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JIŘÍ ČÁSLAVSKÝ:

JESTLI PŘIJEDU
I ZA ROK?

VÁŽNĚ NEVÍM, ALE
JSTE KE MNĚ NEUVĚŘITELNĚ POHOSTINNÍ
Další povedený ročník prožilo na
konci srpna Borovské letní kino. Jiří
Čáslavský ze své maringotky na asfaltovém hřišti promítal pro zábavychtivé diváky během večerů opět celkem
čtyři snímky (Líbáš jako ďábel, Twilight sága: Rozbřesk 2, Doba ledová 4,
Ve stínu) a potěšující bylo, že na každý
z nich si našlo cestu poměrně početné publikum.
Divácký rekord ﬁlmu Lidice sice

Úspěchy místních

str. 6

Indiánský konec léta

zůstal nepřekonán, ale i tak je jasné,
že letní kino – navíc za dobrovolné
vstupné - prostě lidi táhne a počet
návštěvníků každého ﬁlmu se počítá
na stovky.
Ke zdárnému průběhu navíc přispívá i občerstvení, které zajišťuje
borovský Sokol, nebo spolek JenTak,
který před promítáním pohádky Doba
ledová 4 připravil pro děti zábavný
program se soutěžními stanovišti.
Jiří Čáslavský však sám říká, že jeho
další cesty s promítačkou po městech
a obcích jsou zatím ve hvězdách.
„Už nejsem úplně nejmladší a je stále těžší a těžší vysílat kvůli digitalizaci
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Nábor malých fotbalistů

str. 8

premiéry ﬁlmů. Takže jestli přijedu
i za rok? Opravdu nevím,“ přiznává
tento nadšenec. „Ale v Borové jsou ke
mně lidé až neuvěřitelně pohostinní
a přátelští,“ pochvaluje si.
Věřme však, že si sympaťák, znalec
ﬁlmů i ﬁlmové historie a prostě úžasný člověk Jiří Čáslavský svoje „hrozby“
rozmyslí, jinak bude třeba hledat jiné
cesty zajištění promítání, nebo jeho
programovou skladbu.
Filmové večery pod otevřeným
nebem jsou totiž příjemným zpestřením končícího léta a snad tomu tak
bude i za rok.

Jakub Janáček

Jiří Čáslavský při konání Letního kina u sokolovny. Foto: Jakub Janáček
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DO ŠKOLY NASTOUPILO 16 PRVŇÁČKŮ

ZÁŘÍ 2013

V pondělí 2. září ve čtvrt na osm
ráno opět po dvouměsíční odmlce
zazvonil zvonek na chodbách borovské základní školy. Pro ostřílené žáky
už nic nového, ale pro prvňáčky, kteří
do školních lavic zasedli poprvé, to byl
úplně nový zážitek. A že nových školáků nebylo málo, je jich totiž celkem
šestnáct.
„To je po hubenějších letech opět
silnější ročník,“ pochvaloval si ředitel
školy a starosta obce Otto Hájek, který spolu s třídní učitelkou Danou Neubauerovou, družinářkou Veronikou
Šidlákovou a místostarostou Borové
Alešem Uttendorfským děti v jejich
slavný den vítal.
A noví školáci povětšinou evidentně nervozitou netrpěli, ba právě naopak. Jejich první školní den, kterému
asistovala také spousta rodičů, však
trval jen necelou tři čtvrtě hodinu,
ten pravý shon teprve začne.
Jakub Janáček

POZVÁNKA
NA ČTVRTÝ SEMINÁŘ ZE SÉRIE

SETKÁNÍ SE SENIORY
V RÁMCI PROGRAMU
PREVENCE KRIMINALITY

„BEZPEČNÝ DOMOV“,
TENTOKRÁT NA TÉMA

KYBERKRIMINALITA
V NEDĚLI 22. ZÁŘÍ
OD 14 HODIN

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
ÚŘADU MĚSTYSE
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Na Vaši účas se těší
OS TrojHáček
a Městys Havlíčkova Borová
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ

ZÁŘÍ 2013

ZE DNE 27. SRPNA 2013

10/8/2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hájek Ladislav, Halama Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje rozpočtové změny k 27. 8. 2013.
- schvaluje příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol H.Borová ve výši 150 000 Kč na úhradu nákladů za elektřinu a topení. Zároveň ukládá Tělovýchovné jednotě Sokol povinno t doložit převedení částky 150 000 Kč na
Tělocvičnou jednotu Sokol; Tělocvičné jednotě Sokol ukládá zastupitelstvo městyse předložení dokladů
prokazujících uskutečnění úhrad nákladů za energie.
- schvaluje rozpočtovou změnu na výdajové straně rozpočtu par. 6171 pol. 5229 ve výši 150 000 Kč.
- neschvaluje v současné době podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ.
- schvaluje provedení asfaltového nástřiku na opravené cesty v H. Borové v ceně 110 tis. Kč bez DPH.
- schvaluje zadání zpracování povolení pro územní řízení společnosti Drupos s.r.o. v ceně 69 500 Kč.
- schvaluje provedení zasíťovánÍ parcel v Rybízovně, výběrem zhotovitele pověřuje Radu městyse.

11/8/2013

- schvaluje zpracování cenové nabídky na vyměření bytových jednotek v čp. 220.

12/8/2013

- schvaluje vypracování výběrového řízení na výběr dodavatele pro ozelenění obce.

13/8/2013

- schvaluje úhradu částky 134 480 Kč za organizací výběrového řízení, zajištění realizačního managementu,
monitoring, autorský a technický dozor společnosti SAGRES EU, s.r.o. na akci Zahrada v přír. stylu u MŠ

14/8/2013

- schvaluje propagaci Havl. Borové na informačním panelu společnosti Daruma s.r,o. ve Žd‘áře nad Sázavou.

1/8/2013
2/8/2013
3/8/2013
4/8/2013
5/8/2013

6/8/2013
7/8/2013
8/8/2013
9/8/2013

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 13. ČERVNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

SLOVO STAROSTY

Končí čas letních dovolených
a radovánek, skončily prázdniny, žáci
a studenti se vracejí do škol, vrcholí
žně a sklizeň, pomalu začíná opadávat listí, vítr již fouká ze strnišť a léto
podává ruku podzimu.
Před námi je poslední třetina
letošního roku a pomalu budeme
končící rok hodnotit. Využijme zbývající měsíce k dodělání toho, co jsme si
naplánovali. Rád bych požádal občany o úklid svých, ale podle možností
i obecních prostranství. Úřad městyse se svými zaměstnanci celoročně
zajišťuje práce spojené s chodem
městyse a udržováním pořádku.
Usilujeme o dobrou spolupráci
se všemi občany, organizacemi a spolky tak, abychom vytvářeli dostatečné
podmínky pro jejich aktivity a činnosti. Vítám každou pomoc a jsem rád,
když se občané o městys zajímají. Těší
mě i uznání, které občas slýchávám,
snažím se reagovat i na kritické připomínky a řešit je ke spokojenosti stěžovatelů.
Bohužel, nejde vše vyřešit hned,
některé záležitosti jsou na delší čas.
Jsem zklamán z nepořádku, který
je na náměstí a v parku. Nelíbí se to
jen mně, ale nespokojenost vyjadřují i občané, kteří se o problematiku zajímají. Přestože provádíme

úklid náměstí našimi zaměstnanci,
stále zde nacházíme poházené papíry, odhozené nedopalky cigaret, ale
i lahve od alkoholu. Nemám dobrý
pocit z jednotlivců, kteří posedávají
s „lahváčema“ před obchodem, na
náměstí nebo v parku. Zpočátku to
byli mladí, kteří se časem ve svém
chování a jednání trošku zlepšili, ale
přibyli k nim i někteří dospěláci, kteří
nedělají dobré jméno našemu městysi.
Opakovaně děkuji všem, kdo třídí
odpad a využívá místní sběrný dvůr
a kompostárnu. Stejně tak je to se
všemi dalšími odpady, jako např. suť
z demolice, hlína a kamení z výkopů, apod., na které máme místo
a není třeba odvážet je do okolí
našeho městyse na krajnice nebo do
lesa. V podzimních měsících budeme již tradičně umisťovat kontejnery tak, aby měli občané možnost do
nich ukázněně odpady navozit. Letos
jsme umístili kontejner do Železných
Horek a do Peršíkova. Pokud bude
zájem, můžeme akci v osadách opakovat. Přistavení kontejneru je třeba
dohodnout s panem Petrem Kučerou,
tel. 724 167 796. Naplnění kontejneru je třeba zase dohodnout s občany
tak, aby nebyl kontejner na místě příliš dlouho prázdný. Věřím, že občané
nebudou spoléhat jen na kontejnery,
ale nadále budou průběžně odpady

do sběrného dvora a na kompostárnu
odvážet.

OPRAVY CEST A SILNIC

Ve spolupráci s ﬁrmou pana Jana
Matějky ze Žďírce nad Dobravou
a Krajskou správou a údržbou silnic
Jihlava, pracoviště Chotěboř, jsme
provedli opravu některých komunikací. Již při loňské rekonstrukci silnice
jsme využili odpadního kameniva na
pokládku podloží nové cesty u Smejkalovy louže podél potoka směrem
k cestě na letiště, opravili jsme cestu
za dvojdomky, v Železných Horkách
jsme vyspravili dvě cesty vedoucí od
rybníka k lesu.
Letos jsme zpevnili povrchy drceným kamenivem, které věnovala
zemědělská a. s. Havlíčkova Borová,
a navíc jsme zpevnili cestu do Hatí.
Navrch jsme přidali vrstvu asfaltového recyklátu a na dvě silnice
v H. Borové provedli ještě nástřik
emulzí a zadrťování.
Krajská správa provedla opravu
silnice směrem na Vepřovou a to od
odbočky ke kostelu až k hlavní silnici. Současně jsme provedli zástřik
odstavné parkovací plochy u silnice. Plánujeme zástřik na silnici ke
kostelu a spojovací silnice z ulice
K Vepřové na ulici Havlíčkovu. Vzhledem k tomu, že budeme v příštím
roce provádět výstavbu čističky
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s kanalizací, nebudeme opravovat
silnice a cesty v místech, kde dojde
k pokládce nové kanalizace.

LETNÍ KINO

Třetí ročník letního kina se opět
vydařil. Návštěvníci si našli čas a na
asfaltovém hřišti, i přes nepříznivé počasí ve středu, vytvořili až do
soboty početnou kulisu. Jiří Čáslavský
nestárne a jeho pojízdná maringotka s drakem (traktor nejmenované
značky) v minulém týdnu zakončila
letní putování na náměstí v Havlíčkově Brodě. Na dotazy některých návštěvníků, proč nevybíráme povinné
vstupné, uvádím, že vybíráme vstupné dobrovolné. Návštěvníky nenaháníme, jsme rádi, že si najdou cestu
do kina a sami zváží, kolik zaplatí. Co
vybereme, to je příspěvek návštěvníků, zbytek nákladů jde na vrub městyse, jako dar občanům. Pro zamyšlení

uvádím výši vybraného vstupného
v minulých letech. V roce 2011 to bylo
9.086,- Kč, v roce 2012 jsme vybrali
zatím nejméně, tj. 4.932,- Kč, letos to
bylo 7.698,- Kč. Bude to příště lepší,
bude-li příště?

MÁTE TO TADY PĚKNÉ

„Máte to tady pěkné“. Potěšující slova se dobře poslouchala, směřovala totiž na chválu kvetoucích
muškátů v oknech základní školy.
Skutečně letos se muškáty vydařily.
Sazenice jsme koupili v nejmenovaném obchodě v Jihlavě, nejenom pro
základní školu, ale i na úřad městyse
a pro poštu. Kolem školy je 22 samozavlažovacích truhlíků. V rámci pracovních činností je naplnili žáci školy
poctivě připravenou zeminou, do které vysázeli 110 sazenic. Zpočátku byly
truhlíky umístěny na oknech v šatně,
kde postupně sazenice dobře zakoře-

Z ÚŘADU MĚSTYSE

VODNÉ A STOČNÉ - ODEČET

V TÝDNU OD 30. 9. DO 4. 10. 2013 bude prováděn odečet vodoměrů v Havlíčkově Borové a v Peršíkově. Vodné
a stočné se bude hradit od 7. 10. do 31. 10. v kanceláři
úřadu městyse buď v hotovosti, nebo v případě zájmu
bezhotovostním převodem (v tom případě si, prosím,
telefonicky zjistěte částku k úhradě).
Cena vodného a stočného zůstává nezměněna:
vodné 16 Kč, stočné 9 Kč za m3.

HLÁŠENÍ ROZHLASU E-MAILEM I SMS

Již několik měsíců nabízíme službu ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ
NA E-MAIL pro ty z Vás, kteří nemají možnost slyšet
informace z bezdrátového rozhlasu. Rozesílací seznam
se nám postupně rozrůstá a zájem ze strany občanů roste. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout nově rovněž

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ FORMOU SMS
ZPRÁVY. V případě, že ještě službu nevyužíváte a máte

zájem, kontaktujte nás na úřadu městyse a poskytněte
nám za tímto účelem Váš e-mail či mobilní telefon. Aktuální hlášení je vždy k dispozici rovněž na webových stránkách městyse na úvodní straně.

nily a v teplých jarních dnech je žáci
rozmístili na okna školy. Od výsadby,
o prázdninách, až dosud muškáty
zalévají, přihnojují a s láskou hýčkají
Marie Štefáčková, Otto Hájek a Martin
Benc. Na jednu zálivku spotřebují 14
konví vody a stejné množství odměrek hnojiva. Vše se to dá stihnout do
30 minut. Jak se daří muškátům na
úřadě a na poště? Posuďte sami.
Menší chvála je na osázené plochy
kolem sochy Karla Havlíčka Borovského, které byly po jaru značně zarostlé. Nechali jsme je odborně ošetřit,
dále jsme dosázeli květinové mísy na
náměstí, v parku jsme osázeli poničený záhon a u školy podsázeli stěnu
z thují skalníky. Pravidelnou zálivkou se podařilo udržet téměř všechny rostliny při životě a tak zkrášlují
náměstí a jeho okolí, abychom to tady
měli pěkné.
Otto Hájek, starosta

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři, na začátek krátká rekapitulace uplynulých dvou prázdninových měsíců.
Počet návštěvníků knihovny v tomto období byl 90. Je
otázka, jestli je to málo nebo přiměřeně k počtu obyvatel
městyse. Příjemné bylo, že si o prázdninách našli cestu do
knihovny i někteří malí čtenáři. Větší počet čtenářů je mezi
ženami, nejoblíbenějším žánrem jsou romány pro ženy ze
současnosti, thrillery z lékařského prostředí, severské krimi,
historie a časopis Zahrádkář.
Začal nový školní rok. Nejdříve chci popřát žáčkům
a žákům hodně úspěchů ve studiu. Ten minulý rok začala knihovna a škola slibně spolupracovat, takže věřím, že
v tom budeme zdárně pokračovat i nadále.
Přivezla jsem nové soubory knih z Havlíčkova Brodu,
přijďte si vybrat, výběr je široký.

Marcela Sobotková, knihovnice

TERMÍNY POVINNÝCH VÝMĚN
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2013 (poslední etapa). Rozhodující pro výměnu je datum vydání řidičského průkazu, nikoliv jeho typ!

P O Č Í T A Č O V Ý K U R Z „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“

Vzdělávací ﬁrma Peoplesource v.o.s. H. Brod pořádá BEZPLATNÝ KURZ PRÁCE NA PC PRO LIDI V DŮCHODOVÉM
VĚKU (OD 55 LET), kteří neměli příležitost seznámit se s používáním počítače a jsou úplnými začátečníky.
CÍL KURZU: SEZNÁMENÍ SENIORŮ se základní obsluhou PC (co to je počítač, jaké má části, jak se s ním dorozumět), s využíváním internetu (vyhledávání informací a zajímavostí), s používáním elektronické pošty (založení e-mailu, posílání zpráv apod.), se psaním textu. TENTO KURZ JE ZCELA ZDARMA – je placen z prostředků nadace, která
se zabývá prací se seniory. Každý účastník dostane také materiály – příručku pro práci s počítačem a příručku pro
práci s internetem. POČET MÍST V KURZU JE 10, DOSUD SE PŘIHLÁSILO 8 ZÁJEMCŮ, 2 MÍSTA JSOU
STÁLE VOLNÁ. Výuka bude probíhat v termínu 17. - 20. 9. OD 8,00 HODIN DO 12,00 HODIN v zasedací místnosti Úřadu městyse Havlíčkova Borová. Přihlásit se můžete na Úřadu městyse Havlíčkova Borová, další informace
vám může podat rovněž paní Míková Kořínková na telefonním čísle 775 954 150, která je zároveň lektorkou kurzu.

4

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO HEJTMANA

Září je tradičně měsícem, kdy se po
dovolených adaptujeme na opětné
zapojení do pracovního procesu. Pro
děti a mládež je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí
i žáci a studenti se sejdou na svých
pracovištích a ve svých třídách, dělí
se o zážitky z dovolených a z prázdnin
a zvykají si opět na běžný „pracovní“
režim.
Naše školy se letos navíc budou
muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme prosazovat.
Tak jako celá naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje na proměny
světa kolem nás. Je nutno nezůstávat
u obecných proklamací o modernizaci, nových postupech a přístupech.
Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude
nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu
se počtu žáků a především k potřebám praxe a možnostem jejich uplatnění. Zatím stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní
a ekonomické obory a práci ve službách vede k situaci, kdy absolventi
těchto směrů nemají zaměstnání,
zatímco nám chybějí odborníci v oborech nezbytných pro rozvoj hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale
i v moderním zemědělství.

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
ZEMĚDĚLSKÁ A. S.
INFORMUJE:

Po několika letech probíhajících
pozemkových úprav mají v katastru
Havlíčkova Borová pozemkové úpravy
končit. V prvopočátku bylo naslibováno Pozemkovým úřadem vybudování
cest v celém katastru, ale díky ubývajícím ﬁnančním prostředkům se tento
slib smrskl jen na jednu, a to cestu
do Manty. Zástupci akciové společnosti byli od počátku k pozemkovým
úpravám skeptičtí, tušili, že se změní
v hon za pozemky.
Já též využiji končící pozemkové
úpravy k připomenutí, že jsme zde
a stále máme zájem na pozemcích
hospodařit. Dosavadní pronajímatelé dostanou od nás smlouvy s novými čísly pozemků. Nájemné hradíme vždy před koncem roku a to
dle výpovědních lhůt od 1800,- Kč
do 3000,- Kč za ha zemědělské půdy
+ daň z nemovitosti. Potěšil mne
zájem několika majitelů pozemků,
kteří v naší společnosti pozemky pronajaty nemají, o možnou spolupráci.
To je dáno i uspořádáním dne otevřených dveří. Přišlo se podívat okolo
2000 lidí. Takto velký zájem nás potěšil, dny otevřených dveří budeme
v budoucnu opakovat.
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Ke změně těchto nepříznivých
poměrů se musejí spojit rodiče se
školami, s městy, obcemi i kraji.
Všichni společně musíme ovlivňovat
myšlení a směřování dětí už v raném
věku. Zároveň je nutno vytvářet podmínky pro současné trendy a snažit
se každou výuku přizpůsobovat tak,
aby byla pro žáky a studenty zajímavá
a přínosná. V tomto směru mám dobrou zprávu. Výuku přírodovědných
a technických oborů na středních školách v Kraji Vysočina čeká malá revoluce. Díky dotaci ve výši 105 milionů,
kterou získal Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se na 26 středních
školách zásadně zlepší podmínky pro
tematickou výuku.
Evropské peníze pomohou na
Vysočině s inovací vybavení laboratoří nebo odborných učeben
vybraných škol, ale i s organizací
a přípravou badatelských kroužků
a odborných přednášek, experimentů
a pozorování. Tyto moderní učebny
budou moci využívat i žáci z dalších
90 spolupracujících základních škol.
Peníze mají především posloužit
k rozšíření nabídky badatelských volnočasových aktivit pro žáky základních a středních škol, podporovat
kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího
a technického myšlení. Další položkou

v projektu je cílená úprava vzdělávacích programů všeobecných i odborných středních škol – vzdělávací programy partnerských středních škol
budou v rámci projektu doplněny
o badatelsky orientované exkurze,
které podpoří možnost zavádění tzv.
situovaného učení do výuky a tím
podpoří popularizaci technického
a přírodovědného vzdělávání. Dvouletý projekt počítá s přehlídkami,
společným setkáním žáků a představením projektů, na kterých studenti
pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků.
Do začátku příštího roku musí krajský tým koordinátorů stihnout první kroky v podobě realizace desítek
výběrových řízení a nalezení nutných
dodavatelů. Kromě modernějších
učeben mají v našem případě evropské dotace do dvou let posloužit
i k navázání spolupráce škol se
zaměstnavateli.
Pokud chceme uspět ve světě
dynamického technického pokroku,
musíme si uvědomit, že konkurenceschopnost našeho hospodářství
i v budoucnosti začíná už dnes na
základní škole. A všichni se musíme
spojit ke změně myšlení a jednání
v tomto směru.

Za krátký čas to bude rok, co jsme
zprovoznili bioplynovou stanici. Přínos není pouze ve výrobě elektrické
energie, ale též v produkci tepla. Teplo jsme využili již v zimním období.
K vytápění prostor a ohřevu vody pro
celý areál spotřebováváme dle měření necelých 40% vyprodukovaného
tepla, proto jsme možnost vytápění nabídli i obci. Obec též projevila
zájem o dodávky elektrické energie.
Pro obec je již připravena přípojka na
hranici areálu.
Městysi se snažíme být nápomocni i jinak. Zlikvidováním skládky stavební sutě za úhradu pouze
malé části nákladů, nebo i využitím
nadrceného kamene na opravu cest.
Obec nám toto vrací svojí tolerancí a samozřejmě i pronájmem části pozemků, které vlastní. Zkrátka
potřebujeme se navzájem, čehož
je doklad velké množství zaměstnaných spoluobčanů a díky tomu
i nepřehlédnutelný přínos na daních
do obecní kasy. Proto budeme po
ukončení pozemkových úprav žádat
o pronájem veškerých pozemků vlastněných obcí.
Letošní rok se stále zdražují potraviny. Jen pro představu Vás seznámím s cenami, které dostáváme my.
Za mléko 8,50 Kč/l, za prasata cca
36,- Kč/kg. Za brambory cca 7,- Kč/

kg, za obilí 4,- Kč. Za podobné ceny
část našich výrobků prodáváme i na
naší čerpací stanici. Pro pronajímatele pozemků je zde možnost odebírat výpěstky za zvýhodněné ceny, ale
o tomto jsme již informovali a funguje
to několik let, uvažujeme i o možnosti
čerpání levnějších pohonných hmot
za nájemné.
Na závěr chci ještě jednou připomenout možnost pronájmu pozemků
naší společnosti. Děkuji za čas strávený přečtením článku a přeji pevné
zdraví.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Ing. Aleš Málek, předseda představenstva
Havlíčkova Borová zemědělská a.s.

.

POZVÁNKA

NA DEN HASIČŮ
V SOBOTU
14. 9. 2013
SE USKUTEČNÍ
NA STADIONU DUKLA
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
DEN HASIČŮ.
VŠICHNI PŘÍZNIVCI
HASIČSKÉHO HNUTÍ
JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
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SE SPORTEM ZAČALA UŽ V PRVNÍ TŘÍDĚ. TEĎ TEREZA REPREZENTUJE KRAJ VYSOČINA
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Nemalý sportovní úspěch si ještě před prázdninami na
své konto připsala Tereza Šimůnková, která právě nastoupila do sedmé třídy borovské základní školy.
Talentovaná atletka totiž reprezentovala Kraj Vysočina na Olympiádě dětí a mládeže do patnácti let, která se
v červnu konala v Uherské Hradišti. A spolu se svými kolegyněmi si dokonce přivezla medaili!
„Sportovat jsem začala brzy, už asi v první třídě. Hodně jsme třeba jezdili na kolech a táta mi pak navrhl, jestli
bych nechtěla zkusit atletiku,“ vzpomíná Tereza, která tak
záhy začala jezdit sportovat do Havlíčkova Brodu do oddílu
zdejší Jiskry a nyní běhá závodně v Jihlavě.
„V Jihlavě hostuji a do Brodu se tak moc často nedostanu. Jezdíme na trénink třeba třikrát týdně. Takže domů
někdy přijedu docela pozdě večer,“ popisuje krátce některá úskalí sportovního života borovská „sedmačka“.

DVA NEZDARY A PAK MEDAILE

Ta v Uherském Hradišti Kraj Vysočina reprezentovala
hned ve třech disciplínách. Ale hod kriketovým míčkem
a závod na šedesát metrů překážek se jí prostě moc nepovedly.
„V překážkách jsem vypadla v rozběhu a v hodu, který moc ráda nemám a ani nevím, proč mě na něj vybrali,
jsem byla okolo dvanáctého místa,“ říká Tereza. Ale štafeta
4 x 60 metrů, to už byla jiná káva. Tady totiž už zacinkala
medaile.
„Já jsem vybíhala první, protože mám dobré starty.
Nakonec jsme skončily jen těsně třetí, o dvě nebo tři setiny
sekundy za stříbrnou příčkou. Dostaly jsme růži a medaili
a olympiádu jsem si celkově moc užila. Celých pět dní jsme
fandili „našim“. Bylo to moc fajn. Z našeho kraje nás bylo
přes padesát a soutěžilo se ve všech možných sportech
a disciplínách, takže se bylo na co dívat. Rodiče nám mohli
fandit u internetu, neboť z celé akce běžely online přenosy,“ doplňuje dívka, která má prý nejraději překážky a běh
na středně dlouhé tratě.
A čemu se chce Tereza věnovat po základní škole? Bude
její hlavní náplní sport, nebo něco jiného? „No, popravdě
v tom zatím ještě nemám úplně jasno,“ uzavřela Šimůnková. Takže ukáže až čas.

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 18. 7. - 21. 7. 2013 proběhlo v Chlumu u Hlinska v Čechách šachové soustředění.
Největší dík patří panu Jiřímu Netolickému, který nám
již druhým rokem zdarma propůjčil svůj pozemek k táboření dětí. Dále je nutno poděkovat paní Jiřince Puchýřové,
která nám uvařila obědy, paní Hance Konfrštové za pečený
výrobek, panu Ondřeji Dejmalovi za propůjčení sekačky na
úpravu pozemku a v neposlední řadě Městysi Havlíčkova
Borová za ﬁnanční příspěvek na stravu, bez něhož by byly
náklady pro rodiče mnohem vyšší.
Sluníčko nám na sportovní hry i koupání svítilo, snad se
to všem dětem líbilo. Ještě jednou všem velký dík a snad
se sejdeme i příští léto.
Děkuje vedoucí šachového kroužku Petr Kačor

Jakub Janáček

ŠACHOVÝ KROUŽEK
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY

ATLETKA. Tereza se sportu aktivně věnuje již od první třídy. Ač
to tak ale ze snímku nevypadá, míčovým sportům prý ale příliš
neholduje. Její výsadní doménou je totiž královna sportu – atletika.
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Foto: Jakub Janáček

V měsíci září šachový kroužek opět zahajuje svou činnost
v klubovně u Lukšů. PŘIJÍMÁME Z ŘAD ŠKOLÁKŮ NOVÉ
ČLENY. Nemusí dokonce ani znát, jak se šachy hrají, vše
se naučí! Jezdíme po turnajích, zúčastňují se jich i začátečníci.
Budeme se scházet 2x týdně, kroužek je bezplatný. Přijďte, šachy vám pomohou rozvíjet vaše myšlení, pomůže
vám to ve škole.
Bližší informace získají rodiče osobním pohovorem
s vedoucím. Prosím, volejte 733 352 007.
Petr Kačor, vedoucí šachového kroužku
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ZŠ informuje

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Prázdniny nám uběhly jako voda
a pomalu přichází čas vrátit se zpět do
školních lavic. Naším přáním je, aby
se v naší škole všichni cítili v pohodě. Denně se budeme setkávat, učit
se, povídat si, sportovat, objevovat
a poznávat nové světy – v letošním
školním roce v celkovém počtu:
126 žáků základní školy
36 dětí mateřské školy
1 ředitel školy
1 zástupkyně ředitele a ekonomka
10 učitelů základní školy
3 učitelé mateřské školy
1 vychovatelka školní družiny
2 uklízečky základní školy
1 uklízečka a kuchařka MŠ
1 vedoucí školní jídelny
2 kuchařky školní jídelny
A ještě s novým logem, o kterém se
více dočtete na našich webových
stránkách www.zsborova.cz. Přejeme rodičům i jejich dětem úspěšné
vykročení do školního života, pevné
nervy a trpělivost při zvládání prvních
školních povinností a mnoho radosti z každého nového, třeba i malého
pokroku Vašeho potomka.

UČÍME ETICKOU VÝCHOVU
V dubnu 2013 jsme podali žádost na
MŠMT v rámci programu Rozvojový
program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních
školách a nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2013. Do 21. června jsme měli být vyrozuměni o výši
získané dotace, ale nestalo se tak.
V červenci 2013 byl na webových
stránkách MŠMT zveřejněn seznam
škol, které ﬁnanční prostředky získaly. Naší škole byla s názvem projektu
UČÍME ETICKOU VÝCHOVU přidělena částka 60.905,- Kč.
Finanční prostředky jsou účelově
vázané, to znamená, že budou využity na další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti etické výchovy,
na školní projekty, na nákup učebnic
a učebních pomůcek pro žáky a na
akce pro veřejnost. Hlavně na poslední bod se v naší škole zaměřujeme,
protože…..
• sebevědomí dítěte evidentně stoupá, pokud se některý člen jeho rodiny
aktivně účastní školního života, taková účast vysílá k dítěti signál, že jeho
rodina uznává a schvaluje svět školy,
v němž dítě tráví většinu dnů svého
dětství
• pokud dítě vidí své rodiče a pracovníky školy pracovat společně, lépe přijímá autoritu dalších dospělých
• výzkumy ukazují, že programy, kte-
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ré zapojují rodiny do svého působení,
posilují sebeúctu rodičů.

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Největší počítačový projekt naší
školy se blíží do ﬁnále. Všechny podmínky projektu máme splněny, tzn.
vytvoření 360 digitálních učebních
materiálů pro interaktivní tabule
a absolvování 38 metodických školení. Nyní nás čeká poslední krok - odevzdání poslední monitorovací zprávy. V průběhu dvou let jsme v rámci
projektu Zdravá interaktivní škola
vyčerpali ﬁnanční prostředky ve výši
893.078,-Kč. Z této částky jsme nainstalovali dvě interaktivní tabule, server, dataprojektory, zasíťovali celou
školu, proběhlo vzdělávání učitelů.
V prosinci 2013 bude projekt ukončen.

ZABEZPEČENÍ BUDOVY

Během prázdnin byl podpořen
i další projekt Zabezpečení budovy
základní školy vyhlášený Krajem Vysočina. Celkové ﬁnanční prostředky ve
výši 64.900,- Kč budou pokryty dotací
kraje ve výši 50 %.
Poslední prázdninový týden byly
provedeny montážní práce, jejichž
výsledkem je instalace automatického vrátníku do obou vstupů budovy.
Budova základní školy bude celodenně uzavřena a vstup bude umožněn
přes zvonkové ovládání.
Martina Brychtová

HLÁSÍ
Máme za sebou rozloučení s létem,
které se druhou zářijovou sobotu
uskutečnilo v duchu rybářských závodů pro nejmenší TrojHáčky (kterými
u všech již uskutečněných akcí i těch,
které ještě v budoucnu spácháme,
vždy myslíme VŠECHNY děti).
Dvacet dětských závodníků od půl
sedmé hodiny ranní trpělivě hlídalo
hladinu rybníka V Kopaninách. Jak se
jim dařilo, napoví výsledky vpravo.
Vítěz Toník Trnka nachytal téměř 300
cm. Někteří si svoje centimetry poskládali z několika menších či větších ryb,
dvěma soutěžícím pomohlo vytažení
107 cm dlouhého jesetera. Mimochodem, jediný jeseter se během sobotního dne nechal chytit hned třikrát
a vysloužil si tak od přihlížejících
nálepku „nejhloupější ryby z kopaninského rybníka“.
Po vyhlášení dětských závodů
pokračoval den drakiádou, kterou
kromě více či méně podobných draků obzvláštnil i překrásný drak čínský, a indiánským odpolednem. Děti

si měly možnost vystřelit na bizona,
absolvovat indiánské skákání v pytli, poznat indiánské symboly či stopy
zvířat nebo si vyrobit něco pěkného
na sebe - čelenku, náramek nebo
indiánský náhrdelník. Kdo chtěl, neodešel bez indiánského malování, a tak
se pozdě odpoledne hemžilo okolí
rybníka V Kopaninách pomalovanými

a nazdobenými rudochy. Za nejlepší
kostým byla odměněna Kačka Balcarová, všichni se ale moc líbili a dali si
záležet.
Doprovod i účastníci mohli ochutnat výtečnou česnečku s čerstvými
krutony, uzeného pstruha či steak.
Snad si všichni akci užili tak, jako my.

Linda Burianová, OS TrojHáček
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TJ SOKOL

INFORMUJE

FOTBALOVÁ SEZONA
UŽ BĚŽÍ NAPLNO
Po letní přestávce se na začátku srpna opět rozběhly fotbalové soutěže
dospělých. A tým Havlíčkovy Borové,
který hraje I.B třídu kraje Vysočina,
a borovská rezerva, jež startuje
v okresní III. třídě, tak měly v době
uzávěrky za sebou již čtyři kola.
Ačku se více daří doma, kde zatím
získalo plný počet šesti bodů a nastřílelo během dvou utkání devět branek.
Naopak zvenku zatím získalo pouze
jeden bod za remízu v Humpolci.
Naprosto opačným případem pak
je borovské „béčko“. To doma za dva
zápasy dokonce nevstřelilo zatím ani
branku, zato venku se mu daří bodově
(dva zápasy – plný počet bodů) i střelecky (devět branek!).

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HAVLÍČKOVA
BOROVÁ HLEDÁ NOVÉ FOTBALISTY A FOTBALISTKY
Fotbal je zábavou, ale v úplných
začátcích nemusí jít jen o fotbal.

JDE NÁM O VŠEOBECNÝ
POHYBOVÝ ROZVOJ, KTERÝ JE
ZÁKLADEM
CELOŽIVOTNÍHO
ZDRAVÍ A CHUTI HÝBAT SE.

Fotbal má ze všech sportů nejvíce vyškolených trenérů a školení
v posledních letech jsou přímo zaměřena na to, co a jak dělat s malými
dětmi. Je mnoho dětí, které by chtěly
sportovat a patřit do nějakého klubu,
ale i rodičů, kteří by chtěli toto svým
dětem umožnit a poskytnout jim
novou životní výzvu, zábavu i radost v
kolektivu, SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU, ale i výhody, které každý člen FAČR automaticky získá.
A právě v tomto období MÁTE

JEDINEČNOU
ŠANCI
PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ DO NAŠEHO FOTBALOVÉHO ODDÍLU
ZAČALI I ŽÁCI
Prvním mistrovským zápase odstar- A ZAREGISTROVAT HO JAKO
tovali svoji sezonu i naši nejmladší ČLENA FOTBALOVÉ ASOCIACE
– žáci. A byla to na začátek pořádná ČESKÉ REPUBLIKY.
kanonáda, kterou odnesla Mírovka
výpraskem 17:0.

Jakub Janáček
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Stačí zavolat trenérům žáků
- buď panu Ladislavu Luňáčkovi

(tel. 731 888 325) nebo Martinu Klementovi (tel. 605 748 762)
a dohodnout s nimi, kdy přivedete
malého fotbalistu nebo malou fotbalistku na první trénink.

DEJTE SVÝM DĚTEM MOŽNOST ZAČÍT OFICIÁLNĚ HRÁT
TENTO NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ, NEJPOPULÁRNĚJŠÍ A POHYBOVĚ
NEJVŠESTRANNĚJŠÍ SPORT NA
SVĚTĚ.
NÁŠ KLUB VÁM POTÉ VYŘÍDÍ ČLENSTVÍ FAČR, DÍKY KTERÉMU ZÍSKÁVÁ KAŽDÝ ČLEN
I MNOHO ZAJÍMAVÝCH MOŽNOSTÍ A VÝHOD, které je možné

najít na webových stránkách na adrese: http://clenstvi.fotbal.cz.
I díky vám můžeme najít nové hvězdičky českého fotbalu a jednou se
třeba těšit na další Nedvědy, Rosické,
Kollery, Baroše, Daridy a další skvělé
hráče, které můžeme na českých, ale
i mezinárodních stadionech vidět.

NEVÁHEJTE A DEJTE SVÝM
DĚTEM ŠANCI.

Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu

Placená inzerce

ZÁŘÍ 2013
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ZAČÍNÁME PODZIMNÍ ČÁST VÝLETŮ
7. 9. JAPONSKÁ ZAHRADA

Odpolední výlet do nedalekého okolí.
Vstoupíme do zcela originálního prostoru japonské zahrady. Soukromý objekt,
komentovaná prohlídka s průvodcem.
Vstupné dobrovolné.
Cena za dopravu 200 Kč.

14. 9. VINOBRANÍ ZNOJMO

Ojedinělá atmosféra Vás zcela pohltí.
Burčák a vínečko, pečená masa a vůně
různých dobrot nás budou doprovázet.
Bohatý kulturní program až do nočních hodin. Mega akce. Vstupné 230 Kč,
za dopravu 300 Kč.

21. 9. HRADNÍ VINOBRANÍ
NA SVOJANOVĚ. Vše ve středověkém

stylu, jarmark, umělci, kejklíři a prohlídka velkého, pomezního hradu. Ochutnávky vín, hradní krčma a sobotní pohoda. Vstupné zatím neurčeno, za dopravu
200 Kč.

28. 9. ČESKÝ KRUMLOV - SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI. Navštívíme

jedno z nejhezčích měst, kde oslavíme svátek
sv. Václava. Volná prohlídka města, zám-

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.7 Polná
 10,30 Polná /u autobus.nádraží/
 11h Dobronín /před kultur.domem/
11,30Štoky /před bývalým obchod.domem/  12h Šlapanov /před OÚ/
12,30 Přibyslav /naproti MěÚ/
 13,30 Havlíčkova Borová /náměstí/
 14,30h Nové Veselí /na městečku-u parku/
 14h Nížkov /na návsi/
 15h Bohdalov /na městečku-před Jednotou/
 15,30 Jersín /u obchodu potravin/
 16h Arnolec /u kapličky/
 16,30 Zhoř /na návsi/
 17h Velký Beranov /před OÚ/

Prodej 13.9.2013

Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

Prodej 18.10.2013

Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
100,-Kč
stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Zveme Vás do nově otevřeného

OBCHŮDKU NA PAVLAČI

� Č���� B��� �.�. 71, ������� H������� � B�����

…. Co Vás zde čeká? ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (koloidní
ku, parku atd. V centru kulturní program.
stříbro, krepové kapky, anionové vložky, bylinné čaje,
Nabídka pro náročné - možnost vstupu do psyllium ), ale také DÁREČKY, ŠPERKY Z KAMENŮ a.j….
graﬁtového dolu. Cena za dopravu 350 Kč.
Otevírací doba: PO a ST 8,30 – 11,30
Pokud si nějaký výlet vyberete, rezervujte si své místo,
ÚT a ČT 14,00 – 17,00. Lze vše shlédnout i na webových
stránkách www.anionlove.cz.
prosím, na tel. 776 297 888.
Kontaktní telefon: Fiedlerová R. – 777308237

DOPRAVA MINIBUSEM IVAN VÍTEK

PODMÍNKY POVINNÉHO
RUČENÍ U ČSOB POJIŠŤOVNY

INFORMACE
ČSOB POJIŠŤOVNY

Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.

Nabídka služeb:
Ž������ ���������, Ú������ ���������
P�������� ���������� � �����������
C������� ��������� – �� ��������� ���� � ���������

Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

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

POBOČKA PŘIBYSLAV
PŘIBYSLAV, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
POBOČKA CHOTĚBOŘ, nám. T.G.M 321, vedle
Panského domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
POBOČKA ČESKÁ BĚLÁ, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz

��������� �� ����� �� ���������

P������� ������������
P������ ������
P�������� ���������� �������
P�������� ������������
D���� ����� ���������
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

NABÍDKA PRÁCE

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je
znalost práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602 767 252
a nebo na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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OSMISMĚRKA O CENU

ZÁŘÍ 2013

Osmisměrka tentokrát skrývá jednu z mnoha zářijových pranosik - tahle se váže ke dni 21. září:
„Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá...(tajenka)“.

LEGENDA: BÁSNÍK, CELEK, CELNÍK, DOROSTENEC, DŽEM, EVROPAN, JARO, JEHLIČNANY,
KRAJ, MRAV, NADÁNÍ, NÁRAZNÍK, OHLAŠOVNA,
PALIČ, PANNA, PRSTÝNEK, PYTLOVINA, SEDLÁK,
VLAJKA, VNUK, VYLOSOVÁNÍ
Správnou odpověď můžete doručit do 30. 9. 2013
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily. Ze správných odpovědí
vylosujeme opět 3 výherce.
Správná odpověď z minulého čísla na otázku
„kolik let má nejstarší občan/občanka Havlíčkovy Borové zní: „MILOSLAVA MATĚJOVÁ“. Narodila se v roce 1920 a my jí přejeme hodně zdraví.
Protože se nám sešly pouze 2 odpovědi, stávají se
automaticky i výherci:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. BOŽENA ONDRÁČKOVÁ, H. Borová 110
2. KAREL KRČÁL, H. Borová 140
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
V OKRESE H. BROD NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC:

DEFINICE MÍSTNÍ AGENDY 21: „MA21 je nástroj ke zlepšování
kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

FOTOSOUTĚŽ

„KDE DOMOV MŮJ“
Jste obyvateli Havlíčkovy Borové, Peršíkova, Železných
Horek? Nebo zde vlastníte chatu či chalupu?
RÁDI FOTÍTE?
Zúčastněte se fotosoutěže, která probíhá do konce září.
Zašlete nám JEDNU FOTOGRAFII z Havlíčkovy Borové,
Peršíkova či Železných Horek, která podle Vás nejlépe
vystihuje Váš vztah k místu, kde žijete:
„KDE DOMOV MŮJ“.
Fantazii se meze nekladou a fotograﬁe může zobrazovat
opravdu cokoliv - je jenom na Vás, jak svoji účast pojmete.
Z fotograﬁí však musí být patrné, že byly pořízeny v místě
Vašeho bydliště.
My máme pouze 2 podmínky:
1. každý účastník soutěží pouze s JEDNOU FOTOGRAFIÍ
2. fotograﬁe zašlete v tiskové kvalitě (rozlišení 300 dpi)
pouze v elektronické podobě (formát .jpg).

SOUTĚŽÍME VE DVOU KATEGORIÍCH:
1. DĚTI A MLÁDEŽ DO 15 LET
2. MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ OD 15 LET

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 30. 9. 2013
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Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.

Na výherce v každé z nich čeká zajímavá odměna.
Fotograﬁe nám zasílejte na e-mailovou adresu:
urad@havlickovaborova.cz

(případně přineste na přenosném ﬂash disku, CD apod.).
K fotograﬁi připojte následující informace: NÁZEV A POPIS
FOTOGRAFIE, MÍSTO JEJÍHO POŘÍZENÍ, VAŠE JMÉNO, VĚK.

FOTOGRAFIE MŮŽETE ZASÍLAT DO KONCE ZÁŘÍ.

O výběru vítěze, způsobu zveřejnění soutěžních fotograﬁí
a ukončení fotosoutěže Vás budeme informovat.

Redakce

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

Jesetera, který měří 107 cm, vytáhli na rybářských závodech pořádaných OS TrojHáček hned třikrát, z toho dvakrát v dětské kategorii.
Dole: indiánské hraní a tvoření. Foto: Linda Burianová

Přestože léto ještě neskončilo, nad borovskou oblohou
se už proháněli první draci. Ten největší patří manželům
Šrámkovým a oblohu křižoval 7. 9. v rámci drakiády na
indiánské akci pořádané občanským sdružením TrojHáček.
Foto: Linda Burianová

Zábavný podvečer před promítáním animovaného ﬁlmu Doba ledová 4 si pro děti při- Nově instalovaný měřič rychlosti před mateřskou školou.
pravili členové JenTak.
Foto: Jakub Janáček
Foto: Linda Burianová

11

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Tereza Šimůnková (na bronzovém stupni první zleva) na Olympiádě dětí
a mládeže do patnácti let, která se v červnu konala v Uherské Hradišti, reprezentovala Kraj Vysočina. Článek k fotograﬁi čtěte na straně 6.
Foto: rodinný archiv

OBRAZEM

Je září a bramborová sklizeň v plném proudu.
Foto: Jakub Janáček

FOTBALOVÁ SEZONA JE
V PLNÉM PROUDU
V době uzávěrky tohoto vydání
Borovských listů se již nová fotbalová sezona naplno rozběhla.
Dospělé týmy mají za sebou čtyři utkání, A tým má zatím v I.B třídě
v tabulce dosud sedm bodů za dvě
výhry a jednu remízu, B tým získal ve
III. třídě o bod méně za dvě výhry.
Dva zápasy odehráli již i borovští žáci
a byla to pořádná kanonáda –
Mírovku totiž na jejím hřišti rozstříleli 17:0! Českou Bělou porazili 1:0.
Na snímku vpravo momentka z utkání
Havlíčkova Borová A – Herálec, které
skončilo výhrou našich barev 3:1. Foto:
Ivo Havlík
Dole vlevo: Pavel Zvolánek, autor vítězného gólu v utkání H. Borová - Česká Bělá
8. 9. Foto: David Burian
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Přátelské utkání mezi týmy FC Jitřenka a SDH Havlíčkova Borová první
zářijový den. Foto: David Burian

