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SLOVO STAROSTY
Přivítání
Vážení spoluobčané, rád bych se
s vámi tímto způsobem přivítal
a nastínil vám, co od nás můžete
očekávat v nadcházejícím období.
Uvědomuji si, že jsem ve volbách
nezískal nejvyšší počet hlasů, o to víc
mě zavazuje, že mi zastupitelé a pan
místostarosta dali důvěru. Slibuji,
že budu pracovat v zájmu našeho
městyse a že vám všem budou dveře
úřadu vždy otevřeny.
Budoucnost
Rozvoj se nedá zastavit a
musíme na něj s nejvyšší mírou
zodpovědnosti reagovat. Záleží na
nás všech, jak k němu přistoupíme.
V nadcházejícím volebním období
nás čeká mnoho práce, ať to bude
hledání nových zdrojů pitné vody,
modernizace vodárny, výstavba

ČOV a kanalizace, str. 5

Setkání seniorů, str. 9

kanalizace a čistírny odpadních vod
nebo výstavba parcel pro rodinné
domy. Jsou to velké úkoly a my je
musíme zvládnout. Ovšem nesmíme
zapomenout ani na drobnosti,
protože ty přispívají k tomu, aby se
nám zde žilo i nadále hezky.
Poděkování
Cítím potřebu a slušnost poděkovat
všem čtyřiceti šesti kandidátům do
zastupitelstva, kteří byli ochotni jít
svým jménem do voleb a nabídli
nezištně pomoc pro dobro nás
všech. Těší mne také, že je mezi
spoluobčany chuť podílet se na řízení
obce v nově vznikajících komisích.
Již byla zřízena majetková a stavební
komise a redakční komise. V

Činnost hasičů, str. 9

nejbližších týdnech vznikne kulturní
komise a komise pro výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních
vod. Abychom nezapomněli na
naše osady, rozhodli jsme se zřídit
osadní komisi v Peršíkově, kde se
nám podařilo získat tři členy. Pokud
bude zájem, může vzniknout osadní
komise i v Železných Horkách.
Všem výše zmíněným komisím
a jejím členům přeji, ať si udrží elán
a nadšení, s jakým vstupují do dění
našeho městyse.
Poslední
poděkování
patří
bývalému zastupitelstvu a vedení
městyse. Obzvlášť panu Aleši
Uttendorfskému, který jako starosta
skončil, ale nadále bude členem
Pokračování na str. 3...

Vzácná návštěva. Žáci borovské školy měli v listopadu skvělou příležitost osobně poznat Michaela Žantovského. Tento bývalý politik, diplomat,
tiskový mluvčí, spisovatel a překladatel k nám do muzea zavítal se svým doprovodem na hodinovou besedu díky projektu „Číst Havla“, který pořádá
Knihovna Václava Havla. Právě Michael Žantovský je jejím ředitelem. Foto: Jakub Janáček
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Žáková. TITUL ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

2

PROSINEC 2018

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

PROSINEC 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 19. 11. 2018

Zastupitelé se sešli v počtu
13, omluveni Ing. Karel Tonar
a Mgr. Jana Žáková.
David Burian a Jiří Halama složili
slib členů zastupitelstva.
· ZM schválilo návrh rozpočtu na
rok 2019. Na dotazy ke konkrétním
položkám odpovídala ekonomka
úřadu Magda Hošáková.
· ZM schválilo návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2020 –
2023.
· ZM schválilo zprávu z dílčího
přezkoumání hospodaření úřadu.
Audit odhalil nedostatek ve
zveřejňování návrhu závěrečného

účtu za rok 2017, který spočíval
v tom, že dokument nebyl vyvěšen
na úřední desce až do jeho schválení
zastupitelstvem, ale pouze 15 dní.
· ZM schválilo inventurní komisi
ve složení Jiří Geist jako předseda,
členy Ing. Josef Nevole a Jaroslav
Sedlák, a plán inventur za rok 2018.
· ZM schválilo rozpočtová opatření,
která se na příjmové straně týkala
přijaté dotace od kraje na nátěr
střechy sokolovny a úřadu) a na
výdajové straně prací ve škole
nad rámec projektu a nákup nové
sekačky.
· ZM schválilo záměr vyvěšení

žádosti, která se týká stavby vedení a
zařízení elektronických komunikací.
Jde o novou rozvodnou skříň
pro optiku na pozemku městyse
v katastru Železných Horek.
· ZM bere na vědomí připomínku
Jiřího Geista ke stavbě chaty spolku
TrojHáček u rybníka v Kopaninách,
že je potřeba ji projednat v majetkové
komisi.
· ZM bere na vědomí připomínku
Davida Buriana ke smlouvě s panem
Janem Frühbauerem a pověřilo
kontrolní výbor k jejímu prošetření.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
Rada městyse ze dne 14. 11. 2018
Omluvena Marie Veselá.
· RM schválila žádost ZŠ a MŠ
na čerpání peněžních prostředků
z rezervního fondu a fondu odměn.
· RM schválila žádost ZŠ a MŠ na
jmenování tří členů školské rady za
zřizovatele, a to Ing. Karla Šmída,
Michaely Chlubnové, DiS., a Davida
Buriana.
· RM neschválila účast v soutěži
o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón za
rok 2018.
· RM schválila závaznou cenovou
nabídku firmy 2M projekt s.r.o.
z Havlíčkova Brodu na změnu
územního plánu v hodnotě 47.400
korun.
· RM schválila cenovou nabídku
Ing. Arch. Lenky Horké na projekt
novostavby objektu parkoviště za
cenu 56.000 korun bez DPH. Jde
o parkoviště u sokolovny, které by
...dokončení ze str. 1.

zastupitelstva, předsedou kontrolního
výboru a členem majetkové a stavební
komise. Přeji mu mnoho profesních
úspěchů v budoucím povolání
a pevné rodinné zázemí.
Na závěr vás, vážení spoluobčané,
prosím o trpělivost a pochopení,
že vše, co budeme dělat, je pro
dobro městyse a nás všech.
Přeji vám krásné a především klidné
prožití vánočních svátků mezi
vašimi blízkými a v novém roce 2019
hlavně, ať jste zdraví, spokojení a ať
se vám daří!
Přemysl Tonar, starosta

mohlo v budoucnu sloužit i pro
novou mateřskou školu. Kapacitu by
mělo 35 stání pro auta a 1 stání pro
autobus.
· RM schválila zábor pozemku pro
potřeby stavby III/35010 Peršíkov.
Rozhodnutí se týká mostku u bývalé
hasičárny, který se bude opravovat.
Při opravě bude uzavřen a doprava
povede po objízdné trase po místní
komunikaci.
· RM schválila uzavřít smlouvu
o dodávce dřevní hmoty s firmou
Externí přejímky Vintr s.r.o. Jde
o odpadovou dřevní hmotu ze
sběrného dvora, kterou firma odveze
ke zpracování do Kronospanu.
· RM schválila ceník tiskařských
služeb úřadu městyse – kompletní
ceník najdete na
www.havlickovaborova.cz.
· RM schválila zřídit Majetkovou
a stavební komisi ve složení Michal
Pavlas jako předseda a členové Ing.
Zdeněk Frühbauer, Jiří Geist, Ing.
Aleš Uttendorfský a Ing. Karel Šmíd.

· RM doporučila zastupitelstvu ke
schválení žádost o vyjádření ke stavbě
vedení a zřízení sítě elektronických
komunikací v Železných Horkách
(viz usnesení ZM z 19.11.).
· RM bere na vědomí protokol
o kontrole Úřadu práce Havlíčkův
Brod, který prověřoval, zda
pracovník zaměstnaný u městyse
a placený úřadem práce skutečně
dochází. Nebyly shledány chyby.
· RM bere na vědomí stavební
povolení na akci Havlíčkova Borová,
komunikace a inženýrské sítě pro
výstavbu 10 rodinných domů v ulici
Polní.
Rada městyse z 19. 11. 2018
Omluven Ing. Karel Tonar
· RM schválila zřízení Redakční
komise ve složení předseda Bc.
Hana Tonarová, a členové Ing. Linda
Burianová, Ing. Jana Pavlasová,
Bc. Jakub Janáček, Mgr. Martina
Brychtová, Mgr. Jana Žáková a za
úřad Ing. Jana Stránská.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Tříkrálová sbírka 2019

Každý rok na začátku ledna můžete v českých městech
a vsích potkat koledníky v kostýmech Tří králů.
V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od
domu k domu nebo koledují v ulicích. I v Havlíčkově
Borové a Peršíkově budou opět koledníčci chodit při
Tříkrálové sbírce, kterou již tradičně pořádá Charita České republiky ve
spolupráci s farností Havlíčkova Borová. Sbírka proběhne v sobotu
5. 1. 2019. Z výtěžku sbírky poté Charita ČR celoročně pomáhá především
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Otevřete nám prosím dveře a potřebným svá srdce a štědré dlaně. Společně
s Tříkrálovou sbírkou pomůžete mnoha lidem v nouzi.
Marie Doležalová
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Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané, předem vám všem děkuji za vaši důvěru, kterou jste
do mne v letošních volbách vložili. Je to pro mne veliká čest, zároveň však
i obrovská zodpovědnost. A chci předeslat, že nikdo z nás nepřišel hned
všechno drasticky měnit a dělat věci úplně jinak než předchozí vedení.
Určité změny však máme samozřejmě v plánu. Především hospodaření
s obecní vodou dozná jistých změn. Jarní odečet vodoměrů provedou
zaměstnanci městyse a podzimní odečet si občané nahlásí na úřadě sami. Při
jarním odečtu bude provedena vizuální kontrola vodoměru a jeho evidence.
Následně budou probíhat výměny vodoměrů, které jsou mnohdy za hranicí
životnosti. Dále nás čeká hledání dalších vhodných vodních zdrojů pro naši
obec. V této chvíli je jistě vhodné dostat do povědomí občanů nutnost šetřit
s vodou. Havlíčkova Borová měla vždy vody dostatek, bohužel extrémní
sucha se dotkla i nás. Mezi nepříliš populární změnu patří již avizované
navýšení ceny vodného.
Lesní hospodaření se příliš neodchýlí od stávajícího modelu. Těžba bude
v příštím roce opět omezena na zpracování kalamitního kůrovcového dřeva
a polomů. Bude se dále pokračovat v obnově a zalesňování vytěžených
míst a opět půjdeme cestou přirozeného zmlazení porostů. O hospodaření
v obecních lesích vás budeme informovat na začátku příštího roku.
Rád bych poděkoval bývalému starostovi Ing. Aleši Uttendorfskému
a bývalému místostarostovi Mgr. Otto Hájkovi za jejich dosavadní práci pro
městys Havlíčkova Borová.
Závěrem vám všem přeji klidné a radostné prožití vánočních svátků
Ing. Josef Nevole
a v novém roce pevné zdraví.

Usnesením
Rady městyse byl
v pondělí 19. listopadu schválen
vznik redakční rady. Na tom, že by
byla potřeba, se po volbách shodla
většina zastupitelů. Redakční rada
je v podstatě komisí, které může
Rada městyse zřizovat jako své
iniciativní a poradní orgány. Protože
je však zažitý název „redakční rada“,
budeme ji tak nazývat i my.
Poprvé se sešla hned v úterý 20.
listopadu, a to ve složení: Bc. Hana
Tonarová, Ing. Linda Burianová,
Mgr. Martina Brychtová, Bc. Jakub
Janáček, Ing. Jana Pavlasová, Mgr.
Jana Žáková, + pracovník úřadu
městyse Ing. Bc. Jana Stránská.
Scházet by se měla rada jednou
měsíčně, z jednání se pořizuje zápis.
Členové redakční rady se schází ve
svém volném čase a bez nároku na
odměnu (výjma pracovníka úřadu).
Úkolem redakční rady bude FINANČNÍ VÝBOR V NOVÉM SLOŽENÍ
v první fázi nové nastavení uzávěrek Naši noví zastupitelé na svém ustavujícím zasedaní zvolili nové pětičlenné
a výroby tak, aby občané dostávali složení finančního výboru. Dovolte mi tedy, abych vám členy výboru ve
Borovské listy první týden v měsíci. stručnosti představil. Předsedou výboru je David Burian a členy Ing. Jana
Proto nebude možné přijímat Pavlasová, Michaela Chlubnová Dis., Mgr. Iveta Neubauerová a Ing. Linda
příspěvky po uplynutí uzávěrky, Burianová. Byť to vůbec nebude znít skromně, jsem přesvědčen, že výbor
čímž vás všechny, kdo přispíváte do v tomto složení má na základě své odbornosti a chuti pracovat pro obec
zpravodaje, prosíme o pochopení všechny předpoklady k tomu provést nás bez úhony náročným čtyřletým
a včasné zaslání příspěvků. Termín obdobím, které nás po finanční stránce čeká.
uzávěrky pro lednové číslo bude 20. Je důležité si uvědomit, že nám v příštím roce začíná etapa, která bude
prosince.
ve znamení rekordně vysokých investičních nákladů v podobě výstavby
Jisté změny bychom chtěli udělat čističky odpadních vod a výstavby nových parcel. Nový starosta přebírá
i po obsahové a koncepční stránce úřad městyse s minimem finančních prostředků a ČOV nás bude stát sto
Borovských listů. To znamená milionů. Je tedy zřejmé, že započaté volební období se stane i obdobím
nabídnout čtenářům větší pestrost utahování opasků, odříkání si a hledání úspor všude, kde se dá. Na základě
rubrik, čtivější zpracování usnesení těchto skutečností je mi jasné, že některá opatření a doporučení finančního
zastupitelstva i rady městyse. V plánu výboru, která budeme našim zastupitelům předkládat, nám body oblíbenosti
máme také zapojit do spolupráce jistě nepřinesou. O to více si vážím členek výboru, že se i přesto rozhodly
samotné občany i jednotlivé spolky, převzít velkou část zodpovědnosti nad kontrolou toho, jak bude s finančními
ale také třeba zastupitele, předsedy prostředky nakládáno. Věřím, že jako tým budeme pracovat svědomitě
výborů a komisí. Chtěli bychom, a v prospěch našich občanů. Nutno doplnit, že mám na mysli dlouhodobý
aby lidé z obce mohli více sledovat prospěch.
dění na radnici, jaké aktuální otázky O co méně populární opatření bude vedení obce muset provádět, o to více
se řeší, a mohli tedy vidět i tak bude muset být naše hospodaření transparentní a srozumitelné. Náš výbor
říkajíc pod pokličku. Větší důraz bude využívat všech dostupných prostředků k tomu, abyste byli o naší
bychom chtěli dát i na korekturu, finanční kondici i plánovaných výdajích pravdivě informováni. Pokusíme
aby se nestávalo, že ve
se o to, aby řeč o financích nebyla
ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
zpravodaji vyjdou texty s
pouze obyčejnou spletí nic
řadou chyb.
Název účtu
Zůstatek k 31. 10. 2018
neříkajících čísel. Ve skutečnosti
Lidé nám již nyní
2.897.484,60 je totiž jedno, zda se staráte
mohou dodávat své BÚ Česká spořitelna
o hospodaření vašeho osobního
náměty, nápady, dotazy Fond rozvoje bydlení ČS
413.715,11 rodinného
rozpočtu
anebo
i texty k uveřejnění
rozpočtu
celé
obce.
Nemusíte
mít
574.260,72
(podepsané a s uvedeným ČSOB Municip.konto
vysokoškolský titul z ekonomie.
21.098,79 Stačí vám pouze selský rozum
kontaktem) přímo do ČSOB Spořící účet
úřadu městyse nebo ČNB Účet dotace
1.024.148,19 a dostatek informací o tom, jaké
na e-mailovou adresu:
máte příjmy a jaké máte výdaje.
Fond vodovody a kanalizace
2.159.196,00
h.tonarova@seznam.cz.
Pak už je to jen o zodpovědnosti
Hana Tonarová, předseda CELKEM
7.089.903,41 a o tom přistupovat k hospodaření
redakční rady
Největší příjem za říjen: daň z přidané hodnoty ve výši 585.132 Kč. s veřejnými prostředky tak, jako by
byly vaše vlastní.
Největší výdej za říjen: práce ZŠ ve výši 1 136 429 Kč.
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Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

za finanční výbor David Burian
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CHYSTÁME VÝSTAVBU ČOV A KANALIZACE

Třetí listopadové pondělí se
v zasedací místnosti Úřadu
městyse konalo neveřejné zasedání
zastupitelů a členů majetkové
a stavební komise ohledně výstavby
čistírny odpadních vod (ČOV)
a kanalizace v naší obci. Toto
jednání trvalo bezmála dvě a půl
hodiny, během nichž byli přítomní
podrobně seznámeni s celou anabází
od neúspěšného výběrového řízení
v roce 2014 až po současný stav,
kdy výstavba pomalu spěje ke své
realizaci.
Na zasedání byli přizváni dva
hosté. RNDr. Ladislav Stehno, který
byl v roce 2014 osloven s žádostí
o
technologicko-ekonomické
posouzení původního projektu
ČOV a kanalizace. Jako druhý byl
přizván Ing. Josef Novotný, jenž byl
po výsledku posouzení požádán o
vypracování projektu zcela nového.
Původní
projekt
obsahoval
zásadní nedostatky. Byl navržen
s částečně jednotnou kanalizační
sítí. V části obce by se budovala
nová, někde by zůstala kanalizace
původní. Některé části kanalizační
sítě jsou používány jako vodoteč,
popřípadě
trpí
průsaky
ze
spodních vod. Tím by docházelo
ke kontaminaci vody čisté se
splaškovou a kontaminovanou vodu
by bylo následně nutné v čistírně
likvidovat. To by zvyšovalo náklady
na provoz a snižovalo účinnost
čištění z důvodu narušení čistících
procesů. Podle výpočtů by byl
podíl těchto balastních vod více
než 2/3 objemu. Z tohoto důvodu
je celá síť kanalizace řešena jako
takzvaná oddílná, kdy bude dešťová
kanalizace fyzicky oddělena od
kanalizace splaškové. Potrubí pro
splaškovou kanalizaci bude nově
vybudované a současná kanalizace
bude v největší možné míře využita
pro kanalizaci dešťovou.

Kořenová čistírna je na konci
životnosti
Původní projekt také žádným
způsobem neřešil část obce, která
dnes ústí do kořenové čistírny.
V tomto směru byla RNDr. Stehnem
vypracována studie, ze které jasně
plyne, že stávající kořenová čistírna je
v současné době na konci životnosti
a není schopná do budoucna plnit
svou funkci čištění odpadních vod.
Bylo zvažováno několik variant
od dvou čistíren přes přečerpávací
stanici z místa dnešní kořenové
čistírny. Nakonec projektant našel
gravitační
řešení
kanalizační

přípojky tak, že bude pouze
jedna
čistírna
a
kanalizace
bude zbudována bez nutnosti
přečerpávání. Nová ČOV včetně
technologie je navržena na kapacitu
900 obyvatel s dostatečnou rezervou
pro předpokládaný rozvoj obce.
Nový projekt bohužel zkomplikovala
změna podmínek uznatelných
nákladů při výstavbě kanalizací od
Operačního programu životního
prostředí (OPŽP). Z důvodu
přetlaku žádostí na výstavbu ČOV
byla část uznatelných nákladů
ponížena o stávající kanalizační
sítě, které ústí do již vybudovaných
čistíren bez ohledu na jejich stav.

Co to pro nás znamená?
Do uznatelných nákladů nemůžeme
zahrnout část ústící do kořenové
čistírny. Financování této části se
řeší s Ministerstvem zemědělství
(MZ), které vydalo dotační výzvu
za podobných podmínek. Limit
uznatelných nákladů dle dotačního
programu OPŽP je 90 tisíc korun
na
ekvivalentního
obyvatele
a mezi uznatelné náklady je možné
zahrnout i přípojky na hranici
pozemků. Na rozdíl od MZ, které
počítá s uznatelným nákladem na
obyvatele 80 tisíc korun a přípojky
navíc není možné do uznatelných
nákladů zahrnout.
Další možnosti dotací a financování
akce řešilo již minulé vedení obce
podrobně v Borovských listech
v září 2018. Je otevřena možnost
dotace z Kraje Vysočina, zbytek
akce bude kryt z úvěru ze státního
fondu životního prostředí (SFŽP).
Pro maximální možné využití bude
výstavba kanalizace probíhat tak, že
část vedoucí na kořenovou čistírnu
bude realizována až v závěru celé
akce. Tím zvedneme šance na
získání financí.
Výběrové řízení
Projekt je připraven k výběrovému
řízení. To je zatím plánováno jako
dvoukolové. V první části bude
posuzována schopnost dodavatelů
dodat dílo v požadované kvalitě.
Podmínky jsou nastaveny tak,
aby se o zakázku mohly ucházet
pouze společnosti, které již zakázky
obdobného rozsahu realizovaly. Při
výběrovém řízení bude přihlíženo
k referencím ze strany zadavatelů
staveb. Tím by měly být eliminovány
nabídky ze stran účelových
společností vzniklých pouze za
účelem finančních operací se
stavebními zakázkami. Do druhého
kola budou vybrané společnosti

vyzvány k předložení finančních
nabídek. Další velkou výzvou bude
výběr technického dozoru investora
(TDI). Ten by měl být přítomen na
stavbě prakticky denně, zastupovat
zájmy obce a dozorovat správný
průběh prací jak z pohledu kvality,
tak dodržování technických postupů
a eliminaci případných víceprací. Na
tento post bude vzhledem k rozsahu
zakázky také vypsáno výběrové
řízení, v kterém bude přihlíženo na
předešlé zkušenosti a reference.
Pro výběr zhotovitele díla se
počítá přibližně se třemi měsíci.

Ilustrační foto: Michal Pavlas

Pokud nenastanou komplikace při
výběru, můžeme odhadovat začátek
stavebních prací na polovinu roku
2019. Výstavba díla takového
rozsahu je odhadována na 2 – 2,5
roku.
V rámci výstavby bude uložena
nová splašková kanalizace a bude
posouzen stav všech odhalených sítí.
Přípojky jednotlivých objektů budou
součástí díla. Každá bude ukončena
kontrolní šachtou na obecním
pozemku. Napojení objektu do
kontrolní šachty půjde na náklady
majitelů objektů. Jednotlivé objekty
jsou ze zákona povinny provést
napojení na obecní kanalizaci
a současně jsou povinny provést
taková opatření, aby nedocházelo
ke kontaminaci splaškových vod,
vodou dešťovou, popřípadě vodou
z různých drenáží a podobně.
Tyto vody by měly být svedeny
do kanalizace dešťové. V případě,
že má objekt vlastní čistírnu, tato
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informováni ohledně případných
dopravních omezení a nutné
koordinace prací pro napojení.

Ilustrační foto: Michal Pavlas

bude muset být odstavena. Pro
správnou funkci ČOV je nutné
do splaškové kanalizace vypouštět
vodu nepředčištěnou, do dešťové
kanalizace je vypouštění vody
z domovních čistíren zakázáno.
Vedení obce v rámci výstavby počítá
s ustavením komise pro výstavbu
ČOV, která bude sloužit jako
zprostředkovatel mezi zhotovitelem
díla a občany. Jejím hlavním úkolem
bude seznámení dotčených občanů
s postupem prací tak, aby byli včas

Náklady na čištění
Provozní náklady na čištění
splaškové vody se v čistírnách
obdobné
velikosti
pohybuje
v rozmezí 30 - 40 Kč/m3. Ze strany
státu jsou aktuálně velké tlaky na
kalkulace ceny stočného tak, aby se
v rámci výběru poplatku přispívalo
do tzv. fondu obnovy. Zjednodušeně
řečeno by obec měla z výběru
stočného ušetřit takové prostředky,
aby po ukončení životnosti ČOV
měla prostředky na výstavbu nové.
Tento fond byl vedením obce zřízen
v roce 2015 a v současné době na
něm jsou prostředky ve výši téměř
2,2 milionu korun. Pokud by došlo
k výpočtu ceny dle doporučení
státu, musela by se pohybovat
v rozmezí kolem 100 korun za
kubík. Předpokládaná cena stočného
bude
nakonec
kompromisem,
zjednodušeně lze říci, že bude
nastavena
dle
vodárenské
společnosti VAK Havlíčkův Brod.
Je to nutné?
Vzhledem ke shora řečenému
možná vyvstává otázka, zda je

PROSINEC 2018

nutné útrapy spojené s výstavbou
absolvovat. Aktuálně má městys
prodloužené povolení k vypouštění
znečištěných vod. Za vypouštění
těchto vod jsou však placeny pokuty
a jejich výše bude v budoucnu
růst násobně. Po roce 2025
stát předpokládá úplný zákaz
vypouštění. Navíc jsou zde silné
náznaky na přenesení sankcí za
znečišťování z obcí na jednotlivé
obyvatele. Je třeba říci, že Havlíčkova
Borová je společně s Habry poslední
obcí obdobné velikosti na Vysočině,
která zatím nemá ČOV odpovídající
současným požadavkům. Čekají nás
tři náročné roky spojené se zvýšeným
hlukem, prašností, provozem těžké
techniky, zhoršením obslužnosti
a dopravní dostupnosti. Vedení obce
v čele s komisí pro výstavbu ČOV
a
stavební
komisí
vynaloží
maximální úsilí na to, aby občanům
pomohla tímto obdobím projít
s co nejmenším omezením.
S případnými dotazy ohledně
výstavby se můžete obrátit na
zastupitele či členy stavební komise,
kteří na vaše otázky buď odpoví
přímo či zprostředkují odpověď od
projektanta či oponenta projektu.
Za stavební komisi Michal Pavlas

TROJHÁČEK – OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ROKEM

Pomalu
se
nám
blíží
konec roku a
i my bychom
vám rádi popřáli všechno dobré.
Než tak ale učiníme, dovolte nám,
abychom trochu zavzpomínali na
vše, co jsme letos dokázali... Jsme
rádi, že letošní rok jsme mohli
otevřít tak krásnou akcí jako byla
Beseda nad knihou Peršíkov 12172017 s paní Věrou Andresovou.
Městys nám v letošním roce
pronajmul klubovnu v místní
sokolovně, kam docházíme s dětmi
na rybářský kroužek, když se nedá
být u vody. Jsme velice vděční za tyto
prostory, které jsme si vymalovali,
od členů jsme dostali regály na naše
keramické náčiní, židle i gauč. Naši
nejmenší TrojHáčci se také podíleli
na úklidu klubovny a věříme, že se
jim v těchto prostorách bude líbit,
tak jako se jim líbí u vody, kde jsou
nejen rybáři, ale i rybníkáři. ☺
Čištění Borovského potoka aneb
potok není skládka - naše oblíbená
již po šesté uskutečněná super
akce. Sešlo se nás přes šest desítek
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úžasných lidí, nebyli jsme sami,
v rámci celé akce uklidmecesko.
cz, které se zúčastnilo 113 307
dobrovolníků, z toho 73 564 dětí
a bylo odklizeno 1 884 tun odpadu,
bezva že? ☺ Závěrem celého
odpoledne bylo pálení čarodějnic.
A překvápko přichystala rodina
Doleželova, když přivezla jejich
finské lázně. Wow! Tolik nadšených
koupajících se dětí na konci dubna,
to se vidí zřídkakdy, díky za to.
V září jsme navázali akcí World
Cleanup Day, jehož se kromě
nás účastnilo dalších 17 milionů
lidí ze 158 zemí – tak co myslíte,
bude nás na jaře víc? Na konci
bývá buřt na ohni, klobása
z udírny a svařák, kde jinde než
u nás na rybníce. Už jste u nás byli?
Že nikoli? Tak přijďte. Pokusíme se
vše zajistit, aby se nám společnými
silami podařil celý ten obrázek
složit, s rázem krajiny, kamennými
stupni s tůněmi, ovocnou alejí a pro
nás tak nezbytnou chatkou. Nejen
pro skladování, zázemí pro rybářský
kroužek, ale také pro pořádání
závodů a různých společenských

akcí. A když bude přát ledový čas,
chystáme závody na „dírkách“, noční
závody v létě a bude-li dostatek vody,
tak i listopadový výlov, to vše u nás
na rybníce.
O prázdninách jsme se zapojili
do Letní školy seniorů, kterou
pořádal Kraj Vysočina. Naše role
byla organizační a věříme, že jsme
docílili toho, aby si senioři i v těch
úporných vedrech mohli jednotlivé
přednášky užít.
Svatomartinského průvodu se letos
na náměstí sešlo ku dvěma stovkám,
děkujeme moc sv. Martinovi Tomáši
Strnadovi, TJ Sokol za azyl a taneční
skupině Novus Origo za tradiční
ohňovou show. Hned prvního
prosince jsme uspořádali tradiční
vánoční dílnu, vypili si v klidu
svařák, snědli buchtu a popřáli si do
nového roku hodně zdraví.☺
A závěrem snad jen zmíníme, že
se v příštím roce máme na co těšit
i mimo rybník☺. Tak, nezbývá než
Vám popřát krásné Vánoce prožité
v klidu se svou rodinou, do nového
roku jen to nejlepší a moc děkujeme
za Vaši přízeň!
Trojháček
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O listopadu se říká, že je to měsíc,
který je pochmurný. Venku se brzy
stmívá, často bývají plískanice nebo
mlhy a příroda, která ztratila svoji
barevnost, se ukládá k zimnímu
spánku. V naší školce ale pochmurná
nálada rozhodně nepanuje, protože
Trpaslíci i Rybičky mají stále plno
povinností, her i zábavy.
AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY
· zahájili jsme pravidelné úterní
cvičení „Děti na startu“
· Trpaslíci i Rybičky se zúčastnili
svatomartinské procházky, kterou
připravili žáci 9. ročníku
· v kině Krucemburk jsme zhlédli
pásmo pohádek „Krtek a Vánoce“
· o listopadové čtení pohádek před
odpoledním odpočinkem se ve
školce postarali další 3 hosté
· třída Rybiček zahájila společně
s žáky VIII. ročníku celoroční
projekt „Od hlavy až k patě“
· Rybičky se již potřetí setkaly
s žáky VII. ročníku při čtení pověsti
„O zlém správci Šokrovi“
· děti se společně s rodiči, prarodiči
a sourozenci vydali na tradiční
podvečerní „Uspávání broučků“

Moje tělo a péče o zdraví
S podzimními změnami počasí
vždy souvisí zvýšená péče o naše
tělo, a proto jsme tomuto tématu
věnovali značnou pozornost. Ve
třídě malých Trpaslíků jsme se
zaměřili na poznávání viditelných
částí lidského těla a vyprávěli jsme si
o důležitosti dodržování základních
hygienických návyků, ke kterým
bezpochyby patří umývání rukou,
čištění zoubků, používání kapesníku,
zdravé stravování nebo otužování.
Nejvíce si však děti užívaly návštěvu
paní doktorky Lenky Nevolové.
Všichni, včetně paní doktorky, si
přinesli do školky plyšovou hračku
a hra na nemocnici pro medvídky
mohla začít. Ukázku některých
běžných vyšetření na medvídkovi i
na dětech přijali všichni s úsměvem.
Paní doktorka touto hrou směřovala
k jedinému cíli – překonávat obavy

Kluci z osmičky připravili holkám tříchodové menu. Foto: ZŠ

dětí z lékařů, vyšetření a lékařských
ordinací. Zbavit ty nejmenší strachu
z „bílých plášťů“ a nenásilně je
vést k vědomí, že lékaři jim chtějí
pomáhat. Děkujeme paní Nevolové
za pěkný zážitek.
O tom, co všechno lidské tělo
ukrývá, se na vlastní oči přesvědčily
i Rybičky. Výbornou pomůckou pro
děti byla skládací kostra, díky které
mohly nahlédnout i do míst, kde se
ukrývá srdce, plíce, žaludek a další
důležité orgány. Všechny činnosti,
které se váží k lidskému tělu, Rybičky
moc bavily, ať už to bylo počítání,
skládání, kreslení nebo vystřihování.
Většina dětí ze třídy Rybiček jsou
praví předškoláci, kteří se intenzivně
připravují na zápis do I. třídy a chtějí
toho co nejvíce vědět a umět. To, že
budeme dále podrobněji zkoumat
lidské tělo, přijali s nadšením.
Společně s žáky 8. ročníku ZŠ jsme
zahájili celoroční projekt „OD
HLAVY AŽ K PATĚ“. Osmáci se na
jednu vyučovací hodinu proměnili
v učitele biologie a hravou formou
vedli Rybičky k bližšímu poznání
lidské kostry a lebky. Děti svým
„učitelům“ prodaly vše, co doposud
věděly, a nebylo toho málo. Svoji
šikovnost předvedly také při plnění
výtvarného úkolu – vykreslit lidský
obličej se všemi detaily.

Děti ze školky „uspávaly
broučky“
Podzim se pomalu chýlí ke svému
konci a brzy převezme vládu nad
přírodou zima. Dny se rychle krátí a
to je ten správný čas na naše tradiční
„uspávání broučků“. I letos se ve
čtvrtek 22. listopadu po setmění
vypravily děti ze školky v doprovodu
svých rodičů, prarodičů a sourozenců
na večerní dobrodružnou cestu. Šel
nás celý průvod. Vždyť se nás celkem
sešlo 85. Natěšené děti s lampionky
a lucerničkami hledaly rozsvícená
světýlka, která je neomylně vedla

ulicemi našeho městyse až na hřiště
u vodárny. Tam už na všechny čekal
zářící domeček vyřezaný z velké
dýně. Děti se u dýňového domečku
symbolicky rozloučily s podzimem
pásmem písniček a básniček. Celí
prokřehlí, ale spokojeni z dobře
vykonané práce - uspání broučků jsme se rozcházeli domů.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

LISTOPAD VE ŠKOLE
6. 11. Příběhy bezpráví – beseda
s J. Stojanem a J. Fantou (pro 9.
ročník)
9. 11. Svatomartinská procházka
– tradice v předvánočním období
Kateřina Antlová – náslechy
praktikantky na 1. stupni
14. 11. Podzimní výšlap 2. a 3.
ročníku k Poustevníkově studánce
15. 11. Kino
Krucemburk
–
filmové pohádky pro 2. a 3. ročník
Havel tady a teď – beseda
s M. Žantovským, převzetí daru
Knihovny Václava Havla
VČD Pardubice: Tančírna
– divadelní představení pro žáky
2. stupně
efektivního
16. 11. Kurz
rodičovství – divadelní představení
spolku JenTak
20. 11. Návštěva
knihovny
povídání o místních pověstech
s p. Sobotkovou (6. ročník)
Jednání školské rady
21. 11. Testování školní inspekce –
dopravní výchova (žáci 9. ročníku)
26. 11. Čerstvý vítr z hor –
projektový den (přírodovědné
odpoledne)
27. 11. Děti čtou dětem – 7. ročník
čte borovské pověsti žákům MŠ
(O zlém správci Šokrovi)
Mám chytré tělo
–
vzdělávací program
7
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DIPLOMAT A ELEGÁN
KAŽDÝM COULEM.
MUZEUM NAVŠTÍVIL
MICHAEL ŽANTOVSKÝ.
NE POPRVÉ…
Tak vzácná návštěva nejezdí každý
den. V listopadu do Borové při svých
cestách po Vysočině zavítal Michael
Žantovský. Psychiatr, překladatel,
velvyslanec, tiskový mluvčí, politik,
spisovatel, diplomat. Zapomněli
jsme v bohatém výčtu jeho profesí
na něco? Žáci borovské školy tak
měli skvělou příležitost osobně
poznat člověka, který odvedl pro
Českou republiku velký kus práce za
hranicemi naší vlasti.
To on simultánně překládal
slavný projev Václava Havla ve
Spojených státech, po kterém
nadšení kongresmani neustávali
dlouhé minuty v potlesku. On
osobně poznal britskou královnu
a mnohokrát přátelsky hovořil
s Georgem Bushem či Billem
Clintonem. Právě Žantovský se
pustil do těžkých překladů Woodyho
Allena. To jemu se dostalo cti potřást
si rukou s Dalajlámou. Není na světě
mnoho lidí, kteří mají za sebou tolik
zajímavých životních rolí.
„Víte, vlastně tu nejsem poprvé.
Kdysi, je tomu už šedesát let, jsem
rodný domek Karla Havlíčka
navštívil se svým otcem, který byl
jeho velký obdivovatel,“ ponořil se
do vzpomínek ještě před vchodem
do muzea Michael Žantovský.
„Jak vlastně k setkání borovských
žáků s panem Žantovským došlo?
Naše škola se v loňském roce
zapojila do projektu Číst Havla,
poslala na facebookové stránky
Knihovny Václava Havla i záběry
z tohoto projektu, a tak jsme se
dostali do databáze škol, které si
zasloužily v rámci nového projektu
Václav Havel tady a teď překvapivý
dárek - besedu s Michaelem
Žantovským, jenž nám přiblížil
svoje životní osudy, zodpověděl
několik otázek a přidal navíc velkou
krabici plnou knih, fotografií či
nahrávek spojených s postavou
Václava Havla,“ vysvětlila na webu
borovské školy Lenka Havlíková.
A Žantovský s nezbytnou šálou kolem
krku v sobě duši diplomata a profesi
tiskového mluvčího určitě nezapřel.
Dokázal zaujmout snad každého
z dětí i dospělých, kteří se příjemného
posezení účastnili. Hovořil o svém
životě, o působivých zážitcích
i o ideji Knihovny Václava Havla.
Jen další takové besedy...
„Abych pravdu řekl, očekával
jsem leccos, ale tohle opravdu ne.

číslo
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Prakticky po celou dobu jsme se
mohli něco dozvědět. Znáte takové
ty besedy, kde se těšíte, až začne
ten člověk vyprávět o něčem, kvůli
čemu ho třeba znáte nebo co jste
slyšeli o tom člověku zajímavého?
Pan Žantovský má velice zajímavý
život, který nám nedovoloval vnímat
nic jiného než jeho vyprávění. A
když náhodou polevil, okamžitě se
ho na něco zeptal Jakub Janáček,“
řekl o setkání deváťák Lukáš Balcar
a doplnil: „Díky tomu jsme měli
možnost poznat, jaký pan Žantovský
je, protože každý, kdo nás zná, ví, jak
někdy míváme problémy pokládat
otázky. Takže rozhodně děkujeme za
prokázání menší službičky. Na závěr
nám pan Žantovský s úsměvem
věnoval menší knihovničku pro
naši školu. Když jsem se poté ptal
spolužáků, drtivá většina hodnotila
kladně. Rozhodně se domnívám, že
bychom byli vděčni za další takové
besedy. Protože je to jistě velmi dobrý
a spolehlivý zdroj informací pro nás
jako budoucí studenty středních
škol. Moc děkujeme za návštěvu
Michaela Žantovského, děkujeme
zmiňovanému Jakubu Janáčkovi
a hlavně bychom chtěli poděkovat
paní ředitelce, která nám tuto besedu
umožnila.“

T o ,
že úspěšný
diplomat na žáky
zapůsobil,
bylo
skutečně cítit. Padaly
dotazy zvídavé i
překvapující. A sám
Žantovský je dokázal
upřímně ocenit.
Jednu velkou chybu
však celé setkání
opravdu mělo. Kvůli
nabitému programu
hosta trvalo pouze
hodinu.
Jakub Janáček

Svatomartinská procházka
Tradičně, jako každý rok, se žáci
devátého ročníku ujali organizace
zábavně poučného programu ke
dni Svatého Martina. Pro tuto akci,
která proběhla v pátek 9. 11., si
deváťáci připravili v okolí kostela
šest stanovišť, na kterých žáci
mateřské i základní školy plnili
zábavné úkoly týkající se různých
svátků, jako je již zmíněný Svatý
Martin, Svatá Kateřina, Dušičky,
Vánoce, Tři králové a Svatý Mikuláš.
Úkoly spočívaly například v hledání
uhlí, zdobení stromečku nebo
luštění pranostik. Kromě toho
si deváťáci připravili i povídání
o jednotlivých svátcích a tradicích
tohoto předvánočního období. Po
splnění úkolů čekala na účastníky
sladká odměna v podobě tradičních
svatomartinských rohlíčků a teplého
čaje na zahřátí.
„I když byla zima, tak jsme to
zvládli. Myslím, že se nám to
povedlo.“ Takovéto a podobně
pozitivní komentáře zazněly z úst
organizátorů i účastníků, z čehož
vyplývá, že se program vydařil, a to
i navzdory sychravému počasí.

Počasí nám při svatomartinské procházce nepřálo. Foto: ZŠ

Marek Kotrč a deváťáci
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Činnost JSDHO Havlíčkova Borová v roce 2018
Jednotka
sboru a uchráněno bylo za 14,5 mil. Kč.
d o b r o v o l n ý c h Při těchto požárech nikdo nezemřel
hasičů
obce ani nebyl zraněn. Dvakrát vyjížděla
Havlíčkova Borová je jednotka na únik nebezpečné látky.
jednotka požární ochrany (JPO), V prvním případě šlo o taktické
která je zřizována městysem cvičení v areálu ACO Přibyslav
na základě §29 a § 68 zákona a podruhé jednotka likvidovala únik
133/1985 Sb., o požární ochraně. ropné látky na komunikaci.
Jednotka má územní působnost Členové jednotky se také letos
a je zařazena do požárního zúčastnili potřebných odborných
poplachového
plánu.
Územní školení a zdravotních prohlídek,
působnost znamená, že jednotka aby dál mohli vykonávat službu ve
zasahuje i mimo katastr obce. výjezdové jednotce.
Naše jednotka má nově 21 členů. Závěrem
děkuji
členům
Je tvořena velitelem, třemi veliteli výjezdové jednotky za jejich
družstev, pěti strojníky a dvanácti práci v jednotce, obci Havlíčkova
hasiči. V jednotce je jedenáct Borová děkuji za spolupráci a za
nositelů dýchací techniky a čtyři materiální a finanční podporu,
pilaři. Členové jednotky vykonávají a přeji nám všem, aby mimořádných
službu bezplatně.
událostí bylo v příštím roce co
Výjezdová jednotka zasahovala nejméně.
k 24. 11. 2018 u 43 událostí. Největší
velitel JSDHO Havl. Borová Michal Fišer
část,
33
výjezdů,
tvořily
technické
pomoci. Ve výčtu
nejčastějších událostí
nechyběla
likvidace
obtížného
hmyzu,
odstranění
stromů
z komunikací, oplach
čerpání
Mladí hasiči v Ledči nad Sázavou komunikace,
vody
a
v
letošním
V neděli 18. listopadu brzo ráno nově dovoz vodyroce
do
jsme vyrazili autobusem na soutěž vodojemu. K požáru
do Ledče nad Sázavou. Soutěžilo se vyjížděla
jednotka
ve štafetě 4x60 metrů ve sportovní osmkrát. V důsledku
hale. Na tento typ závodu jsme jeli nastalého sucha se
úplně poprvé, takže jsme se těšili převážně
jednalo
a zároveň obávali, zda to všechno o požáry polního
zvládneme. Na závod jsme se pilně a lesního porostu.
připravovali v tělocvičně základní Ve dvou případech
školy. I přes to, že jsme byli úplnými se jednalo o požár
nováčky, naše družstva se nenechala průmyslových objektů.
zastrašit a tvrdě bojovala.
na majetku
Nejlepší umístění si přivezli naši Škoda
přesáhla
10,6 mil. Kč.
nejmladší, kteří vybojovali úžasné
3. místo. Ostatním se také dařilo
a odvezli si nejen spoustu zážitků,
Svoji podzimní sezonu na začátku listopadu ukončili
ale také zkušeností. S medailemi na
borovští fotbalisté, kteří do soutěží vysílají dva dospělé
krku jsme se vrátili do Borové a už se
týmy, jedno družstvo dětí a do tréninku se pilně zapojují
těšíme na další závod.
také nejmenší fotbalisté v předpřípravce. Jak se jim vedlo?
za vedoucí MH Eliška Hájková
Sledujte web: www.tjsokolborova.cz
Setkání seniorů
Pět desítek usměvavých a aktivních
seniorů přišlo v sobotu 24. listopadu
odpoledne do sokolovny, aby si tam
užilo tradiční podzimní setkání.
Zaplnili dva dlouhé stoly a od
začátku bylo patrné, jak rádi se vidí,
neboť sál okamžitě zaplnil družný
hovor i smích.
Na úvod se jim představili noví
představitelé obce, starosta Přemysl
Tonar a místostarosta ing. Josef
Nevole. Ti seniorům předestřeli, co
nás čeká v dalších letech za akce.
Největší záležitostí bude výstavba
čistírny odpadních vod. Senioři se
ptali na nejrůznější záležitosti, třeba
na odečet vody, opravu komunikací,
navrhovali různá řešení problémů,
například nedostatku vody, a bylo
vidět, že o všem přemýšlí a nejsou
k dění v obci lhostejní. Starosta
i místostarosta jim zdůraznili, že
jsou vždycky na úřadu vítáni, že
budou rádi za jejich nápady, náměty,
připomínky.
Pak se místostarosta chopil heligonky
a hrál k poslechu oblíbené písničky.
A když nehrál, tak spolu se starostou
obcházeli seniory a debatovali s nimi
přímo u stolů. (red)

Silvestrovský výběh
Borovské desítky
Zveme všechny na tradiční výběh
Borovské desítky. Proběhneme si
pohodovým tempem trasu letního
závodu a následně nad šálkem něčeho
teplého probereme letošní běžeckou
sezónu a plány na následující rok.
Vítáni jsou všichni bez rozdílu
výkonnosti. Vybíháme 31. prosince
v 14:00 z náměstí. Kdo by se necítil
na běžecké tempo, může se přidat
k pěšímu „předvoji“, který vyráží
o hodinu dříve. Tým Borovské desítky
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE
Poslední prázdninový víkend jsme strávili pod stany v táboře
v Železných Horkách. Počasí nám přálo i nepřálo. V pátek navečer
jsme postavili stany, udělali si oheň, ugrilovali si na něm maso
a stihli pár soutěží. V noci začalo pršet. Vzbudili jsme se do
chladného deštivého rána, vydrželo pršet celé dopoledne. Dětem
to ale vůbec nevadilo, vyřádily se i v pláštěnkách a holínkách.
Odpoledne se počasí umoudřilo a vydrželo až do večera bez deště.
Stihli jsme soutěže i procházku po okolí. Večer jsme poseděli s dětmi
u ohně a potom šli všichni unavení spát. Ráno nás čekalo bourání
stanů a cesta domů. Všichni byli moc spokojení a už se těší na další
spaní pod stanem.
Od září se opět scházíme v sobotu a vyrážíme do přírody. Také
jsme se dali do opravy chatky, kterou máme s myslivci u rybníka
v Koutech. Děti ji pomáhaly natírat. Chodíme na procházky, učíme
se o přírodě, zvěři, pozorujeme zvěř v okolí, krmíme ji. Také jsme
pro děti připravili znalostní soutěž. Děti šly ve skupinkách stezku
v lese, trasu musely najít podle busoly. Po cestě plnily různé úkoly.
Všechny děti to zvládly na jedničku, do cíle trefili všichni. Tam
je čekalo občerstvení v podobě polévky v kotlíku a samozřejmě
i odměny za svoje znalosti a výkony.
Za MS Tomáš Janáček

Promítneme další dokument.

CO MÁTE NA TALÍŘI?

Vánoce se blíží a budeme mít plné stoly jídla. Ale
vydrží to navěky? Naše planeta je stále plnější a počet lidí
raketově roste. Dokážeme se uživit?
Přijďte se podívat na další film našeho dokumentárního
minifestivalu a možná si sami utvoříte svoji představu co nás
a další generace v budoucnosti možná čeká. Snímek „10 MILIARD
– CO MÁTE NA TALÍŘI“ promítneme v pátek 14. prosince od
Jakub Janáček
19 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

14. 12.
2018
16.12.
2018
23. 12.
2018
27. 12.
2018
31. 12.
2018
5. 1.
2019

19:00
pátek
13:30
neděle
17:00
neděle
16:00
čtvrtek
14:00
pondělí
08:00
sobota

5. 1.
2019

18:00
sobota

VALNÁ HROMADA SDH, pozvánka na
str. 9

12. 1.
2019
9. 2.
2019

20:00
sotoba
20:00
sobota

MYSLIVECKÝ PLES, pozvánka na str. 2

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU, info str. 10
VÁNOČNÍ BESÍDKA, pozvánka na str. 2
ŽIVÝ BETLÉM, pozvánka na str. 2
ČTENÍ VÁNOČNÍCH PŘÍBĚHŮ, pozvánka na
str. 2
BOROVSKÁ DESÍTKA, pozvánka na str. 9
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, informace na str. 3

HASIČSKÝ PLES, pozvánka na str. 2
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KULTURNÍ KOMISE: CHCETE TAKÉ
PŘISPĚT KE SPOLEČENSKÉMU
ŽIVOTU? ZAPOJTE SE!
Chcete uspořádat akci pro děti nebo dospělé?
Máte zajímavý nápad a nejste si jisti, jak ho
realizovat? Máte připomínku či výtku k tomu,
co se u nás pořádá a připravuje? Kontaktuje
členy Kulturní komise nebo za námi prostě
přijďte.
„Vedení obce v nedávné době projevilo zájem
o vytvoření Kulturní komise. Jejím úkolem by
měla být především koordinace, propagace
a pomoc při pořádání společenských akcí
v Havlíčkově Borové, ale i v Peršíkově či
Železných Horkách. Navíc před námi vyvstane
velký úkol – na podzim roku 2021 totiž oslavíme
kulaté výroční narození Karla Havlíčka
Borovského. A takovou akci je třeba promýšlet
a plánovat dopředu. Okruh lidí, kteří by se do
fungování komise mohli zapojit, je určitě velice
široký, ale nebylo v mých silách oslovit úplně
každého. Je naopak velmi pravděpodobné, že
jsem zapomněl na někoho (z organizace, rady
i zastupitelstva městyse, spolku, jednotlivců),
kdo by se k nám rád přidal. Proto budeme
rádi, když se zapojí každý, kdo přinese dobrý
nápad nebo konstruktivní kritiku. Po úvodním
setkání bychom chtěli do budoucna vyvěšovat
datum a místo jednání komise na borovském
webu, aby mohl přijít opravdu každý.“
V současnou chvíli je Kulturní komise v tomto
složení: Jakub Janáček, Roman Brukner, Linda
Burianová, Lukáš Kopecký, Hana Tonarová,
Filip T.A.K., Marcela Sobotková, Ladislav
Luňáček, Lubomír Havlíček, Martin Brychtová,
Jana Žáková. Ale dveře má otevřené opravdu
každý.
Kontakt:
jakub.janacek@fokusvysocina.cz,
Jakub Janáček
tel: 737 480 777.

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

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)

8. - 9. 12. MUDr. Kříž Ladislav, Plovárenská 482, Havl. Brod, tel.: 569 426 104
15. - 16. 12. NEOBSAZENO
22. - 23. 12. MUDr. Surzhyk Valentyn, U Trojice 4059, Havl. Brod, tel.: 777 505 212
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24. - 25. 12. MUDr. Ciubrei Dumitru, Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou, tel.: 569 721 553
29. 12. - 1. 1. NEOBSAZENO
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Trpaslíci při hře Na lékaře poznávali svoje tělo - malí doktoři, sestřičky
a pacienti. Foto: MŠ

OBRAZEM

Paní doktorka Lenka Nevolová představila dětem ve třídě Trpaslíků
projekt Nemocnice pro medvídky. Foto: MŠ

Společný projekt Rybiček a osmáků OD HLAVY AŽ K PATĚ. Foto: MŠ

Rybičky a sedmáci při čtení pověsti O zlém správci Šokrovi. Foto: MŠ

Příběhy bezpráví v 9. ročníku. Foto: ZŠ

Knihovna Václava Havla - poděkováni. Foto: ZŠ

Fyzikálně-přírodopisně- preventivní program Mám chytré tělo neměl
chybu. Foto: ZŠ

Deváťáci upekli martinské rohličky pro celou školu. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Myslivecký kroužek. Foto: Tomáš Janáček

Tradiční ohnivá show v podání skupiny Novus Origo. Foto: L. Burianová

Mladí hasiči na závodech. Foto: Michal Fišer

Děti bílého koně - Tima - přivítaly pěkně zblízka. Foto: Linda Burianová

Setkání důchodců. Foto: Hana Tonarová

Setkání důchodců. Foto: Hana Tonarová

Nová klubovna TrojHáčku v sokolovně. Foto: Luboš Havlíček.

Letos je to desátý rok, co se na náměstí slavnostně rozsvěcuje vánoční
strom. Tradici založili ochotníci z JenTaku a postupně režii samotného
rozsvícení předali šikovným dětem ze školky. Foto: Hana Tonarová

