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BOROVSKÉ LISTY
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Slovo starosty
Komunální Volby 2018
Volby do Zastupitelstva městyse
Havlíčkova Borová jsou za námi. Je
rozhodnuto, do zastupitelstva obce
se dostalo po pěti z každé kandidátní
listiny
sdružení
nezávislých
kandidátů. Jmenovitě pak nové
složení zastupitelstva městyse dle
abecedy: Ing. Jaroslav Blažek, David
Burian, Jiří Geist, Ladislav Hájek, Jiří
Halama, Michaela Chlubnová DiS.,
Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Šmíd,
Zdeněk Štěpán, Ing. Karel Tonar,
Přemysl Tonar, Bc. Hana Tonarová,
Ing. Aleš Uttendorfský, Marie
Veselá, Mgr. Jana Žáková.
Všem zastupitelům, kteří byli
zvoleni do zastupitelstva městyse,
gratuluji a všem, kteří kandidovali
a
do
zastupitelstva
zvoleni
nebyli, děkuji za jejich odvahu a
zapojení. V dnešní době, kdy je

Krev v mobilech
Blood in the Mobile

Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 2010 / 82 min

Napadlo vás někdy, že se
ve vašem mobilu mohou skrývat
vzácné minerály potřísněné
krví obětí války v Demokratické
republice Kongo? A že každým
zavoláním nepřímo podporujete největší válečný konflikt

váš mobil neobešel. Dánský
režisér Frank Piasecki Poulsen
své pátrání začíná na Světovém
mobilním kongresu v Barceloně.
Ke svému zděšení zjišťuje, že mu
žádný z výrobců nemůže zaručit,
že právě jeho mobily nemají

od doby druhé světové války,
kterému za posledních patnáct
let padlo za oběť pět milionů
lidí? Ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá
většina pochází z ilegálních
dolů v této zemi, by se totiž

s nelítostnou válkou o naleziště
minerálů v Demokratické
republice Kongo nic společného.
Vypraví se proto na místo činu
a po náročné cestě se dostává
do jednoho z největších dolů
v regionu v konžské Bisie.

Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt pod závalem
a přestřelky mezi členy místních
gangů jsou zde každodenní realitou. Stejně jako všudypřítomná
korupce v celé Demokratické
republice Kongo.

Pozvánky a akce, str. 2, 9, 10 Zprávičky z MŠ a ZŠ, str. 7-9

stále těžší oslovit někoho, kdo
má zájem dělat něco pro ostatní,
je velmi povzbuzující, že se sešlo
46 kandidátů do zastupitelstva.
Věřím, že nové zastupitelstvo bude
pracovat s nasazením a vervou
pro rozvoj našeho městyse a
jeho místních částí a k tomu přeji
novým zastupitelům hlavně mnoho
pevných nervů.
Krev v mobilech / o filmu

Energetické
úspory
budovy
Základní školy Havlíčkova Borová
Tato akce se blíží ke zdárnému
konci, finišuje nátěr fasády staré
budovy, izolace a obklady na nové
budově, vše by mělo být hotovo ve
stanoveném termínu. V průběhu
prací jsme narazili na pár problémů,

Lékařská pohotovost, str. 10

které bylo nutno vyřešit navíc, tudíž
došlo i k navýšení konečné ceny.
Tyto práce bylo bezpodmínečně
nutné realizovat při stavbě
(netěsnící rezavé okapové žlaby
na staré budově, nevyhovující
elektroinstalace atd.). Věřím, že
jsme odstranili všechny možné
problémy a budova školy tak bude
sloužit dlouhé roky bez nutnosti
zásahu. Estetická stránka budovy
je samozřejmě věcí vkusu každého
z nás, dle mého názoru jsme dali
dominantě naší obce důstojný
vzhled, ale hlavně jsme dosáhli
toho, že máme jednu z nejlépe
a nejmoderněji vybavených škol
v okolí.
Pokračování na straně 3...
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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 10. listopadu 2018

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

CVIČENÍ

NA VELKÝCH MÍČÍCH
každý čtvrtek

od 18 hodin
začínáme v listopadu
datum bude upřesněn

Havlíčkova Borová

tělocvična ZŠ
v podkroví
Těší se na Vás Iveta :-)

Spolek

Vás všechny co nejsrdečněji zve na
1111111111111111111111111

V SOBOTU 10. 11. 2018 OD 16:45

NA NÁMĚSTÍ, ODKUD NÁSǤARTIN NA BÍLÉM KONI
POVEDE PRŮVODEM LAMPIONŮǤ

Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás ☺
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Petice za zdravé a prosperující
lesy pro příští generace
Vážení spoluobčané,
vzhledem ke kůrovcové kalamitě,
která trápí celou republiku, tímto
žádám majitele lesů o pravidelnou
kontrolu svých majetků a včasnou
likvidaci
napadeného
dřeva.
Provádíme kontrolu porostů na
našich katastrech a upozorňujeme
vlastníky na problémy na jejich
majetku. Prosím nebuďte lhostejní,
a pokud víte o napadených
stromech, informujte vlastníka,
nebo dejte vědět na úřad městyse
a my ho zkontaktujeme. Spousta
vlastníků není místních a o stavu
svého lesa nemá povědomí. Pokud
se nám nepodaří začínající kalamitu
podchytit včas, dopadneme tak,
že tu do budoucna žádné lesy
nebudou.
Dále bych Vás chtěl poprosit o co
nejširší zapojení do petiční akce,

kterou zorganizovalo Sdružení
vlastníků obecních a soukromých
lesů (SVOL) na svém jednání dne
3. 10. 2018 a ve které se vlastníci
lesů, ale věřím že i další rozumní
občané, obrací na Vládu ČR a na
Parlament ČR s žádostí o pomoc
při překonání kůrovcové kalamity.
Pokud se nepodaří sehnat alespoň
10 tis. podpisů, nebude se peticí
zaobírat petiční výbor parlamentu.
Bez úspěchu této petice nebude
možno vyprovokovat politiky ke
krokům, které zabrání kolapsu
nestátních vlastníků lesů. Odhady
kůrovcové kalamity na Vysočině
pro rok 2019 hovoří o 5 až 6
milionech m3 kůrovcového dříví a
to je objem, který nelze prodat. Bez
pomoci státu nepřežijí společnosti
založené na správu lesů příští rok
a drobní vlastníci utrpí velkou
finanční ztrátu. Je tedy v našem
nejvlastnějším zájmu tuto petici
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dovést ke zdárnému konci. Vyzvěte
všechny ve svém okolí, rodinu,
přátele, aby se do petice zapojili.
Času není mnoho, je třeba konat
rychle a konec října je tím nejzazším
termínem pro předání petice.
Petiční archy budou k dispozici na
úřadu městyse a v obchodě COOP.
O daném problému se mluví již
dva roky, ale bohužel zůstává pouze
u slov a hledání příčin (špatné
hospodaření lesů ČR, počasí,
nevhodná druhová skladba dřevin,
špatně nastavené zákony). V tuto
dobu je ale potřeba řešit především
zastavení této kalamity a v současné
době jediný, kdo s tímto stavem
může něco dělat, je Vláda ČR.
Pojďme ji společně vyzvat, ať se
k tomuto problému postaví čelem
a začne dělat nutná opatření, než
skončí naše lesy jako na severní
Moravě, kde již není pomoci.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 6. 9. 2018
3/9/2018 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu o bod „Zrušení svazku
obecních lesů Přibyslav“. Dále byl podán návrh na základě žádosti majitele čp. 45 odložit bod „Dotace na
rekonstrukci nemovitosti čp. 45“ na příští jednání zastupitelstva městyse.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 13-0-0.
4/9/2018 PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY Č. 1 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
Starosta seznámil zastupitele se zprávou.
ZM Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. B) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona projednalo a schválilo Zprávu
č. 1 o uplatňování územního plánu Havlíčkova Borová za období 06/2013 - 12/2017, obsahující Zadání Změny
č. 2 ÚP Havlíčkova Borová. Hlasování: 13-0-0.
5/9/2018 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta seznámil zastupitele s žádostí o odkup pozemku, nebo části pozemku
p. č. 276 v k. ú. Peršíkov.
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 276 v k. ú. Peršíkov, s navrhovatelem bude jednáno o možnosti
směny. Hlasování: 13-0-0.
ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI NEMOVITOSTI ČP. 7 V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ: Starosta
seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek na rekonstrukci nemovitosti čp. 7 v Havlíčkově Borové.
ZM odkládá tento bod na příští jednání zastupitelstva městyse.
DOTACE NA OPRAVU NEMOVITOSTI: Bod byl odložen na příští jednání zastupitelstva městyse.
6/9/2018 PRODEJ BYTŮ: Starosta seznámil zastupitele s uvolněním bytu č. 345/4.
ZM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 345/4 vč. všech součástí a příslušenství, umístěná v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín), o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve
výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova Borová za
minimální kupní cenu ve výši 818.250,- Kč. Hlasování: 12-1-0 (proti: Zdeněk Štěpán).
ZM bere na vědomí vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod o neuzavření kupní smlouvy na byt č. 345/2.
8/9/2018 KANALIZACE A ČOV:
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Havlíčkova Borová splašková kanalizace a ČOV“.
Hlasování: 13-0-0.
8/9/2018 KANALIZACE A ČOV:
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Havlíčkova Borová splašková kanalizace a ČOV“.
Hlasování: 13-0-0.
9/9/2018 KANALIZACE A ČOV:
ZM schvaluje hodnotící a výběrovou komisi na akci „Havlíčkova Borová splašková kanalizace a ČOV“ ve složení:
Ondřej Dejmal, Ing. Aleš Uttendorfský, Michal Pavlas, Přemysl Tonar, David Burian, náhradníci: Zdeněk Štěpán,
Ing. Karel Šmíd, Jiří Geist, Ing. Jaroslav Blažek, Jiří Halama. Hlasování: 13-0-0.
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10/9/2018 RŮZNÉ - Zrušení svazku obecních lesů Přibyslav: Starosta seznámil zastupitele s návrhem na zrušení
Svazku obecních lesů Přibyslav.
ZM schvaluje zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav. Hlasování: 10-0-3 (zdržel se: Mgr. Otto Hájek, Ondřej Dejmal
a Blanka Janáčková.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 9. 2018

12/9/2018 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta přečetl usnesení z minulého jednání
a navrhl revokaci usnesení č. 6/9/2018.
ZM schvaluje revokování usnesení č. 6/9/2018 takto: ZM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 345/4 vč.
všech součástí a příslušenství, umístěná v domě čp. 345 (bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín),
o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na
pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova Borová za minimální kupní cenu ve výši 818.250,- Kč.
Zájemci budou vyzváni k předložení cenové nabídky v uzavřených obálkách s označením „Neotvírat - cenová
nabídka na koupi bytu č. 345/4“. Hlasování: 10-1-0 (proti: Zdeněk Štěpán).
13/9/2018 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ:
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 11-0-0.
14/9/2018 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu o body z minulého jednání.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 11-0-0.
15/9/2018 DOTACE NA REKONSTRUKCI NEMOVITOSTI ČP. 45: Starosta seznámil zastupitele s odebráním
dotace na výměnu oken v čp. 45.
ZM Havlíčkova Borová vzhledem k podání odvolání na výši penále odkládá bod do vyřešení konečných nákladů.
Hlasování: 11-0-0.
16/9/2018 ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI NEMOVITOSTI ČP. 7: Starosta seznámil zastupitele
s žádostí.
ZM vzhledem k nesplnění podmínek neschvaluje dotaci na rekonstrukci nemovitosti čp. 7 v Havlíčkově Borové.
Hlasování: 9-0-2 (zdržel se: Blanka Janáčková, Ladislav Hájek).
17/9/2018 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AKCI „KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 10 RD UL. POLNÍ“:
Starosta seznámil zastupitele se stavem projektu „Komunikace a inženýrské sítě pro 10 RD ul. Polní“. Na jednání se
dostavil Mgr. Otto Hájek.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro 10 RD ul. Polní“.
Hlasování: 12-0-0.
18/9/2018 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AKCI „KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 10 RD UL. POLNÍ“:
ZM schvaluje hodnotící a výběrovou komisi na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro 10 RD ul. Polní“ ve
složení: Jiří Geist, Zdeněk Štěpán, Ing. Karel Šmíd, Ladislav Hájek, Ing. Aleš Uttendorfský; náhradníci: Daniel
Rieger, Jiří Halama, Eva Havlíčková, Blanka Janáčková, Mgr. Jana Žáková. Hlasování: 12-0-0.
19/9/2018 NÁKUP TECHNIKY: Starosta seznámil zastupitele s vybraným strojem a cenovými nabídkami.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Pipek s.r.o. na travní traktor ISEKI SXG 326 HL za cenu
429.000,- Kč bez DPH. Hlasování: 12-0-0.
20/9/2018 RETENČNÍ NÁDRŽE: Starosta seznámil zastupitele se stavem projektů.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu retenčních nádrží z MZe. Hlasování: 12-0-0.
21/9/2018 RETENČNÍ NÁDRŽE:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1059/2018-SML s Povodím Vltavy s. p. Hlasování: 12-0-0.
22/9/2018 RETENČNÍ NÁDRŽE:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla č. 1060/2018-SML s Povodím Vltavy
s. p. Hlasování: 12-0-0.
23/9/2018 RETENČNÍ NÁDRŽE:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla č. 1075/2018-SML s Povodím Vltavy
s. p.Hlasování: 12-0-0.
24/9/2018 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO S FIRMOU PWB STAVBY S.R.O. NA AKCI „ENERGETICKÉ
ÚSPORY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ“: Starosta seznámil zastupitele s více a méně
pracemi na akci.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou PWB stavby s.r.o. na akci Energetické úspory budovy
základní školy Havlíčkova Borová, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 342.190,26 Kč bez DPH.
Hlasování: 12-0-0.
25/9/2018 VÍCEPRÁCE NA AKCI „DATOVÁ INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKOVA
BOROVÁ“: Starosta seznámil zastupitele s nutným rozšířením akce.
ZM schvaluje rozšíření objednávky na akci „Datová infrastruktura Základní školy Havlíčkova Borová“ v ceně
127.719,03 Kč bez DPH. Hlasování: 12-0-0.
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26/9/2018 SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S ČEZ
DISTRIBUCE A. S.: Starosta seznámil zastupitele se smlouvami o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce a.s.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2007414/VB/2 název stavby „Havlíčkova Borová, ul. Zelenýho, rekonst. NN IE-12-2007414“.
Hlasování: 12-0-0.
27/9/2018 SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S ČEZ
DISTRIBUCE A. S.:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2007414/VB/3 název stavby „Havlíčkova Borová, ul. Zelenýho, rekonst. NN IE-12-2007414“.
Hlasování: 12-0-0.
28/9/2018 SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S ČEZ
DISTRIBUCE A. S.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2007414/VB/4 název stavby „Havlíčkova Borová, ul. Zelenýho, rekonst. NN IE-12-2007414“.
Hlasování: 12-0-0.
29/9/2018 SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S ČEZ
DISTRIBUCE A. S.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE12-2007414/VB/5 název stavby „Havlíčkova Borová, ul. Zelenýho, rekonst. NN IE-12-2007414“. Hlasování: 12-0-0.
30/9/2018 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta seznámil zastupitele
s projektem nové mateřské školy v Havlíčkově Borové.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 202 v k. ú. Havlíčkova Borová
o výměře cca 25 m2 za cenu 200,- Kč/m2 + DPH. Hlasování: 11-0-1 (zdržel se: Ondřej Dejmal).
31/9/2018 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 198/1 v k. ú. Havlíčkova Borová
o výměře cca 200,- m2 za cenu 200,- Kč/m2 + DPH. Hlasování: 12-0-0.
32/9/2018 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 197 v k. ú. Havlíčkova Borová
o výměře cca 200 m2 za cenu 200,- Kč/m2 +DPH. Hlasování: 12-0-0.
33/9/2018 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 4003 v k. ú. Havlíčkova Borová
o výměře cca 50 m2 za cenu 200,- Kč/m2 +DPH. Hlasování: 12-0-0.
34/9/2018 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu nové mateřské školy v Havlíčkově Borové z IROP.
Hlasování: 12-0-0.
35/9/2018 OPTICKÉ SÍTĚ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ: Starosta seznámil zastupitele s žádostí o koordinaci stavby
kanalizace a pokládky HDPE chrániček pro optickou síť od firmy COMA s.r.o.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací v rámci výstavby kanalizace s firmou COMA s. r. o.
Hlasování: 12-0-0.

Slovo hejtmana I.

Celým letošním rokem prolínají oslavy a
připomínky stoletého výročí vzniku Československa.
O projektu „Proletí 100letí“ jsem psal podrobněji
minulý měsíc. Teď jen připomenu, že tato originální
oslavná podívaná se uskutečnila od května postupně
ve všech okresních městech kraje a vyvrcholila
v září v Jihlavě. Volili jsme tuto formu oslavy –
zábavy pro všechny věkové kategorie našich občanů
a myslím, že se celý pestrý projekt zásluhou všech
zúčastněných povedl. K této „kostře“ oslav se přidaly
nejrůznější akce ve všech koutech Vysočiny – a další
do konce roku jistě přibydou – včetně připomenutí
významu tohoto výročí.
Nejvýraznějším a nejaktuálnějším v těchto
souvislostech je pojem vlastenectví a jeho místo v
současném světě. Často se setkávám s nepochopením
rozdílu mezi vlastenectvím a nacionalismem.
Bývá to tak, že pokud mluvíme o jiných národech,

sklouzáváme k označení nacionalismus. A když mluvíme
o sobě, o své vlasti, podobné projevy nazýváme
vlastenectvím.
Každý máme v sobě různou míru určité hrdosti na svůj
národ, na jeho historii, na konkrétní osobnosti. Dnes jsme
svědky v médiích všeho druhu připomínání těch světlých
momentů ve stoleté historii našeho samostatného
státu. Nevyhýbáme se ale ani bolavým místům v jeho
dějinách. To je v pořádku. Problémem jsou extrémní
projevy. Vyvyšování se nad jiné národy, aniž k tomu sami
přispíváme. Není pravdou například, že „kdo neskáče,
není Čech“. Buďme hrdí na to dobré v našem národu.
A především – snažme se k tomu sami přispět svým
dílem. Bez nenávisti a pohrdání jinými. Svým důstojným
přátelským chováním a jednáním. Hrajme každý za náš
„manšaft“, za svou vlast, fair hru dle svých možností
a schopností. Jen tak přispějeme k tomu, aby náš stát
prosperoval a žilo se nám tu dobře.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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ZPRÁVIČKY
Prázdniny jsou nenávratně pryč
a my ve školce máme již za sebou
první měsíc. První měsíc občasného
pláče, seznamování s novým
prostředím, sžíváním s novými
pravidly, ale také měsíc plný zážitků
a nových věcí.
V letošním školním roce naší školku
navštěvuje 41 dětí. V I. třídě je 23
dětí a tato třída si říká TRPASLÍCI. Ve
II. třídě je 18 dětí a říkají si RYBIČKY.
Tentokrát jsme přivítali v naší školce
16 nových dětí, které si i přes
počáteční pláč a stesk po rodičích
ve školce dobře zvykají.
Začátek měsíce září byl příjemně
teplý, a proto děti trávili spoustu
času buď na dětském hřišti, nebo na
školní zahradě. Také jsme si povídali
o ovoci a zelenině, ochutnávali
jsme známé i méně známé druhy a
s radostí jsme přivítali pestrobarevný
podzim.

Rybičky poznávají nástroje
a nářadí
Ve třídě Rybiček máme nový
dřevěný pracovní stůl - ponk
s příslušenstvím. Aby se děti
dozvěděly, jak správně a bezpečně
zacházet s nářadím, pozvali jsme si
pana Františka Nevoleho, kterému
je práce se dřevem blízká. Velmi
jednoduše a výstižně všem vysvětlil,
na co použít jednotlivé nástroje
a hlavně upozornil na nebezpečí
při nesprávném použití. Rybičky se
tak poprvé setkaly se zcela novými
pojmy - svěrka, pokosník, nebozez,
svěrák nebo imbusový klíč. Určitě
si najdeme několik příležitostí, kdy
si děti vyzkouší role opravářských
profesí.
Co vyroste ze země,
voní, chutná příjemně
Letošní úroda naše zahrádky
dokonale ozdobila mnoha barvami
a stále bylo co sklízet. Rybičky si
přinášely do školky výpěstky, které
jim maminky připravily a tak jsme
měli co dělat. Každý kousek ovoce
a zeleniny si děti řádně prohlédly
a správně pojmenovaly, třídily
ovoce a zeleninu a dále jsme se
věnovali domácímu zpracování.
Šikovní předškoláci si samy mazali
chléb s máslem a domácím
džemem - jahodovým, meruňkovým
a broskvovým, krájeli ovoce a
zeleninu na ochutnávku a všichni
6
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si připili jablečným moštem
z borovské moštárny. Nakonec
jsme se pustili do přípravy a vaření
dýňové polévky. Ukázalo se , že děti
doma v kuchyni pomáhají a i když si
někteří myslí, že „tohle“ nebudou
jíst, záhy zjistí, že je to vlastně velká
dobrota.
Ovoce a zelenina,
to je zdraví, to je síla
S koncem léta přichází do školičky
téma ovoce a zelenina. Pro ty
nejmladší děti je to super téma
na procvičování všech smyslů.
Trpaslíci si do třídy přinesli ovoce
a zeleninu z domu od maminky.
A byly to známé i méně známé
druhy. Ve třídě to krásně vonělo
a tak jsme si nejen prohlížely, ale
také ochutnávaly, ohmatávaly,
očichávaly.
Prostě
poznávaly
všemi smysly. Jablíčka a brambory
jsme i modelovaly a malovaly.
Nechyběly ani ochutnávky různých
dobrůtek. Například palačinky se
švestkovými povidly, jablečný závin,
mošt i bramboráky. A kolik zábavy
vykouzlí hra s obyčejnými jablíčky
a hruškami? Zkuste to doma také!
Stačí si pouze zavázat oči šátkem
a ovoce rozeznávat hmatem. Užijete
si se svými dětmi vážně spoustu
legrace. Ale hlavní je zapamatovat
si, že zelenina, ovoce - dává zdraví
nejvíce!
Třída Trpaslíků má svého
třídního maskota
V úterý 25. září překvapila
maminka Dominika Čapka děti ve
třídě krásným dárkem. Vyrobila
jim třídního maskota - trpaslíka.
Všichni ho rázem přijali za svého. A
aby nám byl ještě bližší, dali jsme
mu jméno Pepík a hned jsme si k
němu vymysleli poutavý příběh.
Tak teď máme ve třídě starého,
hodného, moudrého a trpělivého
trpaslíčka Pepíčka, který bude každý
den sledovat chování dětí a těšit se
z jejich úspěchů. A děti se na oplátku
budou snažit, aby ho nezarmoutily
zlobením
nebo
nepěkným
chováním.
Zahájení dalšího ročníku projektu
Děti čtou dětem
Tak se zase scházíme, čteme,
posloucháme a hrajeme si. Pro
letošní školní rok jsme zvolili
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ŠKOLIČKY
borovské pověsti a pověsti
z blízkého okolí, které nám budou
prezentovat žáci VII. ročníku
s třídní učitelkou Lenkou Havlíkovou.
Naše první setkání se odehrávalo
ve školce, v úterý 25. září. Rybičky
si vyslechly v podání sedmáků
„KTERAK V BOROVÉ STAVĚLI
KOSTEL“ a následovala pantomima.
Že byli předškoláci velmi pozorní,
se ukázalo při otázkovém kvízu.
A nakonec si všichni hráli - Rybičky
sestavovali čerta z kaštanů
a sedmáci měli za úkol postavit
z dřívek borovský kostel a vesnické
domky (všichni splnili na jedničku).
Odchodem sedmáků však hraní
ve školce neskončilo, děti dále
pokračovaly ve svém vlastním
tvoření.
Rybičky se zúčastnily
discgolfového turnaje
Ve čtvrtek 27. září se třída
Rybiček zúčastnila již tradičního
DISCGOLFOVÉHO TURNAJE, který
pořádali žáci IX. ročníku Základní
školy. Na hřišti u vodárny už nás
deváťáci očekávali a po celou dobu
se předškolákům naplno věnovali.
Všem vysvětlili pravidla, rozdělili do
družstev a začalo se hrát. Dětem
se dařilo a někteří dosahovali
výborných výkonů. Při závěrečném
nástupu se vyhlašovali 3 nejlepší
hráči - Patrik Doležal, Tomáš Musil
a Vojtěch Veselý. To bylo radosti ze
získané medaile a z diplomu. Ale ani
ostatní děti neodešly s prázdnou,
čekala je sladká odměna. Do
školky se Rybičky vracely s novými
sportovními zážitky a za to patří
poděkování celé partě deváťáků,
byli prostě skvělí!
Kolektiv zaměstnanců MŠ

Třídní maskot - trpaslíček Pepíček. Foto: MŠ

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

Výukový program ŘÍM –
LEGIONÁŘI, GLADIÁTOŘI,
CAESAROVÉ
Prvním letošním doplněním výuky
vlastivědy a dějepisu se stalo
představení skupiny historického
šermu Pernštejni z Pardubic, která
za námi přijela v úterý 18. září
s programem ŘÍM. Zajímavým
historickým pořadem jsme se vrátili
do období konce republiky a počátku
císařství v Římě, tedy do doby
největšího rozmachu, na kterém se
nemalou měrou podílela válečná
tažení, z nichž Římané přinášeli
mnoho vlivů nejen vojenských,
ale i kulturních. Dva zkušení herci
předvedli žákům výzbroj legionáře
a některé prvky jejich výcviku.
Vybraní žáci si vyzkoušeli, jak se žilo
tehdejším legionářům, když pomocí
štítů postavili pověstnou želvu, která
zabraňovala proniknutí tehdejším
nepřátelům. Během pořadu byly
představeny některé z významných
osobností tohoto období pomocí
vtipných dialogů, např. Julius
Caesar, Nero, Augustus, Spartakus
a další. Poslední část programu
byla věnována gladiátorům. Herci
nás seznámili s oděvem a zbraněmi
těchto bojovníků. Závěr patřil
poutavé ukázce dvou gladiátorských
soubojů.
Zábavnou a zajímavou formou
poznali žáci naší školy část římských
dějin a zjistili, že život v tomto období
opravdu nebyl tak jednoduchý.
Zvednutím ruky a přísahou slíbili,
že předvedené boje nebudou nikdy
zkoušet.

ČÍSLO
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Hospodaření Unie rodičů, z. s.
Stav k 1. 9. 2017
stav na běžném účtu
stav v hotovosti
celkem
příjmy 2017/2018
příspěvky
17.550,rodičů
Kč
vánoční besídka 6.162,- Kč
velikonoční
2.126,- Kč
dílny
úroky z BÚ
4,68 Kč

CELKEM PŘÍJMY
Stav k 1. 9. 2018
stav na běžném účtu
stav v hotovosti
celkem

ŠKOLNÍ ROK

2018/2019

56.771,12 Kč
2.188,- Kč
58.959,12 Kč
výdaje 2017/2018
doprava na divadlo
12.360,Pardubice
Kč
koncert - vstupné
2.220,- Kč
balíčky na čerty
1.020,- Kč

plavání - zakončení
soutěže, doprava, vstupné
25.842,- CELKEM VÝDAJE
Kč

743,- Kč
1.655,-Kč
17.998,-Kč
56.775,80 Kč
10.028,- Kč
66.803,80 Kč

zpracovala Stanislava Kubátová, hospodářka Unie rodičů, z. s.

měsíc, aby se seznámili s místními
pověstmi. Začali jsme příběhem
nejznámějším - O borovském
kostele. Jednou jsme ho přečetli,
jednou předvedli jako pantomimu
a přitom kladli záludné otázky. Děti
z mateřské školky se však nenechaly
zaskočit a přesvědčily nás, že
dávaly pozor. Navíc pak poskládaly
z kaštanů postavu čerta. A sedmáci?
Ti se vrátili do dětských let
a postavili z dřevěných destiček
kostel i s domky, takže na koberci
vznikla taková velkoplošná ilustrace
k naší pověsti.
Někteří „mudrlanti“ došli k závěru,
že je dobře, že byl nakonec kostel
postaven na kopci - kdyby se to
borovským občanům podařilo tenkrát
na návsi, nemohla by zde dnes stát
škola, a proto bychom možná museli
šlapat každý den do kopce:))
Lenka Havlíková

Discgolfovým turnajem zahájili
deváťáci tradiční školní akce
Kratší týden díky svátku svatého
Václava zpříjemnili žáci devátého
ročníku tradičním discgolfovým
turnajem společně se svým novým
třídním učitelem Mgr. Markem
Kotrčem.
Dějištěm
letošního
sportovního turnaje se stalo
hřiště u vodárny, nad kterým od
ranních až do odpoledních hodin
létaly různobarevné disky do
Blanka Zvolánková discgolfových košů. Na žáky všech
ročníků základní školy a předškoláky
DĚTI ČTOU DĚTEM
z mateřské školy čekala discgolfová
- regionální pověsti
Zkušení čtenáři ze VII. třídy se rozcvička RAM, SAM, SAM ... a poté
poprvé sešli s dětmi z II. třídy již šest připravených výchozích
MŠ 25. září tohoto roku a budou stanovišť i starší kamarádi z devítky
se pravidelně potkávat každý jako průvodci a rozhodčí. Dětem se

dařilo, je vidět, že discgolf už pro ně
není novým sportem. Po jednom
kole proběhlo vyhodnocení součtu
všech hodů pro žáky 1. stupně
a děti ze školky, starší žáci zvládli
hravě kola dvě. Vyhráli soutěžící
s nejmenším počtem hodů:
MŠ: Vojta Veselý, Tomáš Musil,
Patrik Doležal
1. a 2. ročník: Samuel Vácha, Radim
Šnajdr, Petr Šmíd
3., 4. a 5. ročník: Filip Stehno, Saša
Smejkal, Denisa Luptáková
6. a 7. ročník: Martin Klement,
Robin Zvolánek, Jakub Žák
8. a 9. ročník: Richard Lipavský,
Ivana Ehrlerová, Pavel Neubauer
Odměnou pro vítěze byla zlatá,
stříbrná a bronzová fidorková
medaile, diplom a čokoládky. Sladká
čokoládová odměna ale čekala
i na další mladé discgolfisty, kteří
se vůbec nenechali zahanbit a hráli
s velkou chutí!
Poděkování patří naší devítce
za přípravu, organizaci a průběh
sportovního dne. Byla to jejich první
společná „deváťácká“ akce a myslím
si, že se vydařila na výbornou.

Blanka Zvolánková

A jak akci hodnotí samotní
organizátoři, žáci IX. třídy: Musíme
pochválit zvláště menší děti - byly
šikovné a naházely velmi dobrá
čísla. Menší děti se víc snažily, praly
se o místa na stupních vítězů jako
lvi, větší se víc hádaly, ale určitě po
vítězství taky toužily. Někdy ale disky
létaly i tam, kam neměly. Zapojili se
také učitelé. Den jsme si užili. Byla
to dobrá zkušenost i zábava, chtěli
bychom připravit víc takových akcí.
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Přestavba školy se nachyluje ke svému závěru
Pravděpodobně nejnáročnější akce roku 2018 s názvem
Energetické úspory budovy Základní školy Havlíčkova
Borová se chýlí ke svému konci. Veškeré práce v interiérech
jsou hotové, školní rok jsme proto začali přesně tak jako
valná většina ostatních škol, hned v pondělí 3. 9. 2018.
Zároveň ale v první polovině října ještě pokračují venkovní
práce. U konce jsou klempířské práce – oprava okapů,
svodů, nátěr střechy na nové budově, oprava komínu, je
dokončen zateplovací systém fasády na nové budově i
nátěr fasády na staré budově. Poslední práce probíhají na
nové budově - obklad soklu a izolace soklu. Lešení kolem
celé školy by mělo být odstraněno do pátku 12. 10. 2018.
Generální dodavatel PWB stavby Havlíčkův Brod předá
stavbu pravděpodobně v termínu daném smlouvou o dílo.
Budova základní školy neodmyslitelně patřila a patří
k dominantě obce na náměstí. Po dobu celé rekonstrukce
jsme měli na paměti, že i když se jedná o budovu školy,
nelze žádným způsobem vybočit z konceptu celého
náměstí, které je řešeno v přírodním stylu. Doufám, že náš
záměr se povedl a borovská škola bude zase dlouhou dobu
ozdobou náměstí.
Mgr. Martina Brychtová

Vážení spoluobčané,
volby do obecního zastupitelstva skončily
a vy jste svým hlasováním rozhodli o tom,
kdo přebere odpovědnost za další rozvoj
obce. Chtěl bych vám tímto poděkovat
za to,
jak obrovskou důvěru od vás, voličů, naše
kandidátka získala. Budeme se z plných sil snažit dostát
našim závazkům, které jsme uvedli v předvolebním
programu.
Na všem se dá najít něco dobrého. Na výsledku
voleb v Borové vidím to dobré v tom, že nikdo nikoho
nepřeválcoval a nevyhrál o čtyři délky. Za důležitější
ale považuji fakt, že nikdo není poražený. Všechny tři
kandidátky, když s omluvou nepočítám kandidátku
Ladislava Petříčka, získaly stejný počet křesel.
V kultivované společnosti tento výsledek znamená, že
každý z myšlenkových proudů by měl mít v realizaci
svých představ stejný prostor. To, jak jsme v Borové
kultivovaní, se ukáže v nadcházejících dnech, kdy
bude jistě probíhat intenzivní vyjednávání o tom, kdo
bude za co zodpovědný. Věřím, že se nám s ostatními
kandidátkami podaří najít spousty bodů, na kterých se
shodneme a budeme je pro vás, občany, realizovat.
Krom poděkování našim příznivcům, kteří nám
dali svůj hlas, děkuji i těm voličům, kteří nám svůj
hlas nedali, ale přišli k volbám. Nehodili příští
4 roky tady u nás za hlavu.
Mé poslední poděkování patří všem kandidátům ze
všech volebních stran. Patří jim jistě nejen můj, ale
věřím, že i váš respekt. Je nutné zdůraznit, že se jedná o
lidi, kteří byli ochotni pro nás, občany, přijmout na svá
bedra odpovědnost, a to nejen tu morální, nepsanou, ale
i tu trestněprávní, která může velmi snadno byť
neúmyslně nastat. Děkuji za tuto odvahu a věřím,
že u těch, co se nestanou zastupiteli, nekončí zájem
o dění v obci hned po volbách, ale že budete mít i
nadále zájem spolupodílet se na tom, jakým směrem
se náš městys v následujících čtyřech letech vydá.
Za kandidátku LIDÉ LIDEM David Burian
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Fotbal: áčku se nedaří, béčko je špici
na dostřel, u žáků střídavě oblačno
Podzimní fotbalová sezona je v plném
proudu a naše týmy mají dost odlišné
starosti. Podle posledních výsledků
začíná být jasné, že áčko bude bojovat
o záchranu. Béčko takové starosti mít nebude, drží se
poblíž špice tabulky, ale poslední utkání se jeho hráčům
také moc nepovedly. Výsledky jako na houpačce mají
i naši žáci, i když tady je důležitá hlavně chuť a zápal
do hry.
Radost nám dělají naši nejmenší – předpřípravka
(zpravidla 4,5,6 let…). Ta sice žádná utkání nehraje, ale
na tréninky chodí pravidelně vždy okolo desítky (i více)
malinkých fotbalistů a fotbalistek a je třeba je u hry
udržet i nadále.
Připomínáme, že na tréninky dětí i v předpřípravce je
možné hlásit se vždy v úterý a v pátek (zpravidla 16:30
hodin), či u trenérů Aleše Fruhbauera, Romana Bruknera
(mladší žáci), Jakuba Janáčka, Ladislava Šnajdra nebo
Aleše Uttendorfského (všichni předpřípravka).

A tým:
HB – Havlíčkův Brod B 2:2(2:0). Branky: Němec, Provazník
Ždírec nad Doubravou B – HB 6:2(2:1). Branky: Fruhbauer,
Němec
HB – Pohled 0:2(0:0)
B tým:
Keřkov – HB B 4:2 (1:0). Branky: Antl, Šmíd
HB B – Česká Bělá 2:2 (1:0) Branky: Lupták 2
Libice nad Doubravou – HB B 6:1(0:0). Branka: Novotný
Žáci:
Šlapanov - HB 2:13 Branky: Kulhánek 3, Burian Adam 3,
Bruknerová 2, Antl, Šmíd, Smejkal, Sláma, Lederer
HB - Libice n/D. 1:8 Branka: Šmíd
Mírovka – HB 10:2 Branky: Bruknerová, Smejkal
HB - Rozsochatec 4:4 Branky: Bruknerová, Šmíd 2, Burian

Jakub Janáček
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Výročí vzniku Československa
Oslavy 100 let od vzniku samostatného
Československa
si
připomeneme
také
v Havlíčkově Borové, a to v neděli 28. října,
pořádá je Městys Havlíčkova Borová. Vše
odstartuje ve 13.30 hodin na místním hřbitově
u památníku padlých. Po uctění jejich památky
bude u kostela vysazen strom republiky a zazní
také státní hymna v podání místního sboru.
Ve 14 hodin se vypraví průvod od kostela na
náměstí k památníku Karla Havlíčka Borovského,
kde se krátce zastaví. Všichni Borováci jsou do
průvodu zváni, tradičně se připojí také členové
všech spolků, kteří obléknou své slavnostní
uniformy, stejnokroje, dresy i spolková trička,
ponesou vlajky a prapory, abychom tak vyjádřili
svou hrdost a díky našim předkům.
Po krátkém uctění památky u sochy Karla Havlíčka se mohou zájemci přesunout do sokolovny, kde je bude čekat
divadelní hra České nebe doplněná přehlídkou významných osobností české historie v podání žáků základní školy.
Připojte se v tento slavnostní den k nám, neboť né každý bude mít v budoucnu šanci říct třeba právě u památného
Hana Tonarová
stromu u kostela: Byl jsem při tom!

Slovo hejtmana II

Letošní podzim na Vysočině je a ještě bude ve znamení
dozvuků komunálních voleb. Zatímco v některých městech
a obcích bylo o jménech nových nebo staronových starostů či
starostek jasno v řádu hodin nebo dní, někde si dávali načas
a horečně se o sestavení koalic vyjednávalo. Letošní „boj“
o voliče jsem sledoval s velkým očekáváním. Jako hejtman Kraje
Vysočina se s výsledky práce místních samospráv vedených
starosty setkávám denně, jsem konfrontován s potřebami
obcí, občanů i veřejných organizací. Měl jsem možnost
sledovat práci většiny starostů a starostek po celou dobu jejich
čtyřletého mandátu. Spravedlivě musím konstatovat, že je za
nimi vidět obrovský kus práce nejen pro obce, ale i pro region.
Díky za to. Děkuji i všem, co přišli k volbám. Tradičně nejvyšší
volební účast na Vysočině je důkazem, že nám na fungování
a rozvoji měst i obcí, ve kterých žijeme, záleží.
Podzimní život na Vysočině ale nejsou jen volby. V tuto
roční dobu pravidelně zveřejňuje Kraj Vysočina také jména
laureátů Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. Jména lidí, kteří
jsou ve své profesi a svým životním elánem výjimeční. Krajské
zastupitelstvo se letos usneslo na ocenění celkem 11 našich
spoluobčanů – pěti žen a šesti mužů, kteří získají ocenění
v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile. Ve všech
případech jde o lidi skromné, jejich příběh často zná jen
jejich blízké okolí, což však není pravidlem. Zastupitele Kraje
Vysočina oslovil příběh šéfdirigenta Filharmonie G. Mahlera
Jiřího Jakeše, nestora lyžařského sportu Petra Zezuly z Velkého
Meziříčí a pokud už jsme u sportu, letos obdrží nejvyšší
krajské ocenění také rychlobruslařka Martina Sáblíková,
hlavní trenér Jihlavského plaveckého klubu AXIS Petr Ryška,
kvadriatlonista Petr Mejzlík z Třebíče, házenkářka Lucie
Satrapová z Havlíčkova Brodu nebo Pavlína Havlenová, která
vyniká v hasičských soutěžích. Další nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina je připraveno pro speciálního pedagoga a etopeda
Zdeňka Martínka z Pelhřimova, pro jihlavského výtvarníka
Pavla Tomana, pro tanečnici a choreografku s jihlavskými
kořeny Denisu Musilovou a pro mladou novinářku, která se
rozhodla neobvyklým způsobem bojovat se svými zdravotními
potížemi, Moniku Benešovou z Nového Města na Moravě.
Pokud svůj podzimní příspěvek pro vaše periodikum shrnu,
chtěl jsem upozornit na lidi, kteří naši společnost obohacují,
udávají tempo života našeho venkova i měst. Jsem na ně pyšný,
ať je potkávám na radnicích, na stadionech, v ordinacích, ve
školách ... budu rád, když jich bude víc a víc. Krásný podzim!
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Komunální volby 2018
Nevole J.

306

Štěpán Z.

278

Hájek L.

273

Burian D.
Uttendorfský A.

228
214

Geist J.

189

Halama J.

188

Tonarová H.

181

Blažek J.

181

Žáková J. (čp. 322)

180

Tonar K.

177

Veselá M.

174

Šmíd K.

172

Tonar P.

171

Chlubnová M.

171

Krev v mobilech

Prvním dokumentárním filmem, který
budeme v Borové promítat, bude snímek Krev
v mobilech. Přijďte se něco dozvědět o životě
ve „třetím světe“ a o tom, jak k devastaci
společnosti, lidských životů i krajiny - možná
nevědomky - přispíváme i my...
Zasedací místnost úřadu městyse
v pátek 9. listopadu od 19 hodin.
Jakub Janáček
(změna programu i termínu vyhrazena)
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Burza dětského oblečení poprvé

Začátkem září několik borovských maminek
uspořádalo první burzu dětského oblečení ve Vitusu
na faře. Věci po svých dětech zde prodávalo 33
maminek a celkem se přišlo na burzu podívat přes 60
kupujících, kteří pořídili oblečení, sportovní potřeby,
hračky a knížky za cca 20 tisíc korun.
Maminky dobrovolnice pak zase všechno neprodané
zboží roztřídily a zkontrolovaly seznamy. Chtěla bych
jim velmi poděkovat, že organizaci a přípravě burzy
věnovaly svůj volný čas a nadšení, neboť na týden
se jim zastavily domácnosti, aby připravily vkusné
a upravené prostředí pro ostatní maminky. Jen je
škoda, že borovských maminek, pro které jsme burzu
přímo organizovaly, aby si prodaly a nakoupily, co
potřebují, nepřišly v takovém počtu, jak jsme doufaly.
Dvě třetiny prodejců a polovina kupujících byla z okolí
včetně Havlíčkova Brodu, Krucemburku, Dolních Heřmanic, Žďáru nad Sázavou a dalších.
Nejvíce nabízeného zboží byly malé oblečky pro miminka, kterých byl obrovský výběr, naopak největší poptávka byla
po chlapeckém oblečení od velikosti 116 a výš. Proto prosíme maminky chlapců od tří let, aby popřemýšlely o možnosti
zúčastnit se naší burzy v budoucnu, protože právě ony by mohly patřit k nejúspěšnějším prodejcům ;-).
Burzu hodnotí kolegyně organizátorky jako úspěšnou a mají chuť uspořádat další. Začátkem března nám do plánů
ovšem zasahují jarní prázdniny, proto plánujeme burzu připravit na poslední týden v únoru. Připravte se na burzu včas
a včas se přihlašte, kapacita prodejců je i tentokrát omezená.
Děkuji všem, kdo se přišli na naši burzu podívat, a těším se opět naviděnou.
Hana Tonarová

Hlášení e-mailem
Od 1. 11. 2018 proběhne změna v zasílání hlášení přes e-mail.
Kdo má zájem o zasílání zpráv přes e-mail, přihlaste si „Informace e-mailem“ na následujícím odkazu na webových
stránkách obce: https://www.havlickovaborova.cz/mestys/.						
úřad městyse

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
20. 10.
2018

20:00
sobota

23. - 25. 10. 2018

VOSA, taneční zábava, pozvánka na str. 2
SBĚR PAPÍRU, info na str. 2

28. 10.
2018

13:30
neděle

VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA ,

10. 11.
2018

8:00
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, info na str. 2

10. 11.
2018

16:45
sobota

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD, pozvánka

oslavy, pozvánka na str. 1

na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL

     Plánujete oslavu? Sháníte
občerstvení, prostory,
obsluhu?
 Stačí jen zavolat.
 Zajištění kompletních akcí,
vlastní inventář a zařízení
(grily, fritézy...).
 Oslavy, svatby, smuteční
hostiny, firemní večírky,
rauty, promoce, atd.
 Uvaříme, přivezeme, obsloužíme.
 Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)
20. - 21. 10. MUDr. Brixi Martin, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 112
27. - 28. 10. MUDr. Longin Petr, Husova 3622, Havl. Brod, tel.: 776 116 125
3. - 4. 11. MUDr. Cyrusová Eva, Havlíčkova 2235, Havl. Brod, tel.: 569 432 014
10. - 11. 11. MUDr. Hanusek Milan, U stadionu 2187, Havl. Brod, tel.: 569 432 442
17. - 18. 11. MUDr. Čurda Pavel, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 426 102
24. - 25. 11. MUDr. Lánová Milena, Na Rozcestí 82, Ždírec n. Doubravou, tel.: 569 694 639
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NEMOCNICE HAVL. BROD
pracovní dny : 17:00 - 20:00 hodin (dospělí i děti)
víkendy a svátky : 9:00 - 20:00 hodin (dospělí), 8:00 - 20:00 hodin (děti)
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Děti ze třídy Trpaslíků poznávají základní druhy ovoce a zeleniny. Foto:MŠ Trpaslíci si hrají s kaštany a s úsměvem vítají PODZIM. Foto: MŠ

II. třída - Rybičky. Foto: MŠ

Třída Rybiček na discgolfovém turnaji. Foto: MŠ

LUCIE
ORGONÍKOVÁ
Vážení spoluobčané,
moc Vám děkuji za hlasy,
které jste mi dali
v senátních volbách.

Pálení čarodějnice Kanimůry na dvorečku u MŠ. Foto: MŠ

Velmi si toho vážím.
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Tak už jsme osmáci.... Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Děti čtou dětem: Kterak v Borové stavěli kostel. Foto: ZŠ

Deváťáci uspořádali discgolfový turnaj. Foto: ZŠ

Discgolfová rozcvička. Foto: ZŠ

...připraveni s discgolfovým diskem na výhozišti. Foto: ZŠ

Kluci z osmičky upekli dva plechy buchet. Foto: ZŠ

Sedmáci měřili o hodině fyziky rychlost.... Foto: ZŠ

Naše vytvořená pověstná želva by zabránila nepřátelům (vystoupení
skupiny Pernštejni). Foto: ZŠ

