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UVÍTALI BYCHOM
MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
ŘÍKAJÍ SHODNĚ
ÚČASTNÍCI KURZU

Po čtyři zářijová dopoledne se jich
v zasedací místnosti úřadu městyse
scházelo 11 a naplnili tak zcela kapacitu kurzu „Senioři komunikují“, kterou v Havlíčkově Borové pod záštitou
Nadace Livie a Václava Klausových
zdarma uspořádala havlíčkobrodská
agentura Peoplesource, podobně
jako v ostatních obcích na Vysočině.
Kurz byl určen úplným začátečníkům nad 55 let, přesto se na něm sešlo
i pár pokročilejších. Také oni ho zhodnotili jako jednoznačně přínosný. Kromě samotných základů práce na počítači, seznámení s terminologií, práce
s okny či psaním textu snad přítomné
nejvíce zajímala práce s internetem
a možnosti získání informací na síti.
To potvrzuje i lektorka čtyřdenního
školení, paní Michaela Míková Kořínková - stačí prý překonat počáteční
ostych. Účastníci těchto kurzů podle
ní dychtí po informacích a nechtějí
zůstat pozadu.
Drtivá většina dotazníků vyplněných účastníky poslední den kurzu
jenom potvrzuje její slova. Na otázku,
zda by v budoucnu uvítali podobnou
možnost vzdělávání se, odpověděli
téměř všichni kladně. Většina by také
byla ochotna podílet se finančně na
úhradě kurzovného v případě, že by
školení nebylo hrazeno z nadačních
prostředků, tak jako tomu bylo v tomto případě.
A co by mohlo být náplní dalších
seminářů? Podle zpětných reakcí by
byl ze strany seniorů zájem především
o prohloubení počítačových znalostí
a dovedností, nebáli by se ale vrhnout
ani na mnohem specifičtější témata
- třeba na úpravu fotografií.
Věřme, že se naskytne příležitost
a možnost splnit alespoň některá
z těchto očekávání.
Linda Burianová

Podzimní kultura
str. 2

Volby 2013 - oznámení

str. 5

„Bezpečný domov“

str. 8 - 9

Polovina září patřila seniorům, počítačový kurz měl velký úspěch. Foto: Jakub Janáček
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PODZIMNÍ

filmové podvečery
18. 10. od 19:00

BOROVSKÁ 10

premiéra filmu o závodu

z roku 2013

promítání filmu
z roku 2012
Místo: zasedací místost Úřadu městyse H. Borová

1. 11. od 19:00

BESKYDSKÁ 7

reportáž z extrémního
horského maratonu
za účasti místních šílenců,
kteří ho okusili na vlastní kůži

Místo: zasedací místost Úřadu městyse H. Borová

SOBOTA 12. ŘÍJNA OD 18:00
SOKOLOVNA HAVLÍČKOVA BOROVÁ

22. 11. od 18:00

LÉTO ROKU 2013
premiéra filmu, který vznikl díky unikátní
myšlence a mravenčí práci Filipa T.A.K.,
spojená s doprovodným programem
Místo: sokolovna Havlíčkova Borová
Podzimní filmové podvečery pořádá Městys Havlíčkova Borová ve spolupráci s pořadateli / účastníky
jednotlivých akcí / autory filmů
Vlevo: fotografie z vernisáže výstavy Filipa T.A.K. „Stůl
pro dva“, která je ke shlédnutí na Staré radnici ve Žďáru nad Sázavou do 3. 11. (pozvánka pod fotografií).
Foto: Ivo Havlík.

bodystyling s Ivetou

Opět po odmlce - začínáme
17. 10 a cvičit budeme každý

čtvrtek od 18 do 19 hodin
v tělocvičně ZŠ.

CVIČENÍ JÓGY

Oznamujeme zájemkyním o
cvičení jógy, že budeme cvičit
každé úterý v 16:30 v tělocvičně ZŠ. S sebou si přineste
podložku na cvičení a 30 Kč.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ

ŘÍJEN 2013

ZE DNE 26. ZÁŘÍ 2013

3/9/2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hošák Albert, Nevole Josef.
- revokuje bod 13/8/2013 usnesení z minulého jednání zastupitelstva ze dne 27.8.201.3 a schvaluje ho
v následujícím znění: „Zastupitelstvo městyse schvaluje úhradu částky 134 480 Kč za organizaci výběrového
řízení, zajištění realizačního managementu, monitoring, autorský a technický dozor společnosti SAGRES
EU, s.r.o. na akci Zahrada v přírodním stylu u mateřské školy Havlíčkova Borová.“
ZM revokuje bod 9/8/2013 usnesení z minulého jednání zastupitelstva ze dne 27.8.2013 a schvaluje ho
v následujícím znění: „Zastupitelstvo městyse schvaluje zadání zpracování povolení pro územní řízení
společnosti Drupos s.r,o. v ceně 69 500 Kč na akci Parcely v lokalitě U Vodárny.“
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

4/9/2013

- schvaluje program jednání.

5/9/2013

- odkládá bod 5 programu - Výběrové řízení na akci „Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové“ - na příští
jednání zastupitelstva.

6/9/2013

- schvaluje záměr uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie s firmou Havlíčkova Borová zemědělská
a. s. Návrh smlouvy vypracuje Havlíčkova Borová zemědělská a. s. do příštího jednání zastupitelstva.

7/9/2013

- schvaluje výběrovou komisi na výběrové řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba
kabelové sítě NN v ulici Pivovarská, Havlíčkova Borová“ ve složení: Ing. Uttendorfský Aleš, Mgr. Hájek Otto,
Hájek Ladislav, Hošák Albert, Panáček Josef, náhradníci: Zvolánek Jiří, Štukhejl Marek.

8/9/2013

- schvaluje vypsání výběrového řízení na akci “Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě
NN v ulici Pivovarská, Havlíčkova Borová“.

9/9/2013

- schvaluje smlouvu č.12121173 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci„Mateřská škola Havlíčkova Borová, č.p. 266 Komplexní
návrh pro zateplení budovy“.

10/9/2013

- schvaluje smlouvu č.12110352 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů v obci Havlíčkova Borová“.

11/9/2013

- schvaluje změnu termínu zateplení úřadu městyse v rámci akce „Víceúčelová budova Úřadu městyse
Havlíčkova Borová, č.p. 278 Komplexní návrh pro zateplení budovy“ na 1. 4. 2014 -1. 7. 2014.

12/9/2013

- odkládá bod č. 10 - Pronájem pozemků - na příští jednání zastupitelstva.

13/9/2013

- neschvaluje uzavření mandátní smlouvy na spolupráci při administrování dotačních titulů se společností
Ratifico s.r.o.

14/9/2013

- schvaluje podání žádosti o odkup frézovaného recyklátu, který má KSÚS Chotěboř uskladněn v areálu
Havlíčkova Borová zemědělská a.s.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 14. LISTOPADU 2013 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE. V minulém vydání jsme chybně uvedli pozvánku na jednání zastupitelstva s nesprávným datem. Za chybu se tímto omlouváme.

1/9/2013
2/9/2013

SLOVO STAROSTY
V minulém vydání jsem upozorňoval na opakovaný nepořádek v
prostotu náměstí, parku a okolí školy. Přestože jsou tato místa našimi zaměstnanci uklízena, nedaří se
pořádek udržet. Stejnou péči věnují zaměstnanci městyse udržování
pořádku i na jiných místech, včetně
Peršíkova a Železných Horek.
Pravidelným sečením trávy, úklidem odpadků a údržbou zeleně jsme
docílili zlepšení celkového stavu na
hřbitově a v jeho okolí. V rámci dotačních prostředků budeme provádět
výměnu oplocení nového hřbitova,
budeme zde sázet nové stromy, umístíme lavičky a odpadkové koše. Pokud
by se vše odvíjelo podle záměru,
mohli bychom se již za rok na vlast-

ní oči o všem přesvědčit. Z vlastních
prostředků zamýšlíme zavedení vody
do prostoru starého hřbitova, výměnu zábradlí a údržbu borového lesa.
Je smutné, že naši snahu kazí chování
některých návštěvníků hřbitova, kteří do odpadní jámy odkládají obruby,
náhrobky, zbytky betonových základů, suť a kamení, a to vše se mísí
s ostatním netříděným odpadem,
i když jsou zde odpadní kontejnery.
Nedávno jsem potkal na hřbitově jednu nejmenovanou paní, která
doporučuje odstranit veškeré prostory na odkládání odpadů s tím,
že když jsou lidi pr….a (chováme je
v chlívku), ať si každý zase domů odnese to, co si přinesl, …. a bude pořádek.
Zajímavý názor? Nyní jsme prostory
opět uklidili, a tak věřím, že blížící se
svátek zesnulých povede návštěvníky

k zamyšlení se nejenom nad svými
blízkými, ale též k zamyšlení se každý
sám nad sebou. Třeba pomůže i skutečnost, že kopec u kostela není jen
pietní místo, ale přijíždí sem mnoho
návštěvníků a turistů, a tak bychom
měli udělat vše pro to, abychom to
i zde měli pěkné.

Poděkování JenTaku

V páteční večer 27. 9. praskala borovská sokolovna ve švech. To
proto, že zde předváděl své divadelní umění místní ochotnický spolek
JenTak v divadelní komedii ze studentského prostředí Charleyova teta.
O týden později mohli zájemci uvedenou hru sledovat v kulturním domě
v Oudoleni. Já osobně jsem nestihl
ani jedno představení, neboť jsem
v uvedené dny nebyl přítomen.
...pokračování na str. 4
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slovo hejtmana
O nutnosti šetřit energii se mluví
už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání energií snižuje výdaje
nejen domácností, ale i měst, obcí
a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení životního
prostředí. Náš kraj patří dlouhodobě
k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu jsme
se rozhodli jako vůbec první region
stát se „energeticky úsporným krajem“. Konkrétním počinem k dosažení
tohoto cíle je projekt „Vysočina šetří
energii“, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E.ON a Kraje
Vysočina v roce 2012. Portál „Vysočina šetří energii“ je prvním krokem

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 3

Nádherné reference a spokojenost diváků těší. Pro ty, kdo by měli
zájem uvidět naše herečky a herce v
plném výkonu, připomínám, že JenTak vystoupí s uvedeným kusem ještě
v rámci 30. ročníku Divadelní Přibyslav (6. 10. - 11. 12. 2013). Charleyova teta je v kulturním domě na
programu v pátek 8. 11. Všem ochotníkům z JenTaku za jejich vystoupení
moc děkuji.

k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji.
Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické
náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí a také zemědělských
provozů. Druhým krokem pak bude
vyhodnocení získaných dat a navržení
konkrétních úsporných opatření pro
partnery, kteří se do projektu energeticky úsporného kraje zapojí. V dalších etapách se projekt bude věnovat
energetické náročnosti veřejných
budov a jejímu snížení, efektivnímu
a úspornému osvětlení interiérů
a dalším oblastem zasluhujícím
pozornost.
Dnes je u nás opět napjatá situace
a všichni čekáme, co přinesou nové
povolební poměry. Někteří s obava-

mi, jiní s nadějemi. Ale za každé politické situace je šetření energií jedním
ze základních imperativů. Jde o zájem
všech a také o to, aby nebyla i tato
důležitá oblast zneužívána pro zájmy
jednotlivců nebo skupin, jako tomu
bylo nedávno v případě zavádění
fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí
investoři. Na úkor nás všech, kteří to
nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné
stavby, jež „plodí“ zisky jen pro vyvolené.
Projektem „Vysočina šetří energii“ chceme pomoci také městům a
obcím. Ty mohou získat konkrétní
návody k opatřením, na nichž vydělají
všichni občané.

pobíhá bez košíku a bez vodítka nejen
kolem maminky s kočárkem, ale i po
dětském hřišti. To, že zde má pejsek
zákaz vstupu, asi sám nepozná, ale
panička by to poznat měla. To, co zde
pejsek zanechá, když zákaz vstupu
poruší, mohla by panička alespoň uklidit, dětem to není příjemné. Zaměstnanci městyse provedli úklid a údržbu
celého dětského hřiště a doufám, že
se uvedené již nebude opakovat.

- tel. 724 167 796, Jaroslav Sedlák –
tel. 724 167 208) a s nimi můžete
dohodnout další vaše požadavky.
Sběrný dvůr a kompostárna budou
v provozu podle počasí.
V sobotu 28. 9. byl státní svátek,
a tak bylo zavřeno. Někteří občané byli rozezleni a odpad odvezli
pod sběrný dvůr na řízenou skládku.
Nemusím připomínat, co nám přidělali za starosti, proto prosím, včas si
proveďte úklid tak, abychom do zimy
měli uklizeno.

Odložení akce

V letošním roce jsme měli provádět zateplení budovy mateřské školy
a zateplení úřadu městyse. Mateřská
škola je dokončena a v pátek 4. 10.
byla předána. Bohužel se v letošním
roce nepodaří realizovat zateplení
budovy úřadu městyse. Opakované
výběrové řízení posunulo termín realizace až na září - listopad 2013. Toto
jsem odmítl a zastupitelstvo schválilo
přesun na duben - červen 2014 s tím,
že o dotaci nepřijdeme.

Kontejnery opět budou

Máme i psí hřiště?

Zní to divně, ale skutečně tomu
tak bylo (nebo ještě je?). To se jednoho dne na plotě dětského hřiště
u sokolovny objevil nápis: PSÍ HŘIŠTĚ,
DĚTEM VSTUP ZAKÁZÁN. A skutečně
tomu tak bylo. V areálu se prý pohybovalo více psů jak dětí. Asi to bude
přehnané tvrzení jedné paní, která
prý povídala, ale fakt je, že některé maminky v doprovodu svých dětí
berou i čtyřnohého miláčka, který
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V týdnu od 7. 10. jsme začali rozmisťovat kontejnery po obci. Termíny, místo a informace o tom, co se
může odkládat, bude vždy uvedeno
na kontejneru. Byl bych rád, kdyby se
občané Peršíkova a Železných Horek
společně s chalupáři dohodli na přistavení kontejneru např. na víkend.
Prosím nespoléhejte jenom na kontejnery a nadále odpady průběžně
odvážejte. Kompostárna bude otevřena celý týden v pracovní dny od
7.00 do 15.30 hodin a v sobotu od
10.00 do 12.00 hodin. Občané sem
mohou odpady volně navážet. Sběrný
dvůr bude nadále otevřen ve středu
od 9.00 do 11.00 hodin a v sobotu
od 10.00 do 12.00 hodin a budou zde
i zaměstnanci městyse Petr Kučera

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Příjemné zprávy

Ve středu 2. 10. 2013 jsme obdrželi
velmi příjemnou zprávu. Byla nám
přiznána dotace na zbudování cvičebního prostoru a sociálního zázemí
na školní půdě. Nyní zvažujeme, kdy
akci provést. Chtěli bychom připravit
výběrové řízení a v příštím roce začít
s výstavbou. V současné době připravujeme výběrové řízení na zahradu
mateřské školy v přírodním stylu, dále
probíhá příprava na výběrové řízení
ozelenění vybraných části městyse
a v finišujeme se stavebním povolením na výstavbu veřejného osvětlení. Byly dokončeny a v platnost vešly
pozemkové úpravy na katastru Havlíčkova Borová.
Otto Hájek, starosta

poděkování
Rádi bychom poděkovali vedení
městyse za to, že zprostředkovalo
a umožnilo místním seniorům
zúčastnit se kurzu práce s počítači.
Díky šikovné lektorce se začátečníci
naučili něčemu novému a ti trochu
zkušenější si leccos zopakovali a své
znalosti prohloubili. Ještě jednou
děkujeme.
Účastníci kurzu
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Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta Městyse Havlíčkova Borová podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů o z n a m u j e :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 25. října 2013
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb je zasedací místnost Úřadu městyse Havlíčkova Borová v přízemí Úřadu městyse čp. 278,
Náměstí, Havlíčkova Borová.
3. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb.
4. Voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)
nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední
V Havlíčkově Borové dne 1. 10.2013
obálky.

Nadcházející volby budou volby předčasné. Voliči z Havlíčkovy Borové, Peršíkova a Železných Horek patří k uvědomělým a k volbám se jich téměř pravidelně dostavuje dosti vysoké procento. Věřím, že tomu bude i v těchto volbách. Pokud se voliči do volební místnosti nemohou dostavit, mohou volit do přenosné volební schránky. Jít volit je
svobodné rozhodnutí každého z nás, přesto si dovolím voliče k volbám pozvat.
Otto Hájek, starosta

z úřadu městyse

Dotazník k nové ISÚ

2014+

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLDo nově připravované Integrované
NÍ ODPAD - 2. SPLÁTKA
Do 31. 10. 2013 je splatná 2. splátka místního poplatku za komunální
odpad (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů) v případě, že poplatek
nebyl uhrazen jednou částkou.

PLATBA VODNÉHO A STOČNÉHO

V prvním říjnovém týdnu byly provedeny odečty vodoměrů v Havlíčkově
Borové a Peršíkově. Platba za vodné
a stočné je splatná do konce října na
úřadu městyse - buď osobně nebo
převodem na účet městyse.
Využijte možnosti uhradit místní poplatky i ostatní pohledávky
bezhotovostně na účet městyse
č. 1122777349/0800. Telefonicky či
e-mailem Vám rádi sdělíme podrobnosti ke konkrétní platbě (částka, variabilní symbol).
Linda Burianová

VÝVOZ POPELNIC - ZMĚNA

Firma ODAS oznamuje, že od 1. října
přechází na změnu ve vývozu komunálního odpadu na vývoz 1 x týdně.

MOŠTOVÁNÍ

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu zve zájemce o moštování každý pátek až do 25. října,
vždy od 16 do 17 hodin do moštárny
v ulici Horní obec.

strategie území (ISÚ) Místní akční
skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s. je třeba
získat přehled o potřebách a prioritách obyvatel žijících na území působnosti MAS Havlíčkův kraj. Vyplněním
tohoto dotazníku můžete své priority
a požadavky promítnout do strategie,
která bude sloužit v dalším programovém období 2014 +. Kam směřovat
připravovanou ISÚ, závisí především
na vás. Proto vás prosíme, abyste
vyplnění tohoto anonymního dotazníku, nemusíte se obávat, že data získaná od vás budou využita jinak, než
pro výše uvedený dokument.
Dotazník k vyplnění si můžete
také vyzvednout a odevzdat na Úřadu městyse Havlíčkova Borová. Vaše
odpovědi čekáme nejpozději do
31. 10. 2013.
Formulář dotazníku je k vyplnění na
internetu či odeslání e-mailem naleznete na webových stránkách MAS
www.havlickuvkraj.cz (v sekci Strategie - Analýza k ISÚ 2014 - 2020). Na
adresu dotazníku můžete přejít rovněž z webových stránek městyse.
MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

Psí nebo dětské hřiště?
Několik maminek mě požádalo,
abych napsala příspěvek o borovském „psím hřišti“. Nejsem asi úplně ta pravá, neboť na dětské hřiště
k sokolovně s dětmi příliš nechodíme, ale když mi dcera přijde ze školky
a vypráví, že na hřišti děti našly dopoledne psí bobek, jedno mi to není.
Nevím, co je složitého na pochopení jednoduchého piktogramu přeškrtnutého psa, který tam visí hned
u vchodu, ale asi to složité je, když
tam je poměrně často vidět pobíhající psy. Né, že by se tam zaběhli, ale jsou tam se svými paničkami
– a dětmi.
Nezajímá mě, že „jsou hodní“,
„budou tu jen ležet“.... Pán, který dá
ruku do ohně za svého psa, který určitě NIKDY neublíží, je blázen. A nejde
jen o to, jestli poslouchá. Nevím, které matce by se líbilo, kdyby měla čas
od času spadnout do trávy nebo se
probírat kamínky počuranými od psa
či kočky. Pískoviště se proti kočkám
zatahuje sítí, hřiště se proti toulavým
psům zavírá, ale co dělat s nezodpovědnými matkami, toť otázka.
Ale věřím, že když se některé
maminy naučily kouřit mimo hřiště,
jiné po instalaci odpadkových košů
pochopily, že pleny opravdu nepatří
za plot hřiště, ale do košů, že i „psí“
mámy pochopí, že hřiště je pro děti,
a psi mohou tu chvilku počkat uvázaní
za plotem.
Děkuji jim předem za borovské
mamky, které by rády opět bez obav
navštěvovaly dětské hřiště.
Hana Tonarová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

i nfo r m u j e
ADAPTAČNÍ KURZ PÁŤÁKŮ
V JITKOVSKÉM MLÝNĚ

Žáci páté třídy začali tento rok ve
větším počtu. Do kolektivu přibyly dvě žákyně ze Slavětína. Přestože
se znaly s našimi žáky už z plavání,
napadlo mě, že by bližší poznání nikomu neublížilo.
A proto jsem ve třídě navrhla přespání v nedalekém jitkovském mlýně. Všichni s nadšením souhlasili
a začali jsme se domlouvat na podrobnostech. Po všech organizačních
záležitostech (ubytování, stravování,
odvoz věcí ….) jsme v pondělí 9. 9.
pěšky vyrazili směrem k Jitkovu. Přestože ten den hodně pršelo, na naší
cestu se perfektně vyčasilo.
Po klidné hodinové chůzi – procházce jsme dorazili do mlýna. Všichni
nadšení z krásných prostor a velkého
dvora jsme se ubytovali a nasvačili.
Po krátkém odpočinku si spolužáci zahráli spoustu her zaměřených
na komunikaci, zjišťování informací
a rozvoj vnitřní kontroly. Následovala
vycházka do Jitkova.
Po večeři, kterou si společně připravili, zasedli ke krbovým kamnům
a začali zpívat. A teď se perfektně
blýskly nové žákyně, které doprovázely zpěv kytarami. V deset hodin jsme
zavřeli oči i ústa a ulehli ke spánku.
Po snídani jsme vyrazili plní dojmů
a zážitků směrem k Borové.
Děkuji všem maminkám, které nám
upekly výborné buchty ke snídani,
a Lence Sedlákové a Lence Novosadové za odvoz zavazadel.
Iveta Neubauerová, třídní učitelka

DEVÍTKA V BRNĚ

Hned třetí týden nového školního roku zamířil náš nejstarší ročník
do moravské metropole. V plánu
jsme měli navštívit hned dvě instituce – a to poněkud odlišného zaměření. Po příjezdu do Brna jsme vyrazili
do Planetária. Tam jsme byli (zábavnou formou) seznámeni s vesmírem.
Ale to nejlepší mělo teprve přijít. Po
skončení zmíněné prezentace jsem se
přesunuli do malého sálu, kde na nás
čekala noční obloha.
Nejenže jsme se pěkně poučili
o hvězdách a souhvězdích na letní
či zimní obloze, ale dokonce jsme si
– vzhledem k vesmírnému názvosloví – krásně zopakovali řecké mýty. Ale
v plánu jsme měli ještě dějiny, tak
jsme po vydatném posílení vyrazili
směr Technické muzeum. Prohlídka
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sama o sobě byla velmi poučná, prošli jsme totiž Uličku řemesel z období
První republiky. Takže jsme na vlastní
oči viděli nejen orchestrion, ale zhlédli jsme pavlačový dům, koloniál a třeba ještě ordinaci tehdejšího zubaře.
Poslední hodinka pak byla vyhrazena
fyzice a fyzikálním zákonitostem.
Ale i ta nám rychle uběhla a my se
museli vrátit ze zamračeného Brna na
skutečně uplakanou Vysočinu.
		
Marie Holcmanová

NÁVŠTĚVA SEDMÁKŮ
A OSMÁKŮ V PRAVĚKU

V pondělí se sedmáci a osmáci přesvědčili, že stačí 2 hodiny cesty autobusem z Havlíčkovy Borové a rázem se
ocitnete v pravěku. Jak je to možné?
Společně jsme totiž navštívili pravěkou vesnici ve Všestarech u Hradce
Králové. Nejdříve jsme se seznámili
s velice povedenou expozicí a navštívili jsme pravěký důl, jeskyni s nástěnnými malbami nebo temnou hrobku.
Ocenili jsme velmi názorný a povedený velkoplošný model pravěké krajiny,
který je oživený postavami pravěkých
lidí při typických činnostech. V nově
vybudovaném venkovním areálu stojí
repliky domů z různých období pravěku, rondel a pohřebiště.
Na vlastní kůži si mohli žáci
vyzkoušet těžkou práci pravěkých lidí
- zúrodňování polí, mletí mouky, tkaní
i předení - a to pouze za pomocí pravěkých nástrojů. Jak se to žákům dařilo, můžete zhlédnout ve fotogalerii.
Martina Brychtová

Prázdniny jsou nenávratně pryč
a v mateřské škole je opět živo.
V letošním školním roce máme
zapsáno 38 dětí, do 1. třídy odešlo
13 dětí, přijali jsme 9 dětí, kapacita
mateřské školy je 39.
Děti, které jsme 2. září ve školce
přivítali, mají za sebou nelehké chvíle odloučení od svých rodičů, ale
v krátké době vše zvládly na jedničku.
Ostatní se s radostí vítali po dlouhých
prázdninách a sdělovali si svoje zážitky. Písničkami a říkankami jsme přivítali nastupující podzim, děti poznávaly
a ochutnávaly ovoce a zeleninu, předškoláci se pustili do výroby štrůdlu
a jedno dopoledne vyrazili do lesa na
houby. Nasbíraný úlovek si rozdělili
a odnesli domů.

Naše aktivity

• předškoláci navštívili rodný dům
K. H. Borovského a borovský kostel
• 12. 9. se děti fotografovaly na narozeninové tablo
• 18. 9. jsme pozvali všechny rodiče na
informační třídní schůzky

Ještě krátce k prázdninám

V červenci jsme v celém přízemí nechali provést odstranění letitých nánosů barev a poté vymalovat.
V polovině srpna byly zahájeny práce
na zateplování budovy a nové fasádě.
Každý, kdo procházel Pivovarskou ulicí,
určitě nemohl přehlédnout, že si naše
školka vysloužila „nový kabát“ a jistě
nám dáte za pravdu, že jí sluší.
Janáčková Jaroslava

Cekus Chotěboř ve spolupráci s Akuna CZ, s.r.o., Vás zvou

ve středu 23. 10. 2013 v 18.00 hodin
do sálu kina města Chotěboř na přednášku MUDr. Jaromíra Bertlíka, N.D.

Zdravý životní styl
MUDr. Jaromír Bertlík, N.D.

V současné době provozuje soukromou praxi v oblasti přírodní medicíny
na své klinice Pinewood Natural Health Centre v kanadském Torontu.
Věnuje se výzkumu a studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických potíží.
Je činný také jako poradce v oblasti výživy a životního stylu. Působí rovněž
v Kanadském ústavu přírodní medicíny (Canadian College of Naturopathic
Medicine), je expertem v oboru biologické medicíny,homotoxikologie,
tradiční čínské a bylinné medicíny.

Vstupné 30 Kč

STAŇ SE MLADÝM HASIČEM!

Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová zve děti od 6 let na schůzky
s mladými hasiči. Naučíme vás mnoho praktických dovedností. Přijďte mezi
nás vždy v úterý a ve čtvrtek v 17:00 do hasičské zbrojnice.

Za SDH Ladislav Hájek, vedoucí mladých hasičů

ŘÍJEN 2013
POJEĎTE S NÁMI V ŘÍJNU NA VÝLET!

PLACENÁ INZERCE

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

12. 10. - sobota - ZÁMEK JAROMĚŘICE nAD
ROKYTNOU

Barokní zámek patří k nejmohutnějším architekturám
1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Je nejnavštěvovanější
památkou Vysočiny, nabízí tři prohlídkové okruhy:
- trasa A: hraběcí apartmány
- trasa B: hostinské pokoje a kuchyně
- trasa C: chrám sv. Markéty
Zámecké zahrady a park jsou volně přístupné.

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

v České Bělé č.p. 71, naproti Hostinci u Benešů

…. Co Vás zde čeká? Alternativní medicína (koloidní
stříbro, krepové kapky, anionové vložky, bylinné čaje,
psyllium ), ale také dárečky, šperky z kamenů a.j….
Otevírací doba: PO a ST 8,30 – 11,30
ÚT a ČT 14,00 – 17,00. Lze vše shlédnout i na webových
stránkách www.anionlove.cz.
Kontaktní telefon: Fiedlerová R. – 777308237

26. 10. - sobota - muzeum čokolády a marcipánu v táboře

Průvodce nás provede expozicí, dozvíte se mnoho zajímavostí a novinek a v průběhu prohlídky ochutnáte
kakaový bob, kakaové máslo, surovou čokoládu i výsledný bonbon. Prohlídky jsou bez příplatku za průvodce
v rámci běžného vstupného.
Cena za dopravu 220 Kč/os. Cena za dopravu 220 Kč/os.

Na výlety za poznáním Vás zve Ivan
Vítek - minibusová doprava.
Rezervace míst na tel. 776 297 888.

Děkuji všem účastníkům vydařeného výletu
do Českého Krumlova , že umí vnímat a ocenit
kulturní památky tohoto města.

PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.
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, 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

Životní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění domácností a nemovitostí
Cestovní pojištění – na dovolenou nebo i celoroční
pojištění na cesty do zahraničí

Penzijní připojištění
Povinné ručení
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti
Další druhy pojištění
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 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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BULLETIN „BEZPEČNÝ DOMOV“ - PROJEKT OS TrojHáček za podpory Kraje Vysočina
Tématem v pořadí již 4. semináře ze
série setkání se seniory v rámci projektu OS TrojHáček „Bezpečný domov“,
který probíhá za podpory Kraje Vysočina, se stala počítačová kriminalita.
Téma to bylo aktuální - vždyť jen pár
dní před konáním semináře probíhal
na úřadu městyse počítačový kurz pro
seniory nad 55 let. Shrnutí ze semináře přinášíme v bulletinu na této dvoustraně.

Kyberkriminalita

Nejprve krátká zmínka o tom, co to
vlastně Internet je. Dle wikipedia.org
je Internet popisován jako celosvětový
systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi
sebou počítače komunikují pomocí
rodiny protokolů TCP/IP. Společným
cílem všech lidí využívajících Internet
je bezproblémová komunikace (výměna dat).
První vizi počítačové sítě nalezneme
v povídce z roku 1946. V únoru 1958
byla založena agentura ARPA (později
DARPA, v podstatě grantová agentura pro řešení krátkodobých projektů
v malých týmech), která měla po
úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR
zajistit v období studené války obnovení vedoucího technologického
postavení USA. Dne 29. října 1969
byla zprovozněna síť ARPANET se
4 uzly, které představovaly univerzitní
počítače v různých částech USA.

Ochrana:
• Projevy kriminality i s postihy jsou
popsány v trestním zákoníku, nejzávažnějšími trestnými činy se zabývají
speciální vyšetřovací týmy či oddělení
(pornografie), nicméně postihování
a dokazování činů kyberkriminality je
již z podstaty Internetu často obtížné.
• Důležitým nástrojem v boji proti
kyberzločinům je samozřejmě prevence a osvěta, povědomí o tom, že například nelegální stahování programů,
filmů či zvukových záznamů je totožné
s krádeží.

Pokud uživatelé se zlými úmysly objeví
hesla uložená on-line nebo v počítači zapojeném v síti, získají přístup ke
všem vašim údajům.
A jak vytvořit správné a silné heslo?
1. Mělo by být dlouhé
2. Kombinace písmen, číslic a symbolů
3. Kombinace velikosti písmen
4. Heslo pravidelně měňte
5. Nesdělujte nikomu své heslo
6. Zaznamenané heslo chraňte
Ideální heslo například: 26ppjsL!

• Nejdůležitější je počítačová gramotnost jako podstatný prvek podílející se
na prevenci a zásadám užívání Informačních a komunikačních technologií.

Hesla

• Nepoužívejte hesla ze slovníku, a to
v žádném jazyce.
• Nepoužívejte na všech místech stejné heslo. Je velmi důležité používat
v různých systémech různá hesla.
• Nepoužívejte on-line ukládání.

E-mail
• SPAM?

Spam je nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) masově šířené internetem. Původně se používalo především

K čemu využíváme Internet? (zdroj Český statistický úřad)

Kyberkriminalitou rozumíme počítačovou kriminalitu. Je to nemorální

a neoprávněné jednání, které zahrnuje zneužití či změnu údajů získaných
prostřednictvím informačních komunikačních technologií. V České republice je kyberkriminalita zahrnuta v Trestním zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb.,
na evropské úrovni je pak zpracována
v Úmluvě o počítačové kriminalitě,
sjednané dne 23.11.2001 v Budapešti.

Nejvýznamnější projevy kyberkriminality:

• Trestné činy porušující soukromí
• Trestné činy se vztahem k obsahu
počítače
• Trestné činy ekonomické
• Jednání porušující autorská práva
• Podvodné emaily
• Podvodné weby
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Kolik lidí v ČR má PC a Internet? (zdroj: Český statistický úřad)

BULLETIN „BEZPEČNÝ DOMOV“ - PROJEKT OS TrojHáček za podpory Kraje Vysočina
pro nevyžádané reklamní e-maily,
postupem času tento fenomén postihl
i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře
nebo instant messaging.

• Jak se bránit?

– Nezveřejňovat zbytečně e-mailovou
adresu na internetu
– Neotvírat spamovou zprávu
– Používat antivir

• Zajímavosti

• V současné době je celosvětový poměr z celkového počtu e-mailů: nevyžádaná pošta, spam, 93 %
a vyžádaná pošta, HAM, 7 %. Ze 100
e-mailů je tedy 93 spamových zpráv
a pouze 7 regulérních e-mailů!
• Převážná většina spamu obsahuje
reklamu na farmaceutické výrobky.
• Každý den je odesláno 107 miliard
spamu.
• Více než 95 % spamu je psáno v anglickém jazyce.
Podvodná technika používaná na
Internetu k získávání citlivých údajů
(hesla, čísla kreditních karet, apod.)
v elektronické komunikaci, je
PHISHING. K nalákání důvěřivé veřejnosti komunikace předstírá, že pochází
z populárních sociálních sítí, aukčních
webů, on-line platebních portálů nebo
od IT administrátorů.

P Ř Í K L A D:

Obdržel jsem následující e-mail (hlavička i údaje zdánlivě odpovídající bance, kde mám veden účet):
Vážený zákazníku,
dne 13. 4. 2013 v 17:34 CET byla
v zahraničí provedena platba z Vaší
kreditní karty ve výši 12 452 jenů. Jelikož se jedná o platbu na nestandardním místě a v nestandardní měně,
máme důvodné podezření, že jste se
stal obětí krádeže. V případě, že je výše
uvedená informace pravdivá, neberte
prosím na tuto zprávu zřetel.
V opačném případě doporučujeme
urychleně provést blokaci Vaší kreditní
karty na této adrese: http://www.banka-blokace.cz/blokace/kartaX584fgH56sddv.php.
S pozdravem,
Martin Hořejš,
oddělení bezpečnosti transakcí
--------------------------------------------------V domnění, že se jedná o moji banku,
jsem vyplnil na zmiňovaném odkazu
všechny požadované údaje včetně
hesel a nahrál přístupový certifikát.
Po několika dnech jsem kontaktoval
banku, abych si domluvil vyzvednutí
nové kreditní karty, a s hrůzou zjistil,
že k žádné blokaci ani korespondenci
z jejich strany nedošlo. Z mého účtu
bylo navíc odesláno 200 tisíc Kč na
jakýsi neznámý účet někam do Latin-

ské Ameriky. Dozvěděl jsem se jedinou užitečnou informaci, a to, že se
všechny věci ohledně hesel a citlivých
údajů řeší zabezpečeným způsobem
přímo přes banku. E-mail slouží pouze
k informativním účelům. Co teď?

Rada:

Velmi pravděpodobně jste se stali obětí podvodného e-mailu a sdělili jste
přístupové údaje třetí osobě.
1. Pokud si včas uvědomíte, že jste své
údaje sdělili nedůvěryhodnému zdroji,
pokuste se je ještě co nejrychleji změnit, a to oficiální cestou.
2. V každém případě kontaktujte svoji banku - opět oficiální cestou (např.
hotline).
3. Většina prohlížečů umožňuje nahlásit phishing, pokud si právě prohlížíte
stránku snažící se vylákat citlivé údaje.
Využijte tuto možnost.
4. Ve výše uvedeném případě se jedná
o trestný čin, můžete tedy kontaktovat Policii ČR a případně podat trestní
oznámení na neznámého pachatele.

Co ale dělat s odeslanými penězi do
Latinské Ameriky? Pachatele pravděpodobně nedopadnou. Jedná se
o odpovědnost klienta nebo banky?
Klient je odpovědný za to, že se údaje
jako certifikát, přístupová hesla apod.
nedostanou do cizích rukou. Pokud se
převod uskuteční na základě zadání
platných přihlašovacích údajů, banka
není odpovědná za vzniklou škodu.
Pro některé případy phishingu existuje také pojištění, zkontrolujte si, zda
tomu tak není i u vás. Nejlepší prevencí
je nikdy nevyplňovat hesla nebo citlivé
údaje na základě pouhého podnětu
z e-mailu. Vaše banka by vás
o ně nikdy takovýmto způsobem nepožádala! Těžko se
na první pohled rozlišuje věrohodný
zdroj, stránka, na kterou podvodný
e-mail odkazuje, může vypadat stej-

ně jako stránka skutečného internetového bankovnictví, odkazy se liší
pouze nepatrně, např. tím zda začínají
„http://“, nebo „https://“.

sociální sítě

Sociální sítě jsou na internetu místem
k setkávání lidí, sdílení zážitků, obsahu. Očekává se zde vzájemná interakce. Existuje mnoho typů sociálních
sítí. Některé vznikají na základě rodinných vazeb, kamarádů, témat, jiné se
zaměřují na seznámení. Původně byly
sociální sítě určeny k setkávání lidí, diskusím a chatování. Později s rozvojem
moderních technologií došlo k boomu
používání a sdílení multimédií. Staly se
prostředkem k používání jiných služeb
a staly se významným nástrojem
k seznámení a udržování vzájemných
vazeb. Mezi významné české sociální
sítě patří Lidé.cz, která je jasně profilována jako rychlá a anonymní seznamka. Ze zahraničních tvoří významnou
roli Facebook nebo Twitter. Používání vícero sociálních sítí se nevylučuje,
naopak je v poslední době aktuálním
trendem. V ČR používají sociální sítě
téměř 3 miliony aktivních uživatelů.
Při registraci na sociální síti jsou
vyžadována různá data a údaje. Jejich
uvedení je často nepovinné, ale může
rozhodovat o úspěšnosti vyhledání
nebo zviditelnění uživatele. Mezi takové údaje patří např. jméno a příjmení, telefon, adresa bydliště nebo další
osobní údaje. Před zaregistrováním
na některou síť se ubezpečte, jak je
v licenčním ujednání popsáno nakládání s osobními údaji ze strany provozovatele. Mnohé sociální sítě používají údaje z profilů uživatelů a nabízejí je
třetím stranám. Může se tedy stát, že
vaše telefonní číslo nebo adresa zveřejněná na síti budou poskytnuty pro
reklamní účely. Pečlivě si proto zkontrolujte, zda nedáváte svolení k odeslání vašich osobních dat, nebo dokonce
neposkytujete adresář vašich přátel.
Obecně platí, že čím méně toho
o sobě vyplníte, tím méně se vám
může stát. DODRŽUJTE TYTO JEDNODUCHÉ ZÁSADy a chraňte to
nejcennější - vaše soukromí.
OS TrojHáček

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI PROJEKTU BEZPEČNÝ DOMOV
SE USKUTEČNÍ 19. 10. 2013 OD 14 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.
Podrobnosti najdete opět na pozvánkách,
které Vám doručíme do schránek.
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OSMISMĚRKA O CENU

osmisměrka tentokrát ukrývá něco, co pro Vás
chystáme na nadcházející podzim. Po tři páteční
podvečery budete mít možnost vyrazit za kulturou
na zajímavé ....... (tajenka). Konkrétní pozvánku na
ně najdete na straně 2. “

LEGENDA: arab, brambořík, brusinka, četník, dolík, hrabě, kohoutek, kolna, krab,
lenochod, malá, mlha, mozeček, nazí,
neon, nuda, pradědeček, repríza, studio,
učeň, vlhko, vnuk, začátečník, zúčtování
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 10. 2013
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily.
Správná tajenka z minulého čísla zní: „ČTYŘI NEDĚLE“. Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto výherce:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. PAZOUROVÁ MARIE, H.BOROVÁ 184
2. KUČEROVÁ VÍTĚZSLAVA, H.BOROVÁ 144
3. WASSERBAUEROVÁ ADÉLA, HB 154
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

charleyova teta

řádila jak tajfun!

Populární komedie Charleyova teta, kterou jsme s
ochotnickým spolkem JenTak
nacvičili, měla nyní v pátek
27. září premiéru. A velmi
úspěšnou. Do sokolovny na ni
dorazilo téměř 200 diváků, kteří se smáli, řehtali, uculovali, a
z toho tedy směle usuzujeme,
že se dobře bavili.
Moc jim děkujeme, že přišli,
protože hrát před poloprázdným hledištěm je vždy poněkud nepříjemné. Tentokrát si
to však herci náramně užili, a
divákům za to patří velký dík,
neboť na tom mají svůj podíl.
Pro nás je smích diváků velká odměna, neboť celá parta ochotníků devět měsíců
poctivě dřela, aby se naučila

ŘÍJEN 2013

velmi složitý a obsáhlý text,
a navíc se dokázala pohybovat
po jevišti mnohem víc, než ve
všech předchozích kusech, které jsme kdy hráli.
Velká pochvala patří „tetě“
– tedy Zdendovi Štěpánovi,
protože „nebýt jeho svůdných
půvabů“ (= replika ze scénáře), hlediště by se zdaleka
tolik nebavilo. Ale poděkovat
musím všem hercům, spolurejžovi, nápovědám, kulisákovi,
vizážistce, protože jedině jako
sehraná parta lidí máme šanci,
aby všechno klaplo a fungovalo, jak má. Takže: Kolegové, zlej
rejža vám děkuje! :-)
Kdo nestihl premiéru, má
šanci Charleyovu tetu vidět
26. října v Uhelné Příbrami,
8. listopadu v Přibyslavi nebo
14. prosince v Rozsochatci.
Hana Tonarová

HLÁSÍ
V neděli 22. 9. se u rybníka V Kopaninách konal rybářský kroužek
a potěšilo nás, kolik nových členů jsme mohli přivítat.
Ve stejný den proběhl v pořadí 4. seminář v rámci projektu „Bezpečný domov“, tentokrát na téma Kyberkriminalita. Po
přednášce Michala Pavlase jsme měli to potěšení uvítat našeho
čestného hosta a „překvapení“ nedělního setkání - paní Jaroslavu Stránskou, která k nám přijela spolu s manželem, borovským
rodákem, z Polničky a přesně tento den slavila své významné
životní jubileum.
Autorce knihy „Havlíčkova Borová ve svědectví starých pergamenů“ poblahopřál starosta městyse i zástupci občanského
sdružení a spolu s ostatními účastníky nedělního setkání jsme
společně zvedli sklenky a připili na její zdraví.
Následovala velmi poutavá a vášnivá debata nad starými fotografiemi, které jsme formou prezentace promítali a dost možná
přítomným oživili vzpomínky, které zůstaly dlouho zapomenuty.
OS TrojHáček

pohotovostní služby zubních lékařů
v okrese H. Brod na následující měsíc:

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 30. 10. 2013
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.
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Starosta městyse při gratulaci paní Jaroslavě Stránské k významnému
životnímu jubileu. Foto: David Burian

Placená inzerce

Placená inzerce

www.odsvysocina.cz

# Volím_pravici

Volte místní

Nemáte koho volit?

lídr ODS na Vysočině ve volbách 2013
dříve starostka Havlíčkova Brodu

@Jana_Fischerova

starosta Havlíčkova Brodu
kandidát ODS na Vysočině
ve volbách 2013

místostarosta Chotěboře
kandidát ODS na Vysočině
ve volbách 2013

Jana Fischerová

Jan Tecl

Zdeněk Janovský

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
PLACENÁ INZERCE
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OBRAZEM

Předškoláci a stavba borovského kostelíčka. Foto: MŠ

Děti z dolního oddělení při poznávání ovoce a zeleniny. Foto: MŠ

Nový školní rok s elánem odstartovali zájemci o keramiku pod vedením Lenky Sedlákové a Ivany Hamerníkové. Foto: ZŠ

Návštěva v pravěku. Foto: ZŠ

Členové souboru JenTak po úspěšné premiéře hry Charleyova teta v havlíčkoborovské sokolovně. Foto: Klára Nejedlá
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