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slovo starosty
Poděkování první

V sobotu 6. září jsme měli možnost společně strávit den věnovaný
vzpomínkové slavnosti u příležitosti
725. výročí zmínky o založení Borové. Přes neustálé přepršky se sobotní den co se týče počasí vyznamenal.
Stejně tak atmosféra, která byla celý
den nádherná, nebyla pokažena ani
hrůzostrašným bouřkovým mrakem,
který se vyřádil v ranských lesích.
Kdo přišel, tak si užíval. Nabídka byla
pestrá, a tak hodnotit jednotlivosti by
bylo velmi zdlouhavé. Chtěl bych velmi poděkovat všem, kdo se podílel na
přípravě a samotném průběhu, ať to
byli zaměstnanci městyse, účinkující, osoby zajišťující Den otevřených
dveří, myslivci a členové TrojHáčku,
kteří zajišťovali občerstvení, ať už
v podobě vynikající myslivecké kuchyně či rybích specialit, a v neposlední
řadě vy všichni, kdo jste si udělali čas,
přišli a podle svého gusta si sobotu prostě vychutnali. Kdo nestihnul
přijít, nevadí. Jako vzpomínku na
slavnost si můžete zakoupit na úřadu městyse novou obrazovou publikaci „Havlíčkova Borová na starých
pohlednicích“ nebo kalendář na rok
2015. Nebo ještě navštívit výstavu starých fotografií, která je stále otevřena
v horní zasedačce úřadu městyse.

Volby za dveřmi

str. 4

Reportáž z Brixenu

str. 6

Nově součástí BL

str. 12 - 13

Poděkování druhé

Poprvé v roce 2012, podruhé letos
v srpnu, jsme uspořádali zájezd do
Brixenu. Zájem byl kupodivu veliký. Není se čemu divit, neboť dojmy z roku 2012 jsou nesmazatelné
a někteří účastníci si dali letos repete. A nelitovali.
Sobotní dopoledne jsme zahájili
uctěním památky v místech, kde Karel
Havlíček bydlel. Společně s delegací
z Havlíčkova Brodu jsme položili kytice a my, účastníci z Havlíčkovy Borové,
jsme přivezli i živou borovici, symbol
borovského znaku a dřevinu místních
lesů, která je v názvu naší obce. S péčí
sobě vlastní ji budou udržovat sympatičtí majitelé, kteří v současné době
dům obývají a spravují.
... pokračování na str. 3

Originální kalendář z dílny grafika Jana Hanuše si mohou borovští občané i chalupáři vyzvednout zdarma na úřadu městyse. Zakoupit zde můžete rovněž knihu.
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Foto nahoře: Borováci na Beskydské sedmiče:7,5 hodin za námi, 14,5 hodin před námi a východ slunce na Lysé Hoře.
Malé foto uprostřed: v cíli po 22 hodinách na trati.

NA ÚŘADU MĚSTYSE A V MUZEU ZAKOUPÍTE:

KALENDÁŘ
50 Kč

(Občané Havl. Borové, Peršíkova a Železných Horek si mohou
vyzvednout na úřadu
městyse zdarma 1 ks
do každé domácnosti. Kalendář si mohou vyzvednout rovněž
na číslo popisné místní chalupáři.)

KNIHA

„Havlíčkova Borová
na starých pohlednicích“

200 Kč
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Soutěž v požárním útoku v Kámenu.
Foto: Michal Fišer.

AEROBIC MIX s Veronikou
„Přijďte načerpat energii pohybem!“
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Kdy:

ČTVRTEK: 18:00 – 19:00
začínáme již 25. 9. 2014

S sebou:

sportovní obuv, ručník a dobrou náladu 

Cena:

30 Kč/hodina

Kde:

ZŠ Havlíčkova Borová

Kontakt:

tonarova.v@seznam.cz, 739 140 913
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 21. SRPNA 2014
USNESENÍ
2/8/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Geist Jiří, Ing. Šmíd Karel.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/8/2014

- schvaluje program jednání.

4/8/2014

- pověřuje starostu a místostarostu pozváním zástupců firmy Aqua Procon s.r.o., kteří vypracovávali projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci z programu OPŽP na akci Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová, na
příští jednání zastupitelstva.

5/8/2014

- schvaluje dle doporučení hodnotící komise o posouzení nabídek na akci „Technická infrastruktura Havlíčkova Borová“ vítěznou firmu s nejnižší nabídkovou cenou firmu Toman, nabídková cena 928 956 Kč
bez DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6/8/2014

- neschvaluje žádost Miroslava a Věry V. o koupi části pozemku p.č. 4119 v k.ú. Havlíčkova Borová.

7/8/2014

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na parcelu p.č. 2440/10 v k.ú. Havlíčkova Borová
s paní Hanou B., Přibyslav 582 22 Tržiště 241, za cenu 100 Kč/m2 bez DPH pro stavbu rodinného domu.

8/8/2014

- schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová o udělení výjimky z počtu žáků
na školní rok 2014/2015.
POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BUDE UVEŘEJNĚNA V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU
NA ÚŘEDNÍ DESCE.

1/8/2014

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

Uvítali jsme jejich přijetí a za již dosti hustého deště jsme přijali pozvání
a při doušku dobrého vínka jsme si
zazpívali naši státní hymnu. Bylo to
dojemné a působivé. Sobotní déšť
ustal, a tak jsme zvolili náhradní program s přáním slunečné neděle, na
kterou jsme plánovali výlet na náhorní planinu Plose. Nedělní ráno bylo
jako vymalované, výlet se vydařil,
zážitky byly neopakovatelné.
Jedinečné, originální a profesionální bylo i vystupování naší průvodkyně,
paní učitelky Lenky Havlíkové ze Žďáru
nad Sázavou, která od září v borovské
škole vyučuje český a německý jazyk.
Velmi děkuji všem účastníkům, kteří byli báječní, společenští a milí.
Zvláštní poděkování patří Lence Havlíkové. Lenko, viděl a zažil jsem toho
ve svém životě hodně, ale to, co jsi
v Brixenu ukázala, bylo úžasné a já ti
za to moc děkuji.

Poděkování třetí

mi dělala nedostatečná účast některých zastupitelů na jednání.
Velmi děkuji všem občanům, kteří svými aktivitami přispívají k dobré
pověsti našeho městyse, jsou ukáznění, chovají se vstřícně, dokážou si
vážit práce své i druhých a jsou ochotni pomoci. Naopak netěší mě chování
některých jednotlivců, kteří dělají na
veřejnosti ostudu, jsou hluční, popíjejí alkoholické nápoje a zanechávají po
sobě nepořádek.

Poděkování čtvrté

Vážení občané,
čtyři roky utekly a jsou tu zase volby. Ostatně volby jsou téměř každý
rok. Ty letošní jsou komunální - jsou
o nás, které jste si před čtyřmi roky,
tj. v roce 2010, zvolili. Nyní máte
možnost zhodnotit naši práci a rozhodnout, koho do vedení městyse na
další čtyři roky chcete. Budu rád, když
si uděláte čas a k volbám přijdete.

Letošní letní filmový festival nebyl
snad ani letní, ostatně byl trošku propršený, což je v letošním roce celkem
normální. Jiří Čáslavský snad mládne.
Po čtyři roky, co letní kino pořádáme,
je stále dobře naladěn, nenadává,
nestěžuje si a stále kolem sebe šíří
pozitivní energii a rozdává dobrou
náladu. Jiří, i tobě moc děkuji, věřím,
že se pokusíš vyřešit všechny technické problémy a v příštím roce se zase
u nás u sokolovny potkáme.
Končí volební období, a tak bych
chtěl poděkovat všem, kdo se podílel na velmi dobrých a v některých
oblastech i výborných výsledcích, kterých jsme v průběhu čtyř let dosáhli.
Zastupitelé, kteří reprezentovali náš
městys, byli osobití, někteří příliš mladí, nezkušení, jiní starší harcovníci, ale
ve finále téměř vždy po dostatečné
rozpravě docházelo ke shodě. Starosti

JIŘÍ ČÁSLAVSKÝ SBALIL BÍLÉ PLÁTNO. NAPOSLEDY?

Už čtrnáct sezon putuje po české
zemi Jiří Čáslavský se svým letním kinem, aby ve velkých městech i malých
obcích rozdával dětem i dospělým
filmovou radost a nejinak tomu po
poslední čtyři roky bylo i u nás v Borové. Místní jej všude vítají s otevřenou
náručí a rázovitý muž se mnohde stal
až jakousi malou atrakcí.
Letošní sezonu zakončil právě
v našem městysi, kde i za deště a chladu promítal na asfaltu po čtyři večery
čtyři snímky. V neděli dopoledne pak
znovu vstal ve své maringotce z kavalce, u malého stolku se pod dohledem
filmových hvězd, jež na něj shlížely

z barevných plakátů vylepených po
stěnách, v klidu nasnídal a opatrně
začal balit velké bílé plátno, aby mohl
se svoji maringotkou zapřaženou za
traktorem pomalu vyrazit k domovu.
„Až na poslední tři štace bylo takřka
všude počasí na promítání ideální.
No a největší návštěvy byly, jako už
tradičně, v Třebíči, kde chodilo okolo
osmi stovek diváků. Ale tady to mám
moc rád,“ říkal při práci na hřišti svým
medovým hlasem Jiří Čáslavský, který
s každým rád pohovoří a povykládá.
Za čtyři roky navštívily jeho představení v Borové tisíce diváků a třeba na
některé snímky byla doslova hlava na

Otto Hájek

hlavě.
Jenže mezi příznivci filmu nyní
panuje oprávněná obava o to, zda
Jiřího a jeho maringotku ještě uvidí
v akci. Ostatně on sám se již u nás
netajil tím, že letos chtěl do terénu vyrazit naposledy. „Již jsem stár,“
lakonicky shrnul sympatický a rozšafný muž s typickým vousem své
důvody, uhasil cigaretu a pokračoval
v balení.
Byli tedy filmoví Samotáři, které
snad až symbolicky v sobotu v Borové
promítal, úplně posledním snímkem,
který Jiří Čáslavský ze své pojízdné
boudy divákům pustil?

Jakub Janáček
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2 kandidátní listiny pro nadcházející volby do zastupitelstva obce:

OZNÁMENÍ

sdružení nezávislých - pro všechny
Kandidát

věk

x

xx

Povolání

Bydliště

63

NK

ČSSD

starosta

H. Borová

29

NK

BEZPP

místostarosta

H. Borová

36
45

NK
NK

BEZPP
BEZPP

agronom
svářeč
projektový
manažer
strážník městské
policie
učitelka
dopravní pilot
agronom
obchodní
zástupce

H. Borová
H. Borová

3
4

Hájek Otto Mgr.
Uttendorfský Aleš
Ing.
Hájek Ladislav
Geist Jiří

5

Šmíd Karel Ing.

30

NK

BEZPP

6

Rieger Daniel

45

NK

BEZPP

7
8
9

Žáková Jana Mgr.
Halama Jiří
Zvolánek Jiří

44
51
40

NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
ČSSD

10 Holcman Lukáš

27

NK

BEZPP

11 Janáček Tomáš

39

NK

BEZPP

živnostník

H. Borová

12 Paušímová Jitka
13 Bartušková Jana
14 Kopecký Lukáš
Luňáčková
15
Miroslava

40
34
31

NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP

účetní
účetní
obsluha CNC

H. Borová
H. Borová
H. Borová

42

NK

BEZPP

dělník

H. Borová

1
2

H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová

Poznámka: x = nominující strana, xx = politická příslušnost

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI za Havlíčkovu Borovou
Kandidát

věk

x

xx

Povolání

Bydliště

technolog
operační důstojník
HZS kraje Vysočina
obchodní zástupce
soukromý
zemědělec
podnikatel
strojní mechanik
student
truhlář
lesní dělník
skladník
kuchař - číšník
policista
fyzioterapeut
redaktorka
dělník

H. Borová

1

Štěpán Zdeněk

29

NK

BEZPP

2

Nevole Josef Ing.

32

NK

BEZPP

3

Havlíčková Eva

44

NK

BEZPP

4

Dejmal Ondřej

38

NK

BEZPP

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hošák Albert
Ježek Jan
Blažek Jaroslav
Vytlačil Miroslav
Mokrý Jaroslav
Andres Josef
Smejkalová Olga
Zvolánek Pavel
Janáčková Blanka
Tonarová Hana Bc.
Nevole František

35
31
21
44
58
41
39
41
50
34
60

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Poznámka: x = nominující strana, xx = politická příslušnost

Zdroj: www.volby.cz
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H. Borová
H. Borová

o době a místě
konání voleb
do zastupitelstva obce
Starosta Městyse Havlíčkova
Borová podle zákona č.491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstva Městyse Havlíčkova Borová
se uskuteční:

- dne 10. 10. 2014 od 14.00
hodin do 22.00 hodin,
- dne 11. 10. 2014 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí 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.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí
do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků.
4. Voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

V Havlíčkově Borové
dne 12. 9. 2014.

H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová
Peršíkov
Peršíkov
H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová
H. Borová

					
			
UPOZORŇUJEME VOLIČE,
ŽE HLASOVAT NA VOLIČSKÝ
PRŮKAZ VE VOLBÁCH DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ NELZE!!!
Každý volí v místě svého
trvalého pobytu.
OBČANÉ EU, KTEŘÍ NEMAJÍ
V OBCI TRVALÝ POBYT, SE
MOHOU NA VLASTNÍ ŽÁDOST
NECHAT ZAPSAT DO DODATKU,
KTERÝ VEDE ÚŘAD MĚSTYSE
POUZE PRO ÚČELY TĚCHTO
VOLEB. Bližší informace vám
poskytneme na úřadu městyse.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

NADCHLO MĚ NASAZENÍ
MLADÝCH, hodnotí končící
volební období starosta

V předvečer voleb do zastupitelstva
obce jsme se zeptali Mgr. Otto Hájka:
BL: S jakými pocity končíte své první
volební období ve funkci starosty?
OH: S velmi dobrými.
BL: Můžete to rozvést?
OH: Minulé zastupitelstvo rozhodlo zvýšit počet členů zastupitelstva
z jedenácti na patnáct. V komunálních volbách v roce 2010 si občané
zvolili zcela nové tváře, které v zastupitelstvu ještě nikdy nepracovaly
(Geist Jiří, Hájek Ladislav, Janáček
Jakub, Janáček Tomáš, Nevole Josef,
Šmíd Karel, Uttendorfský Aleš, Uttendorfská Božena, Halama Jiří, Hošák
Albert, Panáček Josef). Po volbách
jsme zvolili model s neuvolněným
starostou, kterého jsem zastával já,
a uvolněným místostarostou, kte-

rého vykonával Aleš Uttendorfský.
Nevítěznému subjektu se toto řešení nelíbilo. Nabízeli jsme dvě místa
v Radě, a tím podíl na zodpovědnosti, ale ani zde jsme neuspěli, a tak
byli do Rady dovoleni Hájek Ladislav,
Janáček Jakub a Šmíd Karel. Byl jsem
si vědom obrovské zodpovědnosti
a někteří škarohlídové nám dokonce
předpovídali brzký neúspěch a průběžný krach. V průběhu volebního
období odstoupili z patnáctičlenného zastupitelstva tři jeho členové
a místo nich přišli náhradníci (Hájková Jaroslava – Hošák Albert, Janáček
Jakub – Halama Jiří, Janáček Tomáš
– Panáček Josef). Zachovali jsme pravidelné měsíční jednání a věnovali
patřičnou pozornost jeho přípravě
a samotnému průběhu. Zastupitelé dostávali podklady elektronickou
poštou tak, aby bylo jednání přehledné a rychlé. Instalovali jsme promítací techniku, abychom zajistili lepší
okamžitou orientaci zastupitelů, jednání zastupitelstva jsme pro interní
potřebu nahrávali. Pokud se vyskytly
problémy, v rozpravách jsme usilovali
o dostatečné objasnění problematiky tak, aby při hlasování docházelo
k názorové shodě.
BL: Co vás nadchlo?
OH: Nasazení mladých, hlavně Aleše
Uttendorfského, který se v uvedené
problematice, snad i díky své povaze,
velmi dobře orientoval. Neexistoval
žádný problém, který by se bál řešit,

slovo hejtmana
Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samospráv měst
a obcí končí jejich čtyřleté funkční období. I za tuto dobu jsem poznal
řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů, místostarostů
a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím konstatovat, že spolupráce
v samosprávách na všech úrovních v našem kraji funguje velmi dobře
a rád bych všem jejich členům za tu náročnou práci poděkoval. Volení
představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně.
Na Vysočině téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by docházelo
k závažným provozním problémům ve fungování našich sídel.
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná. Zvláště
v tom „prvním sledu“ na úřadech měst a obcí, kam nespokojení
občané docházejí často i s nejrůznějšími malichernostmi, s pocitem,
že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní problémy. A pochopitelně podle jejich osobního přání a receptu.
Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu – hlavně
tomu, jak to ti jiní dělají špatně a jak by to mělo být jinak. Jen převzít
tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je kritizovat „zpoza buka“.
Někdy přemýšlím o tom, kde se v některých lidech bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných bez skutečné znalosti problémů.
Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období velmi
srdečně poděkovat starostům, místostarostům, členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období. Přes obtížnost této
práce mnozí jdou znovu a znovu s kůží na trh. Obzvláště neuvolněným
starostům a zastupitelům na malých obcích, kteří se starali o chod svých
vesnic po svém zaměstnání, patří velký dík. Všem voličům ve městech
a obcích bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří
budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

ZÁŘÍ 2014

naopak se postupně propracoval na
pracovitého místostarostu, hodného úcty a pochvaly. Zodpovědně mu
pomáhali členové rady pánové Hájek
Ladislav, Janáček Jakub, Šmíd Karel
a později Geist Jiří. Dále jsem byl mile
překvapen reakcemi občanů a jejich
sděleními, kterých se mi dostávalo,
ať pochvalných nebo připomínek.
Názorů, pohledů a sdělení občanů si
velmi vážím. V neposlední míře jsem
nadšen z Borovských listů, které pod
Vaším vedením získaly novou kvalitu, líbí se a jsou žádané. Jistě bych
mohl jmenovat i mnoho dalších jednotlivostí, které byly velmi přínosné
a mám z nich velkou radost, např.
Borovská desítka, Jiří Čáslavský a jeho
letní kino, a jiné.
BL: Co se vám podařilo? Co se vám
nepodařilo? Co byste chtěl změnit?
OH: Odpovědi na uvedené otázky
zodpovím na jiném místě.
BL: Co váš zdravotní stav?
OH: Ten je zatím stabilizovaný, ale
únava se dostavuje současně s věkem.
Závodím s časem, nechci zvítězit ani
prohrát, a tak hledám optimální řešení. Času máme všichni stejně a jen na
nás záleží, jak ho využijeme. Osobně
nerozlišuji pracovní dobu a čas po
práci. Pokud je potřeba, pracuji, zbude-li čas, je to moje volno, ale toho
je málo. Tento model však po nikom
nevyžaduji, ale vím o jednotlivcích,
kteří jsou takto rovněž naladěni.

- red -

Z ÚŘADU MĚSTYSE

V posledním zářijovém týdnu bude probíhat
odečet vodoměrů v Havlíčkově
Borové a Peršíkově. Žádáme občany, aby nám
nahlásili od 22. do 30. 9. 2014 stav vodoměrů, a to jednou z následujících cest:
TELEFONICKY 569 642 101
SMS
776 46 83 63
E-MAILEM
urad@havlickovaborova.cz
OSOBNĚ na úřadu městyse
Uveďte, prosím, jméno, číslo popisné a stav vodoměru. Vodné a stočné
bude možné uhradit do konce října
2014 buď osobně na úřadu městyse nebo
bezhotovostním převodem na účet městyse číslo 1122777349/0800 (v tomto případě nás kontaktujte, sdělíme Vám částku
a údaje k platbě). Cena vodného činí 16 Kč/
m3, cena stočného 9 Kč/m3.
Připomínáme občanům, že do konce října 2014 je splatná rovněž druhá polovina
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v případě, že volíte tento způsob platby.
Děkujeme za spolupráci.
Linda Burianová
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BRIXEN - MĚSTO NA SEVERU ITÁLIE, KTERÉ SE OPRÁVNĚNĚ PYŠNÍ PŘÍVLASTKEM
MALEBNÉ A POHOSTINNÉ
Tu krásu a malebnost mu dodávají
mohutné Alpy, tyčící se hned za městem do výšky 3000 metrů, historické
památky, úzké a sympatické uličky,
můstky a parková úprava kolem dvou
řek, jež městem protékají.
Onu ochotu nabídnout návštěvníkovi dobré jídlo a pití jsme mohli sami
vidět a ocenit při naší návštěvě „Slavností pohostinnosti“, jejichž zahájení
čekalo do slova a do písmene na nás.
Jakmile jsme totiž dorazili k seřadišti,
vyšly za zvuku fanfár krojované spolky
v dlouhém průvodu a dovedly nás až
na náměstí. Všechny místní organizace, sportovci či spolky pak v centru
města měli své stánky, kde nabízeli
různé dobroty: od pečených kuřat
a vepřových kolen, přes polévky
a guláše až po sladké speciality.
Přestože město žilo těmito slavnosti a starosta Brixenu vítal na radnici jednu delegaci za druhou, udělal si
čas na autobus „Borováků“, kteří přijeli uctít památku svého rodáka Karla
Havlíčka, položit kytici a předat dárek
dnešním majitelům domu i starostovi Brixenu. A hlavně ukázali, že ještě
existuje zdravý patriotismus. Atmosféra této akce u domu, kde v Brixenu
Havlíček pobýval, byla upřímná a jedinečná. Dokonce jsme na žádost dnešních majitelů domu zazpívali českou

Foto: Marie
Štefáčková

hymnu. Úcta přítomných ke „svému“
Havlíčkovi dojala všechny.
I ten „nahoře“ zaplakal. Začalo totiž
pršet a vypadalo to na zkažené odpoledne. S vyjížďkou do Alp jsme počítat
nemohli. Zachránila nás ale poslankyně Parlamentu ČR Jana Fišerová, která nám po procházce městem doporučila návštěvu zajímavého kláštera
s bazilikou Neue Stift.
Zlatým hřebem našeho programu
však nakonec přece jen byla cesta
lanovkou na Plose (2050 m. n. m.)
a následná procházka s vyhlídkou na
alpské velikány i vrcholky Dolomit. Při
pohledu na popásající se ovce, koně
i krávy, kdy se počasí předvedlo ve
své kráse a sluníčko krásně svítilo, si
musel snad každý účastník říci, že tento výlet se opravdu vydařil.
Lenka Havlíková

MUDr. Petr Stránský
gynekologická ambulance
zahajuje od října provoz ve Ždírci nad Doubravou.
Budeme poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči ve spojení
s příjemným, přátelským prostředím. Naším cílem je vyšší
dostupnost péče a Vaše maximální spokojenost.
V nově zařízených prostorách, vybavených moderními
přístroji včetně ultrazvuku, se o Vás v souladu s nejnovějšími
poznatky lékařské vědy postará náš tým.
Ordinační doba: PONDĚLÍ 14 - 18 hod., ČTVRTEK 7:30 - 16 hod.

Ostatní dny případně mohu naše pacientky ošetřit v nemocnici Havl. Brod.
Najdete nás: Dům s pečovatelskou službou,
Nad Řekou 560, Ždírec nad Doubravou.
Služby: Komplexní moderní gynekologicko-porodnická péče.
Možnost objednání: Od začátku září na tel.č. 732 702 207.
Podrobné informace od září také na www.gynstr.cz, výše uvedeném čísle
a e-mail: gynstr@seznam.cz. Těšíme se na Vás.

Ordinační doba:
Pondělí 14 - 18 hod.
čtvrtek 7:30 - 16 hod.
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování za krásný a velmi
vydařený výlet do Brixenu, ze kterého
jsme se vrátili nadšení a plní zážitků a
dojmů, které v nás budou ještě dlouho přetrvávat!!! Velké poděkování
patří paní Ing. Lindě Burianové, paní
Magdě Hošákové a panu starostovi
Mgr. Otto Hájkovi za bezchybnou přípravu programu a organizaci celého zájezdu. Obrovskou
pochvalu si zaslouží paní Mgr. Lenka Havlíková, která byla naší perfektní průvodkyní a překladatelkou. Rovněž děkujeme šikovným
a ochotným řidičům autobusu, kteří nás bezpečně dovezli do Brixenu
a zpátky.
Bylo to velmi fajn a už teď se těšíme, že za 2 roky s Vámi opět pojedeme a všem tento úžasný zájezd doporučíme!!!
Blanka a Štěpán Zvolánkovi, Oudoleň

Poděkování

Výlet do Brixenu se opravdu vydařil, paní průvodkyně byla skvělá,
dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Účastníci zájezdu vytvořili dobrou
partu a vládla příjemná nálada.
Dojemné bylo slavnostní položení
květin u domu, kde pobýval Karel
Havlíček Borovský. Poté nás pozval
majitel domu na víno, všichni jsme si
zazpívali českou hymnu a mnozí z nás
i uronili slzu. Karel Havlíček by měl jistě radost!
Pan starosta předal dárek - borovici jako symbol Havlíčkovy Borové.
Byli bychom rádi, aby i v Borové byla
vysazena okrasná borovice jako připomenutí toho, že podobná roste
i v Brixenu.
Večer jsme na Altstadtfestu ochutnali pivo a místní speciality, prošli
centrum města, poslouchali různé
hudební produkce.
Tímto děkuji za podařený freundschaftlich (přátelský) výlet.
Ivana Hamerníková

HODNOCENÍ AKTIVIT ZA OBDOBÍ 2010 - 2014
* Je třeba realizovat v následujícím volebním období, tj. v r. 2014 – 2018

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.
Zajistili jsme vypracování nového územního plánu.
*Je třeba zajistit průběžný sběr podkladů a námětů na
případnou aktualizaci.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Ke spokojenosti většiny zúčastněných jsme provedli pozemkové úpravy.
*Je třeba dokončit úpravy cest, propustků, vjezdů na
pozemky, apod.
STAVEBNÍ PARCELY. Zajistili jsme čtyři stavební parcely,
z nichž jsou dvě prodané, máme vypracovánu studii
na dalších devět parcel u vodárny, jednáme s vlastníky
pozemků o výkupu, případně směně v lokalitě v ul. Polní.
*Je třeba nadále pokračovat v jednání s majiteli pozemků
a usilovat o vytipování dalších lokalit pro zástavbu.
REKONSTRUKCE SILNICE, CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH
PLOCH
Ve spolupráci s Krajem Vysočina jsme provedli rekonstrukci silnice z náměstí směrem na Přibyslav, přitom
jsme realizovali výstavbu parkovacích míst, chodníků,
nově napojili a položili dešťovou a spalškovou kanalizaci,
přeložili vodovod a předělali vodovodní přípojky, položili
část nadzemního elektrického vedení do zemního kabelového vedení, nikde nebyly zřízeny přechody pro chodce
typu zebra, ale na dvou místech jsou osvětlena místa pro
přecházení.
*Je třeba usilovat o přeložení nadzemního elektrického
vedení do kabelového zemního vedení a přitom využít již
položených prostupů a chrániček.
ODSTAVNÁ PLOCHA U SOKOLOVNY. U sokolovny jsme zbudovali odstavnou plochu s možností parkování osobních
i nákladních aut, případně parkování při sportovních a společenských akcích v sokolovně a jejím okolí. Provedli jsme
úpravu svahů a nově položili kamennou opěrnou zídku.
*Je třeba zavést veřejné osvětlení, zajistit odvod dešťové vody, usadit obrubníky a položit zpevněnou vrchní vrstvu.
OPĚRNÝ TARAS V ULICI PIVOVARSKÁ. Postavili jsme taras u silnice Pivovarská od mateřské školy směrem k náměstí.
*Je třeba dokončit zakrytí tarasu - materiál už máme nakoupený.
PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE DO MĚSTYSE. Usilovali jsme o zlepšení okolí kolem příjezdových silnic (cest) do městyse. Podařilo se to směrem od Přibyslavi, zlepšili jsme příjezd z Kopanin.
*Je třeba postupně odstranit ohradu při příjezdu do H. Borové dole na Pivovarské ulici,upravit okolí silnic na Vepřovou, do Železných Horek a do Kout, aj.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ.
Zbudovali jsme velké dětské hřiště u sokolovny a operativní herní prvky jsme instalovali na plochu u nové silnice
směrem na Přibyslav.
*Je třeba usilovat o umístění dalších herních prvků v lokalitách nové zástavby a jejím okolí.

ZELEŇ. Provedli jsme ozelenění ploch kolem hlavní silnice ulice Pivovarská, Havlíčkova, prostory kolem úřadu
městyse, pošty, základní školy, náměstí, v parku, náměstíčka pod farou, dětských hřišť a hřbitova. Bylo vysázeno
106 listnatých stromů a více jak pět tisíc drobných keřů
a rostlin, sečením a mulčováním udržujeme zelené plochy ve všech částech. Postupně jsme odstranili staré
a suché stromy podél komunikací a vysázeli stromy nové.
*Je třeba věnovat pozornost průběžné údržbě zeleně
a její další tvorbě, pokračovat ve zlepšení údržby zeleně
na hřbitově a v jeho okolí, nadále třeba pokračovat ve
výsadbě stromů kolem místních komunikací, polních cest,
úvozů peckovinami, jádrovinami, keři.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA. V celé budově byla vyměněna okna
a vchodové dveře, budova byla zateplena, nově byly
natřeny svody a střecha, byla provedena rekonstrukce septiku. Nově byla vybudována školní zahrada v přírodním stylu, instalovali jsme novou vchodovou bránu.
V budově byla provedena rekonstrukce jídelního prostor,
byl zakoupen a vyroben nový nábytek do jídelny, do herny
a do ložnice, je zadána výroba zařízení do prostorů na
mytí termoportů.
*Je třeba dokončit výměnu nábytku a zařízení, provést
rekonstrukci ústředního topení a zajistit nápis a kresbu
na budovu školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Přispěli jsme na nákup počítačů a promítací techniky, bylo provedeno zabezpečení budovy, modernizována byla školní kuchyně, je připraven nákup židlí
a stolů do školní jídelny. Přispívali jsme na aktivity spojené
s družební školou Jerka v Polsku. Přestavujeme půdní prostory na tělocvičnu se sociálním zázemím.
*Je třeba provést výměnu oken v obou budovách a novou
budovu zateplit, opravit a natřít fasádu na staré budově, nadále udržovat budovu, její vzhled a okolí v čistotě a
pořádku.
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HŘBITOV A OKOLÍ. Na hřbitově jsme zadláždili mozaikou
spojovací cesty a prostup mezi novým a starým hřbitovem, na nový hřbitov jsme instalovali dvě brány s brankami, je restaurována brána na starý hřbitov a v brzké
době bude osazena a zprovozněna. Zavedli jsme vodu na
starý hřbitov k márnici. Upravujeme plochu u ohniště na
pálení čarodějnic, provedli jsme částečné vykácení zeleně
a nově naopak zasadili lípy a upravili prostranství u parkoviště. Vypracovali jsme řád veřejného pohřebiště, na
hřbitov jsme umístili plastové nádoby na tříděný odpad.
*Je třeba dokončit uložení nádrží, napojení vody, nákup
nových konví, zpevnit komunikaci u první brány. Dále
bude třeba provést opravu márnice, nátěr střechy, oken
a dveří, instalovat zde záchody pro veřejnost, provést revizi hrobových míst a údržbu hrobů, které nejsou udržovány,
případně nemají vlastníka. Musíme uvažovat o vylepšení
cest na hřbitově, nutno provést výměnu zábradlí a úpravy
přístupových cest směrem od fary, napojit dešťovou vodu,
která vytéká na cestu až do svahu pod cestu, aby nedocházelo k jejímu podmáčení, urychleně řešit problematiku
třídění hřbitovního odpadu a jeho ukládání na skládku,
bude třeba instalovat odpadkové koše a lavičky.
BUDOVY, RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, NÁJEMNÍCI. Městys je vlastníkem tří bytových domů č.p. 220 – nový dům
na ulici Havlíčkova, čp. 110 – starý národní výbor na ulici Pivovarská a 345 – zámeček – na ulici Drahotín, vlastní a má
ve správě muzeum K. H. Borovského, Lukšovku, budovu mateřské školy, základní školy, úřadu městyse, hasičárnu,
vodárnu. Dále je vlastníkem rodinných domů - Mrázkovo, Pavlíčkovo, Čikarovo, Zvolánkovo (Vopěnkovo) a vlastní
kulturní dům v Peršíkově. Provedli jsme výměnu a dokončení výměny oken a vchodových dveří ve všech bytových
domech, s dotacemi jsme provedli zateplení budovy mateřské školy a budovy úřadu městyse, elektřinu z bioplynové
stanice využíváme v mateřské škole, základní škole, na úřadu městyse a je využívána k napájení veřejného osvětlení.
V muzeu jsme odstranili stará akumulační kamna a místo nich zavedli plynové topení, provedli jsme opravy a malování v knihovně. Setkali jsme se s nájemníky obecních bytů a usilovali o řešení jejich připomínek, konzultovali jsme
možnosti prodeje obecních bytů nájemníkům. Neuspěli jsme s demolicí domu Čikarovo s cílem rozšířit zde ulici. Kulturní dům v Peršíkově jsme vybavili nádobím, zřídili zde obslužný pult, nechali opravit staré stoly.
*Je třeba pokračovat v zateplení budov s možností dotací, stanovit pravidla pro postup v prodeji obecních bytů, využití
domů, které jsou v majetku, ale nic se s nimi nečiní a jsou s nimi jen starosti. Možností je dát k posouzení občanům
a zjistit jejich stanovisko k využití těchto domů, nadále se setkávat s nájemníky a řešit jejich požadavky, spolupracovat
s občany, aby si každý zajistil označení domu popisným číslem, případně jim nabídnout jednotné řešení značení.
MÍSTNÍ SPOLKY, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SDRUŽENÍ, SPOLEČNOSTI A JEJICH PODPORA. Respektovali jsme veškeré aktivity místních spolků, sdružení a organizací, dle možností jsme přispívali na jejich aktivity jak finančně, tak
i materiálně. Uvítali jsme a máme radost se zapojení mládeže v jednotlivých subjektech, těší nás, že spolky pomáhají
a podílejí se na organizaci a realizaci obecních akcí. Vypracovali jsme pravidla pro podporu místních spolků, organizací
a sdružení, na základě jejich žádostí jsme přidělovali finanční dotace.
* Je třeba nadále pokračovat ve spolupráci ve všemi spolky, včetně spolupráce s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj.
BOROVSKÉ LISTY. Borovské listy jsou vydávány jako měsíčník, dříve byly k dostání na pultech místních prodejen, toto
jsme zrušili a doručujeme je zdarma do každé rodiny, s příchodem pí Ing. Lindy Burianové došlo k jejich výrazné proměně, jsou žádány a chváleny, provedli jsme jejich registraci na Ministerstvu kultury.
* Je třeba nadále udržet kvalitu, obsah a rozsah. Od září budou vycházet s přílohou školního časopisu „Letem školním světem“, který byl dosud vydáván ve škole jako dvouměsíčník a docházelo k uveřejňování zdvojených informací.

OBECNÍ CESTY, SILNICE, CHODNÍKY.
Obecní komunikace nejsou v dobrém stavu. Stále se
jen opravují a zalepují se výtluky. Nedochází k radikální opravě. Vše se odvíjí od výstavby čističky odpadních
vod. Nemá smysl opravovat komunikace a poté povrch
silnic při výstavbě kanalizace ničit. Nově jsme rekonstruovali Haťskou cestu, cestu u Smejkalovy Louže, opravili
jsme dvě cesty do lesa v Ž. Horkách. Opravili a zpevnili
jsme ulici za dvojdomky, Polní ulici, cestu za Burianovými
k vodárně, zpevnili jsme povrch v ulicích k Žákovým, Hájkovým, Solničkovým, Nejedlým a Janáčkovým. Průběžně
jsme prováděli opravy kanalizace a vpustí, vyspravili jsme
lesní cesty, opravili jsme řadu lesních cest, usilovali jsme
o pravidelnou zimní údržbu.
*Je třeba urychleně řešit možnosti výstavby čistírny odpadních vod tak, aby následně byly opraveny komunikace, vytipovat místa, kde se nebude kanalizace realizovat a ta lépe vyspravit, v Železných Horkách je třeba ještě letos provést
opravy silnice na kterou jsme získali od Kraje Vysočina dotaci.
SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ UDÁLOSTI. Uspořádali jsme vzpomínkovou slavnost našemu rodákovi Karlu
Havlíčku Borovskému,Josefu Stránskému a vzpomenuli 725. výročí vzniku naší obce, nově jsme pravidelně pořádali letní
filmový festival a podíleli se na pořádání Borovské desítky. Vzhledem k malému zájmu o obecní ples byl tento spojen se školním. Na asfaltovém hřišti jsme se bavili s rádiem Vysočina, uspořádali jsme Borovské hry a zúčastnili jsme se jich v Borové
u Poličky a v Borové u Náchoda, zúčastnili jsme se Podoubravského víceboje, uspořádali jsme soutěž o putovní pohár
hasičských jednotek, pravidelně jsme zajišťovali občerstvení při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, pořádali
jsem setkání s důchodci a podpořili jsme aktivity TrojHáčku, který pro ně uspořádal osvětové akce.
*Je třeba nadále udržovat již vzniklé tradice, ve spolupráci s místními spolky hledat další možné aktivity pro společenské, kulturní a sportovní vyžití našich občanů a návštěvníků, kteří k nám přijíždějí.
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ.
Komunální technika je umístěna na několika místech po obci – v Lukšovce, u Pavlíčků, na sběrném dvoře, stejně je
tomu i s materiálem, který je neuspořádaně v obci na několika místech skladován. Obdobný je i problém s parkováním
a zastavováním naší techniky v prostoru náměstí, kde je velmi málo místa.
* Je třeba vyčlenit fin. prostředky na zbudování technického a materiálního zázemí v prostorách sběrného dvora
a kompostárny, zadat zpracování studie na možnou výstavbu víceúčelové haly a skladovacích prostor, kde bude technika a materiál uložen, a byl by zde soustředěn veškerý obecní komunální, technický a materiální potenciál. Navíc se jeví
i možné připojení na odpadní teplo z bioplynové stanice, což s sebou přináší další využití prostor i v zimních měsících.
HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE
V průběhu volebního období jsme dbali na hospodárné využívání finančních prostředků, dotační tituly jsme zajišťovali tak, abychom dosáhli na co nejnižší vlastní podíl a co nejvíce využili dotační prostředky. Nejvyšší náklady byly na
rekonstrukci silnice. Splatili jsme veškeré půjčky z minulého období a žádné nové jsme neuzavírali. Šetřili jsme finanční prostředky na výstavbu čistírny odpadních vod. V současné době máme na účtu cca 6 milionů a ve fondu rozvoje
bydlení je částka cca 500 tisíc.
* Je třeba nadále pokračovat v hospodárném využívání finančních prostředků, včas zpracovávat potřebné podklady
pro možné dotační tituly a usilovat o jejich získání.
SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA, POŘÁDEK A ČISTOTA
Pravidelně jsme informovali občany o důležitosti třídění odpadu, průběžně jsme pomáhali občanům při svozu odpadu umístěním kontejnerů jednak jednotlivcům,
v předjaří a na podzim umístěním kontejnerů do různých
částí obce, zajistili jsme dva kontejnery na použité ošacení, zakoupili jsme zametací vůz.
*Je třeba nadále věnovat pozornost třídění odpadu, pořádku na sběrných místech a na sběrném dvoře
a kompostárně, větší pozornost je třeba věnovat úklidu
a pořádku ve všech částech jednotlivých obcí, sledovat,
aby nedocházelo k černým a neřízeným skládkám, vést
občany k udržování pořádku jak na veřejných prostranstvích, tak i v okolí svého bydliště, více využívat zametací
vůz.
OBECNÍ MAJETEK, POZEMKY, LESY. Provedli jsme inventarizaci obecního majetku, zakoupili jsme nový traktor,dva
valníky, travní sekačku s vozíkem, zametací vůz, křovinořezy,provedli jsme označení ulic, nově jsme instalovali veřejné
osvětlení v ulici Pivovarská, u parkoviště za poštou, v parku, je připravena přípojka na světlo u sokolovny a osvětlení
odstavné plochy u sokolovny,zajistili jsme nátěry sloupů veřejného osvětlení v celém městysi, prováděli jsme opravy
osvětlení v Železných Horkách a v Peršíkově, přispěli jsme hasičům na nákup hasičského auta pro přepravu osob
a snadnější přepravě na místo zásahu, v rámci pozemkových úprav jsme využili více jak polovinu obecních pozemků,
prováděli jsem pravidelnou údržbu, tvorbu a těžební práce v místních lesích.
*Je třeba dokončit označení ulic, nadále pokračovat v projektu na revitalizaci veřejného osvětlení, postupné výměny
zastaralých svítidel,provést revizi obecního majetku, vyhodnotit jeho stav a oavrhnout opatření k jeho obnově.
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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ. Protipovodňová opatření jsou částečně navržena v souvislosti s pozemkovými úpravami, v místech, kde docházelo k záplavám, jsme provedli dílčí opatření, vyhloubili škarpy, vyčistili potok, jednáme
se Zemědělskou a.s. o osetí ploch tak, aby při prudkých deštích docházelo k minimálním splavům půdy, vytyčili jsme
úvozovou cestu od silnice na Vepřovou směrem k vodárně.
*Je třeba nadále pracovat na přípravě plánu povodňových opatření a zajistit jejich realizaci.
KOUPALIŠTĚ. Problematika výstavby koupaliště je závislá od vodního zdroje,který v dostatečné kapacitě u nás není,
je zpracována dokumentace na protipožární nádrž se sociálním zázemím u vodárny, ale zde se v letních měsících
bohužel žádný vodní zdroj nenachází.
* Je možno uvažovat o rekonstrukci např. rybníka v Koutech a zřídit zde přírodní koupaliště, ale i zde je v letních měsících problém s dostatečným přítokem,ten by bylo možno zčásti posílit napouštěním vody z rybníka v Kopaninách, ale
zase zde hrozí znečištění vody při nátoku do rybníka v Koutech.
NÁMĚSTÍ A PARK. Náměstí je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. V minulosti byla dvakrát byla zpracována studie, následně projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci, ale to vše nebylo úspěšné, poslední nezdar je z roku 2008, v roce 2011 jsme zde provedli zpevnění povrchu asfaltovým nástřikem,
v roce 2012 byla část náměstí před sochou zadlážděna, nyní jsme zadali zaměření náměstí a zpracování nové studie,
obdobně tomu bylo i s parkem, který byl dlouhodobě zanedbán, neupraven a neodborně osázen, provedli jsme
rekonstrukci parku do dnešní podoby i když zde nejsou práce ještě dokončeny.
* Je třeba diskutovat s občany nad studií na rekonstrukci náměstí a následně zahájit zpracování projektové dokumentace, žádat o uzemní rozhodnutí a stavební povolení a následně zařazení žádosti o dotační prostředky, je třeba
dokončit práce v parku.
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD. Využili jsme zpracovanou technické dokumentaci z roku 2008, zadali jsme zpracování
prováděcí dokumentace, zajistili jsme dotační prostředky, proběhlo výběrové řízení ale vítězný subjekt byl o více jak
deset milionů dražší, museli jsme dotaci zrušit a nyní řešíme, kde se stala chyba. V obci je jedna kořenová čistička
stará, která je již značně opotřebovaná a bude vyžadovat rekonstrukci.
* Je třeba uvažovat o zbudování jedné čističky pro celou obec tak, aby současně byla provedena rekonstrukce dešťové vody a zbudována oddělená kanalizace na splaškovou vodu, než dojde ke konečnému řešení je třeba mít dostatečné odborné posouzení stávajícího a konečného stavu.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Od roku 2010 oceňujeme významná výročí poukázkami na nákup zboží, poskytujeme příspěvek na narozené dítě,
velmi si vážíme práce pí Ing. Lenky Janečkové, která se s velkým nasazením a obětavostí věnuje starým spoluobčanům a nyní je již naší zaměstnankyní.
* Je třeba i nadále věnovat péči a pozornost starým lidem a dle možností jim zajistit pomoc.
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Zadali jsem občanům dotazníky a na základě swot analýzy jsme zpracovali velmi stručný plán rozvoje městyse.
* Je třeba, ve spolupráci s občany, zpracovat Strategický plán rozvoje městyse na delší období a na základě něho
usilovat o harmonický rozvoj městyse a jeho místních částí.

ÚČAST ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍCH ZASTUPITELSTVA
ZÍSKÁNÍ SOKOLOVNY DO MAJETKU OBCE.
Česká obec sokolská v Praze sokolovnu do
V LETECH 2010 - 2014 VYJÁDŘENÁ V %
vlastnictví městyse nepřevede, nedaruje
ani neprodá. Jeví se možnosti v dlouhodo- Od počátku volebního období v roce 2010 do uzávěrky tohoto vydání
bé bezplatné výpůjčce
proběhlo celkem 48 jednání zastupitelstva. Procentní účast jednotlivých
*Je třeba nadále usilovat o převedení zastupitelů ukazuje graf níže.
sokolovny formou dlouhodobé výpůjčky,
aby bylo možno čerpat dotační prostředky
na její rekonstrukci.
TEPLOVOD. Dvakrát jsme neuspěli se
žádostí na výstavbu teplovodu k využití odpadního tepla z bioplynové stanice
k vytápění mateřské školy, základní školy,
úřadu městyse a později i sokolovny. Zatím
jsme na vlastní náklady položili teplovod
ze základní školy směrem přes park tak,
abychom v budoucnu nemuseli tyto plochy ničit.
*Je třeba opakovat podání žádosti
o dotační prostředky na výstavbu teplovodu.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE.
Od roku 2010 průběžně zaměstnáváme
občany evidované na úřadu práce, jejich
práce je přínosem pro městys, ale i pro ně
samotné, i když je to někdy velmi složité.
*Je třeba i nadále zaměstnávat občany,
kteří jsou v evidenci na úřadu práce a dát
jim šanci pracovat pro městys.
Otto Hájek
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL

INFORMUJE zel 12! branek.) a naposledy zvítězila

Fotbalistům se na zelených trávnících prozatím daří

Do uzávěrky tohoto vydání Borovských listů získali muži A jako nováček
I.A třídy ze šesti zápasů tři vítězství
a jednu remízu. Po úvodní prohře s
favorizovanými Speřicemi totiž zabrala Borová tříbodově proti Habrům a
Pelhřimovu, pak si sice všechny body
od sokolovny odvezl Pacov, ale naši
hráči dokázali dojem napravit ihned
o týden později vítězstvím ve Věžnici,
kde se dvakrát parádně trefil kanonýr
Roman Provazník. V dosud posledním
utkání se borovští rozešli smírně 2:2
s Dobronínem. V zápase plném šancí se trefili Chlubna a deset minut
před koncem z pokutového kopu Petr
Veselý. Domácí tak zatím dokázali
udržet aktuální šestou příčku tabulky
I.A třídy kraje Vysočina.
Dokonce ještě o tři body víc dokázala
za stejný počet utkání nasbírat naše
rezerva, která se aktuálně vyhřívala
na třetím místě tabulky, jen o skóre
za druhými Šmolovy. V dosud předposledním známém kole rozdrtila
Mírovku 7:1 (Pěti góly se blýskl Jakub
Antl, který má proti Mírovce slušný
apetit. Ve dvou utkáních ji totiž nasá-

v derby proti České Bělé, kde se opět
dvakrát prosadil Antl a jednou Tonar.
Naše béčko si tedy zatím připsalo čtyři vítězství, jednu remízu a pouze ze
Šmolov odjíždělo se sklopenými hlavami.

ZÁŘÍ 2014
Foto: David Burian

Přípravka začala
po letech dobře

Mladší žáci sice ve svém prvním
zápase schytali málo vídaný debakl 31:3 ve Štokách, ale trenéři Láďa
Luňáček a Martin Klement z výsledku
s věkově výrazně silnějším soupeřem
žádnou tragédii rozhodně nedělali, tým se jim v dalším kole odvděčil
vítězstvím a v derby dokázal porazit
Českou Bělou 3:1. Na výhru pak malí
borovští fotbalisté navázali i v Dlouhé
Vsi, kde se sedmi trefami blýskl Vilém
Klement a Borová si odvezla vítězství
v poměru 8:5.
Nu a parádně začala po letech
odmlky svoji působnost v soutěžích
mladší přípravka. Ta si na turnaji
v Humpolci ve svých dvou prvních
utkáních okamžitě připsala dvě vítězství. Na zdejší umělé trávě porazila Tis
a dokonce i Humpolec.
Pravda, je teprve začátek sezony,
ale doufejme, že podobně příznivé
výsledky borovskému fotbalu vydrží
co nejdéle.

výstava hub měla
velký úspěch

V sobotu 13. září se v klubovně hasičské zbrojnice konala výstava spojená
s přednáškou. Vedl ji pan Ing. Jiří Baier,
známý mykolog z Prahy. Na stolech se
sešlo téměř 70 druhů hub, o kterých
nám odborně povyprávěl. Rozlišil je
nejen podle jedlosti či nejedlosti, ale
zmínil se také o léčivých účincích,
použití v kuchyni a zodpověděl řadu
dotazů veřejnosti, která se dostavila
v hojném počtu.
Myslíme, že akce byla úspěšná,
a pokud to bude v našich možnostech,
rádi bychom ji zopakovali.

Petr Kačor

Jakub Janáček

hlásí

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Takto se hráči Havlíčkovy Borové radovali proti Habrům. Jediný gól zápasu vstřelil přesnou ranou
Radek Šrámek. Foto: Ivo Havlík

BOROVÁCI OPĚT POKOŘILI BESKYDY

Tým s názvem BOROVÁCI ve složení Zbyněk Zelený a Jaroslav Blažek se postavil
na start horského ultramaratonu Beskydská sedmička. Tento extrémní horský
přechod vede z Třince přes 7 vrcholů Beskyd nad 1000 m. n. m. do Frenštátu pod Radhoštěm. Oproti minulým ročníkům byla trať náročnější díky velice
zbahněnému terénu. V závodě už bývá pravidlem, že každý třetí závodník Beskydskou sedmičku nedokončí. Letos jsme se k této statistice téměř připojili,
proto jsme spokojeni i s poněkud horším výsledným časem. I přes zdravotní
komplikace a zlomenou hůlku se nám podařilo trasu dlouhou 96 km s celkovým převýšením 5 450 m zdolat za 22 hodin 13 minut a obsadili jsme tak 160.
místo ze 420 týmů přihlášených do kategorie SPORT.
Zbyněk Zelený (fotografie na str. 2)
(Pozn. red.: video z B7 plánujeme opět promítnout v rámci filmových podvečerů. )

i přes nepříznivé předpovědi počasí
jsme se jako správní rybáři nezalekli
a zakončili jsme léto rybářskými závody. Jako už po několikáté rybářské
závody opět vyhrála dívka. Tentokrát
své prvenství obhájila Míša Geistová
s celkovou mírou 342cm. Těsně za
ní se umístil Láďa Lunáček s celkovou mírou 323cm a třetí místo obsadil Martin Klement s mírou 194 cm.
Nikomu nechyběla dobrá nálada
a díky štědrým sponzorům (Pribina
a Facestar) všichni odcházeli spokojeni! Indiánské loučení s létem spojené
s drakiádou jsme bohužel museli pro
nepřízeň počasí odložit.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Koncem září po prázdninové odmlce
opět odstartujeme pravidelné setkání
rybářského kroužku. Pozvání na to první včas oznámíme.

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO SENIORY
Zveme Vás na další z tvořivých dílen
v rámci projektu „TVOŘIVÝ DOMOV“.
Pozvánku najdete na str. 2.

Jana Havlíčková
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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

Hned na začátek
novinka

Zdá se to skoro neskutečné, ale opak
je pravdou – již neuvěřitelných 14 let
vychází v základní škole školní časopis,
pravidelně pětkrát během školního
roku (od roku 2000). Dvě bývalé žákyně naší školy mají podíl na vzniku časopisu. Jana Havlíčková, tehdy jako dvanáctiletá slečna, vymyslela pro něho
velmi výstižný název – Letem školním
světem. K tomu se tehdy připojila
o rok mladší Michaela Beránková, která výtvarně zpracovala logo. Do školního časopisu přispívají žáci a učitelé,
škoda, že nepřispívají rodiče.
V letošním roce přicházíme s menší
obměnou – školní časopis bude součástí měsíčníku Borovské listy, ve škole
tedy již nebude samostatně vycházet.
Současně se k aktualitám ze základní
školy připojí i mateřská škola.
Můžeme slíbit, že i rodičům dojíždějících žáků zajistíme pravidelné a včasné dodání každého výtisku. Zároveň
každé číslo bude k dispozici na webových stránkách naší školy na adrese
http://www.zsborova.cz (pod záložkou
dokumenty/školní časopis).

Začátek školního roku

Prázdniny přesně jako každý rok utekly
jako voda a v pondělí 1. září škola opět
ožila tím pravým zvukem žáků, kteří
nadšeně přešlapovali už po půl sedmé před budovou školy. Pro ostřílené
a zkušené žáky není 1. září nic nového,
vlastně rutina, ale zcela nový zážitek
čekal na 20 prvňáčků, kteří zasedli do
školních lavic poprvé. První den si to
ještě vyzkoušeli v doprovodu svých
rodičů, ale hned v úterý už to bylo
doopravdy.
Kromě prvňáků absolvovali premiéru také někteří zaměstnanci – nová
ředitelka Martina Brychtová, nová
učitelka českého jazyka a německého
jazyka v ZŠ Lenka Havlíková ze Žďáru nad Sázavou (nově třídní učitelka
VIII. třídy) a nová učitelka MŠ Šárka Hospodková z České Bělé. Spolu
s prvňáky zasedlo do školních lavic ješ-
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ročník

15

školní rok

tě dalších 110 žáků v základní škole.
V letošním školním roce se budeme
setkávat v tomto počtu:
děti MŠ
pedagogičtí pracovníci MŠ
provozní zaměstnanci MŠ
žáci ZŠ
pedagogičtí pracovníci ZŠ
provozní zaměstnanci ZŠ
vychovatelka ŠD
provozní zaměstnanci ŠJ

39
3
1
130
11
4
1
3

Všem přejeme šťastný vstup do školního života a školní práce, pevné nervy
a hodně trpělivosti při zvládání každodenních povinností.

2014/2015

nových mobilních (dotykových) zařízení pro učitele a zejména na jejich efektivní využívání (včetně těch zařízení,
která již ve školách jsou - např. z projektů EU - Peníze školám). Naše škola
se stala partnerskou školou v projektu,
který bude probíhat po celý školní rok.

4. nový projekt Podpora zdravého životního stylu ve školách
v Kraji Vysočina, kde opět vystupujeme
jako partnerská škola. Projekt bude po
celý školní rok podporovat sportovní
zájmové kroužky, programy pro žáky,
které se týkají dopravní výchovy, a spolupráci s ostatními okolními školami.

Martina Brychtová

Ani v srpnu se nezahálelo

Kdo by si myslel, že o prázdninách
panuje ve škole klid a ticho, mýlil by
se, protože všichni už v srpnu začali
pracovně. Důvody existují hned čtyři:
1. v půdních prostorách probíhají práce na nové tělocvičně. Znamená
to, že celá půda musí být vyklizená,
o tyto práce se postaral brigádnický tým
pod vedením Martina Bence, zaměstnanci městyse a uklízečky základní
školy, všem děkujeme hlavně proto, že
právě díky nim jsme mohli začít právě
1. 9.
2. všichni pedagogičtí pracovníci
základní školy, tzn. učitelé a vychovatelka ŠD, absolvovali v srpnu kurz ZZA
– zdravotník zotavovacích akcí
- 40 hodinový kurz, který je určený
pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě
a dalších akcích pro děti
a mládež, má akreditaci MŠMT a představuje
nejobsáhlejší kurz pro
dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – jak život
ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí pro
děti a mládež a péči o nemocné.
Pod vedením vynikajících lektorů
Jany Kudlové, Magdalény Vojtěchové,
Davida Vošického a ředitelky oblastního spolku Českého červeného kříže
Havlíčkův Brod Ilony Loužecké jsme
zvládli během týdne velmi zajímavé
a poučné teoretické lekce, ale i praktická cvičení a závěrečný test a zkoušku.
3. nový projekt s názvem Dotkněme
se budoucnosti - dne 4. 4. 2014
MŠMT vyhlásilo aktuální výzvu č. 51
v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU
OPVK). Výzva je směřována na zajištění

Zdravotnický kurz. Foto: ZŠ

„Stavební úpravy ZŠ
Havlíčkova Borová“

V budově základní školy bylo započato s pracemi na půdní vestavbě.
Výsledkem této akce bude dokončení a vybavení tělocvičny, vybudování šaten a hygienického zázemí
a nezbytné protipožární úpravy. Tato
akce bude trvat do konce listopadu.
Bohužel nebylo v našich silách tuto
akci naplánovat tak, aby proběhla
během letních prázdnin. K omezení
provozu školy by však mělo dojít minimálně a zásobování materiálem bude
probíhat výtahem přímo na půdu,
kde budou práce probíhat.
Celková předpokládaná rozpočtová
cena projektu byla 6 742 508,41 Kč.
Stavební práce vysoutěžila firma Atos
Ledeč nad Sázavou za cenu 4 421 780
Kč a dodávku vybavení firma Jipast
a.s. za cenu 964 912 Kč. Tato akce byla
podpořena 85% z regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj
měst a venkovských sídel. Předpokládané náklady obce i s instalací nových
věžních hodin, které nejsou součástí
dotace, budou cca 1 mil. korun.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

Skončil jsem

Nedávno jsem s otazníkem napsal:
“Začínám končit?“. Proč ten otazník?
Do funkce ředitele jsem byl jmenován
ve svých jedenatřiceti letech v roce
1982 a po dvaatřiceti letech jsem se
rozhodl skončit, i když jsem měl jmenování až do roku 2018 a věřím, že
bych byl pro školu ještě přínosem.
Když jsem uvažoval o konci své
pedagogické činnosti v řídící funkci,
setkal jsem se s mnoha názory borovských ale i mých známých pedagogů,
rodičů dětí a žáků, bývalých žáků, ale
i současných žáků, že je to škoda, že
bych měl ještě alespoň rok zůstat
a pak se uvidí. Všech názorů, připomínek a rad si velmi vážím a rozhodoval
jsem se s otazníkem proto, že jsem
měl obavy o „mou“ školu. Nepochyboval jsem o profesionalitě zaměstnanců, lépe řečeno zaměstnankyň,
neboť kromě mě nebyl ve škole žádný
muž a mým odchodem by zde zůstaly
jen ženy.
Další otazník byl spojen s konkursním řízením: kdo se přihlásí, kdo bude
doporučen ke jmenování, jak bude
zajištěno nové vedení školy? Otazník to byl o to větší, neboť konkurz
na ředitele vyhlašuje Městys Havlíčkova Borová a ne žádný okres nebo
kraj, jak se mnozí domnívají. Rovněž
tak Rada městyse jmenuje konkursní
komisi, která provádí výběr a stanovuje pořadí uchazečů k doporučení
na jmenování. Je to opět Rada, která
v konečné fázi na doporučení konkursní komise (doporučení konkursní komise však nemusí respektovat)
jmenuje na šest let nového ředitele/

číslo

1

ředitelku. V konečné fázi se do konkurzu přihlásila jen Martina Brychtová, učitelka borovské školy, a na
doporučení konkursní komise byla
Radou městyse jmenována do funkce s platností od 1. 9. 2014 na dobu
šesti let, tj. do roku 2020. Přeji si, aby
pod novým vedením pracovala škola
i nadále jako jeden homogenní celek.
Aby byla nadále žádaná rodiči, uznávaná veřejností, dobře spravovaná
zřizovatelem, aby zde bylo vytvořeno
tvořivé, zdravé a laskavé prostředí.
Aby zde byl duch lidskosti a atmosféra dobra. Milá školo, já jsem skončil.

Slavnostní konec

Velice jsem byl překvapen způsobem, jakým se se mnou rozloučily
mé kolegyně, moje děti a moji žáci.
Píši záměrně bez uvozovek, neboť
loučení bylo natolik upřímné a tak
dojemné, že při pomyšlení na závěr
školního roku mi i nyní, po dvou měsících, naskakují pupínky - lépe: husí
kůže. Za zvuku melodie, kterou mi
vyzvání mobil (vzpomínka na náčelníka Apačů, mého oblíbeného dětského hrdiny), jsem absolvoval pochod
a postupně s věkem a vzrůstem žáků
a dětí i plazení tunelem, tvořeným
sepjatýma rukama žáků a dětí z ředitelny až do školní tělocvičny. Zde se
odehrály gratulace a vzájemné projevy uznání jak z úst kolegyň, tak i dětí
a žáků. Vše okořeněné sólo tancem
na líbivou melodii, jednak s kolegyněmi, ale i s odvážnými žákyněmi.
Nádobíčko na píseček, na kterém
bych mohl trávit čas s vnoučaty, náramek na ruku, tričko s podpisy žáků,
ale neskutečně obrovská fotografie

1. ZÁŘÍ
... OČIMA PRVŇÁČKŮ

Nakreslil Šimon Steklač, žák 1. třídy ZŠ.

všech žáků a zaměstnanců
školy pořízena na náměstí z ptačí perspektivy z budovy školy.
Největší hit na závěr? Tato fotografie byla „rozporcována“ raznicí stroje na puzzle. Největší smutek nastal
v době, kdy kolegyně celý obraz rozebraly na kousíčky a vše uložily do krabice podepsané všemi kolegyněmi
s tím, že se všichni těší na opětovné
složení nádherné fotografie. Myslel
jsem, že přes prázdniny zapojím rodinu a s novým školním rokem všechny
překvapím, ale zatím smutním, čas
jsem si na skládání nenašel a tak je
nádherná památka stále v jednotlivostech uložena v krabici… snad že by
v dlouhých zimních večerech???
V závěru jsem se rozloučil se všemi.
Dětem a žákům jsem předal lentilky
s možností koupení si zmrzliny u pana
Novotného, kde za platidlo posloužilo
utržené víčko z krabičky od lentilek.
Možnost využilo přes 150 obdarovaných. Kolegyně jsem obdaroval velkým balením lentilek a výjimečnou
květinou. Přes prázdniny si mě mohli
všichni symbolicky ochutnat, vychutnat, smlsnout, případně jen sež... .
V závěru jsem všem poděkoval za
jejich upřímná slova a dary. Vyjádřil
jsem přesvědčení, že i beze mě bude
na borovské škole dobrá atmosféra,
příjemné klima pro vzdělávání a rozvoj našich dětí a žáků. Následoval již
jen dojemný odchod z tělocvičny zpět
do ředitelny, kdy cesta zpět byla oboustranně lemována špalírem žáků,
s kterými jsem si vyměnil poslední
stisky rukou, tlesknutí, pozdravení
a pohledy z očí do očí. Tak se v té škole mějte hezky, já jsem skončil.
Otto Hájek,
ředitel školy do 31. 8. 2014

... OČIMA DEVÁŤÁKŮ
Když 1. července začaly prázdniny, čekaly nás celé dva měsíce plné zábavy, pohody
a odpočinku. Prázdniny ale utekly jako voda a my
jsme museli 1. září nastoupit do deváté třídy.
Všichni jsme se setkali v plném počtu, ale bohužel
bez třídní učitelky, která doprovázela svá dvojčata
do 1. třídy. Když se zamyslíme nad tím, že jsme
nejstarší třídou ve škole, těší nás to, ale zároveň
i zklame, protože už nám zbývá pouze jeden rok
s naší partou. V tomto čase musíme splnit tolik úkolů
a povinností! Příjemné akce, společná setkání, ale
i přijímací zkoušky na střední školy.
Věříme, že tento rok bude zajímavý, příjemný
a doufáme, že jako třída nezklameme!
Deváťáci Markéta Geistová a Honza Janeček
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INZERCE

osmisměrka o cenu

PODZIMNÍ VÝLETY
27.9. VINOBRANÍ MĚLNÍK
Slavnosti vína a burčáku oslavíme tentokrát v Mělníku. Bohatý
program, kulturní akce, ale i možnost prohlídky zámku, městské
studny a výstup na věž. Soutok Labe a Vltavy, vinohrady, mázhauzy a dobré víno, to vše zažijeme na tomto výletě. Cena za dopravu
450 Kč za os.

10.10. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
Kulturní zážitek v želivském kostele. Začátek v 19.30 hod., cena
vstupného je 300 Kč, 370 Kč, 430 Kč. Cena za dopravu 250 Kč.
V případě zájmu rezervujte ihned.

11.10. VÝLOV ROŽMBERKA
Po dvou letech se opět podíváme do Jižních Čech na výlov největšího rybníka. Speciality z rybího masa, nádherné exempláře z
podvodního světa, krásná příroda a jedinečná podzimní atmosféra. Cena za dopravu 400 Kč za os.

18.10. GASTRO FOOD FEST 2014
LEGENDA: akce, auto, aviatik, baráček, batoh,
bič, bok, celina, dav, deratizace, dostatečný,
firma, historie, historik, hyena, charakter,
indie, kakao, kra, krb, látka, liga, nerv, online, pohlednice, tvrz

Gurmány, milovníky nových chutí, skvělého vína, sýrů i kuchařských specialit zveme na druhý ročník GASTRO FOOD FEST na
Zahradě Čech v Litoměřicích. Můžete si vychutnat výtečné delikatesy přímo z rukou mistrů svého oboru. Jednotlivé restaurace,
bary, vinaři a pivovary připraví vybrané speciality zdůrazňující filozofii svého podniku. Cena za dopravu 450 Kč za os.

Správnou tajenku nám můžete doručit do 30. 9.
vítězi minulé křížovky jsou:
1. JAKUB HANIKA, H. BOROVÁ 59
2. ESTER JANÁČKOVÁ, H. BOROVÁ 351
3. VÁCLAV BALEK, H. BOROVÁ 140
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

SPECIÁLNÍ VÝLETY (na objednávku)

MOŠTOVÁNÍ

Jako němí svědkové minulosti stojí opuštěné mosty prvorepublikové dálnice vedoucí z Prahy na Podkarpatskou Rus. Vedou odnikud nikam a nikdy se po nich neprojelo žádné auto. Jeden z nich
končí uprostřed vodní hladiny a je zatopen až po mostovku. Unikátní technické dílo. Výlet jako turistická procházka.

ZAHRÁDKÁŘI ZO ČZS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
ZVOU ZÁJEMCE
O MOŠTOVÁNÍ DO SVÉ MOŠTÁRNY

VŽDY V PÁTEK OD 16 DO 17 HODIN.
PRVNÍ MOŠTOVÁNÍ: 19. 9. 2014.

POSLEDNÍ MOŠTOVÁNÍ: 31. 10. 2014.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

EXKURZE NA PRAŽSKÉ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
Dostaneme se do míst, kam se obyčejný cestující nedostane. Uvidíme zázemí letového provozu, řízení provozu, gastroservis, technickou podporu letiště a mnoho dalšího. Prohlídka je zpoplatněna
170 Kč/os., snížené vstupné 90 Kč/os. Časová náročnost: 2 hodiny.

MOSTY PROTEKTORÁTNÍ DÁLNICE

URANOVÝ DŮL JÁCHYMOV
Exkurze do uranového dolu v Jáchymově. Důlní výtah nás spustí do
hloubky 500 m. Uvidíme technologii čerpání radioaktivní vody pro
lázeňské účely. Projdeme štolou ze 16. století, oblastí svorů, kde
před šesti sty mil. Lety bylo mořské dno. Teplota vody je 35 stupňů
Celsia a vzduchu 20 stupňů. Nevhodné pro osoby trpící klaustrofobií. Max. počet osob starších 18ti let je deset. Časová náročnost
2 hod., délka trasy 2 km. Vícedenní výlet.

Podrobné info o speciálních výletech zašlu na vyžádání.
Ivan Vítek, minibusová doprava a činnost průvodce

KONTAKT: tel. 604 298 655, 776 297 888

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele schválený Radou městyse
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Den otevřených dveří v MAS Havlíčkův kraj při příležitosti oslav
725 let obce. Foto: Jaroslava Hájková

OBRAZEM

První školní den a třída plná prvňáčků.
Foto: Linda Burianová

Rybářské závody malých TrojHáčků na rybníce V Kopaninách. Zcela v pravo vítězka Míša Geistová. Foto: Jana Havlíčková

Momentky ze zápasu Havlíčkova Borová - Dobronín. Foto: Ivo Havlík

Mladší žáci a přípravka - vlevo s Humpolcem, vpravo přátelské utkání s Vepřovou. Foto: David Burian, Linda Burianová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Vlevo: Účastníci zájezdu do Brixenu na Plose v neděli před odjezdem, kdy se počasí umoudřilo. Vpravo: majitel domu, ve kterém pobýval Karel
Havlíček Borovský, přebírá dar z rukou radního - borovici jako symbol Havlíčkovy Borové. Foto: Jana Novotná

Knihu vydanou k příležitosti 725 let od první písemné zmínky o obci pokřtili zástupci městy- Výstava starých fotografií je stále přístupná v budově
úřadu městyse. Foto: Jakub Janáček
se „krčálovkou“. Foto: Milan Šustr

Rybářské závody myslivců. Foto: Jana Janáčková

Výstava hub v klubovně hasičské zbrojnice. Zcela vlevo Ing. Jiří Baier.
Foto: David Burian
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Úpravy v parku - instalace kamene. Foto: Linda Burianová

