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Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemku
p.č, 139/12. Jedná se o pozemek vedle pana Netolického, majetková komise doporučuje ke schválení.
Hlasování: 12-0-0.

Podpis smlouvy o úvěru na traktor New Holland se společností Deutsche Leasing
ZM schvaluje financování malotraktoru NRT 5050 s pořizovací cenou 1.249.900 Kč bez DPH společností
DEUTSCHE LEASING C~ spoJ. s.r.o., ve výši 999.920 Kč a to i bez dotace SZIF a zároveň pověřuje
mistostarostu Ing. Aleše Uttendorfského k podpisu úvěrové smlouvy. Hlasování: 12-0-0.

Smlouva o připojení Kulturního domu v Peršíkově k distribuční soustavě
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu s RWE VČP Net s.r.o., Hradec Králové o připojení KD
v Peršíkově k distribuční soustavě. Hlasování: 12-0-0.

Výstavba dětského hřiště
Starosta navrhl vybudovat dětské hřiště u Mateřské školy a v areálu u sokolovny. ZM schvaluje
vybudování hřišť v těchto lokalitách a schvaluje podáni žádosti na MMR s cílem získáni maximální
možné dotace v roce 2011. Hlasování: 9-1-2, zdrželi se Tonar a Friihbauer, proti byl Štukhejl.

Oprava mateřské školy
Možnost získání dotace z Programu obnovy venkova. Starosta navrhl použít tuto dotaci na opravu
mateřské školy. ZM schvaluje podáni žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova zaměřenou na výměnu
oken a vchodových dveří, zateplení půdních prostorů, opravu plotu a tarasu. Hlasování: 12-0-0.

Obecní lesy
Pan Petr Ondráček spravuje hospodaření v obecních lesích. Seznámil přítomné se stavem obecních lesů a
doporučil provést těžbu. ZM schvaluje těžbu dle lesního hospodářského plánu, pověřuje radu městyse
vybrat firmu a pověřuje místostarostu Ing. Aleše Uttendorfského správou obecních lesů.
Hlasování: 12-0-0.

Možnosti čerpání dotací
Na havlíčkoborovské slavnosti - možnost získání dotace z Fondu kraje Vysočina. ZM pověřuje Jakuba
Janáčka, aby sestavil rozpočet a podílel se na přípravě žádosti a slavností.
Schválení rozdělení přebytku 2010
Starosta rozdal všem zastupitelům návrh aktivit na rozdělení přebytku rozpočtu na rok 20 II. ZM schvaluje rozdělení
finančního přebytku rozpočtu na rok 20 II dle navržené tabulky. Hlasování: J2-0-0.
Zásady Fondu rozvoje bydlení
Finanční výbor navrhuje provést drobné úpravy v zásadách Fondu rozvoje bydlení. Zásady budou přepracovány a
vyvěšeny na úřední desce Úřadu městyse. Občané si budou moci požádat o návratnou půjčku.
Hlasováni: 12-0-0.
lnventarizace majetku
Předseda inventarizační komise Jiří ZvoJánek předložil návrh na vyřazení majetku. ZM schvaluje provedení inventury,
návrh na vyřazení majetku a zápis inventarizační komise za rok 20 IO. Zastupitelstvo pověřuje ekonom ku Magdu
Hošákovou vedením inventarizačních seznamů ajejich předělání pro potřeby Městyse Havlíčkova Borová. Hlasování:
12-0-0.
Základní a Mateřská škola
ZM schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová v roce 2010 - dofinancování částky na úhradu
zvýšených provozních nákladů v roce 2010 ve výši 200.563 Kč. Jedná se o zvýšené výdaje na úhradu malířských a
natěračských prací, na úhradu nedoplatku za plyn a elektrickou energii, instalaci umíráčku, opravu a rekonstrukci teplé
vody a jej í zavedení do sborovny a třídy a nákup nového počítače.
Hlasování: 12-0-0.
Kraj Vysočina
ZM schvaluje podpis Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městysem Havlíčkova
Borová, jejímž předmětem je úprava vzájemných práva povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem
v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky
,,1I1/3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa." Hlasování: 12-0-0.
Územní plán
ZM schvaluje zadání zpracování územního plánu pro Městys Havlíčkova Borová, Peršíkov
a Železné Horky. Hlasování: 12-0-0.
Kraj Vysočina
ZM schvaluje podání žádosti kraji Vysočina ve věci darování nově odděleného
chodníku a stavbu opěrné zdi na parc.č. 2415/33." Hlasování: 12-0-0.

pozemku parc.č. 313517, stavbu

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
reklamovat urychlit výměnu kontejnerů na sběrném dvoře
dle finančních možností nebo dotací provést výměnu oken v obecních domech
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Rozdělení přebytku rozpočtu na rok 2011

I

Rozpočet na rok 200 I je přebytkový, a tak zastupitel tvo rozhodlo zařadit na letošní rok výstavbu dětského hřiště,
výměnu oken, vchodových dveří, zateplení půdy, opravu oplocení a tarasu v mateřské škole dokončení parkoviště u
hřbitova dokončení opravy kulturního domu v Peršíkově, dokončení opravy věžních hodin na budově základni školy
výstavbu opěrného tarasu u silnice Pivovarská, výsadbu bezúdržbových ploch (ozelenění) u silnice Pivovarská, před
poštou a před hasičámou, zbudování schodů u pošty na parkoviště, výstavbu parkoviště u sokolovny (zahrada u bývalé
Milety), výstavbu opěrné zdi u parcely M. Žáka (bývalé Musilovo) příspěvek místním organizacím a spolkům, měřič
rychlosti na ulici Pivovarská, instalaci dataprojektoru s příslušenstvím do zasedačky úřadu městyse, příspěvek na
výjimku z počtu žáků pro ZŠ, přípěvek na nákup mobilního auta pro hasiče (nejedná se o nové hasičské auto), příspěvek
na Borovské hry (24.-26.6.2011), příspěvek na Havlíčkoborovské slavnosti (2.- 4.9.20] l ), příspěvek při narození dítěte
(3.000 Kč), nepeněžní dary při životních výročích (300 a 500 Kč).
Byla ponechána rezerva ve výši cca 900 tisíc korun pro případné navýšeni cen při realizaci uvedených akcí.

Setkání důchodců

na Úřadu městyse

V neděli 16. ledna 2011 se v zasedací místnosti Úřadu městyse uskutečnilo setkání zastupitelstva a rady s důchodci.
akonec se sešla takřka čtyřicítka našich spoluobčanů kteří si prohlédli nové prostory v hasičárně a následně si při
občerstvení popovídali o svých radostech i strastech. K dobré náladě jim na harmoniku zahrál a zazpíval Josef
evole. Během přestávek mohli příchozí vyslechnout i několik vstupů starosty Otto Hájka, který je informovalo
některých problémech, ale i o plánovaných akcích našeho městyse. Setkání se neslo v pohodovém duchu a věříme, že
se všem líbilo. Přejeme si, aby účast a nálada na příštím srazu byla tak početná a radostná, jak tomu bylo i nyní.
Několik fotografií ze setkání je k nalezení na webových stránkách městyse.
Jakub Janáček
Letem světem ze základní školy
Vážení spoluobčané,
v posledním čísle Borovských listů jsme vás stručně informovali o zahájené spolupráci mezi zaměstnanci a žáky
místní základní školy a základní školy v polském městečku Jerka.V květnu bychom se do Polska měli vypravit my
dospělí a na příšti školní rok plánujeme vzájemná setkání žáků obou škol. V souvislosti s jinými starostmi z toho
plynoucími přemýšlíme také o tom jak celou akci ,oblevnit", tedy kde získat nějaké finanční příspěvky, abychom
mohli setkání umožnit maximálnímu počtu dětí. Radou a konkrétní prací nám pomohl Filip T. A. K. Protože stál u
zrodu přátelství mezi oběma školami, cítí se tak trochu spoluzodpovědný za zdárný a příjemný průběh všech aktivit a
přemýšlí tudíž s námi. Na jeho popud jsme vyhlásili pro naše žáky výtvarnou soutěž s názvem U nás v Borové.
Filip s několika vyučujícími vybrali ze všech prací nejhezčí kresbu. Její autorkou je Kamila Havlíčková, žákyně 2.
ročníku. Filip podle jejího návrhu, bez nároku na jakoukoliv finanční pomoc či odměnu, zhotovil lept a v limitované
edici 80 grafických listů vytiskl. Práci s lisem si ve Filipově ateliéru vyzkoušela i sama vítězka s dalšími oceněnýrniprvňáčkem Lukášem Balcarem, třeťákem Pavlem Zvolánkem, Věrou Bruknerovou a Davidem Luptákem ze 4.
ročníku a sed mačkou Anežkou Stránskou.
A na nás dospělých teď je, abychom oněch 80 grafik zakoupili (cena za 1 kusje 500,-Kč) a přispěli tak na dobrou věc.
Jako bonus přidá Filip ke každé grafice U nás v Borové svoji grafiku Spící klaun. Grafické listy můžete zakoupit ve
Filipově ateliéru nebo po domluvě s ním na telefonním čísle 732445007. Kontaktovat můžete i kohokoliv v ZŠ
v Havlíčkově Borové.
Pevně věříme, že krásná grafika "U nás v Borové', s kostelíkem, o němž sama Kamilka řekla: "no, mně se prostě ten
kostelíček Iíbí. ..... " zůstane ve všech osmdesát originálech opravdu u nás v Borové.
Jana Žáková, učitelka 2. stupně základní školy
Nabídka práce
TJ Sokol Havlíčkova Borová oznamuje, že hledá novou pracovní sílu do Pohostinství za sokolovnou. Nástup od
1.6.2011 na hlavní pracovní poměr. Zájemci o zaměstnání se mohou hlásit do 20.5.20l1u Magdy Hošákové, která
poskytne podrobnější informace.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová oznamuje, že hledá novou pracovní sílu na místo
školnika. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři účetní školy nejpozděj i do pátku 11.2.2011, kam odevzdaj í žádost
a strukturovaný životopis.
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Pozvánky
V sobotu 5. února pořádají dobrovolní hasiči svůj další ples který se každoročně těší velkému zájmu lidí
z Havlíčkovy Borové i širokého okolí. Návštěvnikům zahraje skupina AMIX. Srdečně zvou pořadatelé.
V sobotu 19. února pořádají rodiče žáků I. třídy ples Unie rodičů. Hraje: GARDE. Srdečně zvou pořadatelé.
Den plný masek v Havlíčkově Borové:
26. února se v borovské sokolovně pod patronací fotbalistů vedle tradičnich plesů po několika letech znovu uskuteční
i "Maškarní
rej". Ten, kdo přijde v jakékoliv ma ce, nepřijde během večera zkrátka. Převleky budou mít
zvýhodněné vstupné, bude pro ně platit slosování o ceny a pořadatelé vyhlásí i tři nejlepší masky. Zahraje chotěbořská
kapela Nuklear. Tento ples se koná 26. února záměrně, protože v ten samý den se v Havlíčkově Borové od rána
uskuteční i tradiční masopustní průvod obcí s hudbou, který letos pořádají místní hasiči. Připomeňte si tedy během
jedné únorové soboty lidové průvody masek, které v dřívějších dobách patřily neodmyslitelně k typickým rázům
našeho venkova a nezapomeňte tedy příchozím maškarám otevřít dveře.
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Zápis žáků do I třídy

V pondělí 3 I. I .2011 se uskuteční zápis žáků do 1. třídy Základní školy Havlíčkova Borová. Letos se má k zápisu
dostavit dosud nejmenší počet zájemců - celkem 7 budoucích prvňáčků. Z toho jsou čtyři z Havlíčkovy Borové dva
z Jitkova ajeden ze Slavětína.
Hana Sobotková, učitelka 1. stupně základní školy

I

Sportovní okénko

I

Ve středu 29. prosince 2010 zdárně proběhl v příjemné atmosféře v sokolovně další ročník Vánočního sedmiboje,
jehož hlavním pořadatelem je tradičně pan Josef Nejedlý. Své loňské vítězství na této sportovní akci letos obhájila
dvojice Blažek - Provazník.
Přípravu na začátku ledna začali i fotbalisté, kteří se budou na jaře snažit zachránit l.A třídu, jenž je historicky
nejvyšší soutěží, která se kdy v našem městysi hrála. Prozatím hráči trénují pod vedením Romana Bruknera a Zdenka
Hlaváčka třikrát týdně v sokolovně a venku, ale od února budou jedenkrát v týdnu jezdit i na umělou trávu do Žd'áru
nad Sázavou, kde budou trénovat společně s divizní Vrchovinou Richarda Zemana.
S divizním celkem, v prozatím neupřesněném termínu, sehrají i přátelské utkání.
Další zápasy: 5.2. Žd'ár nad Sázavou B 13. hodin, 6.3 Herálec (ZR) 14. hodin, 13.3 Rozsochy 17. hodin
Jakub Janáěek
Informace

Policie České republiky

řediteli školy a občanům

Vážený pane řediteli,
jistě jste již zaznamenali v médiích, že se na Vysočině v poslední době množí případy obtěžování dětí neznámým
mužem který děti přesvědčuje, aby si sedly k němu do automobilu a slibuje jim za to různé sladkosti případně
peníze. Nedávno havlíčkobrodští policisté přijali oznámení o událostech v Olešné a v Koječíně a další skutky jsou
evidovány i v jiných částech kraje. Je nutné zamezit tomu, aby kolem uvedených případů vznikla zbytečná panika,
která mnohdy vede k tomu, že některé děti s cílem upoutat na sebe pozornost si podobné zážitky mohou i vymýšlet.
Zároveň však nelze celou věc podceňovat. Z těchto důvodů se na Vás obracím s žádostí, abyste o celé věci
informovali děti, případě rodiče a s dětmi probrali zásady bezpečnosti při kontaktu s cizími lidmi. Prevence je v těchto
případech obzvláště důležitá a bezpečí dětí je jasnou prioritou.
nprap. Monika Pátková, preventivě informační skupina Police ČR Havlíčkův Brod
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Poděkování

Dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci při pořádání "Tiikrálové sbírky 2011"
Ve vašem městě, obci Havlíčkova Borová bylo vybráno celkem 21.845 Kč.
Vybrané pro tředky budou letos využity na realizaci ta by nového Petrklíče v Ledči nad Sázavou - denniho
tacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovan 'm postižením a sociálně terapeutické dílny. V nové budo
bude zázemí pro Charitní ošetřo atel kou lužbu a Centrum o obní a i tence. Část výtěžku bude využita na zajištění
lužeb zdravotní a ociální péče, ociálního poraden tví ociální pre ence a lužb
pro rodinu které po kytuje
Obla tní charita Ha líčků Brod. Vá dar umožní také případnou přímou pomoc potřebným lidem
těžké životní
situaci či lidem po tižen 'm živelnou katastrofou. Čá t ýtěžku Tříkrálo é sbírky 20 II věnujeme také na projekt
školního autobusu pro chudé děti
Indii. V regionálním ti ku budeme informovat o celkové
tce vybrané
celé
obla ti i o
tkách
braných
jednotlivých mě tech a obcích.
tejně tak budeme informo at veřejno t
pro třednictvím tisku o způ obu využití zí kaných financí.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Va eho úřadu. Bez této pomoci bychom sbírku obtížně
organizovali. S přáním ú pěšného roku 2011 a všeho dobrého za praco níky Obla tní charity
Miroslava Vodrážková, koordinátorka TS2010
ě

Y

čá

čá

Děkuji za spolupráci a vstřícnou pomoc panu Martinu Bartuškovi,
6.12.2010 do 31.12.2010. Pracovní poměr po dohodě ukončil.

který pracoval u úřadu městyse v době od
Otto Hájek, starosta
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Finanční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů
Funkce - popis
odměna za výkon funkce
+ příplatek podle počtu obyvatel
STAROSTA uvolněný

I

Měsíční odměny a příplatky
poskytované členům zastupitelstva
do voleb v r. 2010
po volbách v r. 2010 od 1.1.2011 sníženo
Obě složky MUSI být vyplaceny v plné výši

Odměna za výkon funkce
+ příplatek podle počtu obyvatel

27.425,-Kč
13.040,- Kč

funkce neni
funkce není

funkce není
funkce nenl

CELKEM měsíčně

40.470,-Kč

funkce není

funkce není

MlSTOST AROSTA

neuvolněný

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

STAROSTA

neuvolněný

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obvv. až do výše

CELKEM měsíčně k výplatě
MlSTOST AROSTA

uvolněný

Obě složky MOHOU být vyplaceny v plné výši
7.509,-Kč
13.040,- Kč

funkce nenl
funkce není

funkce nenl
funkce neni

7.509,- Kč

funkce není

funkce není

Obě složky MOHOU
funkce nebyla
funkce nebyla

funkce nebyla
funkce nebyla
funkce nebyla

CELKEM měsíčně k výplatě

funkce nebyla

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

CELKEM měsíčně k výplatě
PŘEDSEDA VÝBORU

9. 131,-Kč
13.040,- Kč
9.131,- Kč

8.642,- Kč
12.390,- Kč
8.642,- Kč

Obě složky MUSÍ být vyplaceny v plné výši

Odměna za výkon funkce
+ příplatek podle počtu obyvatel

CLEN RADY

být vyplaceny v plné výši

Obě složky MOHOU
funkce nebyla
funkce nebyla

funkce nebyla
Obě složky MOHOU

19.874,- Kč
13.040,- Kč

32.914,-Kč

18.880,- Kč
12.390,-Kč

31.270,-Kč

být vyplaceny v plné výši
1.120,- Kč
180,- Kč
1.120,- Kč

1.064,- Kč
171,-Kč
1.064,- Kč

být vyplaceny v plné výši

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

880,--Kč
180,-Kč

880,-Kč
180,-Kč

836,-Kč
171,-Kč

CELKEM měsíčně k výplatě

576,- Kč

576,-Kč

576,-Kč

CLEN VÝBORU

Obě složky MOHOU být vyplaceny v plné výši

Odměna za vykonfunkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

570,-Kč
180,-Kč

570,-Kč
180,-Kč

542,-Kč
171,-Kč

CELKEM měsíčně k výplatě

231,-Kč

231,-Kč

231,-Kč

PŘEDSEDA KOMISE

Obě složky MOHOU

být vyplaceny v plné výši

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

880,-Kč
180,-Kč

880,-Kč
180,-Kč

836,-Kč
171,-Kč

CELKEM měsíčně k výplatě

576,-Kč

576,-Kč

zdarma

CLEN KOMISE

Obě složky MOHOU

být vyplaceny v plné výši

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

570,-Kč
180,-Kč

570,-Kč
180,-Kč

542,-Kč
171,-Kč

CELKEM měsíčně k výplatě

231,-Kč

231,-Kč

zdarma

ZASTUPITEL

Obě složky MOHOU

být vyplaceny v plné výši

Odměna za výkon funkce až do výše
+ příplatek podle počtu obyv. až do výše

280,-Kč
180,-Kč

280,-Kč
180,-Kč

266,-Kč
171,-Kč

CELKEM měsíčně k výplatě

116,-Kč

116,-Kč

116,-Kč

Odměna je složena ze dvou částí - z odměny za výkon funkce a z příplatku podle počet obyvatel. Částky v tabulce
vyjadřují výši odměny před zdaněním. Uvolněný funkcionář musí ze zákona pobírat obě složky odměny neuvolněný
funkcionář tyto složky pobírat může. Minulé i stávající zastupitelstvo rozhodlo, že všichni neuvolnění zastupitelé,
nově i neuvolněný starosta, budou pobírat jen odměnu za výkon funkce a nebudou k tomu pobírat další příplatek
podle počtu obyvatel. Předsedové výborů (kontrolní a finanční výbor) pobírají ještě menší částku než je maximální
odměna za výkon funkce a ušetřené finanční prostředky rozdělili pro členy svého výboru, kteří nejsou členy
zastupitelstva. Předsedové a členové komisí nepobírají žádnou finanční odměnu.

I

Slovo člena kontrolního

výboru

Vážení spoluobčané,
koncem loňského roku uveřejnil denik MF Dnes v regionální příloze Vysočina článek o údajných nezákonných
praktikách panujících na úřadu městyse Havlíčkova Borová. Autor si všímá místostarosty obce, za kterého - dle
upozornění místního občana, který si nepřeje být jmenován - vyřizovala některé obecní záležitosti na základě plné
moci jeho matka. Dle autora nezákonně. Po přečtení zmíněného článku by mohl člověk nabýt dojmu, že na úřadu
městyse opravdu dochází k nezákonným praktikám. Kontrolní výbor tuto záležitost prošetřil se závěrem, že k ničemu
nezákonnému nedošlo. O co tedy vlastně šlo?
Oněmi obecními záležitostmi, při nichž mělo k porušení zákona dojít, bylo zjišťování průběhu hranic pozemků. Při
něm byl přítomen také pracovník pozemkového úřadu Havlíčkův Brod, který místostarostovi potvrdil že předem
připravená plná moc není v tomto případě potřeba. Pokud místostarosta obcházel kata str obce, činil tak pouze proto
aby viděl místa možných vlastnických sporů. Stejně tak však mohl pověřit jakéhokoliv občana obce aby katastr
obcházel, a následně mu sdělil svoje poznatky. A konečně - na obchůzkách nemu el být vůbec nikdo. Zjišťování
průběhu hranic má pouze informativní charakter a jedině zastupitelstvo městyse má právo rozhodovat o jakýchkoli
navržených změnách.
Věřím, že kontrolní výbor uvedl na pravou míru ,fakta", která autor článku zmiňuje. yní má každý možnost udělat
si úsudek o tom, co se ve skutečnosti stalo a zda bylo nezbytně nutné obracet se na média. Tento postup by byl zcela
pochopitelný, kdyby, nikdo jiný nenaslouchal" a tisk by byl tou poslední instancí. Současné vedení městyse vůli
vyslechnout a vyřešit podněty občanů bezesporu má. Pře tože za krátkou dobu své působnosti dosud nemělo
příležitost si naplno důvěru občanů získat, jistě nemělo ani důvod j i ztratit.
Na starostu ani místostarostu, kterých se článek nejvíce týká, se však s tímto konkrétním podnětem nikdo neobrátil.
Nezbývá, než si myslet, že onomu anonymnímu místnímu občanovi ve skutečnosti nešlo o nalezení řešení problému,
který ho tížil, ale spíše o vrhnutí špatného světla na nové vedení Havlíčkovy Borové. Negativní nádech má teď zcela
neodůvodněně nejen osoba místostarosty, ale i celá obec.
Závěrem: máte-li jakékoliv pochybnosti o fungování zastupitelstva městyse či krocích, které činí, obraťte se na
kontrolní výbor. Ten ze zákona kontroluje plněni usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů (zákon
č. 128/2000 Sb. O obcích, § 117 až 119).
David Burian , člen kontrolního

výboru městyse Havlíčkova Borová

ázor občana Havlíčkovy Borové
Vážení spoluobčané,
k veřejnému vyjádření názoru mě vyprovokovaly hodně špatné lidské vlastnosti: zloba závist, zášť a zbabělost. Nic
jiného se totiž za postupem ubohého občana Havlíčkovy Borové nedá hledat.
Tento člověk po příslibu zachováni anonymity telefonicky informoval redakci MF D ES o "podivných praktikách
obecního úřadu". Ano, stala se chyba. Kdyby ale anonymovi šlo o dobro věci, nevolal by do novin, ale vysvětlil by
našemu starostovi nebo místostarostovi, proč nemohou k zastupování vystavit plnou moc jinému členu zastupitelstva,
tentokráte shodou okolností místostarostově mamince. A ušetřil by si i další jedy uvedené v článku v silvestrovském
vydáni novin. Až se bude náš mladý místostarosta pohybovat v komunálni politice několik volebnich období, určitě
získá spoustu cenných znalostí a zkušeností.
Věřím, že v Havlíčkově Borové není moc závistivých anonymů a ostatní občané že se nebudou bát vyjadřovat
k vnitřním záležitostem územní samosprávy a nás všech.
Libuše Raková

