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SETKÁNÍ SE SENIORY
POSLEDNÍ LISTOPADOVOU SOBOTU

V sobotu 24. 11. se v zasedací místnosti úřadu městyse uskutečnilo další
setkání se seniory, které se již v našem
městysi stalo příjemnou tradicí. To se
ale pro tentokrát uskutečnilo možná
v poněkud netradičním duchu.
Na akci, kterou organizuje městys,
se totiž přítomným, kterých nakonec
dorazilo okolo padesáti, představilo
i Občanské sdružení TrojHáček. A nezůstalo jen u pouhého představení
aktivit nedávno založeného spolku.
Šlo totiž zároveň o první část ze série
několika dalších setkání, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality, často
uplatňované právě vůči seniorům.
Tento projekt s názvem „Bezpečný domov“ navíc podpořil i Kraj Vysočina.
Svoji řeč zde pronesl člen PČR Roman
Brukner, který přítomným vysvětlil několik hlavních preventivních opatření,
přiblížil některé konkrétní případy
z okolí Havlíčkovy Borové a posluchače jistě zaujal. Ti, kteří přišli, si posléze vyplnili i krátký dotazník k tématu,
který bude TrojHáček vyhodnocovat.
Jeho výsledky se jistě v některém
z dalších vydání dozvíte a v projektu
bude TrojHáček pokračovat i na dalších setkáních, o kterých vás budeme
ještě informovat.
Ale, nyní už tradiční, setkání nebylo
jenom o závažné problematice. Svým
půvabným vystoupením zpříjemnily
program děti z mateřské školy, připravena byla i živá hudba v podání Josefa
Nevoleho a Jardy Panáčka, nebo občerstvení.
Pro ty, kteří v sobotu nedorazili,
ještě připomínáme další věc. Pokud
doma najdete dobové fotograﬁe Borové nebo jejího okolí, či nějaké jiné
snímky, které by mohly ostatní zajímat, vezměte je s sebou na další
setkání. Podělte se o ně s přáteli, či
sousedy a umožněte nám jejich reprodukci. Využití se pro ně s naprostou jistotou najde.
Jakub Janáček

Autobusové spoje
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Fotbalová sezona končí
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Mateřská škola vystoupila při setkání seniorů v Havlíčkově Borové s krásně ztvárněnou pověstí
o vodníku Hlubinovi.
Foto: Jakub Janáček
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Setkání seniorů Havlíčkova Borová, 24. 11. 2012. Foto: Jakub Janáček
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Setkání seniorů Havlíčkova Borová, 24. 11. 2012. Roman Brukner
a prevence kriminality. Foto: Jakub Janáček

Setkání rodáků Peršíkov, 24. 11. 2012. Foto: Jakub Janáček

Setkání rodáků Peršíkov, 24. 11. 2012. Foto: Jakub Janáček
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Instalace značení ulic a míst v Havlíčkově Borové, která začala 19. 11.
Foto: Filip T.A.K.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ

LISTOPAD 2012

ZE DNE 8. LISTOPADU 2012

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:

3/11/2012

- revokuje usnesení č. 5/10/2012. ZM schvaluje koupi nemovitosti čp. 72 za cenu 450 000 Kč.

4/11/2012

- revokuje usnesení č. 10/10/2012. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 139/52 a 83/1 manželům
Janě a Martinovi K.

5/11/2012

- schvaluje program jednání.

6/11/2012

- schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 238, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 133/1 v k.ú. H.Borová z vlastnictví České republiky na městys Havlíčkov Borová, a to včetně zavazujících podmínek a sankčních ustanovení uvedených v článku III.

7/11/2012

- schvaluje vyhlášení výběr. řízení na veř. zakázku s názvem „Pořízení lesnické techniky - Městys H. Borová“
a zároveň schvaluje složení pětičlenné hodnotící komise ve složení: Tonar R., Hájek L., Ing. Uttendorfský A.,
Mgr.Hájek O., Ing. Čechovská.

8/11/2012

- schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a vybudování prostor pro tělesnou výchovu žáků - 2. etapa. ZM zároveň schvaluje výběr ﬁrmy IPI s.r.o. pro zpracování žádosti a následnou
administraci

9/11/2012

- schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2013 na úřední desce.

10/11/2012

- schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové“.

11/11/2012

- schvaluje podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení.

12/11/2012

- schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště na zahradě mateřské školy.

13/11/2012

- schvaluje prodej části pozemků p.č. 139/53 a 83/1 manželům Janě a Martinovi K.

14/11/2012

- schvaluje poskytnutí půjčky z FRB paní Marii S. ve výši 120 000 Kč na výměnu oken a zřízení ekologického
zdroje vytápění.

15/11/2012

- zastavuje řízení o prodeji části pozemku p.č. 3120/21 pana Karla Š. z důvodu úmrtí žadatele.

16/11/2012

- schvaluje následující členy školské rady z řad zastupitelů: Geist J., Hájek L., Janáček T.

17/11/2012

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro ZŠ a MŠ H.Borová do maximální částky 200 000 Kč.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 14. PROSINCE 2012 OD 19 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ PERŠÍKOV. ZVEME TEDY VŠECHNY PERŠÍKOVSKÉ OBČANY. PRO ZÁJEMCE Z H. BOROVÉ
A ŽELEZNÝCH HOREK BUDE ODJÍŽDĚT AUTOBUS Z HAVLÍČKOVY BOROVÉ Z NÁMĚSTÍ V 18:45.

SLOVO STAROSTY
DOTAČNÍ PROGRAMY

Pokračujeme v aktivitách směřovaných k získávání ﬁnančních prostředků z vyhlášených dotačních programů.
V pátek 23.11.2012 jsme odevzdali
žádost o dotaci na revitalizaci zeleně.
Více o tomto tématu čtěte na str. 10.
Pracujeme na žádosti k získání ﬁnančních prostředků na dokončení druhé
etapy přestavby v základní škole, tzn.
výstavbu „tělocvičny“ se sociálním zázemím v prostorách školní půdy. Bohužel nestihneme projekčně připravit
žádost o rekonstrukci náměstí. Nově
se hodláme zapojit do dotačního programu na rekonstrukci zahrady mateřské školy a podáme žádost o dotaci na
rekonstrukci veřejného světlení ulice
Pivovarská. Naše žádost na výstavbu
čističky odpadních vod byla přijata
a bylo ji přiděleno identiﬁkační číslo.
Nyní probíhá bodové hodnocení žádosti a my netrpělivě čekáme na konečné rozhodnutí.

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA

Prodloužili jsme provoz tak, aby občané mohli využít stávajícího počasí

k úklidu a odvozu nepotřebných věcí
a odpadu. Ocenil jsem i aktivitu některých občanů, kteří si požádali ještě o kontejner do ulice a zbytky sem
navozili. Pokud bude nezbytná potřeba využít sběrný dvůr a bude-li to
v možnostech městyse, dohodněte se
s našimi zaměstnanci individuálně na
tel.: 724 167 976 – Petr Kučera nebo
724 167 208 - Jaroslav Sedlák, případně na tel. 569 642 101 - Jitka Škaredová nebo osobním setkáním a dohodou. Velmi děkuji všem, kdo se na
úklidu podílel a služeb městyse využil.

ROZPOČET

Předkládáme vám návrh rozpočtu na
rok 2013. Tabulka ukazuje základní
ukazatele, podrobný návrh je k dispozici na úřední desce. Rozpočet budeme
schvalovat na prosincovém jednání zastupitelstva. Pokud budete mít připomínky, případně nová sdělení, nápady
nebo jen myšlenky, kontaktujte nás.
Děkujeme za zájem.
Otto Hájek, starosta

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
(v Kč)
DAŇOVÉ PŘÍJMY

9 007 000,00

V pondělí 19. 11. byla zahájena instalace značení ulic a míst v městysu. Do
zimy bude značení dokončeno a věřím, že pomůže v lepší orientaci všem
návštěvníkům u nás.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4 242 000,00

PŘIJATÉ DOTACE

2 575 362,00

POLOČASOVÁ BILANCE

BĚŽNÉ VÝDAJE

7 851 889,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5 442 711,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

13 294 600,00

SPLÁTKY PŮJČ.PROSTŘ.

1 089 288,00

FINANCOVÁNÍ

1 089 288,00

ZNAČENÍ ULIC

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ve skutečnosti ho máme všichni stejně. Je
jen na nás, jak s ním umíme hospodařit. Ve spěchu jsou i členové Rady a Zastupitelstva městyse. Máme za sebou
již polovinu svého volebního období.
V prosincovém vydání Vám přiblížím
naši dosavadní činnost a její výsledky.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

15 824 362,00

Pokračování na str. 5.
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SLOVO HEJTMANA
Skončilo první volební období krajské „vlády“ sestavené sociální demokracií. Spokojenost občanů s naším
působením se zřejmě odrazila v tom,
že po podzimních volbách nám bylo
voliči umožněno i po další čtyři roky
pokračovat v této práci se svými dosavadními spolupracovníky. Bereme
to jako nejen naše ocenění, ale také
jako celkové ohodnocení práce krajské samosprávy, samotného krajského úřadu a rovněž měst a obcí a jejich dobré spolupráce. Nejsme ovšem
naplněni pouze nějakým domýšlivým
sebeuspokojením. Víme, že i balónek,
který se moc nafoukne, může prasknout.
Rád bych všem, kteří se na vzájemné součinnosti úřadů a institucí podíleli, upřímně poděkoval. Před volbami bylo cítit určité napětí, objevily se
různé tahanice. Ty také doznívají i po

REKONSTRUKCE
SILNICE V OTÁZKÁCH
A ODPOVĚDÍCH
Téměř osm měsíců jsme denně
zažívali změny, které se odehrávaly
v rámci rekonstrukce silnice. Nyní
jsme již na konci a v pondělí 26. listopadu 2012 se uskutečnily poslední
předávky. Termín realizace od začátku dubna do konce listopadu byl naplněn. Co se týká rozsahu, obsahu
a ﬁnančních nákladů, jde o dosud
největší stavbu v našem městysi. Rekonstrukce si vyžádala hodně otázek,
na které bylo v jejím průběhu třeba
odpovědět a některé odpovědi i realizovat. Pro čtenáře Borovských listů
předkládám některé z nich.

J�� �� ���� ������������?

LISTOPAD 2012

volbě orgánů krajské samosprávy. Ale
doufám, že nyní se atmosféra zklidní
a budeme moci společně pokračovat
v užitečné činnosti ve prospěch celé
Vysočiny. Pokud se ohlédnu zpátky,
kromě drobných logických politických
rozepří jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež by
narušovaly běžný život občanů. Nebyli jsme svědky žádných korupčních
afér, některé uměle vyvolávané drobné kauzy byly ve srovnání se situací v
celostátních orgánech opravdu malicherné. Očekávám, že v dalším období za námi zůstane stejná pozitivní
stopa.
Jsem rád, že na všech úrovních
v našem kraji se setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat
pro společný prospěch. Starostové
měst a obcí, úředníci, zaměstnanci
kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách,
ve ﬁrmách a ostatní občané Vysočiny
- všude jsem nacházel poctivé a za-

ujaté pracanty. Chci všechny vyzvat
k pokračování na společném díle bez
rozdílu politické příslušnosti. Můžeme
mít různé názory na řešení problémů,
společná musí být slušnost v jednání
a vůle pracovat ve prospěch všech
občanů Vysočiny. Takové postoje chci
prosazovat po další čtyři roky. Nebude
to snadné, protože jak vypadá vývoj
ekonomiky a mnohdy nepochopitelná rozhodnutí vlády, bude další volební období ještě těžší než to minulé.
Ale naštěstí není život jen politika,
můžeme myslet i na příjemnější věci.
Nadcházející svátky jsou příležitostí
k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem. Mimořádně příznivá
skladba volných dnů ve vánočním kalendáři nám umožňuje užít si dostatečně příjemná setkání celých rodin.
Přeji vám krásné prožití nejhezčích
svátků v roce, vychutnejte si přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.

zóně. Je tomu i u zmiňované silnice.
V první etapě prováděné v roce 2008
byly kostky položeny jen na hranici památkové zóny v ulici Pivovarská
a zbytek byl vyasfaltován. Při současné rekonstrukci jsme neměli
v úmyslu pokládat kostky až na konec
ulice Havlíčkova směrem na Přibyslav
a s památkáři jsme dohodli pokládku
za rodný domek Karla Havlíčka Borovského k ulici Na Výsluní. Původně
jsme uvažovali o pokládce kostek až
na hranici s ulicí Dlážděná, ale napojení rozhraní silnice z kostek a asfaltové by bylo v zatáčce, což by přinášelo zvýšené nebezpečí. V kostce jsme
prodloužili alespoň chodníky tak, aby
navazovaly na ulici Dlážděná, včetně
místa pro přecházení. Navíc povrch
silnice ze žulových kostek je ve srovnání s asfaltovým povrchem značně
hlučnější a časem se na něm vytvoří
nerovnosti.

N����� ������� ������ ��������� ������ �������?

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Veškeré výkopy byly prováděny
v souladu s projektem. V některých
místech bylo podloží velmi tvrdé, kamenité, jinde naopak bylo nutno ještě větší zahloubení (sanace) tak, aby
bylo vyhověno tlakovým zkouškám,
které byly vždy prováděny.

J�� �� ���� � ����������� ����������?

Veškeré vodovodní přípojky byly přeloženy ze silnice do chodníku. Staré
vodovodní přípojky byly vyměněny.
Mimo silnice jsou i čtyři hydranty.
V rámci rekonstrukce silnice byly provedeny také drobné úpravy vodovodního řadu. Práce prováděli pánové Karel Krčál, Petr Kučera a Jaroslav Sedlák
ve spolupráci s ﬁrmami, které prováděly zemní práce.

Celá akce byla prováděna v součinnosti s Krajem Vysočina. Jednalo se
o společný projekt, ve kterém navazovaly jednotlivé dílčí operace na sebe
tak, aby bylo dosaženo celkového
efektu. Byla to třetí etapa rekonstrukce silnice průtahu naším městysem.
Projekt byl zpracován jako celek, ale
v rozpočtu byly odděleny práce a činnosti, které bude hradit Kraj Vysočina
a které bude hradit Městys Havlíčkova Borová.

P��� ������ ������ ��������
���, ��� �� ���� �����?

V našem městysu se nacházejí některé jeho části v památkově chráněné
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Havlíčkova ulice směrem na Přibyslav, krátce po instalaci značení ulic. Foto: Filip T.A.K.
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Jmenované rodiny nic neplatily. Celé až do rozsvícení vánočního stromu.
K�� ����� �������� ������?
Stromy byly vysázeny podle projektu
pouze v zatáčce, kde došlo k napřímení silnice (bývalé Musilovo). Ostatní plochy byly zatravněny. V pátek
23. 11. jsme podali žádost o dotaci
na ozelenění, nejenom kolem silnice.
Blíže na jiném místě v Borovských listech.

P��� ���� ������ ����� �����?

Původní projekt počítal s úzkým
chodníkem kolem sochy a asfaltovou
plochou před sochou (tak, jak to bylo
dříve). Provedli jsme změnu projektu,
kolem sochy našeho rodáka jsme udělali pohodlný chodník, který pokračuje kolem parku, a plochu před sochou
jsme zadláždili tak, aby bylo možno
volně pokračovat v dláždění náměstí.
S rekonstrukcí náměstí zatím nepočítáme. Záměr máme, zadáme studii
a předložíme občanům k diskusi.

P��� ���� ���� �� ������� �� ������� �������� ����?

Naše náměstí je velmi prostorné,
ale značně neuspořádané. Bylo zpracováno již hodně projektů na jeho
rekonstrukci, ale nikdy nebyla rekonstrukce provedena. Umístěním květinových mís chceme částečně zklidnit
pohyb vozidel po náměstí. Vozidla se
pohybují kolem parku, přes náměstí
u nákupního střediska. Ale nejezdí (neuvěřitelně nelétají) již napříč
náměstím, kde se pohybují dospělí
a hodně žáci školy. Novou konstrukcí
silnice došlo ke zklidnění vozidel přijíždějících z Pivovarské ulice, u ulice
K Vepřové. Napojení silnic bylo provedeno, pokud to šlo, v kolmém napojení tak, aby řidiči zpomalili. Dříve si
při kosém napojení v jednom směru
mohli řidiči ukroutit hlavu a v druhém směru nebylo třeba ani zpomalit
a křižovatkou jenom profrčet.

N����� ��� ������� K V������
���� � ��������?

Uvedená vozovka je v majetku Kraje
Vysočina, byla asfaltová a asfaltový
povrch zde byl nově navržen a položen. Je zde zatáčka, silnice vede blízko kolem školy a povrch z kostek by
byl hlučný. Ze silnice K Vepřové byla
provedena asfaltová odbočka za park.
Počítá se s tím, že by silnice za parkem
navazovala na ulici Zelenýho a byla by
hlavní. Z náměstí by se na silnici jezdilo přes „Dej přednost“ a ze Špačkovy
ulice by byl příjezd přes zpomalovací
práh a „STOP“. To je budoucnost, na
kterou pamatujeme již nyní.

K���� ��������� S���������� � Š��������� �� ����� � ���� �������
���� ����� ������?

prostranství před domy za parkem
a v ulici K Vepřové je v majetku
městyse. Projekt nepočítal s rekonstrukcí těchto ploch. Z našich prostředků jsme upravili pouze nájezd
do kopečku tak, aby v těchto místech
nedocházelo k porušování povrchu
vozovky vodní erozí a při dešti nebyla
silnice zanášena naplaveninami, které
museli naši zaměstnanci odstraňovat.
Dále dojde k úpravě povrchu vozovky
v kopečku a před Sajfertovými, odkud
byla provedena nová přípojka vody
k Strakovým, Škorpíkovým a do základní školy. Rekonstrukce jmenovaných prostor není zatím předmětem žádné zamýšlené dotace. Lze
uvažovat o rekonstrukci prostranství
a vjezdů za parkem současně s rekonstrukcí náměstí, ale zatím se zde nacházejí neobydlená stavení.

J� ���� ��� ���������� ������

Je jich tady tolik, kolik předepisuje projekt. Kolem školy vznikla pěší
zóna, kde je bezpečný prostor pro její
uživatele - jak dospělé, tak především
žáky školy. Z horní strany nebyl dosud
zamezen vjezd vozidlům. V původním
projektu zde měla být vozovka zrušena, taras u školy prodloužen a kolem
plotu Škorpíkových měl být jen chodník. Nakonec jsme požádali o změnu
projektu tak, abychom zde zachovali
průjezd pro vozidla (jen v případě
potřeby), který by bylo možno ve výjimečném případě použít. Z tohoto
důvodu řešíme i zamezení průjezdu
z horní strany – ne značkou, ale zábranou.

K���� �� ������� ����� � ���
���� �� �� �����?
Zatím není vše proplaceno. V prosincovém čísle blíže popíši ﬁnanční bilanci.

SLOVO STAROSTY
... pokračování ze str. 3

VÁNOČNÍ STROM A VÝZDOBA

Při rekonstrukci silnice jsme pamatovali i na instalaci vánoční výzdoby
na sloupy veřejného osvětlení. Naši
zaměstnanci již novou výzdobu postupně instalují. Na náměstí postavíme vánoční strom. Letos to bude
smrk, který potřebuje odstranit od
svého domku Jiří Kulhánek. Věřím, že
ho naši zaměstnanci bezpečně na náměstí přemístí, postaví, nově nasvítí
a hlavně odborně zajistí. Udělejte si
čas a v neděli 2. prosince si přijďte
vše užít! JenTak začíná svůj program
již od 15.00 hodiny a bude pokračovat

Všichni jste srdečně zváni!

HAVLÍČEK JE VIDĚT I V NOCI

Součástí rekonstrukce silnice byla i instalace osvětlení sochy Karla Havlíčka
Borovského, našeho významného rodáka. Nyní je výrazná dominanta našeho náměstí vidět i v době nočního
klidu. Berme to zároveň jako dárek
našemu rodákovi k jeho výročím.

SETKÁNÍ

V sobotu 24. listopadu se ve 14.00
hodin v zasedačce Úřadu městyse
sešlo téměř 60 našich seniorů. Odpoledne bylo do poslední minuty zcela
zaplněné různými aktivitami i aktualitami. Zpočátku předvedly své umění děti z mateřské školy, následovala
prezentace nově vzniklého TrojHáčku
a závěr patřil písním a veselé náladě
umocněné hudebním uměním Josefa
Nevole a Jaroslava Panáčka.
Od 16 hodin zahájili své setkání
rodáci v nově rekonstruovaném kulturním domě v Peršíkově. Více jak
padesátka přítomných dlouho do
noci vzpomínala, tančila a bavila se.
Poděkování patří Janu Fruhbauerovi
staršímu a Stanislavu Zvolánkovi, kteří
celou akci zorganizovali. Byl bych rád,
aby se podobné akce konaly častěji.
Přínosem bude určitě program,
který pro seniory vytvořili s podporou
Kraje Vysočina členové TrojHáčku.

ZÁJEZD NA VESELÝ KOPEC

Zatím je přihlášeno 15 zájemců. Kdo
má zájem podívat se V NEDĚLI 9.12.
na VÁNOČNÍ JARMARK na Veselý Kopec, může se ještě přihlásit na
Úřadu městyse, případně přijít k autobusu, který pojede v 8.15 hodin
z náměstí. Na Veselém kopci začíná
jarmark od 9.00 do 15.00 hodin. Počítám s tím, že bychom po prohlídce naplánovali cestu zpět kolem poledne.
Do Hlinska v Čechách nepojedeme.
Příspěvek na dopravu je 20 korun.
Otto Hájek, starosta

Plesová sezóna klepe na dveře, masopust je v roce 2013 velmi brzy:

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
12. 1. MYSLIVECKÝ PLES
hraje IRISBAND

19. 1. OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES
hraje GARDE, Václav Kubát

2. 2. HASIČSKÝ PLES
hraje AXIX - Milan Slanina

9. 2. MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ
pořádají místní hasiči
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ZŠ informuje
V minulém vydání Borovských
listů Vás ředitel školy podrobně informoval o aktivitách ve školním
roce 2011/2012, tak jak byly shrnuty
a hodnoceny ve výroční zprávě školy.
Nyní se nacházíme v I. čtvrtletí nového školního roku a zpravodajství ze
základní školy můžeme začít téměř
stejně.

NOVÉ PROJEKTY

Žádné činnosti proti loňsku jsme
nezrušili, naopak nám některé přibyly. Jsme zapojeni do projektu ZDRAVÁ
ŠKOLA, jehož cílem je vytvářet žákům
optimální prostředí pro jejich zdravý fyzický i duševní rozvoj. Poměrně
náročné je plnění podmínek projektu ZDRAVÁ INTERAKTIVNÍ ŠKOLA.
V něm se všichni učitelé zavázali vytvořit
20 – 40 výstupů, prezentačních „sešitů“, určených jednak pro výuku našich
žáků, a zároveň umístěných na webu
www.activucitel.cz, takže je mohou
využívat učitelé na všech školách
v republice, pokud mají interaktivní
tabule k dispozici.
Dlouhodobě se účastníme projektů ZDRAVÉ ZUBY a RECYKLOHRANÍ. V programu Recyklohraní jsme
za loňský rok získali certiﬁkát k environmentálnímu vyúčtování. To znamená, že nám společnost Asekol – na
základě odevzdaných baterií a drobného elektrozařízení – vypočítala,
jaký byl náš přínos pro životní prostředí, kolik surovin, vody a elektrické
energie jsme ušetřili.
Nově jsme se zapojili do projektu
RODIČE VÍTÁNI. Ten vychází z přesvědčení, že partnerská spolupráce
mezi školou a rodiči je jenom prospěšná a zpětně se kladně odráží na

ROZSVĚCENÍ

VÁNOČNÍHO STROMU
Divadelní spolek JenTak ve spolupráci
s Radou městyse Vás srdečně zvou na
Rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ, TJ. 2. PROSINCE. Vánočně
se můžete naladit již OD 15.00 hodin
ve farním areálu ve Vitusu, kde se
bude konat VÁNOČNÍ JARMARK.
Můžete si zde nakoupit keramiku,
svíčky, patchwork a mnoho dalšího. Místní šikovní řemeslníci budou
vyrábět přímo před vašima očima.
V nabídce bude i svařák a vánoční
cukroví.
V 17 hodin vyjde z farního dvora
ADVENTNÍ PRŮVOD, který přítomné provede adventní dobou (krátké
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dítěti. Opakuji, že pouze za předpokladu, že škola je otevřená rodičům a
rodiče jsou otevření škole. S tím má
bohužel řada našich rodičů velké problémy, tak uvidíme…..
Dílčích akcí se žáky proběhla od září
celá řada. Ti nejmenší navštěvují kino
v Krucemburku, šesťáci byli na dvou
exkurzích – v Brně (Anthropos, hrad
Špilberk, Kapucíni) a v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. Žáci 1. stupně viděli jedno divadelní představení
u nás ve škole, žáci 2. stupně začali
opět jezdit v rámci předplatného do
pardubického divadla.
Osmáci se zapojili do soutěžního
projektu, se kterým určitě seznámí
i veřejnost. Ve hře mají velmi zajímavé
ceny. Deváťáci prošli komunikačním
kurzem a v minulém týdnu se setkali
v rámci projektu PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
s našimi pravidelnými návštěvníky.
Projekt můžete znát i z televizních
obrazovek, mapuje politickou situaci
v naší republice v 50. letech.
Kromě toho samozřejmě učíme,
pomáháme čtením, testujeme žáky
s agenturou Scio, kolegyně vedou přípravu na přijímací zkoušky. Měli jsme
strašidelný den, žáci pracují v řadě zájmových útvarů a nepovinných předmětech, připravujeme čerty, chystáme vánoční besídku. Řada kolegyň při
tom všem ještě studuje.
Jistě jsem neuvedla všechny akce,
ale myslím, že za I. čtvrtletí letošního
školního roku si naše škola zaslouží
určitě jedničku.
Jana Žáková, 2. stupeň

Veškeré informace, články, fotograﬁe, jídelníček na aktuální týden
a více ze ZŠ a MŠ na:

htt p://zsborova.ic.cz

scénky cestou). Zveme děti, aby se
zapojily a přišly převlečené za andílky nebo čertíky. ANDÍLCI MAJÍ SRAZ
V 16.45 HODIN NA FAŘE, JEJICH
ŠÉFEM BUDE JANA STRNADOVÁ.
ČERTÍCI AŤ PŘIJDOU TĚSNĚ PŘED
17. HODINOU KE DVĚMA OŘECHŮM V ULICI K VEPŘOVÉ, KDE SE
JICH UJME VLÁDCE PEKEL. Každé
převlečené dítě dostane na náměstí
odměnu. Všichni si pak s sebou mohou vzít zvonečky nebo rolničky, ať
nám to cestou hezky cinká.
Komu se nechce jít až na faru, nebo
by to zdravotně nezvládl, může na
průvod počkat na náměstí. Dorazíme
tak za čtvrt hodiny. Tentokrát se bude
část scénky odehrávat v „krmelci“,
nechte jej prosím proto volný. Děti
si mohou přinést VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
JEŽÍŠKOVI, ten si pro ně tentokrát
osobně přijde. Každé dítě s dopisem

Také měsíc listopad přinesl sportu novinek v mateřské škole. Hned
1. listopadu se v I. oddělení konala akce „Školička pro maminky“.
Pozvali jsme maminky do naší školky, kde jsme jim ukázali něco málo
z toho, co jsme se naučili – hlavním tématem byl podzim a pouštění draků.
Poté jsme se rozdělili na dvě pracovní
slupiny: skupina dětí měla připravenou práci s podzimní tématikou, ale
i skupina maminek (a jednoho tatínka)
nezůstala pozadu. Maminky se s chutí pustily do výroby Dýňové panenky
a následně i do bramborových panáčků. Ukázky z tvorby maminek i dětí
jste si mohli prohlédnout ve vývěsce
Úřadu městyse.
Ve II. oddělení se téhož dne konala
akce „Podzimní tvoření“. Pod tímto názvem proběhla schůzka rodičů
a dětí ve třídě předškoláků. Maminky
i děti si předem rozmyslely, co budou
vyrábět. Při tvoření využily všechny
možné přírodniny a hlavně vlastní
nápady. Výtvory se opravdu vydařily
a spokojené děti si je odnášely domů.
DALŠÍ NAŠE AKTIVITY:
- pro všechny děti z mateřské školy
jsme zakoupili REFLEXNÍ VESTY;
- dne 15. 11. jsme shlédli „ČARODĚJNÉ POHÁDKY“ v kině Krucemburk
- dne 19. 11. proběhlo CIRKUSOVÉ
PŘEDSTAVENÍ v naší školce, děti nejvíce zaujala opička Žoﬁnka;
- poslední listopadový týden plánujeme „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“, společně
s dětmi i jejich rodiči uložíme všechny
broučky k zimnímu spánku;
- 24. 11. jsme vystoupili s krátkým
programem na SETKÁNÍ SE SENIORY.
Jana Sobotková

dostane potvrzení, že Ježíškovu poštu
navštívilo. Na závěr nebude chybět
písnička pod vánočním stromem.
Členové rady Městyse budou podávat od 16.30 hodin na náměstí SVAŘENÉ VÍNO a k zakousnutí nějaké
dobrůtky.
Těšte se, my se na vás těšíme moc.
Hanka Tonarová, rejža

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SO KOL
informuje
FOTBALOVÁ SEZONA SE
UKLÁDÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU

Tři borovské týmy startovaly v podzimní části fotbalových soutěží. A nevedly si špatně. Žádný z nich totiž vyloženě nepropadl. A tým je na bronzové
příčce tabulky a béčko i žáci zhruba
v její polovině.

ŽÁCI SEHRÁLI NEJLEPŠÍ
UTKÁNÍ PROTI GLOČOVU
JENÍKOVU

Nejmenší borovští fotbalisté se po
podzimu drží na sedmé příčce desetičlenné tabulky. Trenéři týmu, kde nastupují děti ročníku 2000 a mladší, Ladislav Luňáček a Martin Klement, prý
doufali v o něco lepší umístění. Úplně
zklamáni však z první poloviny sezony
také nejsou.
„Nejlepší utkání jsme sehráli na
hřišti Golčova Jeníkova. Ten v té době
hrál o čelo tabulky a my jsme tam po
výborném výkonu zvítězili 8:0. Naopak zklamán jsem byl ze zápasu proti
České Bělé, kdy kluci druhý poločas
úplně vypustili,“ prozradil jeden z trenérského dua, Ladislav Luňáček. Zklamáni mohli být hráči také z výsledku
zápasu v Pohledu, kde Borová ještě
chvíli před koncem vedla, aby nakonec prohrála 5:4. „To také byly ztracené body,“ potvrdil Luňáček.
Typické pro žákovské kategorie,
kde hrají velkou roli i věkové rozdíly,
jsou nevyrovnané výkony, a to není
ani v Borové výjimkou. „Ale starší kluci dokáží být i těm mladším oporami.
Přesto bychom však přivítali, kdyby
se do hry zapojilo více dětí. Nyní nám
snad dvě další do jarní čísti přibudou,“
dodal trenér, který pracuje pravidelně
se zhruba deseti dětmi. Ten by chtěl
do jarní části zapracovat hlavně na
střelecké produktivitě. Především
však jde o to, aby děti fotbal bavil, a
aby chodily v co největším počtu.

BÉČKO OKUPUJE PROSTŘEDEK TABULKY

Jako nováček soutěže vstupovali
do nového ročníku III. třídy fotbalisté
B týmu Havlíčkovy Borové. Ti po postupu do vyšší soutěže rozhodně nezklamali a s dvaceti body se po polovině soutěže usadili ve středu tabulky.
Jejich podzim nabídl povedená utkání, ale také některé debakly.
„Jako nejlepší bych, vzhledem
k výsledku, možná trochu překvapivě
hodnotil zápas v Leštině. Sice jsme si

odvezli pouze bod za remízu 1:1, ale
více než polovinu zápasu jsme hráli
v deseti a i v oslabení jsme předvedli
bojovný výkon. A kvalitní utkání bylo
také v Dolním Městě,“ konstatoval vedoucí týmu Zdeněk Štěpán.
Jako nejhorší by se naopak dalo
hodnotit utkání v Hněvkovicích, kde
Borová prohrála 2:6. Debakl přišel
také v Sobíňově, ale tady hrál tým
proti silnému soupeři a ve velmi oslabené sestavě.
Se sedmým místem však zatím
u béčka může panovat spokojenost.
„Chtěli jsme hrát polovinu tabulky,
což se povedlo, a snad se nám podobné výsledky podaří zopakovat
i na jaře. Podle mého názoru by k záchraně mohlo stačit 33 bodů,“ doplnil
Štěpán.
Ten podle svých vlastních slov
přesto nebyl vždy s přístupem hráčů
spokojen. „Vypomáhali nám hráči A
týmu, ale několikrát jsme museli žádat o pomoc i ty, kteří již svoji aktivní kariéru přerušili,“ vysvětlil vedoucí
týmu. Podle Štěpána se mančaft také
dostává do problémů v případě, že
chybí stabilní střední záložníci Zvolánek se Štefáčkem. „Tyto absence jsou
vždycky znát. Tradičními oporami pak
je třeba i Lupták se Šrámkem. Navíc
do budoucna budeme muset řešit
post stopera, protože Zdeněk Žák už
dlouho vyhrožuje, že skončí. Ale se
současným kádrem je tato soutěž
v pohodě hratelná,“ dodal Zdeně Štěpán.

ÁČKO JE TŘETÍ. ČEKÁ HO NA
JAŘE BOJ O POSTUP?

V minulém ročníku skončil A
tým Borové ve své soutěži nejlépe
ze všech týmů Havlíčkobrodska, které
v I.B třídě startují. A na povedené jaro
se mu vcelku podařilo navázat i na
podzim. Tým je totiž po polovině soutěže na třetím místě pouze s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Leštinu.
„Je těžké vybrat nějaký nejlepší zápas. Povedlo se utkání v Černovicích,
které jsme vyhráli i přes mnoho absencí. Kluci odmakali i zápas v Pacově
a další utkání. Naopak rozhodně nejhorší byl domácí zápas proti rezervě
Humpolce,“ konstatoval trenér Roman Brukner.
Áčko během podzimu postihla jedna výrazná změna na brankářském
postu. Pavel Veselý, který určitě patří mezi nejlepší brankáře minimálně
v rámci Havlíčkobrodska, zamířil na
hostování do žďírecké Dekory a opačným směrem putoval mladý Tomáš
Vymetal. „Pro Pavla to byla velká šance vyzkoušet si vyšší soutěž. Ale Tomáš nás na jeho místě nezklamal, ba
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naopak. Podával velmi dobré výkony,“
podotkl Brukner. Zda tato změna vydrží i pro jarní část sezony, je prozatím
v jednání.
Další výraznou posilou se stal Patrik
Kučera, který se po mnoha letech objevil opět v Borovském dresu. Patrik
v dřívějších letech oblékal dresy Chotěboře, Havlíčkova Brodu, Chrudimi
a domů se vrátil ze Žďírce nad Doubravou. „Ten je pro nás určitě posilou. Je
to univerzální hráč, který může hrát
prakticky kdekoliv. Jenom bych od něj
více očekával střelbu,“ zamyslel se borovský trenér.
Kádr by do jara teoreticky nemusel
doznat velkých změn. „Oproti dřívějším letům, kdy pravidelně hrál třeba
Míra Blažek, Aleš Chlubna, Hošák
nebo bratři Klementové, je náš kádr
o něco užší. Pokusíme se však ještě na
hostování udržet Rakušana a i na jaro
máme Honzu Chlubnu. Mezi tradiční
opory vždy patřil Pavel Veselý, Tomáš
Blažek nebo Jarda Veselý, ale i někteří
další. Trochu více bych ale po počátečním zápalu čekal od mladého Fišera, který v druhé polovině sezony trochu ustrnul. Zlepšit by se určitě mohl
i přístup některých k tréninkům nebo
samotným zápasům a na hřišti by
byla třeba lepší střelecká produktivita, nebo úspěšnější bránění standardních situací,“ doplnil Roman Brukner.
A jaké budou cíle na jaro? Tým je
přeci jen na dostřel postupovým příčkám. „V momentě, kdy bychom právě
na postupové příčce byli, bych se vyšší soutěži nebránil a nevidím důvod,
proč znovu I.A třídu nezkusit. Ostatně
ﬁnančně nás vyjde dokonce levněji,“
zakončil trenér.
Jakub Janáček

STAŇ SE MLADÝM

HA S IČE M

KDE: v hasičské klubovně
KDY: každý pátek od 17.00

PRVNÍ SCHŮZKA 7. 12.
KONTAKT:
Hájek Ladislav
731 179 234
Fišer Michal
604 688 232
Sobotková Jana
776 114 101
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OSMISMĚRKA O CENU

RUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ

Osmisměrka tentokrát ukrývá jednu žhavou novinku v Havlíčkvě Borové: ... (tajenka).“

Na popud petice za zachování autobusových spojů, která
probíhala začátkem měsíce listopadu, se Rada městyse rozhodla
uveřejnit v Borovských listech seznam spojů, které se budou rušit. Spolu s nimi Vám chceme poskytnout informaci o průměrném
počtu cestujících z Havlíčkovy Borové, abyste získali představu
o tom, jak jsou zmíněné spoje využívány.
Tyto spoje se budou rušit od 9. 12. 2012. Nebráníme se
však diskuzím k tomuto problému a ���������� ����� ��
������ B��������� �����, ����� ������ � ����, ��������,
����� ��������������� �� ������ ��������: který spoj byste chtěli obnovit, případně podat návrh na zavedení nového
spoje (v kolik hodin a kam? Ždírec, Chotěboř, Ždár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav). V připadě většího zájmu obyvatel by byla možnost zvážení obnovy, případně zavedení nového spoje zhruba od března 2013. Bohužel spoje, které jsou
málo využívané, je těžké zachovat. Vyplněné dotazníky odevzdávejte do schránky na úřadu městyse. Za každý Váš názor
k tomuto tématu Vám předem děkujeme.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

LEGENDA:
ALBA, BAVOR, ČAS, ČISTÁ, ČOV, ČSR, DERE, DRAHOTÍN, ETA, FARA, FONT, HAVLÍČKOVA, HORECKÁ, HUSA, KŘOVÍ, LUČNÍ, LÝKO, NITRO, ODSTÍN,
PIVOVARSKÁ, POLNÍ, RUKÁV, RUS, ŠVIHÁK, TRUC,
VILA, ZAHRADNÍ, ZELENÝHO
Správnou tajenku můžete doručit do 15. 12.
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na kontaktní e-maily.
Správná tajenka z minulého čísla zní: BEZPEČNÝ
CHODNÍK. Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto
3 výherce:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. NATÁLIE BRYCHTOVÁ, H. BOROVÁ
2. JANA JANÁČKOVÁ, PERŠÍKOV
3. MILOSLAVA MATĚJOVÁ, H. BOROVÁ
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

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.

KÁRNÍKOVÁ
BOŽENA
777 164 122
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RUŠENÉ SPOJE OD 9. 12. 2012
ČÍSLO
SPOJE

ODJEZD

PRŮMĚRNÝ POČET
CESTUJÍCÍCH Z H. BOROVÉ

25
31

z H. Brodu 19:20
z H. Brodu 19.20 - NEDĚLE

2,8
0,5

32

do H. Brodu 16:45 - NEDĚLE

2
9
15

z Přibyslavi 9:45 - NEDĚLE
z Chotěboře 11:00
do Přibyslavi 7:25 - NEDĚLE

7,5 (párový spoj s č. 31,
nelze rušit samostatně)

0,5
2,8
1,75

SLUŽBY LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI STOMATOLOGIE na následující měsíc
Víkend
1. - 2. 12.

Stomatolog
Dr. Popovičová

Adresa

Telefon
Habrecká 450, 569721509

8. - 9. 12.

Dr. Kohlová Hana

M. Střely 420,
Krucemburk

569697226

15. - 16. 12.

Dr. Kotrbová Věra

Dobrovského
2023, H.Brod

569422741

22. - 23. 12.

Dr. Klíma Jasoň

Bechyňovo
nám.2, Přibyslav

569484614

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

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

Ledeč.n.S.

Ledeč n.S.

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 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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ME MO R I ÁL

ROMANA BRUKNERA
V BOROVÉ UŽ PODRUHÉ

V SOBOTU 1. 12. SE V POHOSTINSTVÍ U HAVLÍČKŮ POD ZÁŠTITOU
MĚSTYSE USKUTEČNÍ UŽ DRUHÝ
ROČNÍK ŠACHOVÉHO MEMORIÁLU ROMANA BRUKNERA, jehož
hlavním organizátorem je Petr Kačor.
Premiérový ročník turnaje vloni,
kdy se zúčastnily zhruba čtyři desítky
hráčů z několika měst a obcí, ovládl
havlíčkobrodský Vítek Veselý, který
by tak měl letos putovní trofej obhajovat.
Hrát se s největší pravděpodobností bude systémem 2x15 minut na
devět kol, tak jak je již v Borové, kde
si šachy během let už vydobyly svoji
pevnou pozici, zvykem.
Startovné bude činit 150 korun pro
dospělé a 50 korun pro děti do patnácti let, které budou mít při vyhlašování svoji vlastní kategorii. V ceně je
jako vždy i oběd a zajištěn je také dostatek cen pro všechny účastníky. Prezence účastníků začne cca v 8 hodin.
Obhájí loňský vítěz trofej, nebo ji pro
sebe získá někdo z „domácích“? Přijďte se v sobotu 1. prosince přesvědčit,
nebo si také zahrát.
Jakub Janáček

MÍSTNÍ KNI H OV NA
informuje
Vážení a milí čtenáři,
jen v krátkosti vás chci seznámit
s činností, která probíhá v knihovně.
Vzhledem k tomu, že nemám knihovnické vzdělání, doplňuji si vědomosti, které se týkají knihovny, tak
nějak za pochodu. Velkou oporou mi
je knihovna v Havlíčkově Brodě, se
kterou jsem v úzkém kontaktu. Jezdím
na semináře, jež se týkají mé práce.

MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Ve spolupráci s knihovnicemi z Brodu
jsme daly do provozu webové stránky naší knihovny. Nejsou ještě úplně
podle mých představ, ale v průběhu
času se určitě doladí. Můžete je navštívit na adrese:
http://havlickovaborova.knihovna.cz

NOVÉ KNIHY K VYPŮJČENÍ

V polovině měsíce byly z Havlíčkova
Brodu přivezeny nové knihy k vypůjčení. Jde většinou o novinky, takže
jste zváni si vybrat podle svého.
Těší se na vás vaše
Marcela Sobotková, knihovnice

hlásí
Jelikož čas nám kvapem běží dál, tak
i OS TrojHáček se připravuje na bílou
peřinu, která na čas uzavře brány rybníka a ledová krusta spolkne vodní
hladinu, jako by byla velké zrcadlo.
Ovšem rybářský kroužek běží dál
a snažíme se naše hodiny stále něčím
vylepšovat.

PTÁTE SE, JAK ASI VYPADÁ HODINA RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU?

Každá hodina je zaměřená na
jednu konkrétní rybu našich vod,
například v neděli 18. listopadu proběhla třetí schůzka a náš zájem si
získal KAPR OBECNÝ, který je nejvíce produkovanou rybou v ČR. Řekli
jsme si o jeho původu, životu pod vodou, skladbě jeho jídelníčku. Od toho
se odvíjela druhá část hodiny, kde
jsme si v akváriu názorně ukázali, jak
se chovají různé nástrahy pod vodou
a další možné vybavení nejen pro lov
Kapra obecného. Součástí hodiny je
i malé odreagování v podobě rybí pohádky a poznávačka ostatních druhů
ryb.
V příští, již čtvrté hodině si představíme ŠTIKU OBECNOU a pokusíme
se zajistit i akvárium se živou ukázkou
našeho nejznámějšího dravce, proto
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apelujeme na další zájemce z řad dětí,
které mají zájem se přihlásit: dveře do
našeho kroužku jsou stále otevřené.

CO VÁS ČEKÁ,
CO NÁS NEMINE:

Poslední listopadovou sobotu proběhl první seminář z projektu „Bezpečný domov“ realizovaný s podporou městyse Havlíčkova Borová
a Kraje Vysočina. Jedná se o „prevenci“ v jednání seniorů před kriminalitou uplatňovanou vůči nim. V příštím
vydání Borovských listů vyjde příloha,
která přinese bližší informace z proběhlého semináře.
Na přelomu listopadu a prosince
se uskuteční odevzdání sumářů všech
členů OS TrojHáček a následná sumarizace odchytaných úlovků, účasti
u vody a vyhodnocení „zarybňovacího plánu pro rok 2012“.
Toto se uskuteční v rámci poslední
brigády 1. prosince přímo na rybníce,
kde se bude lovit malý rybníček, čistit,
vápnit a kolem celého „areálu“ proběhnou úklidové a zazimovací práce. Ale nebudeme jen pracovat, celý
akt uzavření lovu pro rok 2012, bude
i s občerstvením a zajisté také s humorem. V případě nepřízně počasí
se datum upraví. Více aktuálních informací proto hledejte na webových
stránkách.
OS TrojHáček

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE
VÝSTAVA SPOJENÁ SE SOUTĚŽÍ
O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK
TENTOKRÁT VE STŘÍBRNÝCH HORÁCH

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY JE NAPLÁNOVÁNO NA NEDĚLI 16. 12.
ODPOLEDNE. PRO VEŘEJNOST BUDE VÝSTAVA OTEVŘENÁ
OD 17. 12. DO 23. 12. V DOBĚ OD 14 DO 17 HODIN
A JEŠTĚ 25., 26. A 27. 12. 2012.
Pravidla pro ty, kteří uvažují, že se aktivně připojí k tvůrcům
vánočních stromečků a tím přispějí do soutěžní výstavy:
Nazdobený stromeček nemusí být veliký, stačí do půl metru
(maximálně 1m). Stromeček může být rostlý, umělý nebo
vyroben z libovolného materiálu (sklo, keramika, perník,
sláma apod.) Stromeček přivezte do Havlíčkovy Borové,
do Přibyslavi do knihovny nebo přímo do Stříbrných Hor
do čtvrtka 13. 12. 2012.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
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V PLÁNU JE REVITALIZACE ZELENĚ. DOTKNOUT BY SE

MĚLA HLAVNĚ NÁMĚSTÍ A PROSTORU OKOLO HLAVNÍ SILNICE

Jedním z cílů pro příští kalendářní
rok je mimo jiné také získání dotace
na revitalizaci zeleně v obci. Projekt,
který odborně zpracovala Marie Zgarbová, je na úřadu městyse již připraven. Nutno dodat, že bez dotačních
peněz, které by mohly činit zhruba
tři čtvrtiny nákladů, se však tato akce
s největší pravděpodobností konat
nebude. Zastupitelstvo městyse nedávno schválilo podání žádosti o dotaci.
A kterých lokalit by se revitalizace
podle projektu měla především týkat? Velkých změn by zřejmě doznal

park na náměstí. Zachovány by zůstaly dvě vzrostlé lípy, ale zbylé dřeviny
a křoviny by byly nahrazeny novými.
Park by se tak mohl stát druhově jednolitějším a světlejším. Uvažuje se
i o zbrusu nové proměně ostrůvku na
náměstí u hlavní komunikace. Podle
mého názoru by takové změny vzhledu náměstí jednoznačně prospěly.
Nové stromy by mohly být vysázeny
také na rohu u školy a u rekonstruovaného parkoviště u školy. Alespoň částečně by tak mohly nahradit ty, které
padly za oběť rekonstrukčním pracím.
Osázeny stromky a keři by měly být
rovněž břehy u nové plochy u sokolovny. Ta by tak mohla získat vizuálně
„veselejší“ vzhled. Projekt pamatuje
také na prostory okolo hlavní silnice směrem od pivovaru k Přibyslavi.

LISTOPAD 2012

Tady by měly být některé starší stromy nahrazeny novými, zeleň by mohla přibýt u bytového domu č.p. 110 a
dopracovávat se bude i v narovnané
zatáčce nad náměstím. V neposlední řadě by mohl být upraven vzhled
prostoru okolo božích muk pod farou.
Plánují se i některé úpravy, výsadba a
údržba zeleně na novém hřbitově.
Avšak projekt se od případné realizace může lišit a především závisí na získání potřebných ﬁnančních
prostředků. O zamýšlených změnách
a nápadech je samozřejmě také možno diskutovat, či případně přicházet s
vlastními nápady. Podle předběžných
odhadů by se „soutěžní“ cena celé
akce mohla pohybovat rámcově okolo jednoho a půl milionu korun.
Jakub Janáček

POJEĎTE S NÁMI V PROSINCI NA VÝLET!

I. VÍTEK - DOPRAVA MINIBUSEM, P��������� 182, ���.: 776 297 888

ZABÍJAČKA S HARMONIKÁŘEM
� ������ 1. �������� 2012

PŘEDVÁNOČNÍ PRAHA
� ������ 15. �������� 2012

Cena: 150 Kč/osoba

Cena: 300 Kč/osoba

V�� ���� �� ������� ����. Ř�����, ��������, ����
����, ������ ����������, ��� � �������. P��������� �� � ��������, ��� �� ��� ����� �������� ���.
(Nekuřácké prostředí, útratu si každý hradí sám.)

S����������� �������
�� ��������� ������ ������� ���������.
S������ ����, ����, ������� ������
� �������� ������ ��� ������� ������.

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
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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Ž������ ���������
Ú������ ���������
P�������� ���������� � �����������
C������� ��������� – �� ��������� ���� � ���������
��������� �� ����� �� ���������

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

NABÍDKA PRÁCE
Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je znalost
práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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OBRAZEM

Beseda o politickch procesech v 50. letech 20. století s pány Stojanem
a Fantou.
Foto: ZŠ

Šesťáci u mamuta v Anthroposu. Foto: ZŠ

Dětské představení s dráčky při podzimním vyrábění. Foto: MŠ

Maminky při podzimním vyrábění v mateřské škole. Foto: MŠ

Foto: Filip T.A.K.

VOLEJBAL
V SOKOLOVNĚ
HRAJEME KAŽDOU

STŘEDU
OD 19 HODIN
Daniel Rieger
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Zaměstnanci městyse Petr Kučera a Jaroslav Sedlák při instalaci vánočního osvětlení.
Foto: Filip T.A.K.

OBRAZEM

Přípravy na instalaci vánočního osvětlení
Foto: Linda Burianová
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PODĚKOVÁNÍ
Určitě spousta z Vás zaznamenala, že před nedávnem byl
zamezen průchod po chodníku v Pivovarské ulici kolem našeho domu (na fotograﬁi nad textem). Z povzdálí to mohlo
působit, že hledáme poklad, ale skutečnost byla jiná. Přestal být funkční odpad z domu do hlavní kanalizace. Najednou si člověk uvědomí, jak tyto základní a samozřejmé
věci jsou důležité a potřebné. Chvíli jsme byli bezradní, ale
po ohlášení závady zaměstnancům městyse nás okamžitě
kontaktoval náš pan starosta Otto Hájek a mile nás překvapil zájmem a vstřícným jednáním. Jsme občany Havlíčkovy
Borové teprve krátce a z předešlých bydlišť jsme měli úplně jiné zkušenosti. Chtěli bychom tedy touto cestou moc
poděkovat všem, kteří nám v této nesnázi pomáhali, tzn.
panu starostovi, zaměstnancům městyse, sousedům a ﬁrmě Matějka, kteří, ač byl víkend a mohli se věnovat svým
rodinám, neváhali přispěchat s pomocí. DĚKUJEME!
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První sníh při utkání H. Borová - Leština. Foto: Ivo Havlík

První sníh při utkání H. Borová - Leština. Foto: Ivo Havlík

