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Kinematograf:

dva měsíce jsme
nebyli doma, říkají
s úsměvem studenti
Po celé léto křižuje po zemi České několik žlutých aut s nápisem
Kinematograf bratří Čadíků. Ty
ve městech i menších obcích jednak rozdávají filmovou radost v
letních kinech a jednak pomáhají
dobré věci, neboť výtěžek z dobrovolného vstupného putuje na Konto Bariéry.
Před několika dny jeden z těchto
vozů, ve kterých je ukryta promítací technika i zázemí pro obsluhu,
zavítal i do Havlíčkovy Borové. Po
čtyři večery se tu tak mohli diváci těšit z příjemného kulturního

Údržba hřbitova
str. 5

zážitku v podobně snímků Hodinový manžel, Tři bratři, Fotograf
a Vejška. Jako obsluha už dva měsíce s tímto autem jezdí i studenti
Tomáš Dočekal a Jakub Svoboda
z Brna.
„Jezdíme už od konce června,
zatím jsme doma vůbec nebyli.
A to ještě nekončíme, jsou před
námi tři města ve východních Čechách,“ říkají s úsměvem oba studenti, kteří tak mají poměrně nevšední brigádu.
Čtyřiadvacetiletý Tomáš jezdí
s kinematografem už druhým rokem, pro jeho o dva roky mladšího

Epigram 2016
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kamaráda Jakuba, jde o novou zkušenost. A parafrází Rudolfa Hrušínského lze říci, že tento způsob léta
zdá se jim poněkud zajímavý.

Dobrá zkušenost

„Já jsem se k této práci dostal
přímo přes pana Čadíka, Jakub pak
díky mě,“ říká Dočekal. „Je to zajímavý způsob trávení léta, zvlášť
když bylo tak krásné jako letos.
A navíc jde o dobrou zkušenost,“
přitakává Jakub. Oba se totiž na
svých školách věnují buď přímo filmu, nebo obecně umění.
...pokračování na str. 3

Kinematograf bratří Čadíků na asfaltové ploše u borovské sokolovny. Auto je pro Tomáše a Jakuba domovem po celé léto. Foto: Jakub Janáček
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MOŠTOVÁNÍ

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

VŽDY V

PÁTEK OD 16 DO 17 HODIN
PRVNÍ MOŠTOVÁNÍ:

KALENDÁŘ

POSLEDNÍ MOŠTOVÁNÍ:

TURISTICKÉ
P O D O U B R AV Í
2016

18. 9. 2015
30. 10. 2015
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

k zakoupení na úřadu
městyse za 70 Kč
Městys Havlíčkova Borová
na rok 2016 kalendář
vydávat nebude.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 13. SRPNA 2015
USNESENÍ
2/8/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Nevole Josef, Rieger Daniel.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/8/2015

- schvaluje program jednání.

4/8/2015

- schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „HAVLÍČKOVA BOROVÁ LOKALITA „POLNÍ“ TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA PRO 9 RD“.
- schvaluje hodnotící komisi a komisi pro otvírání obálek ve složení: Mgr. Hájek Otto, Ing. Nevole Josef,
Halama Jiří, Havlíčková Eva, Ing. Uttendorfský Aleš. Náhradníci: Ondřej Dejmal, Zdeněk Štěpán, Ing.
Karel Šmíd, Ladislav Hájek, Jiří Geist.
- schvaluje zaslání žádosti o zrušení prohlášení věci za kulturní památku domu č. p. 41.
- ruší usnesení č. 8/7/2014.
- doporučuje Radě městyse jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol Havlíčkova Borová o možnosti
využití přístavby sokolovny a přilehlého hřiště.
- schvaluje rozpočtové opatření k 31. 7. 2015.

1/8/2015

5/8/2015

6/8/2015
7/8/2015
8/8/2015
9/8/2015

POZVÁNKU NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE UVEŘEJNÍME VČAS NA ÚŘEDNÍ DESCE.
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.

KINEMATOGRAF

...pokračování ze str. 1

Během dvou měsíců tak stihli poznat zhruba patnáct štací v různých městech a obcích.
„Jezdíme hlavně okolo Brna, pak
na Vysočinu a Východní Čechy. Na
Vysočině jsme byli třeba ve Žďáru
nad Sázavou, v Moravském Krumlově nebo Velké Bíteši,“ vyjmenovává před výčepem na havlíčkoborovském hřišti u piva starší Tomáš.
Právě Borová je prý asi nejmenší
obcí, kam oba mladíci letos s kinematografem, který promítá pouze
české snímky, zavítali.
„Ale je tu hezky. Tady máme
alespoň zajištěny pokoje na ubytovně, jinak většinou spíme v autě
na palandách,“ podotýká mladší
z dvojice. Ostatně během prázdnin
tak mladíci mohli poznat spoustu
měst, jejich památek, ale třeba

i hospůdek. Co by si studenti vlastně mohli víc přát?
„No zpočátku jsme si vše důkladně procházeli a prohlíželi. Ostatně
času je dost, promítáme pouze večer a přes den je volno. Jenže čím
déle jsme pryč, tím méně se nám
chce vyrážet za poznáním. Hodně
času jsme už od rána trávili na koupalištích a občas se nám nechce po
promítání moc spát, tak sem tam
někde posedíme. Někdy i o něco
déle,“ říká šibalsky Tomáš Dočekal.

Písničky v hlavě

Byť je tak jejich práce zajímavá, místy se chtě nechtě mění
ve stereotyp. „Promítáme každý
den a pouštíme divákům všude
ty čtyři stejné filmy, takže je známe prakticky nazpaměť a už je ani
moc nesledujeme. I když písničky
z pohádky Tři bratři nám tak nějak
pořád znějí v hlavě. Někdy je to

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
OBŘÍ ČLOBRDO - pořádá Unie rodičů při Základní
škole a Mateřské škole Havlíčkova Borová v místní
sokolovně; pozvánka na str. 11
26. 9. sobota/ DRAKIÁDA - pořádá Spolek TrojHáček
- 28. 9. neděle/ - termín bude dodatečně upřesněn.
pondělí Plakát na str. 12.
počátek října
SBĚR NETŘÍDĚNÉHO PAPÍRU - podrobnosti o termínech sběru budou s dostatečným předstihem upřesněny
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
19. 9.

sobota

k zbláznění,“ směje se Svoboda.
Na nedostatek zájmu ze strany
diváků si však stěžovat nemůžou.
Průměrně prý chodí zhruba sto
padesát diváků, což je slušné číslo
a na charitativní účely jenom oni,
kdy při promítání s kasičkou obcházejí návštěvníky, vybrali zhruba
170 tisíc korun. „Nejvíce lidí přišlo
v Moravském Krumlově. Pořadatelé říkali, že při jednom ze snímků
bylo dokonce okolo tisíce diváků,“
dodává Tomáš. A ani v Havlíčkově
Borové se lidé nenechali zahanbit.
Přestože se zde kinematograf trefil
zrovna do jedné ze studenějších
částí léta, i zde počítali osazenstvo
lavic před bílým plátnem při každém filmu na stovky hlav.
Do Borové dosud po čtyři roky
jezdil známý Jiří Čáslavský se svojí
maringotkou, který promítal filmy
na klasických pásech. Nyní je práce obou studentů jednodušší. Filmy totiž pouštějí z počítače a tak
samotná technika zabere mnohem méně místa než legendární
povoz Jiřího Čáslavského. I tak je
ale třeba vše hlídat, postavit každý
den plátno a podobně.
„Každopádně příští rok pojedeme znovu, pokud to půjde“, dodává na závěr Tomáš s Jakubem
těsně před tím, než – letos snad
již po šedesáté - vylezou do auta
a pustí nedočkavým divákům film.
Tak snad zase za rok.
Jakub Janáček
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Slovo hejtmana

Už víckrát jsem mluvil a psal o tom,
že veřejná správa musí fungovat jako
komplexní systém služeb pro obyvatele. Jednotlivá ministerstva nemohou
individuálně nekoncepčními kroky zasahovat do regionů, jejichž struktura
a konkrétní situace jsou v rámci naší
republiky velmi rozdílné. Je nutné
otevřeně vést regulérní diskuse o dalším směřování služeb státní správy,
aby nebyli znevýhodňováni obyvatelé malých měst a obcí. Stále jsme ale
svědky toho, jak se na jedné straně
stát snaží hledat peníze na podporu
venkova, bohužel na druhé pak neuváženými kroky omezuje dostupnost
základních služeb státní správy právě v menších městech a obcích. Tím

Z ÚŘADU MĚSTYSE
VOLNÉ OBECNÍ BYTY
K PRONÁJMU
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
1. BYT - P IVOVARSKÁ UL.
ulice
Pivovarská 110
nájemné
1 485,00 Kč/měsíc
výměra bytu 28,62 m²
2. BYT - P IVOVARSKÁ UL.
ulice
Pivovarská 110
nájemné
2 644,00 Kč/měsíc
výměra bytu 50,94 m²
3. BYT - P IVOVARSKÁ UL.
ulice
Pivovarská 110
nájemné
2 111,00 Kč/měsíc
výměra bytu 40,68 m²
Sociální byt – nutno doložit:
- příjmy za poslední rok
- čestné prohlášení, že zájemce
nevlastní žádnou nemovitost
- jestliže byl zájemce veden na
úřadu práce, potvrzení o výši
podpory
V případě zájmu se, prosím,
obraťte na zaměstnance úřadu
městyse, kde Vám rádi poskytneme bližší informace:
- telefon: 569 642 101
- e-mail: urad@havlickovaborova.cz

4

naopak nepřispívá k rozvoji venkova
a může zapříčinit jeho vylidňování.
Slyšíme deklarace o přiblížení služeb
k občanům, v posledních několika letech se však často děje opak.
Dříve to byly změny v oblasti vyplácení sociálních dávek, změny v síti
poboček katastrálních úřadů či přípravy na změny ve fungování stavebních
úřadů i redukování sítě poboček České pošty. Nyní se dovídáme o plánu
Finanční správy, která hodlá v celém
státě uzavřít celkem 23 územních
pracovišť. Mezi jiným hrozí, že občané Náměště nad Oslavou, Pacova a
Telče přijdou od prvního ledna 2016
o své pobočky finančních úřadů. Pokud se ovšem náhodou v této vlně rušení poboček finančních úřadů podaří
ušetřit, ušetří pouze Finanční správa.

ZÁŘÍ 2015

Náklady se automaticky zvýší na straně opačné – v regionu, u podnikatelů
a obyvatel.
Jsem přesvědčen, že kvalita práce
centrálních úřadů by se zlepšila stážemi jejich zaměstnanců na prvních
stupních samosprávy. Přinejmenším
by poznali skutečné problémy úřední
praxe v regionech tak, aby přes sliby
o přiblížení služeb občanům nedocházelo k dalšímu oddalování služeb úřadů od lidí a jejich života.
Nemůžeme z pozice kraje zasahovat do samosprávných funkcí měst
a obcí, ale cítíme spoluodpovědnost
za fungování služeb občanům našeho
kraje. Snažím se proto při každé příležitosti o této problematice hovořit
s ministry i s kolegy poslanci a senátory. Snad to nebude úplně marné.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

ODEČET VODOMĚRŮ: V posledním zářijovém týdnu bude probíhat odečet

vodoměrů v Havlíčkově Borové a osadě Peršíkov. Žádáme občany, aby od 21. 9.
do konce září nahlásili stav svých vodoměrů, a to jedním z následujících způsobů:
- TELEFONICKY: 569 642 101; E-MAILEM: urad@havlickovaborova.cz nebo OSOBNĚ. (Neposílejte nám SMS, tato služba již není aktivní). Ve zprávě, prosím, uveďte Vaše
JMÉNO, ČÍSLO POPISNÉ A STAV VODOMĚRU. Vodné a stočné se hradí do konce
října 2015. Upřednostňujeme platbu bezhotovostním převodem
na účet městyse číslo 1122777349/0800 (kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme částku a variabilní symbol k platbě). Předem děkujeme za spolupráci. Cena vodného
i stočného za m3 zůstává nezměněna, tj. 25 Kč (16 Kč vodné, 9 Kč stočné).
Magda Hošáková

Z Místní knihovny
Vážení a milí čtenáři, letošní léto nebylo skoupé na počet teplých dnů. Prázdniny se rozhodně vydařily dětem i rodičům. Možnost užít si pobytu venku u vody
a v okolní krásné přírodě byla nejlepší volbou, jak si odpočinout a načerpat nové
síly do dalšího studia a práce. Za období prázdnin si do knihovny našlo cestu 146
návštěvníků a celkem si vypůjčilo 319 knih a časopisů.
Začátkem srpna jsme v knihovně začali dělat revizi knihovního fondu. Naše
knihovna má cca 10 500 knihovních jednotek, což není tak málo. Některé tituly
jsou zastaralé a některé jsou zde ve více výtiscích. Po poradě s metodičkami
v Havlíčkově Brodě a vedením úřadu městyse jsme se rozhodli knihovnu žeštíhlit
a omladit. Hlavním důvodem jsou malé prostory knihovny. Revize bude probíhat
i v měsíci září a po dokončení budou vyřazené knihy nabídnuty k odprodeji veřejnosti za symbolickou cenu 5 – 10 Kč. Knihy, o které nebude zájem, budou
následně znehodnoceny a půjdou do sběru. Informace o burze vyřazených knih
bude upřesněna v příštím vydání zpravodaje.
V průběhu prázdnin v knihovně a muzeu vypomáhali brigádně Simona Karásková, Ivana Hamerníková a Ondřej Neubauer. Tímto bych jim ráda poděkovala.
Marcela Sobotková, knihovnice

památník KHB

K. H. Borovský byl zakladatelem české politické žurnalistiky, satirik, spisovatel,
politik a kritik. Rok 2016 se ponese v duchu hned několika výročí nejvýznamějšího borovského rodáka. 195 let od Havlíčkova narození, 165 let, kdy byl deportován do Brixenu, a 160 let od jeho smrti. To jsou základní údaje pro veřejnost.
Havlíčkova Borová bude mít možnost vzpomenout dalších výročí, která jsou
spojena s Havlíčkem. Jednak je to slavnostní odhalení pomníku od sochaře Strachovského, které proběhlo při třetí havlíčkovské slavnosti v Borové. Další je slavnostní otevření muzea v srpnu 1931, kdy při sedmé havlíčkovské slavnosti bylo
předáno veřejnosti.
Územní sdružení Syndikátu novinářů ČR připravuje autorskou soutěž epigramatiků – EPIGRAM 2016. Více o soutěži se dočtete v článku na straně 5.
Marcela Sobotková, průvodkyně
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s lovo sta ro st y

e p i g r a m 2016

Možnost čerpání dotace z programu REGENERACE na rok 2016

Nejen „havlíčkologové“ si v příštím roce připomenou tato dvě významná výročí – 195
roků od narození a 160 od úmrtí novináře,
satirika i „otce“ české politické žurnalistiky
Karla Havlíčka Borovského. Tato data jsou
pro Územní sdružení Syndikátu novinářů Vysočina inspirací k vyhlášení autorské soutěže EPIGRAM 2016. Je připravovaná ve snaze
v příštím Havlíčkově výročním roce 2016 povzbudit tvorbu epigramů.

Každý rok ministerstvo kultury připravuje rozdělení dotací pro program regenerace městských rezervací
a městských památkových zón. Občané, kteří vlastní nemovitost prohlášenou za kulturní památku (objekt
má rejstříkové číslo), mohou žádat
o dotaci na jeho opravu. Dotace je
v max. výši 60% (min. 40% žadatel,
min. 10% městys, max. 50% ministerstvo). Akce bohužel není určena
na modernizaci objektů. Vhodné
akce jsou např. oprava fasády nebo
střechy. Podrobné informace najdete na stránkách ministerstva kultury.
K akci je vždy potřeba závazné stanovisko paní Miroslavy Melounové
z Městského úřadu Havlíčkův Brod,
odbor rozvoje města, proto je vhodné případný záměr nejdříve prokonzultovat s ní. Vaše záměry je nutno
v případě zájmu o dotaci předložit
s veškerými potřebnými doklady na
úřad městyse do 30. 10. 2015.

Památková zóna
V Havlíčkově Borové je prohlášena památková zóna, která městys
značně limituje v oblasti rozvoje. Památková zóna byla dle mého mínění
vymezena dosti nevhodně. Zasahuje
i do oblastí městyse, kde dle mého
názoru nic památkového není a ztrpčuje život majitelům budov. Bohužel v současné době není možnost
zónu upravit. To samé platí i o domech, které byly prohlášeny kulturní památkou a mají rejstříkové číslo.
V současné době se opět snažíme
o zrušení ochrany na budově č.p. 41
(Čikarovo). Bohužel se nejedná o jednoduchou věc.
Netvrdím, že památkové zóny jsou
špatná myšlenka. Jsem rozhodně pro
zachování podoby středu městyse,
ale větší množství budov s rejstříkovým číslem by bylo potřeba zbourat
a nahradit kopií, což ovšem památkáři nedovolí. Do starého vlhkého
domu nikdo nemá zájem investovat,
a tak nám střed obce pomalu vymírá. Bohužel památková zóna sahá
i mimo městys, a tak nám například
nepovolí výstavbu rodinných domů
na záhumenkách mezi ulicí k Vepřové a Horní obcí. Takže doufejme, že
z nás památková zóna časem neudělá
skanzen.
Ing. Aleš Uttendorfský,
starosta

Autorská soutěž je tak jako v minulých
soutěžních kolech EPIGRAM 2006 a EPIGRAM 2011 rozdělena do tří kategorií:
A ) – p r o t v ů r c e s ta r š í n a d 5 5 l e t v ě k u ,
B ) – p r o e p i g r a m at i k y o d 2 3 d o 5 5 r o k ů ,
C) – pro autory do 22 let věku.
Každý z tvůrců v kategoriích A či B může přihlásit jeden až deset nepublikovaných, původních epigramů ne starších tří let; autoři kategorie C (studenti)
epigramů maximálně pět. Epigramy všichni zasílají výhradně v elektronické podobě. Prosíme zároveň o uvedení jména, příjmení, kontaktní adresy a vašeho
věku.
Soutěže se již nyní může zúčastnit kdokoli, koho baví psát krátké satirické básně, ale i ten, kdo si chce tento žánr vyzkoušet. Těšíme se na zajímavé epigramy.
Zájemce o účast v soutěži EPIGRAM 2016 prosíme, ať se nám ozvou na tuto
e-mailovou adresu: syndikat.vysocina@volny.cz. Při tom nás vždy požádejte
o potvrzení doručení vaší zásilky. Termín uzávěrky pro
zasílání epigramů byl stanoven na 30. června 2016.
Předpokládaným vyvrcholením autorské soutěže je
vydání sborníku porotou vybraných prací a jeho veřejné uvedení při setkání tvůrců ve druhé polovině roku
2016. Ve všech těchto souvislostech se jménem organizátorů na Vás obracíme nejen s nabídkou k účasti, ale
i se zdvořilou žádostí o propagaci mezi přáteli a podporu autorské soutěže EPIGRAM 2016.
Za Syndikát Vysočina vyřizují a vstřícnost děkují
Jaroslav Paclík a Jan Kliment,
syndikat.vysocina@volny.cz

Z MYSLIVECKÉHO KROUŽKU
O prázdninách měl myslivecký kroužek skoro volno. Sešli jsme se pouze
18. 7. při „setkání s myslivci“, kde jsme
pro všechny děti, nejen z kroužku, připravili různé soutěže (foto jste mohli vidět
již v srpnovém vydání Borovských listů).
Na další setkání jsme si počkali až na konec srpna. Sešli jsme se 22. 8. po obědě
a odjeli jsme do Železných Horek stanovat. Děti se nejdříve zabydlely a poté
jsme šli společně obhlédnout okolí. Po
návratu jsme si opekli špekáčky a vyrazili nanosit dříví na večerní oheň, na
kterém jsme opékali maso, chlebové
hady a nesměly chybět ani brambory
v popelu. Dětem se akce moc líbila a tak
příští prázdniny něco podobného zopakujeme.
Od září kroužek začne opět fungovat
každou sobotu. Můžou se k nám přidat
i noví zájemci, kteří mají rádi přírodu,
procházky a mají zájem něco se dozvědět o zvěři.
Miroslava Luňáčková

hlásí
V minulých Borovských listech
jsme Vám slíbili zářijovou Drakiádu. Protože je dobré zařídit si
na drakiádu vítr, což ovšem není
v našich silách, zveme Vás všechny na poslední zářijový víkend
26. - 28. září od 13:30 hodin k TrojHáčku do Kopanin, kde si to společně užijeme. Který den to přesně bude, upřesníme právě podle
předpovědi počasí - na Facebooku,
webu a rozhlasem. Už teď se na Vás
na všechny těšíme!
S počátkem školního roku rozjíždíme opět náš rybářský kroužek.
Děti, které by měly zájem, přidejte se k nám. Začínáme tuto neděli
13. září od 13:00 v Lukšovce. Poté
se budeme scházet každých čtrnáct
dní tak, jak jsme zvyklí.
TrojHáčci
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

…..a zase nový začátek

Den 1. září je pro nás, školáky, tradičně významným dnem, obzvláště
pak pro prvňáčky. Po prázdninách,
v letošním roce velmi slunečných
a krásných, nás opět čeká deset měsíců povinností. Kdo ve škole pracuje
nebo pracoval, tak ví, že je to práce
krásná, tvořivá, že přináší stále nové
zážitky, ale zároveň i práce náročná
a zodpovědná. Všem dětem v mateřské škole, žákům školy a zaměstnancům přeji, aby školní rok 2015/2016
přinesl spousty zajímavých nápadů
a příjemně strávených chvil v naší
škole.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Šťastná sedmička……

1. 9. jsme v I. třídě naší školy přivítali
sedm nových žáčků. Do školní lavice
v letošním školním roce poprvé zasedli Klárka, Mariánek, Vašík, Daneček, Anička, Lukášek a Eliška.
Na začátku se prvňáčkové setkali
s panem starostou, který jim popřál
hodně štěstí a předal od městyse
dárky. K novým žákům a ke všem přítomným promluvila i ředitelka školy
Martina Brychtová. Společně s třídní
učitelkou Vlastou Slámovou dětem
i jejich rodičům popřály hodně úspěchů, radost z učení, pevné zdraví
a hodně trpělivosti a vytrvalosti.
O čísle 7 se říká, že je šťastným
číslem. Ať tedy toto štěstíčko provází
i naše malé prvňáčky po celou dobu
školní docházky.
Vlasta Slámová

Personální změny
v základní škole

V letošním školním roce došlo k personálním změnám v základní škole. Na
konci školního roku ukončila pracovní
poměr dohodou Mgr. Iveta Neubauerová, učitelka 1. stupně. Od roku 1997
měla na naší škole pracovní smlouvu
jako vychovatelka školní družiny, poté
vystudovala učitelství pro 1. stupeň
a pracovala jako učitelka 1. stupně.
Milá Iveto, děkujeme Ti za zodpovědně vykonávanou práci v naší škole
a přejeme Ti hodně úspěchů ve škole
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číslo

1

ročník

16

nové.
Na místo Ivety Neubauerové nastoupila od 1. 9. 2015 Mgr. Kateřina
Buchalová z Havlíčkova Brodu.
Druhá personální změna se týká kolegyně Mgr. Marie Holcmanové, kterou v blízké době čekají jiné radostnější povinnosti než pracovní, odchází
na mateřskou dovolenou.
Milá Maruško, přejeme Ti hodně
radostných chvil strávených společně
s celou rodinou a doufáme, že se za
námi do školy brzy vrátíš.
Na její místo po dobu mateřské dovolené nastoupí Mgr. Ivana Varjassyová z Havlíčkova Brodu.

Čerpání finančních
prostředků z EU

Na konci loňského školního roku
a o prázdninách vyhlásilo MŠMT Výzvy č. 56 a 57 na čerpání finančních
prostředků v oblasti čtenářské gramotnosti žáků a pracovní výchovy.
Obě výzvy naše škola realizuje v těchto projektech:
1. Rozšiřujeme naše jazykové
možnosti – zaměřený na jazyky,
v rámci tohoto projektu bude nebo již
bylo realizováno:
• jazykový kurz pro učitele německého jazyka – Mgr. Lenka Havlíková absolvovala ve dnech 15. – 30. 8. 2015

školní rok

2015/2016

v německém Heidelbergu, kurz probíhal ve skupině úrovně C1, byl zaměřen
na všechny čtyři jazykové dovednosti mluvení, čtení, psaní i porozumění slyšenému
• jazykový kurz žáků v německy mluvící zemi – absolvují pravděpodobně
nejstarší zájemci z řad žáků IX. třídy
• podpora čtení u žáků – bude realizováno pro všechny žáky školy
2. Modernizace školní dílny
– od letošního školního roku bude
opět probíhat v rámci pracovní výchovy v 7. ročníku výuka technických
prací ve školní dílně
3. stavebnice ROTO z Vysočiny
– víceletý projekt Kraje Vysočina, který
bude přinášet žákům a učitelům prvních tříd po tři roky stavebnici ROTO.

Organizace školního roku
2015/2016 v Zš a mš Havlíčkova
Borová
Období školního vyučování ve školním roce
2015/2016 začalo v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno
ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
ve středu 23. prosince 2015
a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
budou od pondělí 8. února
do neděle 14. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 24. a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku
1. července do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování
ve školním roce 2016/2017 začne
ve čtvrtek 1. září 2016

Martina Brychtová

POSILOVNA
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V průběhu měsíce června
2015 byla dokončena posilovna v základní škole.
Od října zde bude zahájen
provoz. Do konce září se
mohou zájemci o cvičení
hlásit u ředitelky školy
(tel. 561 202 087, e-mail:
info@zsborova.cz). Podle
počtu zájemců bude stanoven rozpis využití posilovny
pro veřejnost.

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

- TŘIĎTE JIŽ NYNÍ!

Po úspěšném jarním sběru,
díky němuž si naše škola „vydělala“ na zvířátko v jihlavské
ZOO, připravuje Unie rodičů při
základní a mateřské škole na
počátek října další sběr papíru. Proto již teď můžete papír
shromažďovat. Bližší informace
a podrobnosti včas přineseme
- buď v příštích Borovských listech, nebo v místním rozhlase,
proběhne-li sběr před jejich vydáním.
Miroslava Luňáčková
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radosti a

starosti místostarosty

Rekonstrukce mostu

V pátek 28. srpna 2015 proběhl další kontrolní den rekonstrukce mostu na křižovatce
u Oudoleně. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu a v požadované kvalitě. Termín dokončení, tj. do 31. 10. 2015, bude dodržen a od listopadu bude silnice
průjezdná.

Poděkování

ZÁŘÍ 2015
POZ VÁ N K A
NA Výlety

podzim 2015
26. 9.

Skalní město
Adršpach

Touto cestou děkuji paní Bohumile Sobotkové za úpravu okolí lavičky, kterou jsme instalovali pod stromy v Kopaninách. Na vlastní náklady a jí přirozenou pílí upravila terén, Celodenní turistický výlet do
zasázela zde bylinky a okrasné rostliny, o které pečuje. Věřím, že posezení na lavičce nádherné lokality kamenných
věží.
s výhledem na Borovou bude pro návštěvníky příjemnější.
V době školních prázdnin nám vypomáhali i dva brigádníci. Již osvědčený Martin Benc
3. 10.
a nově letos i Jaroslav Blažek. Martin pracoval převážně samostatně a zajišťoval pomoc Valtické vinobraní...
při plnění úkolů v obci, Jarda pod vedením Vladimíra Šorfa pracoval převážně v lese. Oba
...a bohatý doprovodný provysokoškolské studenty chválím a za vykonanou práci jim děkuji.
gram.
Na vlastní žádost ukončil pracovní poměr Miroslav Novák. Rovněž jeho aktivity
a vykonaná práce byly pro městys přínosem. Patří mu mé poděkování a současně
17. 10.
i přání, aby nám ještě při plnění úkolů v budoucnu pomohl.
Biofarma Košík

Zájemci o pomoc: Pokud se najdou v řadách nezaměstnaných zájemci, kteří by
chtěli v obci pomáhat, přihlaste se na úřadu městyse nejpozději do 30. 9. 2015.
Hřbitov a jeho okolí

Dagmar Havlové

Návštěva farmy s možností
nákupu zajímavých produktů.
Viz: www.farmakosik.cz.

Dlouhodobé problémy s vodou na hřbitově se snad již podařilo odstranit. Příčinou slabého přítoku z lokality Amerika byla zanešená hadice jemnou rašelinou. Do meliorač24. 10.
ních trubek se časem prorostly kořeny rákosu, kterému se v uvedené lokalitě daří. Po
Dýňový
svět
kořenech natékají do trubek i jemné segmenty rašeliny, které se s vodou dostávají i do
na
statku
u
Pipků
studny. Tu tvoří dvě skruže umístěné na drenážním „péru“. Přes koš natékají s vodou do
hadice i drobné segmenty rašeliny a dochází k jejímu ucpávání, zejména v horní části Ojedinělá výstava mnoha druod studny, kde je minimální převýšení a malý tlak. Naši zaměstnanci ve spolupráci se hů dýní, stavba pyramid, bluZemědělskou a. s. Havlíčkova Borová hadici na několika místech opravili a celé vedení dišť a geometrických obrazců.
odborně propláchli. Nyní je na hřbitově již dostatečný tlak. Počítám s tím, že provede- Prodej dýňových produktů.
me instalaci druhé nádrže u márnice. Zakoupili jsme deset plastových a deset pozinko- Vhodné pro děti, odpolední
vaných konví. Děkuji všem, kdo se na opravě podíleli. Zvláštní poděkování patří i Petvýlet.
ru Kučerovi, který mnohokrát i ve svém volnu zajišťoval navážení vody. Děkuji i všem
14. 11.
návštěvníkům hřbitova za jejich trpělivost. Za dobu trvání poruchy jsem nezaznamenal
žádnou stížnost. Poznámka: Přívod vody na hřbitov z lokality Amerika realizovala obec v roce
Středověká

1968 podle vypracované dokumentace, která je uložena na úřadu městyse. Technický výkres
s trasou vedení hadice jsme bohužel nedohledali.

Třídění odpadu na hřbitově: Žádám návštěvníky, aby dodržovali pra-

vidla pro třídění odpadu. Jednotlivá místa jsou označena popiskami. Věřím, že dojde
ke zlepšení pořádku a čistoty jak na hřbitově, tak i jeho okolí.

Brány budou zamčeny

Obě brány na novém hřbitově jsou od pátku 4. 9. 2015 zamčeny. Kdo bude potřebovat
vjet do prostoru hřbitova, oznámí svůj záměr včas a klíče si vyzvedne u Petra Kučery,
tel. 724 167 796, nebo na úřadu městyse 569 642 101, 737 236 944. Současně sdělí, co
bude na hřbitově realizovat. Přitom bude poučen, kam má případný odpadní materiál
uložit.

Výjezdní zasedání

V sobotu 15. srpna uspořádala rada městyse výjezdní jednání do Železných Horek. Setkání s občany se uskutečnilo u Bohumila Domkáře, který pro jednání vytvořil příjemné prostředí, za což mu děkuji. V úvodu představil starosta členy rady
a hned dal prostor občanům, aby sdělili své názory. Zpočátku se z úst diskutujících
linulo množství námětů a dotazů na aktivity rady v minulém období. Členové rady,
zejména začínající, byli palbou názorů občanů dosti zaskočeni. Částečné zklidnění
nastalo po mém vystoupení, když jsem objasňoval, co jsme udělali a co uděláno nebylo a zůstává to jako úkol pro další období. Následná diskuse byla již mírnější. Postupně jsme si vyjasnili téměř všechny problémy. Vážím si všech „horečáků“, kteří o svá obydlí pečují, udržují je v pořádku, včetně jejich okolí. Mnozí z nich dbají
i o údržbu ploch, kterou nejsme schopni zajistit. Všem za jejich aktivity děkuji.
Nesouhlasím s názorem, že na občany v Železných Horkách zapomínáme a upřednostňujeme Havlíčkovu Borovou. Při prvním setkání v roce 2011 jsme po dohodě
s občany stanovili úkoly, které jsme postupně podle možností plnili. Ze srpnového
jednání jsem pořídil zápis, který projedná rada a stanoví harmonogram aktivit, jež
bude třeba v Železných Horkách realizovat. Obdobné výjezdní zasedání plánujeme
i do Peršíkova.
Otto Hájek, místostarosta

krčma Dětenice

Poctivý návrat do minulosti,
velmi bohatý kulturní program. Zážitkový výlet.

Přihlášky přijímá Ivan Vítek,
podrobné informace o časech
odjezdů a cenách na telefonu
776 297 888
nebo 604 298 655.
Změna termínu vyhrazena.

P o d ě ko vá n í

Rádi bychom touto cestou
poděkovali místním dobrovolným hasičům za rychlý a operativní zásah při hašení požáru na našem poli, kam udeřil
blesk. Rychlým zásahem došlo
ke zmírnění možných škod.

Frühbauerovi, Peršíkov

P o d ě ko vá n í

Den 26. 6. 2015 byl naším dnem
svatebním. Dopravu svatebních
hostů z Vysočiny do Hradce Králové zajišťoval pan Ivan Vítek z
Havlíčkovy Borové svým mikrobusem k maximální spokojenosti všech. Děkujeme.

Pavel a Zuzana Hladíkovi,
Hradec Králové
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S Vysočinou do Evropy posedmé PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL

Kraj Vysočina vyhlašuje
sedmý ročník úspěšné
vědomostní soutěže určené studentům středních škol.
Soutěží se prostřednictvím webových stránek
www.ourregion.cz. Úkolem soutěžících je správně a v co možná nejkratším čase odpovědět na otázky
zaměřené na geografii, historii, umění či významné
osobnosti a události spjaté s Krajem Vysočina. Při jejich
zodpovídání uplatní soutěžící schopnost práce s internetem i znalost anglického jazyka. Tři nejlepší řešitele
odmění Kraj Vysočina dvoutýdenním kurzem anglického
jazyka ve V. Británii.
„Do soutěže se mohou přihlásit studenti středních škol, kteří se vzdělávají na území Kraje Vysočina a jsou starší 15 let. Další podmínkou účasti
v soutěži je registrace soutěžících na webových stránkách www.ourregion.cz. Ta probíhá od 14. září 2015.
Přístupová data i podrobnější informace o soutěži obdrží soutěžící od pověřeného pedagoga v příslušné střední
škole. První soutěžní kolo startuje 12. října 2015. Soutěžícím je umožněno odpovídat na soutěžní otázky prostřednictvím on-line aplikace na uvedených webových
stránkách. Věřím, že také v sedmém ročníku budou
střední školy aktivní a zprostředkují vstup do této originální soutěže co největšímu počtu svých studentů,“ informovala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu.
Soutěž je stejně jako v předchozích ročnících rozdělena na průběžnou část a finále. Průběžná část trvá od října 2015 do ledna 2016 a čítá pět soutěžních kol, z nichž
každé je tvořeno sedmi otázkami – dvě jsou zadané
v anglickém jazyce a jedna může být bonusová. Bodové
ohodnocení je rovněž ovlivněno časem, jenž soutěžící
potřebují k odeslání odpovědí na soutěžní otázky. Třicet nejúspěšnějších řešitelů postoupí do finále, které
se koná v březnu 2016 a dělí se na dvě kola. Zatímco
v prvním finálovém kole odpovídají finalisté na dvacet
soutěžních otázek týkajících se Kraje Vysočina, ve druhém deset nejlepších představí své osobitě zpracované
prezentace na téma „Kraj Vysočina známý i neznámý“.
Nejen soutěžní otázky, ale také prezentace finalistů
včetně jejich vystoupení budou v anglickém jazyce. Kraj
Vysočina odmění trojlístek vítězů čtrnáctidenním kurzem anglického jazyka ve Velké Británii, do které vítězové odletí v průběhu letních prázdnin. Ostatní finalisté
budou odměněni hodnotnými věcnými dary.
Více informací: Dita Voborská, odbor školství, mládeže
a sportu; Krajský úřad Kraje Vysočina; tel: 564 602 945
e-mail: voborska.d@kr-vysocina.cz

V říjnu a listopadu proběhnou v Kraji Vysočina přehlídky
středních škol, které jsou každoročně nejen pro žáky 9. tříd
a jejich rodiče jedním z důležitých zdrojů informací při výběru střední školy.

Okres

Den a čas

Místo konání
a pořadatel

Havlíčkův 4. 11. 2015 KD Ostrov, Havlíčkův Brod
Brod
8,00 - 17,00 Na Ostrově 28, 580 01
Pořadatel: Kulturní dům Ostrov, s.r.o.
Kontakt: p. Niklová, tel. 569 421 088
Jihlava
13. 11. 2015 DKO, s. r. o. Jihlava
8,00 - 18,00 Tolstého 2, 586 01
Pořadatel: DKO, s.r.o. Jihlava
Kontakt: Mgr. Šperlová, tel. 567 571 681
Pelhřimov 10. 11. 2015 KD Máj, Pelhřimov
9,00 - 16,30 třída Legií 1115, 393 01
Pořadatel: Kulturní zařízení města Pelhřimova
Kontakt: p. Vlčková, tel. 565 321 184
Třebíč
15. 10. 2015 SPŠ Třebíč, Manželů Curieo9,00 - 18,00 vých 734
Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč
Kontakt: p. Valová, tel. 561 200 427
Žďár nad 12. 11. 2015 Dům kultury Žďár n. S.
Sázavou
8,00 - 17,00 Dolní 183, 591 01
Pořadatel: Kultura Žďár, příspěvková organizace
Kontakt: p. Sedláková tel. 566 502 253

Hasiči sundávali malému chlapci
z hlavy tamburínu

Velmi kuriózní a úsměvný zásah absolvovali v neděli
6. 9. odpoledne dobrovolní hasiči v Havlíčkově Borové. Tříletý hoch si paradoxně hrál právě na hasiče a jako hasičská
přilba mu měla posloužit tamburína. Ta se ale chlapci na
hlavě zasekla a nešla sundat a nezbylo tak nic jiného než
přivolat hasiče. Na místní jednotku sboru dobrovolných
hasičů se po čtrnácté hodině odpoledne obrátila maminka
chlapce.
Hasiči hlavu chlapce v místě doteku s hudebním nástrojem namazali tekutým mýdlem. Následně mírně tamburínu
stlačili po obou bocích hlavy a sundali ji. Celý zásah trval
jen pár minut a chlapec byl po celou dobu velmi statečný
a se zasahujícími hasiči spolupracoval. Z „hasičského“ dobrodružství vyvázl bez zranění.
Pramen: http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

Otevření Rodinného centra Motýlek v Žižkově Poli
Rodinné centrum Motýlek bude slavnostně otevřeno v obci Žižkovo Pole v neděli 27. 9. 2015 v 15 hodin díky
velké podpoře místního Zemědělského družstva a vedení obce.
Neziskový dobrovolnický spolek RC Motýlek vznikl za účelem organizování akcí nejen pro rodiny s dětmi a se snahou vytvořit kontaktní místo pro všechny, kteří se chtějí bavit, tvořit a poznávat. Prostory a pomoc spolku poskytlo
Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, stejně tak jako vedení obce, všem zúčastněným tímto moc děkujeme. S podporou
nejen týmu ZD, ale také všech rodinných příslušníků zakladatelek spolku vznikla herna pro děti a připravuje se bohatý
program pro malé i velké.
Zveme vás tímto na slavnostní zahájení provozu, které se bude konat 27. 9. 2015 od 15 hodin v obecním sále nad
Mateřskou školkou v Žižkově Poli (z důvodu větší kapacity), s následnou prohlídkou prostor Rodinného centra v sídle
ZD, Žižkovo Pole 83 od 17 hodin. Více informací, kontakty i program na měsíc říjen najdete na www.motylekzp.cz.
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TJ SOKOL informuje

Áčku se daří. Naposledy
ale ztratilo body doma

Nadmíru úspěšný vstup do nové sezony v I.A třídě má za sebou havlíčkoborovský fotbalový A tým. Tomu se
v prvních třech utkáních podařilo
vždy naplno bodovat a zatím se mu
tedy daří držet na předních příčkách
tabulky. V posledním zápase před
uzávěrkou tohoto čísla Borovských
listů však na hřišti u sokolovny dokázal těsně zvítězit Dobronín i přes drtivý tlak domácích v závěru a obral tak
poprvé Borovou o body.
Smůla se však našich hráčů drží,
co se absencí týče. Z kádru vypadlo
hned několik stabilních členů kvůli
zraněním a jako velkou výhodou se
nyní ukazuje zřízení statusu „farmy“
se ždíreckým Tatranem. Odtud nám
tak mohou v případě nutnosti chodit pomoci další hráči a všichni, kteří dosud za nás nastoupili, se ukázali
jako opravdové posily – „náš“ Fikar,

Rozlosování
MLADŠÍ přípravka

Klimeš, Votava nebo Slavík se prezentovali velmi dobrými výkony. Naopak
na lavici zraněných se zařadili naši staronoví členové kádru Josef Havlíček
a Roman Provazník. Nicméně snad
i tak bude A tým i nadále pokračovat
v dobrých výkonech a bude se mu dařit sbírat body.

Poslední utkání:

Havlíčkova Borová – Pelhřimov B
4:1(1:1)
Branky: J.Chlubna, Fikar(pk), Klimeš,
Slavík
Havlíčkova Borová – Dobronín
2:3(0:2)
Branky: Klimeš, Votava

Béčko doma boduje,
venku to zatím nejde

Pořádný průvan v kádru čekal v letní
přestávce na borovské béčko. Tomu
odešlo několik dlouholetých hráčů,
které nahradili mladí, draví, ale přeci jen zatím méně zkušení borci. Ve
dvou dosavadních domácích zápasech Borová vždy bodovala a naposledy po velmi slušném výkonu dokázala
porazit Leštinu. Naopak venku se ale
našim hráčům moc nedaří a na soupeřových hřištích se prozatím nepodařilo vsítit branku. Po čtyřech kolech

ZÁŘÍ 2015

tak má béčko na svém kontě zatím
čtyři body a bodové konto se jim snad
brzy podaří rozšířit o další položky.

Poslední utkání:

Šlapanov – Havlíčkova Borová B
1:0(1:0)
Havlíčkova Borová B – Leština B
3:1(3:1)
Branky: Béna, Sobotka, Tonar

nejmenší bodují

Do nové sezóny vstoupili více než
úspěšně také nejmladší fotbalisté.

Mladší žáci 30. 8. 2015

Česká Bělá - Havlíčkova Borová
1:8 (0:4)
Sestava: Hájek D., Neubauer P.,
Sedlák Š., Klement M., Klement V.,
Burian J., Sláma M., Balcar L.
Střelci: Klement V. 3x, Neubauer P.
4x, Burian J.

Mladší přípravka 6. 9. 2015
Turnaj ve Šmolovech

Šmolovy - Havlíčkova Borová 8:19
Lipnice nad Sáz. - Havl. Borová 4:21
(dvojzápasy, výsledky se sčítají)
Sestava: Steklač Š., Minaříková H.,
Zvolánek L., Smejkal A., Klimeš D.,
Bruknerová K., Klement M., Kulhánek
V., Burian A., Kubát V.
Střelci: Zvolánek L. 13x, Klement M.
11x, Kulhánek V. 9x, Burian A. 4x,
Smejkal A., Klimeš D., Stelač Š.
Termíny utkání přípravky jsme v minulém vydání neměli k dispozici, přinášíme ho nyní.

Jakub Janáček
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osmisměrka o cenu

ZÁŘÍ 2015

SOS MaS, z. s. – POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

Hřbitov je místo piety, posledního odpočinku a místo, kam choPřejeme všem dětem úspěšný ....................... (tajenka)!
díme vzpomínat na naše zesnulé. Z různých důvodů chceme mít
místo spočinutí našich blízkých pěkně upravené. Přejeme-li si,
aby pomník či kamenná deska vydržela i po generace, je potřeba k této investici v řádech desetitisíců přistupovat s rozmyslem
a po předchozím důkladném výběru vhodné firmy.
Podvodní kameníci. V žádném případě nedoporučujeme
smlouvu sepisovat při prvním setkání na hřbitově! Zejména starší
lidé by měli být velmi obezřetní v okamžiku, kdy je kameník sám
osloví z vlastní iniciativy přímo na hřbitově. Jde o velmi rizikový
způsob uzavření smlouvy. V poslední době se totiž setkáváme
také s osobami, kteří se za kameníky pouze vydávají a nedisponují přitom patřičným živnostenským oprávněním. Svou zkušenost
s podvodným „kameníkem“ učinilo několik desítek podvedených lidí na Vyškovsku a Šumpersku v loňském roce. Ti, kteří
podvodníkovi uvěřili, mu na zálohách vyplatili v součtu několik
miliónů korun na práce, které však nikdy neprovedl. V posledních dnech se opět několik případů objevilo také na Vsetínsku.
Smlouvy uzavřené na hřbitově. Smlouva uzavřená na hřbitově je smlouvou uzavřenou tzv. mimo obchodní prostory, tedy
smlouvou podobnou smlouvě uzavřené při podomním prodeji či
na předváděcí akci. Zákony však spotřebitele v případě smlouvy
o dodání věci, která je vyrobena dle individuálních požadavků
spotřebitele, tady konkrétně pomníku s námi zvoleným textem
– konkrétními jmény a daty zesnulého, nechrání stejně silně jako
LEGENDA: buk, čítárna, den, duet, erb,
při koupi jiného zboží. Od takovéto smlouvy totiž nelze odstoupit
intrika, kaple, kra, legrační, loděnice,
bez udání důvodu a bez sankce do 14 dnů. Podnikateli ale zůstanávštěvník, pekařství, plná, posvícení,
ly tzv. povinnosti informační, tedy povinnost předat spotřebiteli
potěšení, prudká, řepa, soví, škola, štěstí
před uzavřením smlouvy v textové podobě řadu informací např.
talířek, telefonní, vraník
o své totožnosti, o předmětu smlouvy, včetně popisu hlavních vlastností, ceně, způsob platby, informace o právech
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 8. 2015
na úřad městyse. vítězi minulé křížovky jsou: z vadného plnění, zárukách…. Samozřejmostí by mělo být i písemné potvrzení přijetí objednávky. Z praxe poraden Sdružení obrany
1. ANETA JIRÁKOVÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ 308
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. však víme, že právě kameníci,
2. JAROSLAV ZVĚŘINA, ŽELEZNÉ HORKY 25
kteří objíždějí hřbitovy a uzavírají smlouvy tímto způsobem, tato
3. MICHAL FIŠER, HAVLÍČKOVA BOROVÁ 94
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse. zákonná ustanovení nedodržují. Spotřebitelé pak často nejsou
schopni ani identifikovat podnikatele, se kterým smlouvu vlastBlahopřejeme!
ně uzavřeli. Setkali jsme se i s případem, kdy spotřebitelka, podle
jejích slov po nezávazném rozhovoru s kameníkem na hřbitově,
očekávala vypracování konkrétní nabídky ze strany kameníka,
kterou by mohla přijmout či odmítnout. Místo nabídky však přišlo nemilé překvapení. Kameník neváhal a ještě týž den bez
jejího vědomí a bez vědomí správy hřbitova hrob rozboural. Rada zní, nedávejte se s pochybnými kameníky na hřbitovech
vůbec do hovoru! A jak si tedy vybrat dobrého kameníka? Rozhodně bychom se měli obracet pouze na zavedené
a známé firmy. Nejlepší cestou je, poptat se ve svém okolí na reference. Zeptat se sousedů, nebo přátel na jejich zkušenosti
s místními kameníky. Požádat několik kamenictví o jejich nabídku, neváhat přitom navštívit jejich provozovnu nebo dílnu.
Tato zkušenost mnohé napoví. Pozor, nabídky se zpravidla liší nejen cenou, ale také termínem zhotovení, výběrem a kvalitou kamene, nebo zpracováním náhrobku, a poskytnutou zárukou! Nabídky je nutné pečlivě porovnávat z více hledisek
a teprve potom oslovit vybrané kamenictví. Nerozhodovat se pouze na základě ceny! Výroba nového pomníku není
levnou záležitostí. Vždy je nutné trvat na podrobné písemné smlouvě, která bude obsahovat minimálně: místo stavby
náhrobku, vybraný druh a barvu kamene, nákres s rozměry náhrobku, nápis a jeho barva, velikost a druh písma, a samozřejmě objednaný text, termín dodání a celkovou cenu, s vyznačením poskytnuté záruky. Případnou zálohu doporučujeme
předávat pouze osobně v provozovně zavedené firmy odpovědnému pracovníkovi a pouze oproti řádnému dokladu.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo
podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese:
poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují
a obhajují práva a zájmy občanů.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
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Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska z.s., Tel/fax.596 111 252,
mobil 606 832 280; ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584
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OBRAZEM

ŽÁCI ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ SPOLU S UNIÍ
RODIČŮ NA POČÁTEK

ŘÍJNA ORGANIZUJÍ

SBĚR PAPÍRU
SBÍREJTE PAPÍR JIŽ NYNÍ A ODEVZDEJTE NÁM HO DO ŠKOLY
V TERMÍNECH, KTERÉ VÁM VČAS UPŘESNÍME.

Ano
Ne

DĚKUJEME VŠEM!

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, knihy (ty zbavte tvrdých desek)

uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír

www.jaktridit.cz
UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ VÁS OPĚT PO ROCE Z VE NA

V SOBOTU

V sobotu 5. 9. se v Jitkově konal tradiční Podoubravský víceboj, v němž si zastupitelé 15
členských obcí svazku prověřili svoje dovednosti v rozličných disciplínách. Naše sestava (Eva
Havlíčková, Aleš Uttendorfský, Ladislav Hájek) vybojovali krásné 13. místo. Foto: Jiří Geist

19. ZÁŘÍ 2015 OD 13:30

V SOKOLOVNĚ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
ÚČAST DLE NÁVRATEK OBDRŽENÝCH V ZŠ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Poslední prázdninový víkend nocovali mladí myslivečci v Železných Horkách. Foto: Jana Janáčková
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OBRAZEM

Seznámení těch nejmenších - sedmi čerstvých prvňáčků - s nejstaršími deváťáky. Foto: ZŠ

Spolek TrojHáček Vás srdečně
zve na

DRAKIÁDU
která se uskuteční na rybníku

V Kopaninách

Borovští prvňáčci s tř. uč. Mgr. Vlastou Slámovou. Foto: Hana Tonarová

V zápase Havlíčkova Borová - Pelhřimov B zvítězili Borovští 4:1. Foto vlevo: Ivo Havlík

Žáci v České Bělé vyhráli nad domácími 8:1. Foto: David Burian
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