NEMOCNICE HAVL. BROD
pracovní dny : 17:00 - 20:00 hodin (dospělí i děti)
víkendy a svátky : 9:00 - 20:00 hodin (dospělí)
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Borová proti výběru okresu. Foto Jakub Janáček

OBRAZEM

Oslavy 50. výročí fotbalu. Foto: Michaela Chlubnová

Oslavy 50. výročí fotbalu. Foto: Michaela Chlubnová

Letní škola seniorů senioři si vyzkoušeli jógu prstů.

Přednášky byly doprovázeny názornou ukázkou.....

Přednášky po celé léto provázela vysoká účast. Foto: Linda Burianová

a výborným občerstvením. Foto: Linda Burianová
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OBRAZEM

První vítězný zápas po prázdninové pauze odehráli mladší žáci ve Věžnici poslední srpnovou neděli. Foto: Jan Burian

Leoš Pelouch na trati. Foto: Miroslav Klufa

Budoucí běžecké naděje? Foto: Tomáš Ježek

Stoletá republika?
Nepůjde to
bez publika!
od 14.00 Koncert Lucie Černíkové | kapela Umí H. |
Bee Band | tanec a móda 100 let | The Shots band

... pro FOKUS. Foto: Miroslav Klufa

19.00

Ondřej Havelka

a jeho Melody Makers
20.30 symbolický strom

poselství měst

20.45

Vysočiny

Proletí 100letí
velkolepá originální show
obrazivý vhled do kratičkých
100let

21.30

Československá tančírna
Zatrestband
& Funny Fellows

A další program pro dospělé i děti!

www.kr-vysocina.cz
www.visitjihlava.eu
První třída po rekonstrukci. Foto: ZŠ
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Masarykovo
náměstí
v Jihlavě

