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O POHÁR IZS

HASIČSKÁ EXHIBICE
Z CELÉHO OKRESU
V sobotu 15. září se do našeho městyse sjelo celkem 33 devítičlenných
družstev, které jsou součástí integrovaného záchranného systému
okresu Havlíčkův Brod. V netradičních dovednostech musela jednotlivá družstva předvést svoji šikovnost
a um. Kromě hasičů k nám přijela
i řada starostů, hostů z řad poslanců
Parlamentu ČR a zastupitelů Kraje Vysočina, kteří se na společném setkání
mohli pobavit o radostech a starostech, které je provázejí.
Akce se velmi vydařila. Na hřišti
a v jeho okolí se to hemžilo dobrovolnými hasiči a na silnici parkovaly
desítky červenobílých aut. Naši hasiči si vzali vše na starost a obstáli na
výbornou. Dokonale připravili soutěž
v netradičních dovednostech. Vzorně zorganizovali veškeré související
činnosti. Nejen příprava areálu, ale
i navaření a vydání téměř 450 porcí
guláše a dalšího občerstvení si zaslouží obdiv. Umístění na možná nepopulárním čtvrtém místě (na bednu to
bylo, říkali ti, co tomu rozumí) nakonec zachutnalo a bylo třeba ho oslavit. Absolutními vítězi se stali požárníci z Přibyslavi, kteří připravenou trať
zvládli zdolat v nejrychlejším čase, na
druhém místě se umístila Česká Bělá
a bronzový stupínek obsadila Kamenná Lhota. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webových stránkách městyse.
Velký dík za perfektně zvládnutou
akci patří hlavně místním dobrovolným hasičům, ale i všem, kdo se na
organizaci podíleli. Zvláštní poděkování patří dětem paní Hany Konfrštové, které zastoupily svoji nemocnou
matku a s noblesou a elegancí ve spolupráci s Josefem Panáčkem zvládali
přípravu slavnostní tabule a celodenní péči o přijíždějící hosty.
Otto Hájek, starosta
(fotografie z akce na str. 12)

TrojHáček hlásí

str. 8

Reportáž z Brixenu

str. 4

Fotbal

str. 8

Josef Nevole v čele havlíčkoborovského družstva při vyhlašování vítězů sobotního poháru.
Ze 33 družstev se borovští umístili na 4. příčce.
Foto: Jakub Janáček
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Účastníci zájezdu do Brixenu při výletu lanovkou na Plose - 25. srpen 2012; foto: Jakub Janáček

L etní kino

se stává příjemnou
tradicí. zda ale bude
i za rok, není zatím
jisté

Starosta H. Borové spolu se starostou
Brixenu. Foto: Jakub Janáček

Havlíčkobrodská Kalamajka v Brixenu.
Foto: Jakub Janáček

Jiří Čáslavský se v létě nenudí. Se svou maringotkou rozdává filmovou radost v mnoha městech
a vsích České republiky. „Hlavně mě nefoťte jako nějakého starého dědulu,“ říká s úsměvem.
Jak vidno, kino ho stále baví.
Foto: Jakub Janáček

2

Už podruhé se na asfaltovém hřišti
u sokolovny na přelomu srpna a září
uskutečnilo Borovské letní kino. Jiří
Čáslavský stejně jako vloni dorazil se
svoji maringotkou, se kterou během
prázdnin objíždí sídla v mnoha koutech naší republiky.
Pro letošek se u nás promítaly čtyři
snímky – komedie Muži v naději, drama Útěk ze Sibiře, pohádka Kocour
v botách a další česká komedie Okresní přebor. I letos byla návštěvnost poměrně vysoká, i když třeba na páteční
promítání pro děti dorazili kvůli nepříznivému počasí opravdu jen ti skalní.
Přesto se však dá i druhý ročník celé
akce v klidu vyhodnotit jako povedený. Občerstvení opět zajištovali místní
fotbalisté (Magda a Albert Hošákovi,
Petr Veselý) a na promítání dorazili
i diváci, kterých byly v konečném výsledku opět stovky. Jestli se však dalšího pokračování letního kina v Borové i všude jinde dočkají, není vůbec
jasné. Kvůli digitalizaci filmu totiž již
nepůjdou promítat na klasickém pásu
žádné novinky. „Sám nevím, zda budu
ještě pokračovat,“ říká Jiří Čáslavský.
Věřme, že pan Čáslavský se svým
krásným koníčkem neskončí a přijede
i příští rok. Úplných novinek se zřejmě
nedočkáme, ale nemělo by být problém zajistit starší filmové hity, české veselohry, nebo vše pojmout jako
nějakou tematickou řadu. Nechme se
tedy překvapit.
Jakub Janáček
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
1/9/2012
2/9/2012
3/9/2012
4/9/2012
5/9/2012
6/9/2012
7/9/2012
8/9/2012
9/9/2012

ZÁŘÍ 2012

ZE DNE 13. ZÁŘÍ 2012

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Šmíd Karel, Hájek Ladislav.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje koupi pozemku p.č. 2440/1 o výměře 4658 m2 zapsaného na LV 221 v katastrálním území
Havlíčkova Borová za cenu 232 900 Kč.
- souhlasí s bezúplatným převodem 4/74 pozemku p.č. 3061, na kterém stojí kaplička, v katastrálním
území Železné Horky, na Městys Havlíčkova Borová, z majetku České republiky.
- schvaluje koupi nemovitosti v ulici Horecké čp. 72 a pověřuje starostu městyse k jednání o kupní
ceně dané nemovitosti.
- neschvaluje žádost pana Lukáše H. o koupi pozemku p.č. 76/1 o výměře 1282 m2.
- bere na vědomí stížnost pana Karla Š. a pověřuje kontrolní výbor prošetřením prodeje majetku
městyse.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 11. ŘÍJNA 2012 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

SLOVO
STAROSTY
Máme za sebou další měsíc rekon-

strukce silnice. Silnice na Přibyslav
byla dokončena podle harmonogramu a ke konci srpna byl průtah zprůjezdněn. Pokračují práce na dokončení vjezdů, parkoviště za muzeem,
dokončuje se instalace veřejného
osvětlení kolem školy a na ulici K Vepřové. Bude provedeno nasvícení sochy
Karla Havlíčka Borovského a přivedena přípojka na rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí. Do základní školy
bude položena přípojka na plánovaný
teplovod. Začaly práce na náměstí,
na silnici K Vepřové, v okolí školy a na
parkovišti. Nejvíce prací se odehrává
kolem školy, a tak mají žáci, zaměstnanci, rodiče a návštěvníci školy vyhrazen vstup přes školní dvorek. Zatím
se zde chovají všichni velmi ukázněně,
za což jim patří poděkování.
Další úspěšné dotační programy
V minulém čísle Borovských listů
jsem uváděl, jaké dotační prostředky
se nám podařilo zajistit. Tentokrát se
mohu se čtenáři podělit o další radostné sdělení. Na Ministerstvu pro místní
rozvoj jsme získali dotaci na zametací
vůz, dotaci na zateplení mateřské školy
a dotaci na výměnu výplní a zateplení
budovy úřadu městyse. Uvedené dotace jsou s finančním podílem našeho
městyse a nyní budeme ladit harmonogram jejich realizace. V současné
době jsme zadali pasportizaci veřejného osvětlení městysu a obou spádových obcí. Bez tohoto dokumentu
nemůžeme o dotaci na veřejné osvětlení žádat. Máme zpracovány některé

záměry na ozelenění městyse, kde se
rovněž pokusíme získat dotace.

tě osobně věnovala. Krátkou reportáž
z víkendového výletu z pera J. Janáčka
přinášíme na str. 4 tohoto vydání.

V pátek 12. a v sobotu 13. 10. 2012 se
uskuteční volby do Zastupitelstev krajů ČR a do Senátu PČR. Voliči tak mají
možnost využít svůj hlas k formování
budoucnosti volených institucí. Průzkumy a šetření stále poukazují na malou účast ve volbách. Lidé se domnívají,
že neúčastí dají najevo svoji nespokojenost a nezájem o „politiku a politiky“. Jít volit je svobodné rozhodnutí
každého z nás, přesto si dovolím voliče
k volbám pozvat.

2. LETNÍ KINO

Pozvání k volbám

OHLÉDNUTÍ ZA ZDAŘILÝMI AKCEMI
1. VÝLET DO BRIXENU

V minulém čísle to byl plánovaný
zájezd, nyní s měsíčním odstupem
si dovolím tvrdit, že to byl povedený výlet. Od pátku 24. 8. do neděle
26. 8. 2012 si to jeho účastníci (na fotografii na str.2) užili dokonale. Sešla
se vynikající parta s tolerancí, pochopením, ale i se smyslem pro humor
a s pěveckým nadáním. Autobusová společnost Rozsíval zodpovědně
zajistila dopravu. Náklady na cestu
nepřesáhly 64.000,- Kč. Každý účastník přispěl částkou 300,- Kč, uhradil si ubytování za dvě noci 75 euro
a ze svého si zaplatil veškerou stravu.
Městys se podílel na úhradě dopravy
necelými padesáti tisíci korun. Výlet
od neděle do pátku se vydařil, účastníci byli spokojeni a věřím, že budou
mít jen ty nejlepší vzpomínky. Velký
dík za přípravu akce patří paní Ing. Lindě Burianové a paní Ing. Janě Fischerové, která se nám navíc v Brixenu ješ-

Druhý ročník letního kina u sokolovny
se povedl. Počasí nebylo sice stoprocentní, ale atmosféra byla vynikající,
stejně tak jako jeho realizátor, nestor
pan Jiří Čáslavský. Za zmínku bude určitě stát úvaha o dalším ročníku, i když
digitalizace může sehrát nepříjemnou
roli.

3. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY TROJHÁČKU

Celodenní akce se TrojHáčku vydařila. Vyšlo počasí a kdo přišel, musel
být nadšen. Členové TrojHáčku mákli,
upravili prostředí, připravili občerstvení a vytvořili nádhernou celodenní atmosféru u rybníka V Kopaninách. Jen
tak dál … a TrojHáček ví, jak.

Otto Hájek, starosta

KLUB MAMINEK
STARTUJE OD ŘÍJNA
BUDEME SE SCHÁZET

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.00

V KLUBOVNĚ U LUKŠŮ
první schůzka 2. 10. od 16.00

Rádi bychom umožnili vzájemné
setkávání maminek a dětí v předškolkovém a předškolním věku a dětem
pomohli získat první zkušenosti při
začleňování do dětského kolektivu
prostřednictvím her, zpívání, tvoření
a další zábavné tématické činnosti.
TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ
STRÁVENÁ ODPOLEDNE!
Aktuální informace na www.havlickovaborova.cz
nebo v místním rozhlase.
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BRIXEN - MĚSTO

HAVLÍČKOVA VYHNANSTVÍ

V srpnu vyrazil z našeho městysu autobusový zájezd do jihotyrolského
Brixenu, který je našinci známý především jako místo, kde během svého
vyhnanství pobýval Karel Havlíček
Borovský. Jak jsme však mohli během
víkendu v severní Itálii poznat – je to
i krásně upravené a čisté město, kde
italský temperament a rakouská pracovitost míchají velmi příjemný mix.
Zájezd z Borové, o který byl velký zájem, na místo záměrně dorazil v době,
kdy se zde koná tradiční Altstadtfest.
Ten vždy jednou za dva roky přivábí
do města tisíce lidí nejen na krojované průvody, ale i na zábavu, tuny jídla
a hektolitry pití. Pro někoho, kdo na
žádném „festu“ ještě nikdy nebyl,
zosobňuje v pořadí už sedmnáctá
brixenská slavnost všechno to, co si
pod tímto slovem představit. V historickém centru, tvořeném náměstím
a půvabnými uličkami v krumlovském
stylu, se tísní desítky stánků s tisíci
míst k sezení a občerstvením, ze kterého máte pocit, že jste skutečně více
v Rakousku než v Itálii. Pečená kuřata,
kolena, klobásy, hektolitry piva a tyrolské kroje, kam jen oko dohlédne.
Navíc účast ve slavnostním krojovaném průvodu je, zdá se, pro některé
obyvatele takřka otázkou cti. Prostě
se nezdá, že by šlo o nějakou „povinnost“, ale o zábavu. Vzít na sebe
kostýmy, nebo jít v kapele a ostatním
zahrát je totiž přece radost, tak proč
se mračit.

ROZMANITOST, KAM SE PODÍVÁŠ

Zajímavé také je to, jak je vlastně
celá akce zorganizována. U nás jsme
zvyklí, že se program odehrává na jednom pódiu, na jednom náměstí, kde
se prostě program střídá. Tady ne.
Můžete do kterékoliv uličky v centru
a nikdy z dění nevypadnete.
Pódium s nějakým programem či vy-

stoupením je tu skoro na každém rohu
a díky stavebním dispozicím města si
stanoviště vlastně nijak nekonkurují.
Snad úplně každá organizace, která
v Brixenu působí, si sem jde přivydělat. Město jim prostě zajistí stánek
a ceny prodávaného zboží jsou zřejmě
díky nějakému konsensu všude stejné.
„Lidé ze širokého okolí se na slavnost
těší, velkou roli zde hraje spolková činnost ve spolupráci s radnicí a takzvaný
Altstadkomittee, což je výbor složený
z dobrovolníků. Jednotlivé sportovní
organizace mají zastoupení ve stáncích, nabízejí občerstvení a mohou si
tím přivydělat na svoji činnost. Jsou
za to zodpovědní, což je i důležité. Během slavnosti dochází k jejich vnitřnímu stmelení,“ vysvětluje poslankyně
Jana Fischerová, která město navštívila ve stejnou dobu také a náš zájezd
pomáhala skutečně obří měrou zorganizovat.
Takže je možné si v křivolaké uličce
těsně před vstupem na náměstí zahrát
za pár eur šachy s místním mistrem,
nebo pokud umíte dobře házet míčem, tak za rohem můžete díky svému
umění zchladit zdejšího házenkáře na
houpačce ledovou vodou (tato disciplína měla úspěch, lidé jsou přece jen
škodolibí i tady, a navíc je to zábava).
Či je snad libo si vylézt horolezeckou
stěnu, zaházet na basketbalový koš,
vyzkoušet si kop na cíl?
To vše tu je a mnohem víc. Zábava se tu v plném proudu zkrátka táhne až do ranních hodin (vyzkoušeno),
jen místním tvrdým rockerům se při
ochutnání českého a pěkně teplého
rumu pořádně zkřiví ústa.
Navíc celé slavnosti notně přidá na
hodnotě i zdejší genius loci. Taková
akce, rozprostřená v historických uličkách, má prostě své kouzlo.
Pro pány mám ještě jednu dobrou
zprávu navíc. Koncentrace krásy ženského pohlaví je tu na jednom kilometru čtverečním tak vysoká, že se nestíháte otáčet a místní kroje zdejším
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slečnám setsakramentsky sluší. Navíc
dámy nešetří úsměvy, které nic nestojí, a to prostě působí jako balzám na
duši.

Památka Karla Havlíčka

Ale nejelo se samozřejmě jenom za
zábavou, ale také uctít památku Karla
Havlíčka. Velmi příjemným zjištěním
však určitě byl pro mnohé „borováky“
fakt, že brixenští si vynikajícího publicisty a novináře po mnoha letech
velmi váží. „Je pro ně symbolem jako
třeba místní hrdina Andreas Hőfer,
dokonce před dvěma roky natočili
o těchto dvou hrdinech společný film,
který byl zařazen do jejich TV Rai. Nám
může být ctí, s jakou účastí se rodina
pana Heisse, který v domku, kde kdysi Havlíček pobýval, bydlí nyní, stará
o pamětní desku,“ zamyslela se
Fischerová.
A opravdu, turisté zde mají dveře
otevřené prakticky kdykoliv, takže položit zde květiny nebo zazpívat českou
hymnu tu s jejich souhlasem a dokonce tichou účastí můžete naprosto bez
problémů, přestože jde v podstatě
o soukromý pozemek. A to se cení.
Kapitolou sama pro sebe jsou samozřejmě Alpy. Ty u Brixenu, který
leží zhruba ve stejné nadmořské výšce
jako třeba Havlíčkova Borová a převýšení okolních kopců tu tak je i více než
dva a půl tisíce metrů, i v létě nabízejí
krásné výhledy do okolí, které prostě
stojí za to, takže turisté si tady zkrátka
musí přijít na svéúra, což ověřilo snad
veškeré osazenstvo zájezdu. Někdo
vyšel na túru a jiní se třeba jen slunili, zkrátka každý dle libosti. Navíc jsou
zde turistické trasy upraveny, je podél
nich spousta odpočívadel a drobných
rozptýlení, jako jsou skluzavky, houpačky, nádržky s vodou nebo opičí
dráhy.
Sečteno podrženo, zájezd do Brixenu se velmi povedl.
Jakub Janáček

POJEĎTE S NÁMI V ŘÍJNU NA VÝLET!

Exkurze do automobilky škoda auto - v úterý 9. října 2012

Dostaneme se přímo do provozu výroby automobilu Škoda Fabia. Uvidíme zpracování plechu, montážní linku a kompletaci vozu, motorárnu. Navštívíme také muzeum Škoda. Odjezd v úterý 9. října v 7.45 z naměstí H. Borové, v 8.00
z náměstí od radnice v Přibyslavi. Exkurze je zpoplatněna částkou 90 Kč/osoba a obsahuje vstupné do muzea.
Doprava 300 Kč/osoba. Cena výletu 390 Kč.

Výlov největšího rybníka v čechách - Rožmberka - v sobotu 13. října 2012

Podíváme se na hráz tohoto velikána při výlovu. Uvidíme práci a šikovnost rybářů, zajímavé úlovky, ochutnáme rybí
speciality. Je připraven bohatý kulturní program. Akce pro rybáře a milovníky přírody. Odjezd v sobotu 13. října v 8.00
z naměstí v H. Borové. Cena výletu 300 Kč.

Trhy a nákupy - Kudowa - Zdroj - v sobotu 27. října 2012

Na přání turistů navštívíme polské příhraničí s velkým tržištěm. Nejen výhodné nákupy, ale i prohlídka města bude
zajímavá. Odjezd v sobotu 27. října v 8.00 z náměstí v H. Borové. Cena výletu 300 Kč.

Přihlášky telefonicky na tel. 776 297 888 nebo na adrese I. Vítek, Pivovarská 182, Havlíčkova Borová.
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Děkujeme účastníkům zájezdu na znojemské vinobraní za vzornou reprezentaci Havlíčkovy Borové!
I. Vítek a I. Danišková
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SLOVO
HEJTMANA
Vlast, kraj, domov – netvoří jen kra-

jina a lidské výtvory v ní, ale především samotní lidé tu žijící
v kontextu historie. A ji zase ovlivňují
v první řadě výrazné osobnosti země
či regionu. Na Vysočině jsme v posledních letech plnili poloprázdné místo
v našem podvědomí o významných
krajanech jiné než české národnosti. Geniální Gustav Mahler, skladatel
světového věhlasu, se dočkal v rodné
Jihlavě před dvěma roky až 150 let po
narození a 99 let po své smrti důstojného pomníku a dalších připomenutí.
Krásná socha od významného českého exilového výtvarníka Jana Koblasy
se hrdě tyčí v „Parku Gustava Mahlera“ na místě fašisty vypálené židovské
synagogy, čímž se vzdává tichý hold
i stovkám obětí holocaustu z Vysočiny. Dalším pozapomenutým rodákem
z Vysočiny je Josef Hoffmann. Světově
proslulý výrazný architekt a designér
se narodil v Brtnici u Jihlavy a posléze
se zapsal do dějin výtvarného umění svým dílem v celé Evropě. Teprve
před třemi roky byla v jeho brtnickém rodném domě otevřena expozice ukázek jeho tvorby. A letos v září
jsme se dočkali v Jihlavě i za přispění
Kraje Vysočina premiéry podmanivého dokumentárního filmu režiséra Theodora Mojžíše, který mapuje
Hoffmanův život a tvorbu a současně
bez ohledu na národnost vřelý vztah
k moravské domovině – k Vysočině.
Nezapomínáme ani na současné
osobnosti našeho kraje. Letos už
pátým rokem obdrží koncem října
výrazné individuality Kraje Vysočina
nejvyšší krajské ocenění v podobě
dřevěné, skleněné a kamenné medaile. Mezi jejich držiteli z minulých
let jsou proslulé sportovkyně Jarmila
Kratochvílová a Martina Sáblíková,
ale také například skromný pracovitý
lékař Václav Miláček, vysočinský patriot a vědec Zdeněk Laštovička nebo
nadějný operní zpěvák Jakub Pustina.
I letošní nominace byly ukázkou
různorodých schopností lidí z Vysočiny a velmi se těším na setkání s nimi.
Mezi oceněnými budou například
havlíčkobrodský pilot Pavel Loužecký, třebíčský akademický malíř Emanuel Ranný i volejbalový reprezentant Jan Štokr z Telče. Ukázkou elánu
a životního optimismu je 99letá lékařka Irma Němečková ze Světlé
nad Sázavou, zkušenost naplněného života prezentuje taky vysočinský
stavitel Josef Podzimek původem
z Třeště, naopak příslibem do budoucna je nadějný jihlavský student
Viktor Němeček.

Vývojář a technolog Josef Průša ze
Sedletína obdrží ocenění za revoluční vývoj open source a technologie
3D tisku, restaurátor Jaroslav Benda z Pelhřimova za péči o regionální
kulturní dědictví, ředitelka ústavu
sociální péče Marie Bartošková ze
Skleného nad Oslavou mezi jiným
za dlouhodobé zlepšování životních
podmínek seniorů, herečka Marika
Šoposká z Havlíčkova Brodu za přínos české kulturní scéně. Nechtěl
jsem žádného z oceněných vynechat, protože i jejich skladba ukazuje, že máme schopné osobnosti v každém oboru lidské činnosti.
Ostatně užitečnou osobností může
být špičkový vědec, starosta malé
obce nebo kvalitní řemeslník. Důležité je, aby závist a zášť těch neschopných jim neházela do cesty překážky,
jak tomu někdy bývá. Abychom si takových schopných lidí vážili, oceňovali
je a vytvářeli prostor pro jejich uplatnění. Je to pak k prospěchu nás všech.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Havlíčkova Borová
organizuje
v sobotu 27. října 2012
sběr železného šrotu.
Bližší informace budou včas
upřesněny, s předstihem však
chceme informovat občany,
aby připravili vše potřebné,
pokud tuto možnost využijí.

PEDIKÚRA

OŠETŘENÍ NOHOU

MANIKÚRA

NEHTOVÁ MODELÁŽ

VEŠKERÁ PÉČE V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA.

Mokrá pedikúra, ošetření
ztvrdlé kůže, nehtů, peeling,
masáž. Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení.
P-shine - zpevnění a ozdravení
vašich nehtů s vysokým leskem. Gelové a akrylové nehty.
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OZNÁMENÍ

O DNI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta městyse Havlíčkova Borová

podle § 15 písmo c) zák. č. 130/2000 Sb.

o volbách do zastupitelstev krajů
a § 14c zák. Č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a volby do Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek
dne 12. října 2012 od 14,00 do 22,00
hodin a v sobotu dne 13. října 2012
od 8,00 do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb je zasedací
místnost Úřadu městyse H. Borová
v přízemí úřadu městyse
na Náměstí čp. 278.
3. Voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem.
5. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Otto Hájek, starosta městyse

MAPOVÝ PORTÁL
MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Městys Havlíčkova Borová zprovoznil
mapový portál, na který je možný přístup z internetových stránek městyse. Jedná se o stránku, kde si občané
mohou prohlédnout jak katastrální
mapy svých nemovitostí, tak i inženýrské sítě, které se v daném území
nachází. Jsou zde i informace pro
turisty, pasporty a evidence budov.
Zatím se jedná spíše o pracovní verzi,
která by měla být průběžně doplňována a aktualizována.
Aleš Uttendorfský

KÁRNÍKOVÁ
BOŽENA
777 164 122
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ZŠ informuje
Začal nový školní rok

Letošní školní rok 2012/2013 jsme
zahájili s celkovým počtem 124 žáků,
což je o 3 žáky méně oproti loňskému
školnímu roku. Na prvním stupni je
pět tříd s celkovým počtem 57 žáků.
Na druhém stupni jsou čtyři třídy s celkovým počtem 67 žáků. Rozhodnutím
Zastupitelstva městyse má základní
škola udělenu výjimku z počtu žáků,
což znamená, že můžeme vyučovat
v devíti třídách každý postupný ročník
samostatně, aniž bychom museli ročníky spojovat. Do 1. ročníku nastoupilo 6 žáků, do 6. ročníku přistoupili
4 žáci ze ZŠ Oudoleň. Loňskou devátou třídu ukončilo 13 žáků.
Pro zajímavost uvádíme přehled
středních škol a počet žáků, kteří byli
přijati: Gymnázium Chotěboř (1),
Střední odborné učiliště Technické
Chotěboř (4), Obchodní akademie
a hotelová škola H.Brod (2), Střední
odborné učiliště Světlá n. Sázavou (1),
Střední škola obchodu a služeb Žďár
n. Sázavou (1), Střední škola technická Žďár n. Sázavou (1), Střední škola
technická a zahradní Litomyšl (1), Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotní Třebíč
(1), Zemědělská akademie Humpolec
(1). Místních žáků je 85, z okolních
pěti obcí (Oudoleň, Jitkov, Slavětín,
Peršíkov, Krucemburk) dojíždí 39 žáků
(Oudoleň 15, Jitkov 15, Slavětín 6,
Peršíkov 2, Krucemburk 1).
Personální zajištění základní školy, školní jídelny i školní družiny zůstává stejné jako v loňském roce.
Ve škole pracuje celkem 11 pedagogických pracovníků, jedna účetní
a jedna uklízečka, ve školní družině
jedna vychovatelka a ve školní jídelně dvě kuchařky a jedna provozářka.
Od září realizujeme nebo dokončujeme hlavní projekty financované z evropských fondů:
1. EU peníze školám
- projekt v rámci inovace ICT techniky
a interaktivních technologií, projekt
by měl být ukončen v příštím roce,
kdy bude vyčerpána celková částka
893.078,- Kč za výpočetní techniku, další vzdělávání pedagogických
pracovníků a modernizaci výuky.
2. Zvyšování kvality výuky cizích

jazyků na základních školách

- cílem projektu je tvorba a zahrnutí
interaktivních výukových materiálů
do hodin anglického jazyka. Realizátorem projektu, který běží od března
2011 ve čtyřech krajích (Pardubický,
Středočeský, Jihočeský a Vysočina),
je společnost Absolute o. s., Pardubice. Učitelé zapojených základních
škol se podílejí na tvorbě výukového DVD, které spolu s metodickou
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příručkou a přístupem na výukový
portál www.vyukovyportal.cz obdrží.

volnočasové

aktivity

Současně s vyučováním se v průběhu měsíce září pozvolna začíná
rozbíhat také zájmová práce ve volném čase žáků v těchto kroužcích
– šachy, karate, stolní tenis, hra na
zobcovou flétnu, český jazyk a matematika pro 9. ročník – příprava na přijímací zkoušky, keramika, hlídky mladých zdravotníků, taneční kroužek.
Už v říjnu odjíždíme na první představení (z celkových šesti) do Východočeského divadla v Pardubicích na
představení Richard III. Jsme velice
rádi, že kroužky ve škole vedou nejen
učitelé, ale i rodiče nebo jiní zkušení
a ochotní lidé. Podstatné je, že s dětmi pracují rádi, s chutí, i když většinou
zadarmo nebo za malý příspěvek na
cestovné. Někteří žáci také dojíždějí do okolních měst za hrou na klavír
a kytaru, na fotbal a hokej, do výtvarných kroužků. Výběr je dostatečný,
někteří žáci mají zcela zaplněná odpoledne po celý týden, zatímco někteří
žáci nenavštěvují kroužek ani jeden.
Pokračujeme v započaté spolupráci s polskou školou v Jerce a byli
bychom velice rádi, kdyby se nám
podařila zrealizovat návštěva našich žáků do Polska v květnu 2013.
A kde se o nás můžete dozvědět více?
• Na školních internetových stránkách - www.zsborova.ic.cz - internetové stránky pravidelně aktualizují vyučující převážně k jednotlivým akcím
• Ve školním časopisu Letem školním
světem – zpravidla 5x ročně vychází zpravodaj pro rodiče a veřejnost
o aktuálním dění ve škole, do zpravodaje přispívají žáci a učitelé, bohužel zatím ne rodiče, každý žák obdrží jedno číslo a předá ho do rodiny
• V regionálním tisku - snažíme se
pravidelně informovat o dění na naší
škole prostřednictvím místního tisku
(místní měsíčník Borovské listy, Deník)
• Na výstavách žákovských prací na
veřejných místech – ukázky prací pro
rodiče a veřejnost ve vitrínách na škole a ve výloze obchodního střediska
• Na akcích pro veřejnost, které se konají buď přímo ve škole nebo v sokolovně
Martina Brychtová, učitelka 2. stupně

Máme za sebou září, první měsíc
školního roku 2012/2013. Provoz
jsme zahájili 3. září. První den byl pro
většinu dětí radostným shledáním
s kamarády, ty nejmenší provázely
obavy, odloučení a slzy. Paní učitelky i děti v krátkém čase vše zvládly
a po měsíci mohou být všichni spokojeni. Přejeme dětem i rodičům,
aby do naší školky rádi chodili. Prvním tématem školního roku bylo
„ŠKOLNÍ ROK I PODZIM ZAČÍNAJÍ“.
Ti nejmladší se seznamovali s novým prostředím a novými kamarády,
ale také se s ostatními dětmi učily říkanky, písničky, hry nebo tanečky.
NAŠE AKTIVITY:
- 6. 9. do naší školky zavítal pan Zaoral s půlhodinovým programem pod
názvem: „EXHIBIČNÍ VYSTOUPENÍ
PSA FOTBALISTY“. Pes Sorbon předvedl dětem pod vedením svého pána
perfektní výcvik a hlavně to, jak umí
hrát fotbal. Součástí programu bylo
zapojení dětí do hry, což mělo velký
úspěch;
- 11. 9. předškoláci navštívili rodný
dům K. H. Borovského. Prohlédli si
muzeum a poté i knihovnu, kde jsme
si přečetli pohádku. Na závěr si každý
zkusil knihovnu nakreslit;
- v úterý 11. 9. se konala informační
schůzka pro rodiče;
- 12. 9. se děti fotografovaly na narozeninové tablo, které máme ve školce
po celý rok vyvěšené;
- 18. 9. jsme v ZŠ společně s dětmi
z prvního stupně zhlédli pohádku
„O Smolíčkovi “.
JABLÍČKOVÝ TÝDEN
Takový byl název předposledního
zářijového týdne předškoláků. Děti
poznávaly ovoce a zeleninu, kreslily
a tiskaly jablíčka, učily se o nich říkanky a písničky. Celý týden jsme
zakončili výrobou a pečením štrůdlu.
Děvčata si oblékla zástěry a všichni se
pustili do práce. Děti mastily, sypaly
skořicí, cukrem a rovnaly jablka. A jak
myslíte, že to dopadlo? Jak ukazuje
fotografie, na jedničku, všichni jsme
si pochutnali. Děkujeme naší paní kuchařce, která nám vždy a ráda pomůže, i když má své práce dost.
Jaroslava Janáčková

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

MÍSTNÍ KNI H OV NA
informuje
Vážení a milí čtenáři,
tímto krátkým vzkazem chci Vás
všechny srdečně pozvat do knihovny.

Něco pro mláděž a rodiče:

Do fondu borovské knihovny byly
zakoupeny pěkné knihy do dětského
oddělení. Doufám, že nebudou dlouho čekat na svoje čtenáře. Pro dospělé mohu nabídnout novou zásilku
z výměnného fondu z Havlíčkova Brodu, vlastně takový mix, ve kterém si
svůj oblíbený žánr najde zajisté každý.

Pro ty co už delší dobu nebyli v knihovně:

Většina čtenářů se v poslední době
naučila chodit přední částí rodného
domku K. H. Borovského, za to jsem
ráda. Jednak se místní dostanou do
prostor, kam by asi z časových důvodů nepřišli, a za druhé já osobně mám
přehled o tom, koho mám v knihovně, a dotyčný nemusí odejít s tím,
že je v předních místnostech zrovna
výklad a knihovnice na něj nemá čas.
Vždy je vše o dohodě a většina návštěvníků muzea má pochopení pro
to, že v ostatních prostorách je obecní
knihovna a není jim za těžko chvíli počkat, než si odbydu čtenáře. Nakonec
Vás chci požádat, jestli projdete doma
knihovničky a náhodou neobjevíte
knihy z výměnného fondu, které se v
Borové točí od roku 2000.
Děkuji a těším se na Vaši návštěvu.
Poděkování patří firmě APOLY s.r.o.
za věnování prokladů mezi knihy,
s jejichž pomocí roztřídíme odbornou
literaturu.
Marcela Sobotková, knihovnice

MUZEUM K.H.B. -

oznámení o uzavření expozice Viktora Dobrovolného
Od soboty 22. 9. 2012 do odvolání
bude z provozních důvodů uzavřena
expozice Viktora Dobrovolného.
Děkujeme za pochopení.

SOUKROMÁ INZERCE
Vyměním obecní garsonku v Praze 10, v roce 2013 k privatizaci od
MÚ Praha 10, 32m2, 4. patro, výtah, terasa, cihla, plastová okna,
zateplení, občanská vybavenost
a dopr. obslužnost v místě, 300 m od
Vinohradské nemocnice a sportovního
areálu Slavia, za obecní byt v Havl. Borové. Nabídky na: wwjer@seznam.cz.
Darujeme koťátka do dobrých rukou.
Tel. 724 279 292
Doučím němčinu (i pro maturanty).
Tel. 724 279 292
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ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

POPLATEK ZE PSŮ (upřesňující in- VODNÉ A STOČNÉ
formace dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích):
Držitel psa je povinen ohlásit Úřadu
městyse vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne jejího vzniku.
To je ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo ode dne, kdy držitel
nabyl psa staršího 3 měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Sazba
poplatku za kalendářní rok činí za
prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.
Samozřejmostí a slušným vychováním je sbírat psí exkrementy v intravilánu obce a mít svého psa na
vodítku!

V týdnu od 24. do 27. září proběhly
odečty vodoměrů. Vodné a stočné
za období od dubna do září 2012 se
bude v kanceláři úřadu městyse vybírat od 1. 10. do 31. 10. 2012. Pro tyto
odečty platí již nová cena vodného
a stočného ve výši 25 Kč (vodné 16 Kč,
stočné 9 Kč).

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Od roku 2010 provozuje v H. Borové,
Peřšíkově a Železných Horkách pečovatelskou službu paní Ing. Jitka Janečková. Služba zahrnuje pravidelnou
i nepravidelnou pomoc dle potřeb
a požadavků občanů a je poskytována
zdarma. V případě zájmu o tuto službu je možné kontaktovat p. Janečkovou na telefonním čísle 739 324 506
nebo na borovské adrese Horecká 70.

RO D NÝ D O M E K

KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Letošní rok představuje 150. výročí, kdy byl do štítu domu č.p. 163 zasazen reliéf s podobiznou našeho nejvýznamnějšího rodáka. Stalo se tak
při příležitosti první Havlíčkovské slavnosti. Tehdy slavnosti nepřálo počasí, ale přesto se do Borové sešlo a sjelo velké množství návštěvníků (20 000
- 50 000 podle policejních záznamů). Je jisté, že už v té době mohla být Borová pyšná, že se tento vyjímečný muž narodil právě zde. I dnes, v době velice
nejisté, uspěchané až hektické, bychom si měli uvědomit my, současní obyvatelé městyse Havlíčkova Borová, že právě díky němu nejsme další nic neříkající
„Horní - Dolní“ v regionu Havlíčkobrodska.
Tento rok se v městysu v období letní sezóny konala velká rekonstrukce silnice. Dalo by se předpokládat, že od návštěvy rodného domku odradí spoustu
výletníků. Uplynulou sobotu při příležitosti poháru hasičů měli jeho návštěvníci možnost shlédnout všechny 3 expozice s výkladem v rámci dne otevřených
dveří zdarma, a velké množství tuto možnost využilo, za což jsme rádi.
Po porovnání počtu příchozích s předešlými lety ve stejnou dobu mohu říct,
že návštěvnost muzea rekonstrukce silnice nijak neovlivnila. Ten, kdo chtěl, si
sem cestu našel. Věřím, že si ji najdou i místní (výlet do Brixenu měl velkou
účast a úspěch). Protože vědět něco o životě a myšlenkách našeho rodáka by
nebylo úplně tak od věci, i když jsme se to všechno učili ve škole.
Marcela Sobotková, průvodkyně, muzeum K. H. Borovského

KAM S NÍM?

Sběrný dvůr a kompostárna slouží našim občanům k odkládání téměř veškerého odpadu a je dobře, že si sem
nachází cestu stále více lidí. Stejně je
tomu tak i s místy, kde jsou umístěny kontejnery. Pod sběrným dvorem
jsme měli prostor, kam občané vozili
hlínu, suť z demolice, přestavby nebo
přístavby, pařezy, kameny, betony
a různé smíšené odpady stavebního
charakteru. Ohromné hromady čítající tisíce kubíků jsme ve spolupráci se
Zemědělskou a. s. Havlíčkova Borová
uklidili.
Nyní je celá plocha uklizena a je
zde zakázána skládka. Volné prostranství upravíme tak, že postupně
zatrubníme odpadní vodu a plochu
vyčistíme. Prozatím je třeba vydržet
a na uvedenou plochu žádné zbytky

neodkládat. Je třeba se vždy informovat u zaměstnanců městyse pana
Kučery nebo Sedláka, případně přímo
u starosty nebo místostarosty, kam
případný odpad vyvézt. Nyní hledáme řešení a byli bychom rádi, aby to
občané pochopili a zbytky nevozili do
míst, kam nepatří. Počítám s tím, že
opět umístíme po městysu kontejnery s upozorněním, co do nich lze
odkládat. Prosím občany o ukázněné
skladování všech odpadů.
Otto Hájek, starosta

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA
Provozní doba zařízení:
Období od 1. dubna do 31. října:
Středa
9.00 - 11.00 hodin
Sobota 10.00 - 12.00 hodin
více na www.havlickovaborova.cz
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TJ SO KOL
informuje

Oba mužské týmy si
dosud připsaly na své
konto tři vítězství

Se střídavými úspěchy se doposud ve
svých soutěžích vede dospělým fotbalistům Havlíčkovy Borové. A tým
po dvou těsných úvodních porážkách
s Lučicí a v Horní Cerekvi zabral a sérií tří vítězství v řadě (Nový Rychnov,
Budíkov, Tis) se posunul do horní poloviny tabulky. Celkový dojem však
pokazila porážka, která přišla v posledním domácím zápase po nedobrém výkonu proti rezervě Humpolce,
přesto však Borové patří šestá příčka
v tabulce.
B mužstvo prozatím vydolovalo
z pěti zápasů tři vítězství, což je na
nováčka soutěže určitě docela zajímavá bilance. Hned v prvním utkání
Borová zabrala vítězstvím v Herálci.
Tři body se ji však nepodařily potvrdit v domácím zápase s Novou Vsí.
Možná nečekanou výhru si ale naše B
mužstvo přivezlo z Dolního Města, ale
jeho hodnotu trochu zhatil výprask
v Hněvkovicích. V posledním zápase
v pohodě rozstřílela Borová Věžnici,
i když nutno dodat, že výsledek 4:0
byl pro hosty ještě hodně milosrdný.
S jedním zápase k dobru se tak prozatím nováček soutěže vyhřívá na sedmém místě tabulky.
Poslední zápasy
A tým:
Havlíčkova Borová - Budíkov 4:1
Tis - Havlíčkova Borová 0:1
Havlíčkova Borová - Humpolec B 1:3
B tým:
Hněvkovice - Havlíčkova Borová B 6:2
Havlíčkova Borová - Věžnice B 4:0

hlás í
Krásné zářijové počasí připravilo ideální podmínky pro II. ročník RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PRO NEJMENŠÍ TROJHÁČKY, DRAKIÁDU a I. ročník ZÁVODŮ
PRO „STARÉ LOVCE“, které proběhly
v poklidném prostředí našeho malebného rybníka V Kopaninách, za účasti,
které patří naše velké DÍKY.
Tento ročník jsme přivítali 24 závodníků z kategorie „TrojHáčci“ a necelou dvacítku z kategorie „starých
lovců“. I když počasí hrálo do not rybařině, počet ulovených trofejních
kousků nepřesáhl očekávané maximum z minulých závodů. Tak i tak
nás potkala spousta napínavých chvil,
hlavně při zdolávání jesetera Rudy
z Bavor. Závody dospělých probíhaly
až do pozdních hodin už tak příjemného dne, kde finální rozuzlení ruku
v ruce s nedělní domácí česnečkou završilo vyhlášení vítěze prvního ročníku
závodů „Starých lovů“.
Povětrnostní podmínky dokázaly
zvednout ze země jen část draků, ale
i tak byla účast na DRAKIÁDĚ velmi
četná a přifoukala osobité umění každého z ručně vyrobených draků. Doufáme, že se i příští rok potkáme při tak
fajnové dračí sobotě znovu.

OSMISMĚRKA O CENU

BOROVSKÉ LISTY -

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla:
20. 10. 2012

Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je zdarma) schválený Radou
městyse dne 28. 8. 2012 je k dispozici
na www.havlickovaborova.cz.

Podílejte se na tvorbě vydání spolu
s námi, zasílejte nám svoje podněty,
příspěvky, články
či soukromou inzerci.
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Co Vás čeká,
co nás nemine:
V pátek 28. září od 14.00 v
zasedací místhosti úřadu
městyse v 1. patře proběhne
seznamovací schůzka RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU pro děti
ze Základní školy Havlíčkova Borová.

Tímto bychom rádi pozvali jak
všechny rodiče, tak i jejich ratolesti, které mají zájem něco se o nás
a o naší práci s dětmi v kroužku dozvědět.

S radostí oznamujeme, že se nám
podařilo získat dotaci od Kraje Vysočina z programu Prevence kriminality
kraje Vysočina 2012. Dotace od kraje
kryje nadpoloviční část z nákladů na
chystaný projekt. Na přelomu měsíce
září a října uveřejníme přesné informace a veškeré detaily o našem projektu na našich webových stránkách
www.trojhacek.cz.
Těšíme se na viděnou.
OS TrojHáček

Fotografie z rybářského víkendu a drakiády
najdete v rubrice „Obrazem“ na straně 11.

osmisměrka tentokrát ukrývá jednu říjnovou
pranostiku - na Vás bude najít její dokončení:
„Z rána svatá Hedvika ... (tajenka).“

Jakub Janáček

Správnou tajenku můžete doručit
do 20. 10. 2012 na úřad městyse
buď osobně (možno vhodit také do
schránky), telefonicky nebo e-mailem
na kontaktní e-maily (viz rámeček vlevo).
Správná tajenka z minulého čísla zní:
LETNÍ PRÁZDNINY. Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto 3 výherce:
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LEGENDA:
ANKA,
DEZERTÉR,
EMANCIPACE,
HAD,
HYMNA,
INŽENÝR,
KLÍN,
KOALA,
LŮŽKO,
MILIARDA, MÍRA,
MLASKAT,
NIKAM,
OKAPI,
PNEU,

PODZIMNÍ,
REK,
RIAD,
ROMAN,
SEDL,
SENZACE,
TAO,
UHLÍ,
ÚŘAD,
ÚSMĚV,
VHOZ,
VLK,
VRAŽDA,
VUT,
ŽALUD,
ŽIVEC

VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. ELIŠKA THOMAYEROVÁ
2. HANA MYŠKOVÁ
3. NIKOLA KUČEROVÁ
Svoji výhru si mohou vyzvednout na
úřadu městyse. Blahopřejeme!
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Oplocení pozemku

Ano, skutečně, dovolili jsme si oplotit VLASTNÍ pozemek. Ale několik let
jsme o tom mluvili veřejně, že až ho
budeme potřebovat, oplotíme ho.
V listopadu roku 2010 byly v rámci
pozemkových úprav zaměřeny obvody. Starostovi i místostarostovi jsem
osobně nabídl, že se dohodneme tak,
aby řešení bylo k oboustranné spokojenosti, a aby tam mohla být zřízena
cesta. Vedení obce na nabídku nereagovalo. Až když jsme začali oplocovat
pozemek, strhl se poprask a mimo
jiné jsme se dozvěděli, že budeme-li
v práci pokračovat, můžeme být podnikatelsky zlikvidováni a propíráni
v Borovských listech.
Nemáme zájem někoho vydírat, ale
sami se také vydírat nenecháme. Ani
dnes se však jednání nebráníme, ale
musí být vedeno slušně a konstruktivně, nikoli pod nátlakem.

dům ve 30. letech 20. století vyhořel,
s kamenem se nehýbalo. Jeho funkce
byla jednoznačná: když se v minulosti
koně s vozem přiblížili k domu příliš
blízko, kámen způsobil, že vůz odskočil a nepoškodil dům. Chceme ho
zachovat, protože k domu historicky
patří, a zůstane tam možná i mnoho
let poté, co tam tudy chodník třeba
vůbec nepovede. Dnes sice není vidět, ale kdo ví, za pár let?
Máme dům na náměstí, a to zavazuje. Je v památkové zóně a tak
musíme mít například dražší dřevěná
okna místo plastových. Chtěli bychom
novou fasádu, ale nesmíme si vlastní
dům zateplit... Dobře si uvědomujeme, že nemůžeme cítit lásku k historii
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jen tehdy, když se nám to hodí.
A ještě jedno upřesnění. Nikdy
jsme stavbu na náměstí nekomplikovali, jen požadujeme férové jednání.
Kdybychom ji chtěli zkomplikovat,
stačilo na příslušném úřadě nahlásit,
že chodník vede částečně po našem
pozemku, o čemž s námi nikdo nejednal, písemný souhlas si také nevyžádal.
Na závěr dovolte malé vysvětlení.
Spoustu spoluobčanů zajímá, jak je
to s dlažbou v místě bývalého zeleného trojúhelníku před naším domem.
Takže odpovídám: materiál i práci jsme si zaplatili.
Hana Tonarová

(Reakce na informace uveřejněné v minulém vydání
Borovských listů v rubrice
Slovo starosty - pozn.red.)

Za spoluvlastníky Radoslav Tonar, st.

Hrdost není na místě?

Děkujeme za medializaci „našeho“
kamene u domu čp. 12 na náměstí.
Ano, jsme na něj hrdí. Historicky tam
„podpírá“ roh po tři staletí, a ačkoli

Fotografie z roku 1925,
kde je kámen patrný.
Foto: rodinný archiv
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Moštování ovoce BESKYDSKÁ SEDMIČKA
aneb BOROVSKO-OUbylo zahájeno 14. září a bude ukončeno
26. října. Provoz bude probíhat i v pátek
28. září v den státního svátku.
Cena je stále 3,- Kč za litr moštu.
Těšíme se na vás každý pátek
od 16.00 do 17.00 hodin.
Každý rok se naše organizace zúčastňuje výstavy ovoce a zeleniny na Městském úřadě v Přibyslavi. Měli bychom
prosbu, aby se zúčastnili i občané Havl.
Borové a okolí a přinesli nám před
touto výstavou, která probíhá v polovině října, svoje výpěstky ovoce, zeleniny, květin aj. Podrobnosti sdělíme na
moštárně.
Za Český zahrádkářský svaz
Havlíčkova Borová

DOLEŇSKÁ DVOJICE
POKOŘILA BESKYDY

Zbyněk Zelený a Miroslav Janáček
se 7. září postavili na start jednoho
z nejextrémnějších běžeckých závodů u nás, Beskydské sedmičky. Ta je
zároveň Mistrovstvím ČR dvojic v horském ultramaratonu. Trať dlouhá 95
km s převýšením přes 5 500 m vedla
z Třince a končila ve Frenštátu pod
Radhoštěm. Zdolávala při tom 7 hlavních vrcholů Beskyd nad 1 000 m. To
vysvětluje i slogan celé akce: „Vylez si
svou K2“, protože součet výšek zdolaných vrcholů dává právě výšku druhé
nejvyšší hory světa.
O půl jedenácté večer vyrazilo ze
třineckého náměstí za záře ohňostroje celkem 1 500 dvojic, ze kterých celá
třetina závod nedokončila. Na zdolání
extrémně náročné tratě měli všichni
účastníci časový limit 30 hodin, takže některé dvojce šly dokonce přes
2 noci!
Na trati se zdolávalo hned několik prudkých sjezdovek v obou směrech a výjimkou nebyly ani více než
hodinové seběhy z vrcholů, jako je

ZÁŘÍ 2012

Lysá Hora, Smrk nebo Radhošť. Na
Lysé Hoře, kterou jsme zdolávali za
úchvatného svítání, dokonce padal déšť se sněhem. Na trati jsme si
prožili opravdové peklo, abychom
ale v cíli mohli zažít stejně nepopsatelné pocity vítězství a radosti
z překonání vlastních možností. Po
téměř 20 hodinách na svazích Beskyd
jsme ještě v cíli vystoupali na symbolickou pyramidu K2, kde byla umístěna charitativní sbírka.
Nakonec jsme celou trať zdolali za
19 hod a 36 min, což stačilo na (pro
nás velmi příjemně překvapivé) 65.
místo v hlavní mistrovské kategorii
(v kategorii SPORT-MUŽI DO 40 LET
soužěžilo celkem 268 dvojic - pozn.
red.). Vítězem se stala dvojice ze
Slavkova, která trať zvládla za 13 hod
a 5 min.
Atmosféra celého podniku je více
než elektrizující, a tak doufám, že se
příští rok budeme moci zúčastnit znovu a čas ještě vylepšit. Běhat bude ale
možné až v okamžiku, kdy nohy začnou zase normálně fungovat.

Zbyněk Zelený

Více informací o závodu na
www.beskydskadesitka.cz
Fotografie na str. 11

PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče zdarma a kvalitní asistenční služby.
Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

Pobočka Přibyslav, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
Pobočka Chotěboř, nám. T.G.M 321, vedle Panského
domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
Pobočka Česká Bělá, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz
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Životní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění domácností a nemovitostí
Cestovní pojištění – na dovolenou nebo i celoroční
pojištění na cesty do zahraničí

Penzijní připojištění
Povinné ručení
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti
Další druhy pojištění
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

Nabídka práce

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je znalost
práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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Zbyněk Zelený a Miroslav Janáček po 19 hodinách a 36 minutách v cíli
foto: Zbyněk Zelený

Na trase mezi 6. a 7. vrcholem B7 - v pozadí stanice lanovky Ráztoka
foto: Zbyněk Zelený

Trať Beskydské sedmičky v délce 95 km vedoucí přes 7 hlavních
vrcholů Beskyd nad 1 000 m. Zbyněk Zelený a Miroslav Janáček
závodili v kategorii SPORT - FULL a obsadili 65. místo z 236 dvojic.

Jaroslava Janáčková se svojí třídou při přípravě na pečení
(článek na str. 6) Foto: Jaroslava Janáčková

Nahoře: Rybaření u rybníka si užili děti i dospělí. Dole: odpolední
závodní disciplíny patřily dospělým. Foto: Luboš Havlíček

Nahoře: Oblohou se proletěl i čínský drak. Dole: na oko nevinná disciplína potrápila nejednoho odvážlivce. Foto: Luboš Havlíček
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MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ SI VÁS DOVOLUJE
pozvat v rámci projektu
COMENIUS 2012 - Podpora kultury městečkům a obcím na
NEJHRANĚJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII SOUČASNOSTI

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
6. 10. 2012 od 19:00
v místní sokolovně v Havlíčkově Borové
vstupné dobrovolné

Představení, které prodlužuje život

Didaktická klaunikyáda na motivy románu
Miguela Cervantese Saavedry
uchopená dle vzoru velkého českého emigranta
Jana Ámose Komenského

Svéráznému zpracování osudů Dona
Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka,
fantazie ani mystifikace. Po formální
stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše
Boleslav Polívka cestu didaktické
klaunikyády. S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí
a nedostatkem ideálů a opravdových
vzorů, předstupují před diváky 2,38
metrů vysoký profesor španělského

v hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoire Montain
Režijní vedení: Boleslav Polívka
jazyka a literatury a 120ti kilogramo- ustále prostupují osudy profesora
vá Ancha pracující jako vychovatelka a vychovatelky, odrážející jejich slana kominickém internátě ve Šlapa- bosti i velikost, pošetilost i odcizení.
nicích, v kostýmech Dona Quijota a
Střetáváním těchto dvou rovin vzniSancho Panzy. Se skupinou španělšti- ká řada humorných situací, jež jsou
nářů se ujímají nelehkého úkolu: - co odrazovým můstkem pro vytváření
nejlépe ztvárnit příběh důmyslného nového vztahu mezi profesorem (hrarytíře Dona Quijota. Osou předsta- jícím Dona Quijota), vychovatelkou
vení je vzájemné prolínání několika Anchou (představující Sanchu) a dalvýznamových rovin. Řazením scén, šími postavami děje (princezna Dulpočínaje bojem s větrnými mlýny až cinea, pasováček, atd.). Jakoby celá
do Quijotova zmoudření je vytvářen inscenace vznikala momentálně před
příběh Dona Quijota, kterým ne- zraky a za aktivní spolupráce diváků.

Hasiči v akci při závodech O POHÁR IZS. Foto: Jakub Janáček

Hlavní tah zaplnily desítky hasičských aut. Foto: Jakub Janáček

Rekonstrukce silnlice na Přibyslav před dokončením. Foto: Filip T.A.K.
Fotbalisté A týmu Havlíčkovy Borové měli před tímto víkendem vyrovnanou bilanci 3 vítězství a 3 proher.
Tři body do tabulky se jim podařilo připsat za výhru 1:0 v Tisu (na snímku). Foto: Ivo Havlík
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