Září 2011

Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové
konaného dne 8. září 2011

• ZM Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
- schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o
způsobu evidence územně plánovací činnosti, zadání územního lánu Havlíčkova Borová.
- ukládá pořizovateli územního plánu – Městskému úřadu Havlíčkův Brod, Odboru
rozvoje města, pokračovat v další etapě zpracování územního plánu Havlíčkova Borová –
návrhu.
• ZM schvaluje připomínky CHKO a souhlasí se změnami v pozemkových úpravách
navrhovaných CHKO – upravený plán společných zařízení
• ZM schvaluje paní RH, Havlíčkova Borová půjčku z FRB na výměnu oken ve výši 50.000 Kč
• ZM neschvaluje žádost JB a JR, Havlíčkova Borová o odkoupení části pozemků p. č.186/3 a p.
č. 191
• ZM neschvaluje žádost LZ o vyjádření se souhlasem řešení přístupové cesty k plánované stavbě
rodinného domu.
Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 13. října 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Vodné a stočné za období 4/11 - 9/11 se bude vybírat v hotovosti v kanceláři úřadu městyse od 5. 10.
do 31. 10. 2011. Vodné a stočné je 18,- Kč/m3 (vodné 12,- Kč/m3 a stočné 6,- Kč/m3).

SLOVO HEJTMANA
Každý z nás by dokázal vyjmenovat několik podmínek
spokojeného života. Na jednom z prvních míst by byl
pravděpodobně pocit bezpečí. Vysočina je z hlediska
kriminality jedním z nejbezpečnějších regionů naší
republiky. Ale nemůžeme se tímto utěšovat, protože ani u
nás není situace ideální. Kromě toho obecnou bezpečnost
podmiňuje i mnoho dalších okolností. Její narušení může
přijít prostřednictvím nejen trestné činnosti, ale
i živelnými pohromami – požáry, povodněmi, vichřicemi.
Důležité je, abychom v krizi věděli, kam se můžeme
obrátit, odkud a jak rychle přijde pomoc. Profesionální
pomoc v kritických situacích nám poskytují především
policisté, hasiči a zdravotní záchranná služba.
V současnosti bohužel přes naše několikeré intervence
u ministra vnitra a předsedy vlády pokračuje velmi
citelné omezování prostředků na činnost policie
a profesionálních hasičů. Slíbené peníze stále chybí na
zdravotnictví, záchranku jsme už na jaře museli
„zachraňovat“ další mnohamilionovou dotací z krajských
prostředků. Zatím díky obětavosti těchto základních
složek naší bezpečnosti nejsou tato omezení viditelně
znát, ale pokud bude peněz na jejich činnost stále méně,
budou tyto „úspory“ téměř znemožňovat jejich účinné
fungování.. Přitom například naši hasiči mají špičkovou
úroveň a jsou uznávaní i v zahraničí. Při své nelehké
práci často nasazují i své životy. Od letoška se dočkali
snížení svých platů a mnozí i zkušení zvažují o odchodu
z hasičského sboru, kde ovšem budou znatelně chybět.
Podobná situace je i u policie. Jsou situace, kdy stačí
zásah policie, jindy si poradí hasiči nebo záchranka. Při
jakékoliv větší nehodě nebo živelné katastrofě je ale
nutná spolupráce všech těchto složek. Proto funguje na
úrovni kraje i obcí „integrovaný záchranný systém“ – ten
určuje pravidla fungování této spolupráce. Jeho
akceschopnost je pravidelně prověřována plánovanými
součinnostními cvičeními a praxí běžného života. A už
mnohokrát se v praxi projevila schopnost velmi dobré
spolupráce všech – včetně návaznosti krizového štábu
kraje a jednotlivých obcí. Při krizových situacích se
nejednou projevila i obětavost dobrovolných hasičů.
Složitá doba přináší i nová ohrožení – například
přístupnost internetu i pro širokou populaci znamená
kromě nesmírných možností nových informací
i nebezpečí, zvláště pro mládež. Snažíme se na tato úskalí
upozorňovat. Proto Kraj Vysočina mimo jiné vyhlašuje
první ročník soutěže „Víš, co ti hrozí na netu?“. Cílem
této netradiční aktivity je přiblížení problematiky
elektronické bezpečnosti a jejich negativních důsledků
žákům a studentům základních a středních škol na
Vysočině. Úkolem studentů bude pomocí hraného filmu,
počítačové animace, kresleného komixu, plakátu,
fotoanimace či prezentace zachytit problematiku
elektronické
kriminality
jako
je
kyberšikana,
kybergrooming (jednání osoby, která se snaží
zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní
schůzce), kyberstalking (nebezpečné pronásledování) či
jiné nástrahy používání internetu. Podrobnosti se zájemci
mohou dozvědět na krajských stránkách www.krvysocina.cz/ebezpecnost.Naše
bezpečnost
závisí
na pomoci státu, kraje, obce, jejích organizací. A také

na prvcích občanské společnosti – dobrovolných
organizacích
občanských
aktivit.
Proto
vítám
i skutečnost, že v řadě našich měst fungují i občanské
poradny s různým zaměřením pomáhající lidem v nouzi
a nejistotě.
Ale v neposlední řadě naše celková
bezpečnost závisí i na naší vlastní zodpovědnosti, na tom,
zda nepřehlížíme lhostejně i drobné projevy negativních
jevů kolem nás, které mohou přerůstat ve velké
problémy. Není ale vůbec žádoucí, abychom bezpečnost
brali doslova do svých rukou. Toho snad stát dosáhnout
nechce. Přes všechny problémy si přece jen myslím,
že Vysočina je dobré a poměrně bezpečné místo pro
život. A doufám, že díky našemu společnému úsilí tomu
tak bude i v budoucnu
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SLOVO STAROSTY
Provoz ordinace dětské lékařky
Oznamuji občanům, že od října bude v našem městysi
ordinovat dětská lékařka paní Věra Fišerová, která
převezme pacienty paní doktorky Heleny Silvestrové.
Paní doktorka Fišerová bude v ordinaci ve čtvrtek 6. října
od 13.30 hodin. Prosím rodiče, aby se přišli k paní
doktorce nahlásit a přinesli zdravotní karty svých dětí.
Budeme usilovat, aby ordinační hodiny byly zachovány.
Havlíčkovská slavnost
Havlíčkovská slavnost se vydařila. Stejně tak letní kino
u sokolovny. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kdo se podíleli na přípravách a průběhu těchto akcí.
Děkuji všem návštěvníkům, kteří se akcí účastnili a vše si
s radostí užívali. Měli jsme i neuvěřitelné štístko, že jsme
natrefili na velmi pěkné počasí, které zážitek
dvojnásobně umocnilo.
Dětská ordinace
Od října 1993 až do minulého týdne působila v dětské
ordinaci paní MUDr. Helena Silvestrová. S jejím
odchodem jsme nechtěli ztratit dětskou ordinaci v našem
městysi a spoléhali jsme na MUDr. Sýkoru, který
zamýšlel obvod paní doktorky Silvestrové převzít.
Z dobrého úmyslu sešlo a jako řešení se nabízela
možnost dovážet autobusem pacienty do Ždírce n.
Doubravou k MUDr. Komárkovi. Rada městyse toto
nedoporučila a usilovala o zachování ordinace v místě.
Nakonec se podařilo jednání s MUDr. Věrou Fišerovou,
která je ochotna převzít pacienty po doktorce Silvestrové
a dvakrát v týdnu působit v naší ordinaci. Byl bych rád,
kdyby se podařilo převzít co nejvíce pacientů, a ordinaci
jsme u nás zachovali. V opačném případě by působení
dětského lékaře bylo ohroženo.
Velmi děkuji paní doktorce Silvestrové za její působení
v naší dětské ordinaci. Je sice pravda, že někteří zlí
jazykové si v dílčích komentářích někdy nebrali servítky,
ale já jsem s paní doktorkou Silvestrovou vždy vycházel
velmi dobře. Vždy jsem se setkával s její ochotou
a pomocí nelehkou situaci řešit, za což jí též děkuji.
Dětské hřiště
Na pozemku městyse u sokolovny se podařilo v krátké
době vybudovat velmi příjemné dětské hřiště.
Z ministerstva pro místní rozvoj se nám podařilo zajistit
dotaci ve výši 400.000,- Kč. Z našich prostředků jsme

uhradili 195.000,- Kč. Herní a sportovní prvky
instalovala firma ANTOŠ z Trutnova. Veškeré přípravné
práce a dokončovací práce jsme si prováděli svépomocí a
nebyly součástí dodávky. Hřiště jsme oplotili a bude zde
určena provozní doba. Žádám všechny návštěvníky, aby
si zařízení na dětském vážili, svévolně ho nepoškozovali
a dodržovali provozní a návštěvní řád.
Kalendáře a publikace Ludvíka Plašila
Ludvík Plašil je profesionální fotograf. Žije v Hlinsku,
kde založil fotoateliér a vydavatelství. Do roku 2011
vytvořil a nechal vytisknout 1 360 000 ks pohlednic.
Je spoluautorem řada publikací i reklamních prospektů.
Vytvořil už téměř 60 druhů kalendářů. Městys
Havlíčkova Borová zakoupil pro zájemce 10 kusů
stolních kalendářů a 10 kusů fotografických publikací.
Vše je k dostání v muzeu, případně a úřadu městyse.
Stolní kalendáře:
ŽĎÁRSKÉ VRCHY - ŽELEZNÉ HORY - PODHŮŘÍ
za 60,- Kč
Fotografická publikace:
VYSOČINA-ŽELEZNÉ HORY- PODHŮŘÍ za 330 Kč
Historický snímek z oslav v roce 1971
Historický filmový snímek z roku 1971 (150. výročí
narození KHB) je za 20 Kč k dostání v kanceláři úřadu
městyse. Tento unikátní filmový záznam věnoval našemu
městysu pan Jiří Čáslavský, který uváděl letošní letní
kino, za což mu velice děkuji.
DVD z letošní slavnosti
Filmový záznam z letošních Havlíčkovských slavností
zpracovává firma pana Kunce. Nyní je vše v pracovní
verzi. Po dokončení bude možno DVD zakoupit na úřadu
městyse. Občané budou o prodeji a ceně včas
informováni.
Rekonstrukce silnice Pivovarská
Na základě reklamace Kraje Vysočina byla provedena
rekonstrukce povrchu na ulici Pivovarská. Firma Msilnice zahájila opravu v pondělí 19. 10. vyfrézováním
poškozených míst a v úterý 20. 10. vyfrézované prostory
za nepříznivého počasí zaplnila asfaltovou směsí.
Při rekonstrukci byly částečně znečištěny obrubníky,
chodník a nájezdy, které jsou naším majetkem.
O nápravě budeme s firmou jednat.
Uzavírka silnice
V sobotu byla zahájena uzavírka silnice Havlíčkova
Borová – Přibyslav. Objížďka je vedena přes křižovatku
u Vepřové směrem na Malou Losenici. Je prováděna
oprava povrchu vozovky z Přibyslavi od hřbitova až
na hranici okresu Havlíčkův Brod – Žďár n. Sázavou –
směrem na Malou Losenici. Uzavírka potrvá v termínu
od 1. října do 31. října 2011.
Otto Hájek, starosta
Kroužek mladých myslivců
Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová zakládá
kroužek mladých myslivců. Schůzky se budou
konat každou sobotu od 14.00 do 15.30 hodin.
Náplní schůzek bude poznávání přírody, zvěře,
rostlin, stromů, péči o přírodu a zvěř, návštěva obor,
přehlídek a výstav a soutěží.

TJ SOKOL zahajuje cvičení
Cvičení pro předškoláky až páťáky bude vždy
každou středu od 16 do 17 hodin. Za celé cvičení se
bude platit 200,- Kč. Začínáme již tuto středu,
tj. 5. 10. Sháníme ochotné cvičitelky a cvičitele.
Cvičení povede Mirka Luňáčková.

Český zahrádkářský svaz moštuje
a spolupořádá výstavu
Při moštování u příležitosti Havlíčkovské
slavnosti přišlo 15 zákazníků, kterým jsme
zdarma vymoštovali 470 litrů moštu, což
představuje cca 1.000 kg zpracovaných jablek.
Moštování nadále pokračuje každý pátek
od 16.00 do 17.30 hodin až do 28. 10. 2011. Nás
zahrádkářů je jenom jedenáct a těžko zajišťujeme
obsluhu moštárny. Kdo by měl zájem stát se
členem zahrádkářů, budeme jenom rádi. Uvítali
bychom i nové členy z řad chalupářů místních
i okolních obcí. Ve dnech 15. a 16. 10. 2011
spolupořádáme regionální výstavu ovoce
a zeleniny, která se bude konat v Přibyslavi.
Pokud budeme mít zájem zúčastnit se, doneste
svoje výpěstky p. Karlu Sobotkovi, Jaroslavu
Blažkovi st. nebo Ing. Kamilu Hájkovi.
Děkujeme Vám.
Informace Havlíčkovy Borové zemědělské a.s.
Vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření
za tento rok navyšujeme nájemné za pronájem
pozemků na dvojnásobek. Pronajímatel má možnost
si své nájemné vybrat ve formě odkoupení
zemědělských výrobků za zvýhodněné ceny:
- brambory konzum 3,- Kč/kg vč. DPH
- brambory II. jakost 1,- Kč/kg vč. DPH
- vepři (cena jatka) 29,- Kč/kg + DPH 10%
- obilí
320,- Kč /q + DPH 10%
Bližší informace obdrží každý z pronajimatelů
písemně.

PAMÁTNÍK KARLA HAVLÍČKA
BOROVSKÉHO
Ministerstvo kultury ČR zaslalo dne 23. 9. 2011
Rozhodnutí, podle kterého je Havlíčkově Borové přiznán
příspěvek ve výši 50 tisíc korun na obnovu (restaurování)
vstupního kamenného portálu a parapetů oken, obnovu
fasád objektu – oprava omítek a fasádní nátěr fasády
do ulice a dvorku, nátěr oken a dveří a další související
práce. Celkové náklady budou činit necelých 114 tisíc
korun. Jedná se o dotaci z Programu regenerace Městské
památkové zóny. Podle podepsaných smluv s dodavateli
by měly být práce ukončeny do 15. října t. r.
Restaurátorské práce na kamenných prvcích provádí
restaurátor a sochař pan Martin Kovařík, obnovu nátěrů
firma V. Jakeš.
Za pracovní skupinu PR MPZ J. Hájková, čp. 131

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EU Peníze školám
V dubnovém čísle Borovských listů jsme vás informovali
o probíhajícím projektu v Základní škole EU Peníze
školám. Jedná se zatím o největší a nejnáročnější projekt
na naší škole v rámci inovace ICT techniky
a interaktivních technologií.
Projekt byl odstartován 1. června tak, aby se za hlavní
prázdniny stihly veškeré práce s projektem spojené.
Z důvodu zastaralosti počítačové učebny jsme vybavili
učebnu novou celkem dvaceti počítači a serverem,
zakoupili jsme a nainstalovali interaktivní tabuli,
notebooky a dataprojektory do tříd, zasíťovali jsme
všechny kmenové učebny, tzn., že od září je možné ve
všech třídách pracovat s internetem. Od srpna zároveň
probíhá metodické vzdělávání všech učitelů. Všichni
pedagogové budou proškoleni, aby mohli tvořit nové
metodické materiály a pomůcky pro žáky, které s nimi
zároveň budou ověřovat ve vyučování. V rámci přijatého
projektu "Zdravá interaktivní škola" bude škole přidělen
finanční příspěvek 893.078,-Kč, který je účelově vázaný.
Finanční prostředky jsme nedostali najednou, ale budou
nám přiděleny ve dvou etapách. V první fázi jsme
obdrželi 60 %, tj. částku 535.846,80 Kč, ve druhé fázi
(za 14 měsíců) získáme zbývajících 40 %, tj. částka
357.231,20 Kč. Dodrželi jsme slib a po hlavních
prázdninách žáci mohli zasednout v nové počítačové
učebně a v interaktivně vybavených třídách.
Martina Brychtová

LETNÍ KINO
Letní kino slavilo úspěch.
Dorazilo celkem přes tisíc diváků
Po dlouholeté odmlce se k nám na přelomu srpna a září
opět vrátilo letní kino. To je – pokud je alespoň částečně
příjemné počasí – pro diváky vždy atraktivním počinem.
Letos jsme mohli zhlédnout na asfaltovém hřišti
u sokolovny hned pět filmů, přestože promítání dvou
z nich (Na vlásku, Revoluční rok 1848) bylo původně
plánováno do útrob borovské sokolovny. Jenže – řečeno
válečným příměrem – situace na bojišti se mění každým
okamžikem, a proto se především z technických důvodů
jejich projekce taktéž přesunula na páteční večer ven.
Už první film, kterým bylo čtvrté pokračování Pirátů
z Karibiku, naznačil, že si diváci na hřiště určitě cestu
najdou, a to druhý den potvrdilo i promítání závěrečného
dílů Harryho Pottera. Absolutně největším tahákem však
byl prozatím poslední český snímek, pro který se
skutečně hodí přívlastek velkofilm. Dílo režiséra Petra
Nikolaeva, které pojednává o jedné z nejsmutnějších
kapitol našich dějin – vyhlazení Lidic, toužilo
v borovském letním kině vidět zhruba 600 diváků, nejen
z Havlíčkovy Borové, ale i z mnoha jiných obcí.
Parkovací plochy u sokolovny byly plné do posledního
místa, stejně jako v podstatě všechna klasická
i improvizovaná sedátka. Ještě před začátkem filmu Jiří
Čáslavský, který celé kino technicky zaštiťoval
archivním materiálem, který je za symbolickou cenu
v podobě DVD možné zakoupit i na úřadě městyse,

pamětníkům na velkém plátně připomněl oslavy
v Havlíčkově Borové z roku 1971.
Sečteno podtrženo, na letní kino dorazilo celkem zhruba
1300 diváků, což je opravdu velmi slušný úspěch. Cena
celé akce by se měla při konečném vyúčtování pohybovat
rámcově okolo 24 tisíc korun, z nichž se zhruba polovina
zaplatila z dobrovolného vstupného.
Pravdou je,
že podobné akce sice zřejmě jen těžko budou
výdělečným podnikem, ale s tím do jeho pořádání
zastupitelstvo městyse šlo a podobné kulturní akce mají
vždy velmi důležitý efekt. A tím je další oživení
kulturního života v obci. Svoji šanci vydělat si alespoň
nějaké finanční prostředky na svoji činnost navíc dostali i
místní fotbalisté, kteří zajišťovali v „garáži“ nezbytné
občerstvení. K tomu jim sponzorsky darem tří sudů piva
přispělo i Pohostinství Havlíček. Doufáme, že se letní
kino alespoň trochu všem příchozím líbilo a ještě
na podzim pojízdnou maringotku nasmlouváme i na příští
rok.
Jakub Janáček

SPORT
Fotbalový podzim je ve své polovině. Největší radost
dělá fanouškům béčko
Již podzimních osm zápasů mají za sebou oba dospělí
zástupci Havlíčkovy Borové ve svých fotbalových
soutěžích. V plném proudu je i sezóna mladších žáků.
A tým: Přesto, že borovské áčko spadlo z vyšší soutěže,
ani v I.B třídě se mu zatím příliš nedaří a podle
posledních výsledků se tým, kterému oproti začátku
loňské sezony chybí hned několik stabilních hráčů, spíše
sám nominoval do boje o sestup. Prozatím je Havlíčkova
Borová třetí od konce, ale bodů je ve hře ještě spousta.
B tým: Rezervní tým Havlíčkovy Borové v těchto
chvílích kraluje své soutěži! V nesmírně vyrovnané
tabulce IV. třídy je se ziskem šestnácti bodů o skóre
první před Malčí. Škoda je hlavně smolné domácí
porážky s Libicí n. Doubravou. Soutěž je však i tak
rozjetá velmi dobře a v nedělním derby se sousední
Vepřovou se oba soupeři rozešli smírně, když hráli
nerozhodně 1:1.
Mladší žáci 5 + 1: Mladší žáci si na zahájení sezóny
zahráli na turnaji v České Bělé, kde startovali dva týmy
domácích a mladší žáci Přibyslavi. Hrálo se dvoukolově
2x10 minut. V konečném účtování skončili naši na 3
třetím místě, když jednou vyhráli, jednou remizovali
a čtyřikrát prohráli.
ZUMBA
Začínáme již tento čtvrtek, tedy 6. října od 19.00
hodin v místní sokolovně.
Přijďte si „zazumbit“! ☺
Ochotnický divadelní spolek JenTak
Havlíčkova Borová, o. s. Vás srdečně zve na
premiéru divadelního přestavení

NEBESKÁ KOMISE
na motivy hry České nebe od Járy Cimrmana
pátek 28. října 2011 v 19.00 hodin
sokolovna Havlíčkova Borová

