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SLOVO STAROSTY
Poděkování

Chtěl bych Vám všem poděkovat za
podporu, které se mi v komunálních
volbách od Vás, občanů, dostalo
a které si velice vážím. Je to pro mě
příjemná zpětná vazba a motivace
do dalších let. Nepředpokládal jsem,
že budu zastávat funkci starosty, ale
jsem připraven se k nastalé situaci postavit čelem a v následujících
letech se pokusit udělat maximum
pro blaho městyse. Akcí je připraveno
a rozpracováno více než dost a bude
potřeba připravit další.

Poděkování II

Rád bych na tomto místě poděkoval
dosavadnímu starostovi a současnému místostarostovi Mgr. Otto Hájkovi
za práci, kterou zde jako neuvolněný
starosta za poslední čtyři roky odvedl.

Nové vedení městyse
str. 4

Jak na změnu pobytu

Jakožto jeho nejbližší spolupracovník to mohu asi nejlépe zhodnotit,
a bylo toho skutečně hodně. Myslím
si, že by se těžko hledal jiný neuvolněný starosta, který by obětoval tolik
času pro obec, za což mu patří můj
dík a obdiv. Doufám, že bude ve svých
aktivitách pokračovat i nadále ve snaze změnit náš městys k lepšímu.

Sběrný dvůr a kompostárna do prvního sněhu

Jelikož je letos mírný podzim a velké
množství listí stále drží na stromech,
budou sběrný dvůr a kompostárna
otevřeny v závislosti na počasí (do
prvního sněhu).

str. 9

Předvánoční pozvání

str. 2, 5, 11, 12

Nové vedení městyse

V čele vedení městyse došlo ke změnám. Jak jste se již výše dočetli,
funkci starosty zastávám já, Ing. Aleš
Uttendorfský, a funkci místostarosty Mgr. Otto Hájek. Dále byla jmenována nová rada obce, kde jako
nové dva členy zastupitelstvo zvolilo
Zdeňka Štěpána a Jiřího Halamu. Ti
nahradili ve funkcích Ing. Karla Šmída
a Jiřího Geista a v radě zůstal Ladislav
Hájek. Předsedou kontrolního výboru
se stala Blanka Janáčková, se kterou
budou ve výboru pracovat ještě Pavel
Zvolánek a Radoslav Tonar.
...pokračování na str. 4
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Šachový kroužek a Městys H. Borová pořádá 4. ročník MEMORIÁLU ROMANA BRUKNERA pro děti a dospělé

O PUTOVNÍ POHÁR

O PUTOVNÍ POHÁR

(prezentace 8:00 – 8:45); RESTAURACE U HAVLÍČKŮ, Havlíčkova Borová (banketka)
Bude se hrát tempem 2 x 15 minut na 9 kol.
Pro děti i dospělé budou připraveny hodnotné ceny.
Turnaje se mohou zúčastnit hráči,
jejichž Elo hodnocení je max. 1850 bodů.

STARTOVNÉ PRO DOSPĚLÉ 130 KČ,
DĚTI DO 15 LET ZDARMA.
Oběd zajištěn.
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PŘIJMĚTE
POZVÁNÍ
NA

PROMÍTÁNÍ
FILMU
REPORTÁŽ FILIPA T.A.K. Z LETOŠNÍHO

4. ROČNÍKU

28. 11. 2014 OD 19:30
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

PROMÍTÁNÍ A CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V SOBOTU 22. 11. 2014 OD 18 HOD.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
UVIDÍTE NÁDHERNOU KRAJINU A PŘÍRODU TOHOTO ŘÍDCE OBYDLENÉHO SEVERSKÉHO OSTROVA, PO KTERÉM JSEM 3 TÝDNY
CESTOVAL; RÁJ VODNÍHO PTACTVA, VÝPRAVU

ZA VELRYBAMI, OSAMOCENÉ FARMY A KOSTELÍKY, RYBÁŘSKÉ OSADY,
TERMÁLNÍ POTOKY A ZŘÍDLA, LEDOVCOVÉ LAGUNY, HŘMÍCÍ VODOPÁDY. PODÍVÁME SE PO POBŘEŽÍ CELÉHO
ISLANDU A VYPRAVÍME SE I DO VNITROZEMÍ NA NEJKRÁSNĚJŠÍ TREK DO BAREVNÝCH ČARODĚJNÝCH HOR.
NA PŘÁTELSKÉ A ZVÍDAVÉ POSLUCHAČE SE TĚŠÍ JAROSLAV PANÁČEK

jako předfilm uvidíte

z Havlíčkovy Borové
Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.
Vás srdečně zve

Sejdeme se v neděli 30. listopadu 2014 v areálu fary v Havlíčkově Borové.
PROGRAM:

14.00 hodin Adventní jarmark, Vitus v areálu fary v Havlíčkově Borové
Prodej medových výrobků, keramiky, šperků, přáníček, vánočních dekorací apod. Předpokládaný konec v 17.00 hodin.
NEBUDE CHYBĚT POHOŠTĚNÍ, SVAŘÁČEK ČI TEPLÝ ČAJ.

15.00 hodin Nebeská pošta, Vitus v areálu fary v Havlíčkově Borové
Razítkování dopisů určených pro Ježíška.

17.00 hodin Začátek Adventního průvodu, areál fary v Havlíčkově Borové
17.30 hodin Rozsvěcení vánočního stromku, náměstí Havlíčkova Borová
Nezapomeňte si se sebou dopisy pro Ježíška! *** Přijďte s námi rozsvítit vánoční stromeček na náměstí!
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE 6. LISTOPADU 2014
USNESENÍ

1/11/2014
2/11/2014
3/11/2014
4/11/2014
5/11/2014
6/11/2014
7/11/2014
8/11/2014
9/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
23/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
27/11/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje program jednání.
- schvaluje volbu veřejným hlasováním při veškerém hlasování na ustavujícím zastupitelstvu.

- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích neschvaluje, že pro výkon funkce starosty nebude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích neschvaluje, že pro výkon funkce místostarosty bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty bude člen
zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
- volí starostou Městyse Havlíčkova Borová Ing. Aleše Uttendorfského.
- volí místostarostou Městyse Havlíčkova Borová Mgr. Otto Hájka.

- volí člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Zdeňka Štěpána.
- neschvaluje člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Ing. Josefa Nevole.
- volí člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Ladislava Hájka.
- neschvaluje člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Ing. Karla Šmída.
- neschvaluje člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Jiřího Geista.
- neschvaluje člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Ondřeje Dejmala.
- volí člena Rady Městyse Havlíčkova Borová Jiřího Halamu.
- zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
- volí předsedu finančního výboru Evu Havlíčkovou.
- volí předsedu kontrolního výboru Blanku Janáčkovou.
- volí člena finančního výboru Veroniku Tonarovou.
- volí člena finančního výboru Ludmilu Havlíčkovou.
- volí člena kontrolního výboru Pavla Zvolánka.
- volí člena kontrolního výboru Radoslava Tonara.
- schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 16 186 Kč
hrubého.
- schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce radního ve výši 1 064 Kč hrubého.
- schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 576 Kč hrubého.
- schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru ve výši 116 Kč hrubého.
- schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce zastupitele ve výši 266 Kč hrubého.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 27. LISTOPADU OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE. NA PROGRAMU JEDNÁNÍ BUDE MIMO JINÉ
I NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015.

zájezd na muzikál a předvánoční Praha
Již druhým rokem pořádá městys zájezd na muzikál spojený s prohlídkou předvánoční Prahy. Letos jsme zvolili muzikál „Děvčátko - vánoční příběh“. Překvapil nás zájem ze strany občanů - zájezd byl vyprodán během několika málo dnů. Rádi bychom upřesnili čas odjezdu
pro ty z Vás, kteří jste na první prosincovou neděli přihlášeni:

Odjezd autobusu: v neděli 7. 12. 2014 v 7:00 z náměstí
v Havlíčkově Borové. Představení začíná v 11:00, po jeho skončení zbývá prostor pro prohlídku předvánoční Prahy.

Vstupenky na představení si již nyní můžete vyzvednout
na úřadu městyse. Děkujeme za spolupráci.
Linda Burianová

3

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

slovo hejtmana

Na konci září se v Polné sešli členové Rady Kraje Vysočina se starostkami
a starosty měst, městysů a obcí regionu. Rád jsem jim za jejich čtyřletou
práci poděkoval, protože šlo o poslední z pravidelných setkání s představiteli obecních samospráv před komunálními volbami. Nedávno jsem zjistil,
že jsme jedním z mála krajů, které
taková setkání pravidelně organizují.
A chceme v tom pokračovat, protože
naše zkušenost je taková, že spolupráce všech složek samospráv na všech
úrovních je potřebná a užitečná. Další setkání s nově zvolenými starosty
a starostkami obcí Vysočiny se uskuteční opět v jarních měsících.
Před necelým měsícem proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Tradičně jsou to volby, které zajímají
občany nejvíce. V městech a obcích
totiž své kandidáty občané znají

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

Předsedou finančního výboru se stala Eva Havlíčková, se kterou budou
v kontrolním výboru pracovat ještě
Ludmila Havlíčková a Veronika Tonarová.
Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, kteří po volbách ve funkcích
skončili, za jejich práci. Dále bych
chtěl poděkovat končícím členům
rady Ing. Karlu Šmídovi a Jiřímu Geistovi. Na závěr bych chtěl poděkovat

a mohou je při jejich vykonávání mandátu zblízka sledovat. Navíc oproti
parlamentním volbám nevolí strany,
ale mohou si z různých kandidátek
vybírat jim sympatické uchazeče.
Zajímavé bylo v letošních volbách
množství nových nejrůznějších seskupení typu „za město krásnější“. Což je
trochu ošidné, ale napovídá to něco
o potřebě lidí mluvit do obecních
záležitostí i o jisté obecné touze po
změně, po nových tvářích. Nebezpečí této situace tkví v následném rozdrobení nových složení zastupitelstev,
kdy je pak obtížné sestavování koalic
a jednotná a jasná politika samospráv.
Výsledky voleb tuto skutečnost potvrdily. Na mnoha místech byla jednání
o koalicích složitá a svou roli hrály
i menší strany nebo seskupení, které
ti silnější k získání většiny v zastupitelstvech potřebovali. Při oněch jednáních jde vždy o to, aby se byli budoucí
partneři schopni dohodnout a respek-

tovat své partnery. Menší účast voličů
se dala očekávat. Mne potěšilo, že
oproti celostátnímu průměru 44,46
% v našem kraji jako jediném v zemi
přišla k urnám více než polovina voličů (52,11 %). I to je sice méně než
před čtyřmi lety(55,00 %), ale přece
jen to svědčí o vysokém zájmu a zodpovědnosti občanů Vysočiny ke svým
obcím.
Doufám, že nově zvolená zastupitelstva očekávání voličů nezklamou
a budou schopna pracovat pro obecní i obecný prospěch. K tomu jim
přeji dostatek energie a schopnosti
řešit konkrétní pozitivní rozvoj sídel
a věřím, že k tomu přispějí i obyvatelé v konkrétním místě. Bez nich to
nejde. Ze strany krajské samosprávy
a krajského úřadu jim v tom budeme
všemožně pomáhat.

všem členům nového zastupitelstva
za podporu a popřát jim mnoho elánu v práci pro městys, která nás čeká.

stvení je samozřejmě zajištěno také,
takže s sebou pouze dobrou náladu.

Setkání se seniory

Rád bych Vás tímto pozval na tradiční
setkání s důchodci, které se uskuteční v sobotu 29. 11. 2014 v zasedací
místnosti úřadu městyse v 1. patře
od 14:00. Akce má dlouholetou tradici a účast na ní je dlouhodobě vysoká,
tudíž doufám, že tak bude i letos.
K poslechu jako vždy bude živá
muzika, zahraje Josef Nevole. Občer-

STAROSTA:

MÍSTOSTAROSTA:

Ing. Aleš Uttendorfský

Mgr. Otto Hájek

měsíční odměna: 40 465 Kč

měsíční odměna: 16 186 Kč

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
Ondřej Dejmal, Jiří Geist, Mgr. Otto Hájek, Ladislav Hájek, Jiří Halama, Eva Havlíčková, Albert Hošák,
Blanka Janáčková, Jan Ježek, Ing. Josef Nevole, Daniel Rieger, Ing. Karel Šmíd, Zdeněk Štěpán, Ing. Aleš
Uttendorfský, Mgr. Jana Žáková
měsíční odměna: 266 Kč

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE:
FINANČNÍ VÝBOR:

KONTROLNÍ VÝBOR:

Předseda: Eva Havlíčková
měsíční odměna: 576 Kč

Předseda: Blanka Janáčková
měsíční odměna: 576 Kč

Členové: Veronika Tonarová, Ludmila Havlíčková

Členové: Radoslav Tonar, Pavel Zvolánek

měsíční odměna: 116 Kč

měsíční odměna: 116 Kč

RADA MĚSTYSE:
Ing. Aleš Uttendorfský, Mgr. Otto Hájek, Ladislav Hájek, Zdeněk Štěpán, Jiří Halama
měsíční odměna: 1 024 Kč (v případě starosty a místostarosty se odměny nesčítají)

KOMISE RADY MĚSTYSE:
MAJETKOVÁ KOMISE:
Předseda: Ing. Josef Nevole
Členové: Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Ondřej Dejmal, Albert Hošák
předseda i členové bez odměny
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Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Tradiční Vánoční
svařák

Tímto Vás chci všechny pozvat na
tradiční „Vánoční svařák“, který připravují radní městyse u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromku první
adventní neděli 30. 11. 2014 od 17:00
na náměstí.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

INFORMACE O SBĚRU
ODĚVŮ

V období od července do září 2014
byly v Havlíčkově Borové sesbírány
následující hodnoty oděvů:
červenec 2014
srpen 2014
září 2014

489 kg
410 kg
159 kg

Kontejnery jsou umístěny na dvou
místech: první je za poštou spolu
s ostatními kontejnery na tříděný
odpad, druhý na sběrném dvoře.
Úřad městyse
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Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři a celá borovská veřejnosti! Podzim už je za námi
a období, které přichází, je snad tím
nejhezčím časem v celém roce. Zanedlouho se přiblíží doba adventu. Pro
většinu hospodyněk období, jak rozvrhnout síly na přípravu všeho, jak
má být, před štědrým dnem. Shon
s nákupy, úklidem, pečením a sháněním dárků pro své nejbližší. Tak jak to
vyžaduje hektická doba naší konzumní společnosti.
Co takhle čas před vánocemi pojmout trochu jinak? Klidněji a pohodově. Největším dárkem
a přínosem pro děti je zájem a čas

strávený s rodiči a třeba i trochu společného tvoření.
Knihovna si pro veřejnost připravila trochu uvolnění a přátelská setkání
s kapkou kreativity.
19. listopadu něco pro maminky
a babičky. Od 17.°° v rodném domku
KHB byly pouze pro Vás připraveny
vizážistky firmy Mary Kay. Předvedly nové trendy v oblasti líčení, dělaly
diagnostiku pleti a poradily, jak pleť
ošetřit. Trochu toho rozmazlování si
zaslouží snad každá.
29. listopadu od 13.30 do 17.30
v Lukšově chalupě akce „Andělů
není nikdy dost“, pro rodiče
i prarodiče s dětmi. Přijďte si udělat
vlastního Anděla strážného. Na plaká-
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tech upřesním, co si přinést s sebou.
15. prosince se těším na spolupráci
předškoláků z MŠ při zdobení vánočních stromečků.
27. prosince od 13.30 do 20.°°
v Památníku KHB akce „Přijděte

pobejt“ - workshop s „Bobrem“ a jeho přáteli, kteří nás vrátí

v čase do doby 10. – 16. století. Předvedou nám středověké vánoční zvyky a tabuli, rovněž ukázky textilní
a oděvní techniky těch časů: předení,
barvení a různé typy zdobení oděvů.
Návštěvníci ochutnají vánoční čaj
a osobně si mohou dovednosti
vyzkoušet. Plakát na tuto akci přineseme v příštím vydání zpravodaje.

Marcela Sobotková
knihovnice a průvodkyně

pár slov o urbexu

Premiéra hry P.P.S.
v borovské sokolovně.
Foto: JenTak

JenTak děkuje, a zve nejen na jarmark!
Naši vážení a milí diváci.
Mnohokrát Vám děkujeme za přízeň a za to, že jste vážili své kroky do
borovské sokolovny na naše představení. A někteří z vás dokonce hned
dvakrát během šesti dnů! Velmi si toho vážíme a doufáme, že jsme vám
alespoň na chvilku dali zapomenout na šeď všedních dní, a pořádně vás
pobavili! Na premiéru komedie Když se zhasne dorazilo asi 240 diváků,
na lechtivou komedii P.P.S. dokonce asi 250 diváků. P.P.S. bylo možné vidět znovu
v sobotu 8. listopadu v Rozsochatci nebo 15. listopadu v kulturním domě
v Přibyslavi.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat na tradiční vánoční jarmark a rozsvěcení
vánočního stromu. Ochotnický spolek JenTak vše plánuje na první neděli adventní, která letos připadá na neděli 30. listopadu. Nejprve vás rádi uvítáme ve farním areálu, a to již od 14 hodin. Ve Vitusu bude připraven vánoční jarmark, kde
si budete moci zakoupit řadu drobností i dobrot, a chybět nebude svařák, čaj
i zákusky, či vánoční cukroví. Možná dorazí i Mikuláš a čerti.... :-)
V 17 hodin bychom se vydali průvodem na náměstí, kde po krátké scénce rozsvítíme vánoční strom. I na náměstí bude tradičně připraven svařák
a pohoštění. Všechny Vás srdečně zveme!

Hana Tonarová
(Plakát na akci čtěte na str. 2 - pozn.red.)

toulavá kamera
u borovského brníře
První říjnové vysílání Toulavé kamery
přineslo reportáž z Havlíčkovy Borové,
konkrétně od pana Miroslava Krédla.
Ke shlédnutí je v internetovém archivu České televize. Na „workshop
s bobrem“ se můžete těšit 27. prosince. Podrobnosti přineseme v příštím
vydání zpravodaje.

Linda Burianová

Slovo URBEX je zkrácená verze anglického sousloví „Urban Exploration“,
což lze do češtiny přeložit jako městský průzkum. Tento průzkum je zaměřen převážně na běžně nepřístupné
urbánní či industriální lokality. Především se tedy jedná o průzkumnické
aktivity dnes již opuštěných obytných
prostor nebo průmyslových zařízeních. Jedná se o moderní koníček, tak
trochu jinou zábavu, někdy spojenou
i s uměním. Pro někoho je Urbex pouze špinavou a riskantní ztrátou času,
pro jiné však představuje možnost
nevšedního dobrodružství. Opuštěných a neprozkoumaných objektů
stále přibývá. Mnozí jistě jako malí
kluci či holky rádi přelézali rezavé ploty starých fabrik a vychutnávali si ten
vzrušující pocit zakázaného. Už dávno nejsme malí, ale z pořádné porce adrenalinu máme radost pořád.
V dnešní době dobře reklamované,
předplacené, masové zábavy může
být Urbex alternativou pro lidi, kteří si
své dobrodružství chtějí a umí obstarat sami.

A jak to všechno začalo?

Nejspíš už v roce 1793, kdy se Philibert Aspairt, pravděpodobně první
moderní průzkumník a katafil, ztratil
v Pařížských katakombách při průzkumu se svíčkou. Jeho tělo bylo nalezeno o jedenáct let později. Dodnes
je připomínán pomníkem se svým
jménem. Celou historii moderního
průzkumu ruin i ostatní zajímavosti
najdete na webu www.urbex.cz.
Napadá Vás, jakou stavbu z Havlíčkovy Borové si pro svůj krátký URBEX
film Filip T.A.K. zvolil? Pak přijďte
v pátek 28. listopadu do zasedací
místnosti úřadu městyse, kde borovský URBEX promítneme jako předfilm
k Borovské desítce 2014. Pozvánku
najdete na str. 2.
Linda Burianová, pramen: www.urbex.cz
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ký podnik“, na kterém se prezentují nejen školy Kraje Vysočina, ale
zastoupení mají i školy krajů sousedních i vzdálenějších.
Osmáci objevovali, sbírali letáčky,
hovořili s učiteli i studenty, pídili se
po všemožných detailech. Deváťá561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
ci přistupovali k akci opět trochu s
nadhledem, jak potvrzují i dva chlapci
561 202 089 - sborovna, 093 družina
z devítky:
561 202 033 - jídelna
Míša Strašil: „Burza škol mě v globálu vůbec neovlivnila. Já už mám
734 230 317 - MŠ
stejně vybráno, takže jsem se tam
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz
jenom utvrdil v mojí představě.“
Kuba Ondráček: „Burza se mi moc
GEOKLÁNÍ
V pátek 3. října se zástupci IX. třídy líbila. Některé školy, kam bych chtěl
zúčastnili Geoklání na chotěbořském jít, jsem našel. Takže jsem moc spogymnáziu. Soutěž proběhla v rámci kojený.“
dlouhodobého projektu Kameny a DODATEK VÝCHOVNÉHO
voda.
Deset soutěžních družstev z okol- PORADCE:
ních základních škol se utkalo v geo- MŠMT pro přijímací řízení v letošním
logických, chemických, fyzikálních školním roce připravilo pilotní ověi sportovních disciplínách. „Naši“ řování jednotných testů z českého
obstáli velmi dobře – obsadili sice jazyka a matematiky. Střední školy se
nepopulární čtvrté místo, ale i to je zatím mohly do tohoto projektu pouvýsledkem perfektní týmové spolu- ze přihlásit. Kraj Vysočina však přihlápráce, rychlého rozhodování a zod- šení všem školám zřizovaným krajem
povědného přístupu k řešení úkolů. uložil. V havlíčkobrodském okrese se
Přínosné je určitě i to, že se prověřili v to týká všech středních škol, v celém
cizím prostředí a náročné konkurenci! kraji to je jejich drtivá většina.
Naši žáci i rodiče byli včas informováni, ostatní zájemci mohou nahlédNÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE
V pátek 6. října navštívili deváťáci nout na webové stránky MŠMT nebo
Informační středisko pro volbu povo- Kraje Vysočina nebo agentury CERlání při Úřadu práce v Havlíčkově Bro- MAT, která jednotné testy připravuje.
dě. Jednalo se o pravidelnou akci, kterou středisko nabízí a naše škola ji se TECHNICKÉ OBORY – VÝZVA
PRO BUDOUCNOST
žáky 9. ročníku každoročně využívá.
Projekt
běží od loňského školního
V první části besedy vyplňují žáci
poměrně obsáhlý test, který při spon- roku, je určen žákům osmých a devátánním vyplnění poodhalí jejich osob- tých ročníků. Jeho cílem je rozvíjet
nostní rysy, dovednosti a schopnosti. zájem o studium technicky zaměřeTo už je ale práce vedoucí střediska, ných učebních i maturitních oborů.
Naši žáci si rozšiřují technický obzor
která jednotlivě s každým žákem test
vyhodnotí a na základě toho přiřa- v učebnách a dílnách SOU technickédí vhodné pracovní obory. Pak už si ho v Chotěboři, od letoška i v jejich
každý sám nebo opět ve spolupráci dílnách v Havlíčkově Brodě.
s vedoucí střediska prochází konkrétní
nabídky jednotlivých škol.
Je sice pravda, že touto dobou má už
většina deváťáků skoro jasnou představu o tom, na které školy si v únoru
přihlášky podá, ale téměř každý rok
se objeví jeden dva lidé, kterým test
ukáže „netušené možnosti“. Pak už
je jenom na nich a jejich rodičích, jak
s takovou nabídkou naloží.
Na jaře se na Úřad práce vypravíme
i s osmáky.

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

V profesních starostech o svoji budoucnost pokračovali osmáci
a deváťáci na Burze středních škol,
která proběhla v úterý 4. listopadu
v Havlíčkově Brodě.
Název této akce je dostatečně
výmluvný, opravdu se jedná o „vel-
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NEZANEDBÁVÁME ANI KULTURU!

Prvňáčci se báječně adaptují a tak
se za odměnu zúčastňují některých
kulturních akcí spolu s dětmi z mateřské školy. Zhlédli pohádkové pásmo
v Kině Krucemburk a navštívili výchovný pořad v Galerii výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě.
Třeťáci a čtvrťáci už mají jiné starosti. Potřebují přes zimu vypilovat
dopravní výchovu, aby mohli na jaře
vyrazit bez obav na kole. První setkání
s paní Jelínkovou, která kurzy dopravní výchovy vede, proběhlo ve čtvrtek
23. října.
Páťáci se zúčastnili literárního pořadu v Krajské knihovně v Havlíčkově
Brodě, jehož název byl docela tajemný - „Když velcí byli kluci“. A nejednalo se o ledasjaké velké. Páťáci se totiž
pídili po dětství takových velikánů,
jako je např. Kryštof Kolumbus, Hans
Christian Andersen, Wolfgang Amadeus Mozart a jiní.
Žáci 6. - 9. ročníku začali pravidelným předplatným další sezonu ve
Východočeském divadle v Pardubicích. 30. října jsem prožili úžasnou hru
Davida Seidlera KRÁLOVA ŘEČ, kterou
mnozí znáte z filmového zpracování
ověnčeného čtyřmi Oscary. V průběhu roku nás čekají LHÁŘI Anthonyho
Neilsona – lehce morbidní současná
komedie, ve které jedna dobře myšlená lež přeroste do těch nejabsurdnějších rozměrů. Pokochat bychom se
měli středověkou mysteriózní detektivkou Umberta Eca JMÉNO RŮŽE. Do
nedávné minulosti nás vrátí nelítostná
a třeskutá groteska Michaila Bulgakova ZOJČIN BYT – ocitneme se v době,
kdy se z lidí stávali soudruzi, z bohatých chudina, z osobností vyvrhelové
a z neznámých oficiální osobnosti.
V romantické komedii Pama Valentina
MEZI NEBEM A ZEMÍ navštívíme svět
vlídných duchů a strážných andělů....

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
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Poslední představení je zatím neznámé, jedná se totiž o dovozové představení
hostujícího divadla.

NOVÝ PROJEKT

V průběhu října se škola přihlásila do projektu Podpora zdravého životního stylu na školách v Kraji Vysočina. Naše škola tuto podporu začala využívat ve třech zájmových útvarech . Stolní tenis, přírodovědně – sportovní
a karate.
Jana Žáková, 2.st. ZŠ

přehled hospodaření Unie rodičů

Na úvodních společných třídních
schůzkách v září 2014 jsme slíbili
uvést na stránkách zpravodaje hospodaření Unie rodičů za uplynulý školní rok. Přehled příjmů, výdajů, stavu
bankovního účtu a peněžní hotovosti
nabízí tabulka níže.

UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ:

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Školní rok 2013/2014
VÝDAJE:

Do školy přijel Martin na
bílém koni. Podrobnosti čtěte
příště. Foto: ZŠ

N O V I N K Y z m at eřs k é š ko ly

Podzimní rovnodennost nám ohlásila začátek podzimu a než jsme se stačili rozkoukat, přivítáme listopad. V uplynulém měsíci měly děti možnost
pozorovat nádherné barevné proměny přírody. Při vycházkách vyhledávaly a sbíraly různé přírodniny (jeřabiny, šípky, žaludy, kaštany, oříšky, šišky, trávy, mechy, lupínky...) a s nimi si hrály nebo společně tvořily. Větrné počasí jsme využili k pouštění draků. Také jsme poznávali náš
městys a seznamovali se s jeho významnými budovami a jejich účelem.
Bohužel byl ale letošní říjen poznamenán neobvykle vysokou nemocností dětí.

NAŠE AKTIVITY

- 1. 10. navštívily děti ze II. třídy (Lupínci) Muzeum KHB
- 2. 10. se uskutečnila v pořadí již třetí tradiční „Podvečerní vycházka podzimní přírodou“, při které měli rodiče možnost strávit čas společně se svými dětmi
„ve školce“
- 2. 10. po vydařené Podvečerní vycházce podzimní přírodou 5 odvážných
Lupínků přenocovalo v MŠ
- 9. 10.proběhlo první setkání Lupínků s žáky 3. třídy ZŠ při akci „Děti čtou
dětem“
- 16. 10. jsme navštívili kino v Krucemburku a pobavili se při pásmu „Krušnohorských pohádek“
- 22. 10. připravily p. učitelky „Podzimní dílny pro rodiče“, kde maminky
a tatínkové prokázali svoji šikovnost při výrobě „dýničkových“ lucerniček, které
posvítí dětem na cestu při „Uspávání broučků“

DĚTI ČTOU DĚTEM

Všichni dobře víme, že živý hlas při bezprostředním kontaktu mezi dětmi a
knihou nenahradí sebelepší zvuková nahrávka. A přesně tento krásný zážitek z
poslechu příběhu z knihy „Povídání o pejskovi a kočičce“ měli Lupínci ve čtvrtek 9. října. Ten den jim totiž přišli do školky předčítat žáci ze 3. tř. ZŠ. Lupínci
vzorně poslouchali a všichni už se těší na listopadové setkání s další pohádkou.
Děti ze třídy Kulíšků jsou ještě malé a nedokáží se déle soustředit na
poslech textu. O to těžší je práce jejich p. učitelek při výběru vhodných a
věku dětí odpovídajících literárních textů. Volí proto krátké často veršované
a dětem dobře pochopitelné pohádky a příběhy. U každého čtení a povídání
nad knihami se snaží uplatnit schopnost číst výrazně a s porozuměním, přizpůsobit tempo četby i hlasitost malým posluchačům, být s nimi často očima
v kontaktu, prostě nečíst pro sebe, ale pro děti.

Eva Šrámková

69 320,00 Kč

Plavání jízdné
Divadlo Pardubice
jízdné
Soutěže a olympiády
Mikulášská nadílka
Vedení a transakce
na BÚ
Kulturní pásmo
Stezka odvahy
Obří člobrdo

15 261,00 Kč
22 234,00 Kč

Poštovné
Platba za papír do
kopírky
Stužky a šerpy pro
žáky

63,00 Kč
6 159,00 Kč

PŘÍJMY:
Vklad (150/1 žák)
Vánoční besídka
(vstupné)
Příspěvek na
dopravu divadlo
Pardubice
Velikonoční dílny
Obří člobrdo
Úrok z BÚ
Plavání - doprava
Kulturní pásmo

2 880,00 Kč
1 606,00 Kč
10,00 Kč
14 089,00 Kč
1 686,00 Kč
2 413,00 Kč

2 919,00 Kč

90 006,29 Kč
19 110,00 Kč
3 547,00 Kč
20 325,00 Kč

4 029,00 Kč
2 049,00 Kč
2,29 Kč
38 784,00 Kč
2 160,00 Kč

STAV BANKOVNÍHO ÚČTU,
POKLADNA:
Stav účtu:
42 523,00 Kč
Pokladna
4 800,00 Kč
Miroslava Luňáčková, Stanislava Kubátová
Unie rodičů při ZŠ Havlíčkova Borová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
LISTOPAD
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
MYSLIVECKÉ
HLÁSÍ
Je 26. října 2014, nedělní slunečné odpoledne a v Lukšově chalupě
začíná příprava na 2. setkání v rámci
projektu Tvořivý domov. Namáčíme
pedig, rozehříváme žehličku a vaříme svařák s punčem, abychom mohli
účastníky přivítat.
Druhé setkání začalo - na rozehřátí
- pletením motýlů z pedigu. Poté, kdo
měl zájem, si mohl pomocí ubrouskové metody nazdobit dno košíku.
No a nakonec jsme se všichni vrhli na
pletení košíků. Díky šikovné a trpělivé lektorce Míše Chlubnové si každý
odnesl nějaký ten košík domů.
Míše a všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se na Vánoční tvoření,
které proběhne v Lukšovce v neděli 23. listopadu 2014 od 14.00 hod.
Přijďte se vánočně naladit! :) Plakát
na Vánoční dekorace najdete v tomto
vydání na str. 2.

Prvního průvodu lampionů v naší režii
se - nepříznivému počasí navzdory
- zúčastnilo snad více než sto účastníků. Dospělí i děti, některé ještě
v kočárcích, vyrazili za Martinem na
bílém koni z náměstí směrem ke kostelu. Plánovali jsme vypustit zde lampiony štěstí, extrémně větrné počasí
nám to ale neumožnilo. U kostela
tedy Martin ze sedla rozhodil dětem
zlaté penízky a následovala hodně
větrná cesta dolů, k rodnému domu
K. H. Borovského. Zde nás přivítala
průvodkyně Marcela Sobotková. Po
odvyprávění legendy o sv. Martinovi pozvala přítomné ke drobnému
pohoštění - teplému čaji, svatomartinským rohlíčkům, štrůdlu, bábovce
či perníku.
Rádi bychom poděkovali Tomáši Strnadovi co by Martinu na bílém
koni, Marcele Sobotkové za kulturní
tečku v muzeu, hlavně ale všem, kteří
se nezalekli počasí a vydali se s námi
na cestu. Už teď se těšíme na průvod
v roce 2015.
za TrojHáček Jana Havlíčková

2014

SDRUŽENÍ informuje

Kroužek mladých myslivečků pokračuje dál ve své činnosti. Každou sobotu chodíme s mladými myslivečky do
přírody a náš program je pokaždé jiný
- v závislosti na počasí i na tom, co
zrovna plánujeme.
V uplynulých týdnech jsme se
například zúčastnili výlovu rybníka či
různých naučných stezek. Při našich
výpravách do přírody se vždy snažíme přichystat dětem rozmanité soutěže a prověřit a zdokonalit tak jejich
dovednosti: stříleli jsme ze vzduchovky, házeli na cíl, házeli i do dálky.
Nechybělo ani opékáním špekáčků
nebo vaření polévky v kotlíku. Neníli počasí na naší straně, procvičujeme
si teorii, abychom na nic z toho, co je
důležité, nezapomněli.
Rádi uvítáme zájemce z řad dětí
o myslivecký kroužek.

Miroslava Luňáčková

NEVYHAZUJTE PRÁZDNÉ
TONERY – DARUJTE JE DO

PROJEKTU SBÍREJ TONER.CZ!

Na úřadu městyse Havlíčkova Borová
bylo zřízeno sběrné místo pro tonery
v rámci projektu „SBÍREJ TONER.CZ“.

Komunita o.s. Benediktus
O.s. Benediktus funguje již 14 let. Sídlí v Chotěboři a na Modletíně. Tvoří komunitu, ve které žijí a pracují lidé s mentálním postižením. Poskytuje jim sociální služby v Centru denních služeb, sociálně terapeutických
dílnách a v chráněném bydlení. V současné době dokončujeme stavební
práce v sušárně, kde později vznikne pracovní uplatnění klientů, při sušení
a zpracování ovoce. Snažíme se také dovybavit chráněné bydlení, aby se u nás
klienti cítili co nejlépe. Více informací na www.benediktus.org.
Chcete-li podpořit naší komunitu, můžete tak učinit zakoupením pohlednic
nebo kalendáře. Jsou již nyní v prodeji na Úřadu městyse Havlíčkova Borová.
1 pohlednice – 20 Kč sada 9 pohlednic – 100 Kč kalendář – 120 Kč
fotografie z Kalendáře 2015
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Marie Nevolová
asistentka Centra denních služeb
o.s. Benediktus Chotěboř a Modletín

Zakoupením pohlednic můžete přispět na dobrou věc

Tonery z Vašich tiskáren
můžete odevzdat na úřadu
městyse pro dobrou věc. Tonero-

vé a inkoustové kazety nepatří
mezi odpadky. Jejich sběrem umožníte renovaci a ušetříte přírodu od
zbytečné zátěže.
Celý výtěžek získaný z renovace
nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendikepované
spoluobčany, která jsou do projektu
zapojena - v našem kraji to je FOKUS
Vysočina.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Už od poloviny roku 2012 se můžete
spolehnout na tzv. základní registry,
které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na
každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si
data, která potřebuje, předává díky
registrům mezi sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan
Novák.

První krok – místně příslušný obecní úřad. Jan

Novák se přestěhoval. Jeho první
zastávkou je obecní úřad v místě
nového trvalého pobytu. Vyplní tam
a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis
z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně
ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny
místa trvalého pobytu a opět doklad,
který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené
potvrzení se nevyžaduje v případě, že
oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas
na přihlašovacím tiskopisu přímo na
úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.
Katastrální úřad. Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje
automaticky. Správnost nové adresy
je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního v sekci „Nahlížení do
katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovna. I když
jsou k základním registrům připojeny
všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka
oznamovací povinnost dle zákona
o veřejném zdravotním pojištění.
Musí tedy do 30 dnů od přestěhování
tuto změnu své pojišťovně oznámit
bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.
Finanční úřad. Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na
to, že finanční úřady rozlišují, zda
v daňovém řízení je daňový subjekt
(v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není
registrován, postupuje finanční úřad
podle daňového řádu. Tedy původně
místně příslušný finanční úřad zašle
Janu Novákovi oznámení o změně

Řidičský průkaz. Pokud Jan
Novák mění adresu trvalého pobytu
v rámci jedné obce, nemá povinnost
tuto změnu oznamovat. Jestli se však
Jan Novák stěhuje z jedné obce do
druhé (v praxi častější případ), musí
tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam,
kam se přestěhoval. Za změnu údajů
v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.
Co s sebou? Starý řidičský průkaz,
Občanský průkaz, Pasovou fotografii.
registr vozidel. Jestli Jan Novák
vlastní automobil, bude ho čekat také
cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba
nahlásit nejpozději do 10 pracovních
dnů od doby změny adresy trvalého
pobytu. Na správní poplatek si opět
přichystá padesát korun. Následně
bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla. Při stěhování na území
jiného kraje obdrží i nové registrační
značky s danou krajskou příslušností.
Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč
za změnu pobytu a 50 Kč za změnu
registrační značky). Samotné vydání
registračních značek je pak zdarma.
Co s sebou? Velký i malý technický
průkaz, Potvrzení o pojištění (zelenou
kartu), Potvrzení o technické kontrole, Obě registrační značky z vozidla
(v případě stěhování do jiného kraje).
Úřad práce. V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek;
přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se
zdravotním postižením atd.) získávají
úřady práce údaje automaticky – vše
si zkontrolují a evidují sami. Jestliže
jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti
apod.), tam má z technických důvodů
Jan Novák povinnost nahlásit změnu
příslušnému kontaktnímu pracovišti
úřadu práce.
Živnostenský úřad. Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák,
pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může
Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu
České republiky – http://www.rzp.

cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_
SERV=ZVWSBJFND.

Česká správa sociálního
zabezpečení. V případě, že Jan

Novák pobírá důchod, musí změnu
nahlásit sám. Způsob hlášení změny
u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet
u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště.
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí
důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která
převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu
a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet
u banky. Změnu musí Jan Novák
nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž
uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat
na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5,
225 08. Je možné však také použít
formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat
též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@
cssz.cz nebo datovou zprávou přes
informační systém datových schránek
do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí
v cizině, musí oznámit změnu adresy
buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle
na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím,
že do adresy připíše Oddělení výplat
důchodů v oblasti mezinárodních
důchodových agend), nebo na výše
uvedený e-mail či datovou schránku.

Informační leták Ministerstva vnitra

Co mám dělat, když si
měním adresu trvalého pobytu?

místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného
finančního úřadu bude uložen jeho
daňový spis). Pokud se však jedná
o registrovaný daňový subjekt, vydá
finanční úřad rozhodnutí o stanovení
data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně
uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého
pobytu.

LISTOPAD 2014

Další instituce, kam Jan
Novák musí zatím změnu
trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.
Jde především o:
- banky (či jiné finanční společnosti,
kde má Jan Novák např. úvěr),
- dodavatele elektrické energie,
- plynárny,
- komerční pojišťovny, u kterých má
pojistku,
- ošetřujícího lékaře, zubaře,
- zaměstnavatele či školu,
- poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
- telefonního operátora, atd.
Připravujeme možnost, že i komerční
subjekty budou napojeny na základní
registry a občanům se tak v případě
změny adresy trvalého pobytu zase
o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž
i s komerčními subjekty.
Správa základních registrů
a Ministerstvo vnitra ČR
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OSMISMĚRKA O CENU

LISTOPAD 2014

na stránkách zpravodaje tentokrát můžete najít mnoho
pozvání na různé akce - některé z nich už jsou .......
(tajenka).

Zvířata bez domova trpí. Řešením
jsou kastrace.

LEGENDA: akt, arest, astronomie, bič, bílek,
brok, časopis, čest, erb, existence, fazole,
havran, kino, kostelíček, kukla, moč, norna, odzbrojení, okno, pořekadlo, reforma,
sklenička, slalom, strnad
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 11. 2014
na úřad městyse buď osobně, telefonicky nebo
na uvedené kontaktní e-maily.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. KOPECKÁ MARIE, H. BOROVÁ 248
2. ZVOLÁNKOVÁ LUDMILA, H. BOROVÁ 187
3. ZVOLÁNKOVÁ MARIE, H. BOROVÁ 158
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

Občané Havlíčkovy Borové, Peršíkova, Železných
Horek, a také chalupáři: nezapomeňte si vyzvednout
na úřadu městyse KALENDÁŘ NA ROK 2015,
pokud jste tak již neučinili. Děkujeme!

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele:
www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

Útulky praskají ve švech, další tisíce zvířat živoří na ulicích.
Přesto se neustále rodí další a další koťata a štěňata, pro
která není nikde místo. Počet zvířat bez domova v České
republice tak roste překotným tempem!
V útulcích je v současné době přes 11 000 psů a koček. To
je samo o sobě alarmující číslo. A co hůře, každým rokem se
zvyšuje o 40 %! Tímto tempem bude v roce 2020 v útulcích
na 37 000 zvířat! Reálně hrozí, že vývoj u nás bude kopírovat situaci na Slovensku, kde jsou již zvířata v útulcích pro
nedostatek kapacity utrácena.
Obce jsou ze zákona povinny se o opuštěná zvířata ve
svém katastru postarat, což citelně zatěžuje obecní rozpočty. Útulky jsou přeplněné a potýkají se s chronickým nedostatkem peněz. Zvířata zde tráví své dny na malém prostoru. Chybí jim pohyb, kvalitní strava a kontakt s člověkem.
Stres a smutek je každodenním společníkem. Každý šestý
pes, který se dostane do útulku, zde také zemře, aniž by se
dočkal domova.
Kočky bez majitelů jsou často ponechány svému osudu, neboť panuje přesvědčení, že se o sebe postarají
samy. Bláhová představa. A naprosto mylná. Opuštěné
kočky trpí zimou, hladem a nemocemi. Zároveň se velmi rychle množí a koťata čeká stejně krutý osud jako
jejich rodiče. Mnohá záhy umírají na neléčené nemoci nebo pod koly aut. Jiná v mladém věku začnou rodit
další potomky a počet opuštěných zvířat roste. Řešení existuje! Je nezbytně nutné omezit množení zvířat,
o která se nemá kdo postarat. Jen tak můžeme vykročit
z bludného kruhu a začít skutečně řešit příčinu problému.
Jediným trvalým, účinným a etickým nástrojem populační regulace jsou KASTRACE. Jedná se o nenáročný
operační zákrok, který má prokazatelné zdravotní přínosy (např. prevence časté rakoviny pohlavních orgánů
a žláz, hnisavých zánětů dělohy, cukrovky, falešné březosti, zmírnění dominantní agrese psů). Rizika jsou oproti tomu zcela minimální. Bohužel stále přetrvává pověra, že každá fena či kočka by měla mít jednou za život
potomky. Není to pravda. Z fyzického ani psychického
hlediska zvíře bez potomků nijak nestrádá! Naopak časté říje a opakované březosti jsou velmi vyčerpávající.
Záměrné množení zvířat je projevem nezodpovědnosti
a krátkozrakosti.
Doporučení veterinářů zní: buďte zodpovědní a nechte svá zvířata včas vykastrovat! Pokud uvažujete o pořízení
dalšího domácího mazlíčka, ať už psa nebo kočky, navštivte
nejbližší útulek!

Rádi Vám podáme pomocnou ruku, ať už radou
nebo finančním příspěvkem na kastraci. Neváhejte
nás kontaktovat! www.nekupujadoptuj.cz
Email: info@nekupujadoptuj.cz
Tel. +420 777 780 030; +420 721 647 247

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

1.

SOKOLOVNA HAVLÍČKOVA BOROVÁ
VSTUPNÉ:

(v ceně večeře + přípitek)

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ: 400 Kč (pouze přípitek)

Možnost zakoupení večeře na místě: 60 Kč
ZAKOUPENÍ MÍSTENEK: na Úřadu městyse u paní Hošákové do 20. 12.

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN DĚTEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Spolek TrojHáček Vás co nejsrdečněji zve na 3. ze série
v rámci projektu

v NEDĚLI

Borovští sourozenci Nela a Jan Bartuškovi, kteří působí
v SRC Fanatic pod trenérem Robertem Mrkvičkou, přivezli
z Mistrovství světa ve sportovním aerobiku, které se konalo poslední říjnový víkend v Praze, cenné medaile: Jan Bartušek se na mistrovství umístil na 3. místě v kategorii kadet, spolu se setrou Nelou pak obsadili výborné
2. místo v kategorii kadet mix pár. Nezbývá než vyjádřit obdiv
a poblahopřát k obrovskému úspěchu!
Foto: rodinný archiv

23. 11. od 14:00 v Lukšově chalupě
Z důvodu omezeného počtu míst prosíme zájemce,
aby nahlásili svoji účast na úřadu městyse.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

V SOBOTU 29. LISTOPADU 2014 OD 14:00
v zasedací místnosti úřadu městyse v 1. patře

.

Historicky prvního svatomartinského průvodu
lampionů v režii TrojHáčku
se v extrémně větrném
počasí zúčastnila více než
stovka statečných
Foto: Pavel Kolouch

Těšit se můžete na posezení s muzikou i příjemné pohoštění.
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OBRAZEM

Děti z horního oddělení MŠ - předškoláci.

Děti z dolního oddělení MŠ. Foto: MŠ

Premiéra hry Když se zhasne. Foto: JenTak
Myslivecký kroužek v akci. Foto: Tomáš Janáček
Dopravní výchova pro 3. a 4. ročník. Foto: ZŠ
Pletení košíků z pedigu pro seniory v režii
OS TrojHáček. Foto: Linda Burianová

KOLONIÁL ŠRÁMKOVÁ HAVLÍČKOVA BOROVÁ
PŘIJÍMÁ

.

PŘIJÍMÁME JIŽ NYNÍ
V CENĚ 69 Kč/kg a OBJEDNÁVKY NA VEŠKERÉ VÁNOČNÍ ZBOŽÍ.
Hostinec u Havlíčků připravuje
více informací poskytne a rezervaci zajišťuje
Koloniál Šrámková
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Rekonstrukce školní půdy finišuje. Foto: Jakub Janáček

