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USNESENÍ
městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. října 2011

č.1I10/2011 ZM schvaluje usnesení z minulého jednání.
č.2/10/2011 ZM schvaluje Uttendorfskou Boženu a Ing. Šmída Karla jako ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Zvolánek Jiří a Friihbauer Jan.
č.3/10/2011 ZM schvaluje program jednání.
č.4110/2011 Zastupitelstvo městyse Havlíčkova Borová projednalo výsledek jednání hodnotící
komise, která provedla hodnocení nabídek u malé veřejné zakázky na inženýrské
služby akce "Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová".
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Název uchazeče
Uchazeč č.
Výsledné pořadí
Cena bezDPH
1
AP INVESTING, s.r.o.
1.365.000.1
DABONA,
s.r.o.
2
1.639.000,3
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
1.437.000.3
2
.
Zastupitelstvo městyse Havlíčkova Borová schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s výše
uvedeným pořadí uchazečů. Dále zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse k vydání rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky a následně po uplynutí lhůty pro podání námitek a podpisu smlouvy
s uchazečem, který se umístil na 1. místě, tj. s firmou AP INVESTING, s.r.o.
č.5110/2011 ZM schvaluje, v rámci pozemkových úprav, změnu katastrálních hranic městyse.
č.6110/20 II ZM schvaluje odložení žádosti paní H. S. z Havlíčkovy Borové o odkoupení pozemku p.č.
76/39 o výměře 106 m2 a p.č. 76/88 o výměře 50 m2 v k.ú. Havl.Borová na příští jednání ZM.
č.7/I0/2011 ZM schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina
a Městysem Havlíčkova Borová.
č.8/10/201 ZM schvaluje prodloužení smlouvy s realitní agenturou MM REALITY o 6 měsíců.
č.9/l0/2011 ZM bere na vědomí výpověď slečny H. P. k 31.10.2011. Z tohoto důvodu ZM žádá o
předložení materiálů k posouzení úpravy provozní doby muzea. V muzeu bude od
1.11.20 II do dalšího rozhodnutí zastupitelstva provoz přerušen.

Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se bude konat
ve čtvrtek 10. listopadu 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Slovo hejtmana
Všichni si pamatujeme obtížnou situaci ve
zdravotnictví na začátku letošního roku. Lékaři
hrozili
hromadným
odchodem
do zahraničí,
nemocnicím chyběly peníze. Říká se - všechno zlé
k něčemu dobré. K opatrnému optimismu mě vede
skutečnost, že naše krajské nemocnice našly cesty
k úsporám a výsledky jejich hospodaření zatím
vypadají lépe než v minulých letech. Pro srovnání v polovině roku 2009 vykazovalo hospodaření
našich zdravotnických zařízení včetně nemocnic
ztrátu téměř 27 milionů korun, loni ve stejný čas se
propadlo jejich hospodaření až na téměř 80 milionů
korun. Letošní souhrnné hospodaření je po dlouhé
době v kladných číslech a vykazuje zisk ve výši
více než tři miliony korun. Dobré výsledky
hospodaření jsou způsobeny .i úsporou související
se společnými nákupy léčiv, materiálů a energií,
které organizuje
i náš odbor zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že má vývoj hospodaření
nemocnic podle našich sledování pravidelnou
tendenci se s koncem roku vylepšovat, nebojím se
vážných hospodářských propadů. Naše nemocnice
jsou řízeny velice odpovědně a jejich rozpočty jsou
nastaveny reálně. Na druhé straně je jasné, že rok
2012 nebude lehký. Stále je třeba počítat s tím,
že lékaři budou chtít zvýšit platy, zatíží nás změna
sazby DPH a nevyhneme se řešení havarijních
stavů. Přítom ještě není jasný tok peněz z centra,
stále čekáme marně například na znění úhradové
vyhlášky.
Hledáme také nové cesty ke zjednodušení
organizace zdravotnictví, k jeho zefektivnění i ve
prospěch pacientů. Jednou z nich je elektronické
objednávání do specializovaných ordinací v našich
krajských
nemocnicích,
systém
nazvaný
"e@mbulance".
Toto
objednávání
pacientů
prostřednictvím internetu ke konkrétním lékařům do
33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici
Jih1ava. Tam je registrováno už 840 klientů,
v současnosti
spouštíme
stejnou
službu
v
Pelhřimově. Příští rok bude služba nabídnuta i v
Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město na
Moravě a v Třebíči. Myslíme přitom i na seniory
nebo obecně občany, kteří nemají možnost připojení
do počítačové sítě. Pro ty bude v systému fungovat
telefonické centrum, kde na základě telefonické
objednávky zapracují potřebné údaje do systému
objednávání pracovníci nemocnice.E@mbulance je
pouze jedním z opatření vedoucích k elektronizaci
zdravotnictví v našem regionu. V současné době je
totiž paradoxem, že na jedné straně máme
v nemocnicích složité moderní přístroje za milióny
korun, na straně druhé pořád se ještě na mnoha
místech ťuká do psacího stroje a zakládají stohy
papírů. Přitom elektronické propojení údajů o
pacientech šetří náklady, zjednodušuje a opět
zrychluje a zefektivňuje práci zdravotníků. Mnozí
konzervativci se ale nechtějí vzdát pohodlí

zavedených návyků. Přestože jsme se nedočkali v této
oblasti zásadní aktivity ze strany státu nebo zdravotních
pojišťoven, pokračujeme v práci na využití možností
informačních technologií sami. Pokud se chceme někam
posunout a být špičkou, respektive těmi, kteří se stávají
původci příkladů dobré praxe, musíme sáhnout do
vlastního rozpočtu. Zatím se to vyplácí a tak se nám
úspěšně daří testovat i vlastní celoregionální systém pro
výměnu zdravotnické dokumentace. Naším cílem je v
dohledné době provozovat tzv. bezpapírové nemocnice.
Složitý léta zakonzervovaný systém zdravotnictví nebude
lehké proměnit v pružnou fungující organizaci využívající
moderní
techniku
a
nedovolující
zneužívání
nepřehledného financování dosavadního zdravotnictví.
Otázkou pak je funkčnost nových zákonů a postoj státu
k regionálnímu zdravotnictví, který zatím není vůbec
vstřícný. Přesto chceme všechny ty nové postupy
prosazovat a věřím, že se nám podaří prolomit pohodlnost
některých zdravotníků i částečnou nedůvěru občanů.
Opravdu jde o prospěch nás všech. Jiří Běhounek, hejtman
Slovo starosty
V ážení občané a čtenáři Borovských listů. V listopadu
2011 to bude rok, co pracuji ve funkci neuvolněného
starosty Městyse Havlíčkova Borová. Mým celoživotním
posláním je od roku 1976 práce učitele. Nejprve na
Moravě, v Základni škole ve Velkých Němčicích, po
příchodu do Havlíčkovy Borové v roce 1982 pak práce
ředitele v místní základnf škole a od roku 2003 i ve škole
mateřské.
Pracuji
i
v některých
dobrovolných
společenských organizacích. Výsledky mých aktivit jsou,
domnívám se, konkrétní, hmatatelné, věcné, viditelné a
prokazatelné. Bez svých zaměstnanců, přátel, nadšenců,
obětavců, borovských i přespolních občanů, příbuzných a
v neposlednf řadě manželky, obou synů a rodiny, bych to
nikdy nedokázal. Všech si velice vážím. Netoužím po
slávě, úspěch mě však vždy velmi potěší a povzbudí.
Nevznáším se v oblacích, chodím nohama po zemi. Mám
starosti o své zdraví a trápí mě řada věcí, které nemohu
ovlivnit. Rád jednám s lidmi, dovedu být pozorný, vím, co
je to pokora. Nepřátelé mi nevadí do té doby, než začnou
škodit a jsou nebezpeční. Stejně nebezpeční jsou ti, kdož
na základě nepravd, výmyslů, někdy i lží, zveřejňují
informace o mé osobě, o našem městysi, o zastupitelích
(viz následující Kauza muzeum). S těmito projevy se
setkávám velmi často a velmi těžko je chápu, nerozumím
jim, ani nevím co svým počínáním sledují. Můj obdiv
mají všichni, kdo se takto nechovají a kdo jsou ochotní
řešit své problémy přímo a konstruktivně. Vážím si
pracovitých, tvořivých a upřímných lidí. Jsem připraven
čelit nevkusným, nepravdivým, zavádějícím, nepřejícím a
snad i provokativním komentářům, které na moji hlavu, na
moji práci a náš městys padají. Za výsledky své práce ve
funkci ředitele školy se nestydím, stojím si i za svým
ročním působením ve funkci neuvolněného starosty.
Děkuji vám za celoroční přízeň.

Kauza muzeum
V rodném domku Karla Havlíčka Borovského je
umístěno
muzeum
a knihovna.
Ve funkci
průvodkyně a knihovnice zde od roku 2008 pracuje
slečna Hana Půžová. Osobně jsem byl velmi
překvapen, když mi Půžová začátkem října ústně
oznámila, že podává výpověď a chce změnit
zaměstnání. Žádal jsem ji, ať zváží svoje rozhodnutí
a s výpovědí nespěchá. Půžová dva dny nato
doručila na úřad městyse výpověď písemnou, a to
hned k 31.10.2011. Ve
výpovědi nebyl důvod
uveden a slečna Půžová mě požádala, abychom ji
vyšli vstříc a ukončili s ní pracovní poměr dohodou
tak, aby mohla hned od 1. listopadu nastoupit na
jiné pracoviště. Na prvním jednání Rady jsme vzali
výpověď na vědomí s tím, že budeme dále jednat na
zastupitelstvu 13.října.Výsledkem říjnového jednání
bylo uzavření muzea od 1. listopadu do dalšího
rozhodnutí
zastupitelstva,
neboť jsme nebyli
schopni za tak krátkou dobu zajistit chod muzea.
Rozhodli jsme se požádat stávající průvodkyni o
dodání potřebných podkladů pro chod muzea, s tím,
že na listopadovém zasedání zastupitelstva budeme
situaci řešit. Provoz knihovny se nám podařilo
udržet nepřerušen díky operativnímu výběru nové
knihovnice, kterou bude od 1. 11. paní Jana
Trnk:ová z Havlíčkovy Borové.
Na celé věci mě nejvíc mrzí skutečnost, že Hana
půžová spojila svůj odchod s očerněnim našeho
muzea, a to poměrně neférovou formou. Napsala
totiž spisovatelce Martině Bittnerové o tom, jaké se
u nás dějí hrůzy a co že to tu máme za starostu a
ředitele
školy.
Paní
Bittnerová,
osoba
nezainteresovaná,
dodané
"materiály"
velmi
ochotně a rychle zpracovává, a tak se na
internetovém blogu (v sobotu 15.10.) zprvu
Bittnerové a vzápětí Lidových novin hned objevuje
její článek" V Havlíčkově Borové chtějí zlikvidovat
rodný dům K H Borovského," který dokazuje, jak
neuvěřitelnou konstrukci jsou dnes novináři schopni
vytvořit na základě informací z druhé ruky (viz.na
serveru http://bittnerova.bigbloger.lidovky.czl).
Půžová vzápětí přiznává, že to byla ona, kdo
Bittnerovou takto informoval. Ovšem kolotoč už
nelze zastavit a telefonáty jsou na denním pořádkuvolají kamarádi, kteří mě na článek upozorňují a
ptají se, co těm hloupostem říkám. Volají redaktoři,
novináři, ba i poslanci a senátoři, všichni se velmi
živě zajímají, co že to v té Borové děláme, proč ten
malebný domeček chceme zbourat, jakou tam
máme vlkhost, jak tam větráme, atd. Prostě mediální kauza je na světě. Redaktor českého
rozhlasu Martin Kopecký sestavuje reportáž za
použití
materiálů
starých
i
tří
roky
(www.rozhlas.cz/vysocina/zpravy).
investigativní
novinář Martin Vokáč z MF Dnes mě poučuje, ať
nemlžím a konečně přiznám pravdu a píše článek

opírající se o blog Martiny Bittnerové (MF Dnes, příloha
Vysočina, 25.1 0.20 11), řadu smyšleností uvádí i novinář
František Šnajdr v Právu (27.10.2011 mutace Jižní
Morava - Vysočina). Dožaduji se u pana Kopeckého i paní
Bittnerové, zda mohu jejich články v Borovských listech.
Uveřejnit, ale oba žádost odmítají.
Inteligentní či pravdy znalí občané si jistě udělají svůj
vlastní úsudek, o to strach nemám. Nečestné chování
k mojí osobě mi bere chuť a sílu pracovat pro městys, ale
s tím se také vyrovnám - někteří lidé prostě naplňují svůj
život špiněním ostatních, na to si musí každý veřejný
činitel zvyknout. Nejvíc mě však mrzí jeden fakt - ve
výsledku kauza utichne, média se nasytí, avšak stín vržený
na Havlíčkovu Borovou zůstane, jako nehezký políček
těm lidem, kdo v našem městysi rádi bydlí a jako nehezká
odměna pro všechny, kdo pro městys obětavě a v dobré
víře pracují.
Delegace u nás
V pátek odpoledne 21. října 2011 jsme v našem městysi
přivítali delegace druženích měst Havlíčkova Brodu.
Přijeli se poklonit památce Karla Havlíčka Borovského.
Hosté si prohlédli rodný domek, expozici letce Josefa
Stránského a galerii plastik Viktora Dobrovolného.
Odborný výklad provedla průvodkyně Hana Půžová. Poté
jsme společně se zástupci města Brixenu a Havlíčkova
Brodu položili k pomníku na náměstí věnec a kytici.
Následovala procházka kolem staré školy ke kostelíčku,
kde Karel Havlíček často pobýval. Odborný výklad
v kostele provedla paní Jaroslava Hájková. Hosté si
prohlédli hřbitov a kochali se pohledy do okolí. Město
Brixen zastupoval starosta Mr. Albert Piirgstaller se svoji
ženou Mrs Anni Purgstaller a dalších sedm členů
delegace, z Holandského
Brielle přicestovalo sedm
delegátů a ze Spišské Nové Vsi delegáti čtyři. Za město
Havlíčkův Brod se zúčastnili pánové Libor Honzárek a
Tomáš Herman. Váhu slavnostních chvil umocnila
přítomnost
poslankyně
Parlamentu ČR paní Jany
Fišerové, která po celou dobu "pracovala"
i jako
tlumočnice. Při loučení jsem panu starostovi Brixenu
slíbil, že v roce 2012 vypravíme do jejich městečka zájezd
našich občanů.
Rok výročí Karla Havlíčka Borovského
K zamyšlení ještě uvádím slova našeho rodáka.
Co jest obec? Obec jest místo plotem ohražené, nad
každými dveřmi jest numero, v jednom domě bydlí
rychtář, v jednom servus , v jednom slouha a v prostředku
je louže. Nic víc? - Nic - A proč tedy jsou ty domy a
chalupy pohromadě? Nevím věru, leda snad proto, aby
když jedna chytne, i ostatní lehce shořeti mohly. To by byl
ovšem malý prospěch obce. Lidé jsou pohromadě, bydlí
jeden vedle druhého, v jedné obci, v jedné společnosti, ale
nepomyslí a nevědí proč a nač? Pouhé pohromadě bytí,
vedle sebe bytí bez všelikého vědomí, bez vzájemnosti
není ještě obec. Taktéž by se obcí nazývati neměla vesnice
neb městečko, kde lidé pouze vedle sebe bydlí, toliko sobě
překážejíce a škodíce, aneb aspoň žádného šlechetného,
vyššího, společenského účele nemajíce. Proto jest obec,

jest společnost, aby co jednotlivý sám dovésti
nemůže, spojené síly by dokázali. Má-li se však
zevrubněji udati oučel obce, snadno se ve třech
slovech zahrnouti může, kteréž jsou JISTOTA,
POKROK A SVOBODA OBČANŮ. Obec má
poskytovati občanům svým co možná nejvíce
bezpečnosti proti všelikému jim hrozícímu zlu, má
jim poskytovati co možná nejvíce a nejsnadnějších
prostředků
ke všelikému pokroku v dobrém,
neomezujíc však přitom bez nevyhnutné potřeby
svobodu jejich. Čím více podává obec občanům
svým jistoty, pokroku a svobody, tím dokonalejší
jest. Žádná obec co svět světem bude, nepodá
úplnou jistotu, nejvyšší pokrok a úplnou svobodu.
Audiokniha na CD
V páteční podvečer 21. njna se v rámci
Havlíčkovských
slavností konalo v Havlíčkově
Brodě v Muzeu Vysočiny slavnostní otevření nové
expozice KHB. V rámci vernisáže byla představena
audiokniha Karel Havlíček Borovský: EPIŠTOLY
KUTNOHORSKÉ
A VYBRANÉ
ČLÁNKY
POLITICKÉ. Audioknihu představil sám autor a
vydavatel Petr Kopecký. Vydání podpořil i náš
městys. Nahrávku lze zakoupit na úřadu městyse.
Zástup na úřadu městyse
Paní Magda Hošáková,ekonomka úřadu městyse,
odchází na dva roky na mateřskou a následně
rodičovskou dovolenou. Po dobu její nepřítomnosti
ji bude zastupovat paní Ing. Linda Burianová z
Havlíčkovy Borové, která se bude s problematikou
úřadu seznamovat již od 1. listopadu 2011.
Nová knihovnice
Slečna Hana Půžová podala k 31.10.2011
výpověď z pracovního poměru. Má zájem ukončit
pracovní poměr dohodou tak, aby mohla od 1.
listopadu nastoupit na jiné pracoviště. Urychleně
jsme řešili obsazení knihovny novým zájemcem,
neboť úvazek v knihovně je součástí úvazku
průvodkyně v muzeu. Vybrali jsme paní Janu
Trnkovou z Havlíčkovy Borové. Knihovna bude
v úterý 1. listopadu uzavřena. Provozní doba bude
upravena takto: úterý a sobota vždy od 14.00 do
17.00 hodin
Setkání s důchodci
Rada městyse naplánovala na sobotu 19. listopadu
2011 od 14.00 hodin v zasedací místnosti podzimní
setkání s důchodci. Na harmoniku bude hrát Josef
Nevole a Jaroslav Panáček. S krátkým programem
Vás potěší děti z mateřské školy, promítneme Vám
záznam z oslav výročí Karla Havlíčka Borovského
z roku 1971 a z letošní slavnosti. Přijďte si povídat,
vzpomínat, plánovat a dobře se bavit.
Těšíme se na Vás.
Sběrný dvůr a kompostárna
Děkuji všem, kdo odvážejí odpad na sběrný dvůr
a kompostárnu. Jsem rád, že se lepšíme i v třídění
odpadu do kontejnerů a věřím, že to bude stále lepší

a lepší. Záleží na každém z nás, jak k třídění odpadu
přistupuje, jak se třídit odpad učí a jak vychovává sebe a
své potomky. Sběrný dvůr a kompostáma budou podle
počasí v provozu i v listopadu. Tento týden rozmístíme po
obci čtyři kontejnery. Prosím občany, aby do nich
odkládali jenom zahradní odpad. Na každém kontejneru
bude upozornění, co do něj lze odkládat. V loňském roce
byly v některých kontejnerech (hlavně na náměstí)
odloženy věci, které tam nepatří. Ztěžuje to práci našich
zaměstnanců, kteří po vysypání kontejneru musí jejich
obsah pracně přebírat a třídit. Věřím, že letos tomu tak
nebude. Současně prosím občany, organizace a instituce,
aby využili zatím příjemného počasí k podzimnímu úklidu
a odvozu odpadů.
EKOLAMP je provozovatel neziskového kolektivního
systému pro nakládání s odpadními osvětlovacími
zařízeními.
Zajišťuje
zpětný
odběr
příslušných
elektrozařízení a oddělený sběr odpadů. Sběrné místo
máme i na našem sběrném dvoře. Žádám občany, aby zde
elektroodpad odevzdávali
Dětské hřiště slavnostně otevřeno
V pátek 14. října bylo slavnostně otevřeno dětské
hřiště.
Pásku
přestřihl
pan
místostarosta
Aleš
Uttendorfský společně s Terezkou Šimůnkovou. Potom se
ujal své činnosti klaun, který s dětmi soutěžil, smál se,
sportoval a rozdával legraci a nejlepší výkony odměnil
sladkostmi. Popřál jsem všem dětem a rodičům hodně
radostných chvil strávených sportováním na dětském
hřišti. Současně děkuji všem dospělým, kteří dohlížejí na
své děti, případně "krotí" ty starší. V pátek 21. října byla
provedena revize. Zařízení je v pořádku a výrobce
doporučuje ponechat hřiště otevřené celoročně. Zatím
není ještě dokončeno oplocení a taras pod ním. Budou
odstraněny i tyče a provazy ohraničující nově oseté
plochy.
Poděkování
Děkuji panu Františku Šorfovi, který velmi vstřícně
a rychle vymaloval ordinace a čekárny dětské a zubní
lékařky. Současně provedl opravu nátěrů soklů a dveří. Do
čekáren a na chodbu budou umístěny výtvarné práce žáků
základní školy.
Hledáme průvodkyni.
V muzeu se uvolnilo místo průvodkyně. Zájemci se
mohou hlásit na úřad městyse do konce listopadu 2011
Zástup ve školní jídelně
Vedoucí školní jídelny paní Hana Stránská bude
odcházet na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zájemci
o zástup se mohou hlásit v kanceláři účetní školy
nejpozději do konce listopadu 2011. Jedná se o poloviční
úvazek.
Otto Hájek, starosta
Pneuservis MARCO Vladimír Křesťan
Zahajujeme zimní sezónu. V pracovní dny pondělí pátek od 7.00 do 16.00 hodin nebo osobně na mobilu
603157505 Petr Starý můžete dohodnout naši službu.
Zavčas objednejte zimní pneu za stávající ceny.

Obce nesmí zveřejňovat

jména

V poslední době se v Havlíčkově Borové, stejně tak
jako v jiných obcích vedou diskuse o tom, zda je
možné zveřejňovat například v Borovských listech,
či na webových stránkách městyse celá jména
občanů, kteří například žádají o půjčku z FRB a
podobě.
Na upozornění
kontrolního
výboru
přistoupilo i naše zastupitelstvo k anonymizaci
těchto údajů. A nutno dodat, že zcela správně. Tato
novinka přesto vyvolala řadu nesouhlasných reakcí
a otázek. Přiznám se, že i já jsem v tomto ohledu
tápal a několikrát jsem upozorňoval na "nelogiku"
věci. Vždyť zasedání ZM jsou veřejná a jména zde
zaznívají ve svém plném znění, proč by tedy
nemohla být zveřejněna i nadále? Podle současného
výkladu zákona to však skutečně nelze. Úřad na
ochranu osobních údajů má totiž' na věc zcela jasný
názor. "Ano, zasedání jsou veřejná pro obyvatele
každé samosprávy. Tito lidé také mají právo na
vyžádání na úřadě nahlédnout do zápisu, kde jsou
jména
uvedena
celá. Ovšem
například
na
internetových stránkách, či v místních zpravodajích,
zkrátka v médiích, která mohou být šířena i mimo
skutečné obyvatele obce, je třeba psát pouze
iniciály," vysvětlil alespoň ve zkratce složitou
problematiku ředitel Odboru pro styk s veřejností
Zdeněk Koudelka z Úřadu na ochranu osobních
údajů. Pořizovat
záznam
je právem
všech
účastníků zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo
Havlíčkovy Borové také začalo na svých minulých
jednáních pro potřeby psaní zápisu pořizovat
zvukové záznamy ze zasedání. "Pořizovat obrazový
a zvukový záznam z jednání není povinnost.
Povinnost je pouze pořizovat zápis, který musí být
k nahlédnutí
občanovi
kdykoliv.
Pořizovat
obrazový, či zvukový záznam je právo jak úřadu,
tak kteréhokoliv
účastníka veřejného jednání
zastupitelstva. Nikdo mu to tedy nemůže zakázat,"
konstatoval například tajemníka města Havlíčkův
Brod Václav Stejskal. Ten v podstatě potvrdil i
slova Zdeňka Koudelky. "Zákon neukládá, ale aní
nezakazuje
zveřejňování
zápisu ze zasedání
zastupitelstva. Ukládá nám jen umožnit nahlédnutí.
Zde je ale třeba rozlišovat právě mezi nahlédnutím a
zveřejněním. Pokud se do něho bude jen nahlížet,
můžou v něm být obsaženy i osobní či citlivé údaje.
Pokud bychom jej ale chtěli zveřejnit, je nutné je
nejprve anonymizovat. Prostě něco umazat, aby
nebylo zřejmé, o kom se jedná," dodal Stejskal.
Protože tedy obec usnesení zveřejňuje, musí je
"anonymizovat". Tedy tak jako v současné době
postupuje i Úřad městyse. Více informací lze
dohledat na www.uoou.cz. nebo na stránkách
Ministerstva vnitra.
Jakub Janáček
Ze života základní školy
V roce 2011 vyhlásil Městys Havlíčkova Borová
podporu místních složek, příspěvkových organízací,

spolků a jednotlivců formou grantů. Protože v základní
škole různé akce, které musí být fmančně zajištěny,
organízujeme i pro veřejnost, požádali jsme o podporu i
my. V květnu 2011 bylo rozhodnuto o přidělené fmanční
částce ve výši 27 100,- Kč pro ZŠ a MŠ Havl. Borová.
Prostředky byly čerpány v průběhu roku 2011 na
následující akce a aktivity:
Velikonoční dílny - částka 5000,- Kč
Jak napovídá název, byly uspořádány k příležitosti svátků
jara. Jednalo se o výzdobu celé školy, výrobu drobných
dárků i prodejních exponátů. Jádro celé akce tvořily
poprvé v historii školy dílny, v nichž si návštěvníci mohli
vyzkoušet pletení z pedigu, pletení z papírových ruliček a
výrobu smaltovaných šperků.Dílny se setkaly s velkým
ohlasem veřejnosti, a proto uvažujeme o další akci.
Výzdoba chodeb Úřadu městyse - částka 2500,- Kč
Výtvarné práce žáků jsou zarámovány v plastových
klipech . Společně zvažujeme, jaký systém připevnění,
zavěšení apod. zvolit, aby byl univerzální a co nejvíce
využitelný. Aktuálně se jeví jako nejvhodnější prostory
pro umístění kreseb chodba a čekárny lékařů.
Výměnný pobyt žáků v polské Jerce - částka 6600,- Kč
Příspěvek byl určen pro 11 žáků loňského 8. a 9. ročníku.
Návštěva se uskutečnila v květnu 2011. Cestou do Polska
jsme se zastavili ve známém polském městečku KIodsko.
Druhou zastávkou bylo krásné a starobylé město Wroclaw
se spoustou památek v různých stavebních stylech.
V Jerce byly "naše děti" ubytovány v rodinách svých
polských kamarádů. Druhý den nás čekalo jedno
z nejstarších a největších měst - Poznaň. Po návratu jsme
si prohlédli školu v Jerce a navštívili jsme klášter
v nedalekém městečku Lubini. Finanční příspěvek byl
využit na částečné uhrazení dopravy do Polska.Doufáme,
že přátelství - především mezi dětmi - se bude rozvíjet a
děti obou stran dostanou další příležitosti poznávat zemi
svých přátel.
Činnost kroužku keramiky - částka 9000,- Kč
Výrobky dětí a paní Lenky Sedlákové a Ivany
Hamerníkové jsou v obecném povědomí skoro každé
dívky a ženy. Ve školním zájmovém útvaru pracují ale i
kluci. Činnost se rozvíjí ve dvou skupinách, mezi
mladšími a staršími žáky a obě vedoucí si společně s těmi,
co jim pomáhají, zasluhují upřímný obdiv za to, kolik
pěkných věcí se jim v takovém počtu dětí daří vyrobit.
Den zdravé výživy částka 4000,- Kč
Jde o "nejčerstvější"
akci. Od jara 2011 jsme
ve škole shromažďovali
od žáků recepty na
nápoje, pomazánky,
saláty a dezerty a 26.
října jsme "šli na věc".
Od rána se ve škole vařilo, peklo, míchalo, šlehalo,
ochucovalo a dochucovalo. Proto, abychom odpoledne
mohli připravit a ozdobit stoly ve školní jídelně a mohli
přivítat veřejnost na Dni zdravé výživy, spojeném

s ochutnávkou všeho, co jsme připravili. Akce byla
velmi úspěšná - s účastí nejméně 200 lidí. To, že se
vydařila, potvrdily i prázdné talíře a mísy a
vyprodané kuchařky s recepty ochutnávaných
pokrmů.
Martina Brychtová
Deváťáci připravili pro zbytek školy oslavu
Stejně jako v letech předcházejících, tak i letos si
naši deváťáci připravili pro zbytek školy oslavu
Halloweena. A jak to u nás 24. října vypadalo?
Klasická výuka probíhala pouze první vyučovací
hodinu. Od druhé hodiny žáci 1. - 8. třídy vyráběli
originální
halloweenské
strašidlo. Protože o
chystané výrobě byli dopředu zpraveni, donesli si
z domu
spoustu
originálních
a potřebných
"ingrediencí".
Výsledek
předčil
deváťácké
očekávání. Zda-li by se i Vám vytvořená strašidla
líbila, můžete posoudit sami. Jsou vystavená ve
výloze obchodního domu na náměstí. V průběhu 2.
a 3. vyučovací hodiny navštívily skupinky deváťáků
převlečení za některou z typických halloweenských
postav všechny třídy. Deváťáci je stručně seznámili
s historií, tradicemi, pověrami a zvyky tohoto
svátku. Poté si je hravou formou vyzkoušeli z nově
nabytých znalostí (kvízy, spojovačky, čtyřsměrky,
puzzle, spojovačky, přesmyčky, obrázky ... ), a aby
jim učení ještě více zpestřili, připravili si pro ně
překvapení. Doma napekli buchty a do každé třídy
jim za odměnu nějakou tu domácí mňamku donesli.
Halloween bez diskotéky, tak to by samozřejmě
nešlo. Tak tomu bylo i letos. Tanec, zpěv, soutěže,
to vše čekalo na malá a větší strašidýlka, kostlivce,
čarodějnice a duchy, kteří se jistě dostatečně
vyřádili. Připomenutí anglosaského Halloweenu se
vydařilo, žáci byli spokojení, doufejme, že se
něčemu novému přiučili, či vlastně něco starého si
zopakovali, a už teď se těším, co si naši mazáci pro
nás připraví příště.
HALLOWEEN - snad původně keltský svátek - Samhain.
Slavil se poslední noc, která dělila říjen a listopad.
Podle Keltů byl předěl mezi světem živých a mrtvých
nejmenší v celém roce. Konaly se oslavy, lidé zapalovali
ohromné ohně, převlékali se do masek, aby se ochránili
proti zlým duchům. V době christianizace byl oblíbený
pohanský svátek Samhain nahrazen novým křest'anským
svátkem Všech svatých či blahoslavených. Způvodního
All-Hallows-Evenings vzniklo krátké Halloween . Nyni
se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných
kostýmů, chodí od domu k domu s tradičním
pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco
provedu) a "koledují" o sladkosti. Svátek se slaví v
anglicky mluvících zemích.
Marie Holcmanová, třídní učitelka IX. třídy

Zdravá výživa zvítězila
Úterní školní akce začala po druhé vyučovací
hodině. Ve všech třídách se usilovně pracovalo na
vybraných pokrmech. Žáci se předháněli, kdo bude
rychleji a lépe strouhat, krájet, míchat, mixovat a
válet těsto. S poledním zazvoněním jsme si

oddychli, vše bylo konečně hotovo. V odpoledních
hodinách se finišovalo v úpravě školní jídelny. Osmáci a
deváťáci zdobili, upravovali stoly a pomohli s přípravou
chlebíčků. Všichni jsme se těšili na odpolední prezentaci.
Velmi nás potěšila a překvapila účast mnoha rodičů,
prarodičů a občanů nejen z naší vesnice, ale i okolních
obcí. Při ochutnávce jsme nabízeli osm druhů pomazánek,
sedm druhů salátů, tři lahodné nápoje a šest zdravých
dezertů. Doufáme, že všem u nás chutnalo a některé
recepty z naší školní kuchařky si také doma vyzkouší.
Děkuji všem vyučujícím a žákům za pečlivou práci a
pomoc při přípravě akce, občanům za hojnou účast a
úřadu městyse za finanční podporu.
Dana Neubauerová, třídní uČ.IV. třídy
Áčko přezimuje v půlce tabulky
Podzimní část své fotbalové soutěže mají za sebou hráči
Havlíčkovy Borové A. Ti si výhrou v posledním kole v Lučici
pořádně vylepšili svoji pozici v nesmírně vyrovnané bétřídní
tabulce před těžkými jarními boji. Mužstvo přezimuje se
ziskem sedmnácti bodů na osmém místě čtrnáctičlenné
soutěže.Výsledky:Kožlí - Havlíčkova Borová 4:3 (4:2) (Hošák,
Petr Veselý, Stejskal). V Kožlí se hrálo vyrovnané utkání se
spoustou gólů a vyložených šancí na obou stranách. Hosty
položila hlavně hrůzná pasáž mezi 30. a 40.minutou, ve které
inkasovali tři branky. Havlíčkova Borová - Košetice 1:2 (0:2)
(Fikar). Havlíčkova Borová sehrála velmi špatně první dějství,
kdy obdržela hned dvě branky. V 57. minutě byl navíc
vyloučen brankář Veselý, ale domácí byli od té chvíle
paradoxně lepším týmem. Velký tlak v závěru ani nastřelené
břevno však k vyrovnání bohužel nevedlo.Lučice - Havlíčkova
Borová 0:2 (O: 1) (Hošák2).HavLBorová, za kterou nastoupilo
hned 5 stabilních hráčů "béčka", bylo v celém zápase jasně
lepším celkem a výsledné skóre mohlo být mnohem vyšší. Obě
branky vstřelil po přihrávkách Josefa Klementa kapitán Albert
Hošák. Hosté navíc zahodili spoustu další šancí.
Běčko vedení v soutěži neudrželo.
Podzimní část má za sebou i fotbalová IV. třída, ve které
startuje B tým Havlíčkovy Borové. Ten sice neudržel vedení
v tabulce a momentálně figuruje na druhém místě, lídra soutěže
má však těsně na dostřel. Havlíčkova Borová se drží na druhém
místě s podzimním ziskem 21 bodů a na vedoucí Úsobí ztrácí
pouhý bodík. Havl.Borová B - Vepřová 1:1 (1:1) (Benc),
Štoky B - Havl. Borová B 1:1 (0:0) (Sobotka), Havl. Borová B
- Lípa C 4: 1 (0:0) (Klement 3, Doležal).
Šachový Memoriál Romana Bruknera
Fanoušci královské hry, která má v Havlíčkově Borové
vybudovanou velmi slušnou tradici, se mají opět na co
těšit. Už v sobotu 26. listopadu se bude pod patronací
Městyse Havlíčkova Borová
konat v pohostinství U
Havlíčka šachový turnaj, letos poprvé s názvem Memoriál
Romana Bruknera. Hlavním pořadatelem je Petr Kačor.
Hlásit se mohou dospělí, kteří platí startovné 120 korun.
Děti startovné neplatí. Celé klání začíná v 8:30 hodin.
Jakub Janáček
Obdíjená v sokolovně
Ve středu 2.listopadu 2011 se sejdeme v borovské
sokolovně. Kdo má zájem přijďte si v 19.30 hodin
pinknout a dohodneme, kdy a jak se budeme přes zimu
scházet. Zve Dan Rieger

