Červenec
2011
Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové
konaného dne 7. července 2011
ZM schvaluje:
•

smlouvu o smlouvě budoucí mezi Krajem Vysočina a Městysem Havlíčkova Borová na pozemky par. č.
3120/22 a par. č. 3135/1

•

smlouvu o smlouvě budoucí mezi Městysem Havlíčkova Borová a Krajem Vysočina na pozemky par. č.
st. 29, par. č. st. 161/1, par. č. st. 162, par. č. 3120/2, par. č. 3120/1, par. č. 3120/7, par. č. 3135/4 a par. č.
3120/37

•

firmu TR Antoš Turnov za celkovou cenu 549.900 Kč jako dodavatele dětského hřiště

•

nabídku firmy Šindler s. r. o., Hradec Králové na studii protipovodňových opatření v k. ú. Havlíčkova
Borová v rámci komplexních pozemkových úprav

•

podání žádosti na zateplení budovy ZŠ, MŠ a ÚM včetně zadání vypracování projektové dokumentace

•

smlouvu o smlouvě budoucí s paní H. a panem J. na nákup pozemku par. č. 1668 o výměře cca 4000 m2
za cenu 50 Kč/m2

ZM bere na vědomí:
•

nabídku firmy GRID a spol. na poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zpracování geometrických
plánů pro jakékoliv účely

•

výměnu oken v MŠ Havlíčkova Borová od firmy Svět oken, Havlíčkův Brod za cenu 104.000 Kč

•

Česká obec sokolská nedaruje sokolovnu obci, chce pouze prodej

Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 11. srpna 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

SLOVO STAROSTY
Borovské hry
Poslední víkend v červnu ožil sportovní areál
u sokolovny. Od pátečního podvečera 24. 6. se začali
sjíždět účastníci již 13. ročníku Borovských her.
Postupně se ubytovali účastníci Borové u Trnavy, kteří
měli nejpočetnější zastoupení – téměř 75 „Borováků“.
Po nich přijel plný autobus Borováků od Opavy, který se
ubytoval v základní škole. Mezitím obsadili soukromý
pozemek pana Tonara Borováci od Náchoda (téměř plný
autobus) a soukromou louku pana Holase obsadili
ve stanech ubytovaní mladí zástupci Borováků u Poličky.
Všichni se postupně sešli v místním pohostinství. Jelikož
kapacita nestačila, navštívili účastníci i jiné místní lokály
a těšili se se z vzájemného setkání. Zábava pokračovala
do pozdních hodin diskotékou na asfaltové ploše, kam
přišli i domácí Borováci. Sobotní ráno se všichni
dostavili na snídani do sokolovny a dopoledne proběhla
prohlídka našeho městyse, konala se vzájemná setkávání,
diskutovalo se a oživovaly se vzpomínky. Po vydatném
obědě začala atmosféra houstnout a odpolední klání bylo
na spadnutí. Každá BOROVÁ poslala do soutěže
šestičlenné družstvo podporované svými fanoušky.
Soutěžení v duchu činností místních spolkových
organizací začalo. Moderátorská trojice Klára Vencová,
Jiří Kolouch a Zdeněk Štěpán se ujala slova a svým
velmi vkusným a vtipným komentářem překonala
i neposlušnou ozvučovací techniku, která neúnavně
zlobila. Soutěžící předváděli legrační, ale i vážné plnění
zadaných úkolů a velmi početné obecenstvo se
za slunečného počasí (skutečně výjimečný den) velmi
dobře bavilo. Celé sobotní setkání Borováků se vydařilo.
Domácí pořadatelé celou akci zvládli, stejně jako hasiči
a fotbalisté, kteří zajistili občerstvení a stravování. Kdo
měl ještě síly a vytrvalost, pokračoval na sobotní zábavě
v sokolovně. Nedělní snídaně byla posledním setkáním
Borováků, kteří se postupně začali vracet do svých vísek
a obcí. I když se soutěžilo, bodovalo a hodnotilo, šlo
v konečné podobě o srdečné setkání lidí, kteří si udělají
vždy poslední víkend v červnu volno a jedou se podívat,
jak žijí i jiní Borováci.
Příští setkání borováků se bude konat
poslední víkend v červnu 2012 (22. - 24. 6.) v Borové
u Poličky. Již nyní zvu na 14. ročník Borovských her
všechny havlíčkoborováky (zajistíme autobus a naplníme
ho? Jste pro? Nebo dojedeme do Borové u Poličky
na kolech? Vyhrajeme?). Poznačte si termín do kalendáře
pátek – neděle 22. - 24. 6. 2012.
Kdo nás reprezentoval?
Michaela Chlubnová (Blažková) - kapitánka s manželem
Alešem, Zdeněk Frühbauer s přítelkyní Michaelou
Dostálovou, Jitka Štefáčková a Roman Brukner. Náš
soutěžní tým si vedl výborně a nakonec obsadil se ziskem
20 bodů druhou příčku. S 21 body si vítězství odvážejí
borováci od Náchoda. Na bednu se na třetí místo
probojovali borováci u Opavy (18 bodů) a po nich se dále
umístili Borová u Trnavy a Borová u Poličky. Bližší
informace jsou ve výloze nákupního střediska COOP
v Havl. Borové.
Děkuji všem pořadatelům, účastníkům, soutěžícím,
rozhodčím, návštěvníkům, prostě všem borovákům.

Rekonstrukce silnice III/3507 H. Borová – 3. etapa
V současné době jsou připravovány podklady pro vydání
územního rozhodnutí. Připravuje se finanční ocenění
jednotlivých prací, které bude hradit Kraj Vysočina,
a prací, které budeme hradit z rozpočtu našeho městyse.
Odhady se již nyní pohybují ve vysokých číslech. Velmi
nákladné budou chodníky z malých kostek, dále vjezdy
vydlážděné z velkých kostek, finančně náročné bude
i parkoviště a odstavné pruhy na parkování. Vysoké
náklady si vyžádá úprava prostoru v okolí školy. Stejně
tak rekonstrukce přípojek a nové zbudování splaškové
kanalizace bude finančně náročné. Bližší informace jsou
a dále budou zveřejňovány na úřední desce.
Pozemkové úpravy
Probíhá diskuse s dotčenými účastníky. Městys zadal své
požadavky.
Komíny a jejich revize
Kominík pan Martin Vydra jak přislíbil, tak i činí.
Seznam zájemců si vyzvedl na úřadu městyse a věřím,
že se na každého včas dostane. Revize spalinové cesty
a vyčištění komína včetně zprávy bude stát 600,- Kč
za každý komín. Samotné vyčištění komína stojí 200,Kč, ale není provedena revize spalinové cesty a není
vydána zpráva.
Vysočina do kapsy
To je název nové publikace s DVD nahrávkou, kterou
obec zakoupila v počtu 20 ks. Za 290,- Kč je možno
koupit na úřadu městyse a v muzeu. Pokud budou
publikace vyprodány, můžeme se pokusit zajistit další,
budou-li ještě skladem u VIDEO-FOTO-KUNC.
Stolní kalendář na rok 2012
Kalendář s 53 obrázky z Vysočiny připravuje do tisku
VIDEO-FOTO-KUNC. Městys objednal 40 kusů
a kalendáře budou po obdržení (říjen 2011) k volnému
prodeji.
Žďárský triatlon
Triatlon se jede v sobotu 30. 7. 2011. Organizátoři
prodloužili trasu až do Havlíčkovy Borové. Téměř stovka
závodníků bude projíždět naším městysem v době mezi
12.00 – 13.15 hodin. Závod probíhá za plného provozu,
s jehož regulací budou pomáhat i naši hasiči. Žádám
diváky o ukázněné chování.
Setkání s občany a chalupáři žijícími v Železných
Horkách
Setkání připravuje Rada městyse na druhý víkend v srpnu
2011 (pátek 12. 8. nebo sobota 13. 8. – bude místně
upřesněno).
Otto Hájek, starosta

LETNÍ KINO

Kvalitní med přímo od včelaře

Letní kino bude po letech opět i u nás
Atmosféra letního kina má v sobě vskutku
neopakovatelné kouzlo. To ví asi každý, kdo někdy zašel
na promítání nějakého snímku pod širým nebem.
Po letech se opět tento pěkný počin pokusíme oživit
i v našem městysi a na konec prázdnin a samotný začátek
září jsme si pro vás připravili promítání hned tří snímků
v rámci „Borovského letního kina“. A půjde o skutečné
„pecky“!
Promítání bude zajišťovat Karel Čáslavský z Havlíčkova
Brodu. Ten do našeho městyse přijede se svou
maringotkou, kterou postaví na hřišti u sokolovny a vždy
zhruba od 21 hodin začne samotná projekce. Pro letošní
rok budete moci v rámci našeho letního kina shlédnout
tyto tři filmy, které v posledních měsících celosvětově
hýbají filmovou veřejností:
30. 8. Piráti z Karibiku – na vlnách podivna
31. 8. Harry Potter a relikvie smrti
1. 9. Lidice
!! V rámci promítání bude pro příchozí na hřišti
připravena i malá výstavka s dobovými snímky
a historickým komentářem, které nám přiblíží, jak
to skutečně vypadalo v Lidicích…!!

Nabízíme květový med pastovaný (mechanicky
promíchaný tak, že vznikne pasta, takže med nikdy zcela
nezkrystalizuje) i tmavý med (lesní, medovicový) přímo
od včelaře. Kilogram medu prodáváme za 110 korun
(k dodání v kilových či pětikilových sklenicích).
Při odběru 10 kg dostanete kilogram zdarma.
Zájemci mohou psát nebo volat objednávky na číslo
604 351 710.
Včelařství Tonarovi

Náklady platí v plné výši Úřad městyse, proto i vstupné
bude naprosto dobrovolné. Chybět nebude samozřejmě
ani nutné občerstvení (pivo, limo, párky v rohlíku,
klobásy..), proto přijďte a užijte se pohodovou atmosféru
letního kina…
Avšak pozor, tímto ještě promítání v Havlíčkově Borové
pro letošní rok nekončí. Hned 2. 9. totiž bude v rámci
Havlíčkovské slavnosti v provozu i kino v budově
Sokolovny, kam bude možno zajít na pohádku pro děti
Na vlásku a večer na snímek Revoluční rok 1848, který
by měl částečně přiblížit část života Karla Havlíčka
Borovského.
Jakub Janáček

HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ
A. S. INFORMUJE
Po předešlém zastupitelstvu a dotazu vzneseném
na plánovanou bioplynovou stanici, tímto chceme lépe
informovat občany Havlíčkovy Borové. BPS byla
schválena již minulým zastupitelstvem.
Co se týče možnosti znečištění zápachem je toto
bezpředmětné. Dovolím si říci, že blíže ke středu obce
jsou jiné zdroje znečištění. Před plánovanou výstavbou
zástupci a.s. navštívili několik bioplynových stanic
a žádný zápach zde nikdy nebyl. Jedná se o zemědělskou
bioplynovou stanici, kde je kontrolováno, čím se
bioplynová stanice krmí. V Havlíčkově Borové bude
do bioplynové stanice použit hnůj, senáž, kukuřice, různé
obilní směsky a zčásti brambory nižší kvality.
Kdo bude mít zájem blíže se seznámit s bioplynovou
stanicí, akciová společnost domluví návštěvu některé
v okolí. V případě většího zájmu poskytneme autobus.
Na dotazy rádi odpovíme.
Zájemci o návštěvu bioplynové stanice se mohou hlásit

Dovolujeme si Vás pozvat na
1. ročník běžeckého závodu Borovská desítka
Havlíčkova Borová
30. července 2011 od 16:30
Kategorie: muži, ženy
Trasa závodu:
• START bude v areálu hřiště u vodárny – kolem Henzličky
– Synkův kopec (občerstvovací stanice) – Podhorská louka
– po silnici do Havlíčkovy Borové – zadem na hřiště, kde
je CÍL
• Polovina závodu je uvedena po lesní cestě, druhá
po asfaltové silnici
• Celá 10 kilometrová trasa bude přehledně označena
a nechybí ani občerstvovací stanice
Startovné: 100 Kč, v ceně je: občerstvení v průběhu závodu,
startovní triko, pamětní medaile, poháry pro vítěze obou
kategorií, drobné ceny pro všechny, zázemí v areálu TJ Sokol
H. Borová (převlékárny, úschovna tašek, toalety), občerstvení
po skončení závodu – přitvrdíme o 2 pěnivé stupně ☺
Přihlášky u:
• Jakuba Janáčka
(tel: 737 480 777, email: kubajanac@seznam.cz)
• Zbyňka Zeleného
(tel.: 739 336 180, email: GreenMann@seznam.cz)
Harmonogram:
16:15 – 16:45
prezentace na hřišti u sokolovny
16:45 – 17:00
společný přechod na místo startu
17:00
start
18:00 - ???
po vyhlášení vítězů je připraveno pěnivé
občerstvení

na naší čerpací stanici, nebo na úřadu městyse, dle zájmu
bude upřesněn termín návštěvy. Nakonec přikládáme
obrázek „fotomontáž“ umístění bioplynové stanice.
Jedná se o nejzazší cíp obce, dostatečně vzdálené
od bytové zástavby.
Ing. Aleš Málek Havlíčkova Borová zem. a.s.

KARATE-DO
V únoru letošního roku zahájil svou činnost na ZŠ nový
zájmový útvar. Po představení bojového umění Karate-do
v podání členů Oddílu karate Hlinsko, které proběhlo
v tělocvičně ZŠ veřejnou ukázkou, byl projeven velký
zájem o jeho cvičení. Na základě tohoto zájmu a po
velice vstřícném přístupu ředitele ZŠ pana Mgr. Otty
Hájka jsme zahájili činnost zájmového útvaru Karate-do.
Bojová umění jsou často provázena mnohými předsudky
a to se týká i Karate. Na jedné straně obrázek špičkových
sportovců a na straně druhé vousatí staříci disponující
nadpřirozenými schopnostmi. Tak jako vždy v životě,
pravdu musíme hledat někde uprostřed. Jsem rád, že se
nám při představení podařilo prezentovat naše bojové
umění Karate-do v tom správném obraze. Mezi čtyřiceti
přihlášenými byli prvňáčci, ale i několik dospělých.
A tak by to mělo být všude. Karate-do učí především
životu. Vždyť „Kara“ vyjadřuje prázdnotu, „Te“
znamená ruce a „Do“ je životní cesta. Při nezcela
správném pochopení názvu se toto překládá jako „Umění
obrany prázdnou rukou“ a z toho nesprávně vyplývá boj,
agresivita. Jít cestou poznání pomocí prázdných rukou,
asi tak by měl být chápán název a sama podstata Karatedo.
Začít cvičit, začít si uvědomovat vlastní tělo a provádět
uvědomělé pohyby, to není vůbec nic snadného. A právě
proto jsem velice rád, že většina přihlášených vydržela
a s velkým odhodláním se věnuje studiu vlastního těla.
Snažení všech vyvrcholilo na konci května na semináři se
sensei Miloslavem Zdražilem, nositelem 4. Danu,
hlavním trenérem Oddílu karate Hlinsko, do nějž jsme
také začleněni. Náplní semináře, který proběhl v sále
sokolovny, bylo procvičování a upřesnění základních
technik a principů jejich provedení. Sensei Zdražil byl
spokojen s úrovní cvičících, které sám pochválil,
a nejlepším sedmi přímo udělil 8.kyu, což je základní
žákovský technický stupeň. Dalším mezníkem byly
bezesporu zkoušky, které proběhly koncem června. Pod
přísným dohledem sensei Zdražila se pokoušelo o udělení
8.kyu dalších dvanáct cvičenců. I tentokrát byl sensei
Zdražil spokojený a všem dvanácti technický stupeň
udělil.
Při hodnocení naší pětiměsíční činnosti mě především
napadá pochvala všech bezmála třiceti cvičenců, kteří
vytrvali, za jejich zájem a přístup ke cvičení. Dále musím
poděkovat řediteli ZŠ Mgr. Otto Hájkovi za podporu.
Ale uznání zaslouží i rodiče, zejména menších dětí.
Dovedu si představit, že nebývá jednoduché najít čas
na dopravu dětí na cvičení. Věřím, že v příštím školním
roce bude naše cvičení pokračovat stejným směrem.
Prvním krokem bude další prezentace Karate-do v rámci
akce Havlíčkovská slavnost 2011 v pátek 2. září
u sokolovny, kde se představí část místních s ukázkou

základů, ale i pokročilí karatisté z Hlineckého oddílu
s ukázkou, čeho lze cvičením dosáhnout. Všechny
na zmíněnou akci, ale i od září mezi nás do tělocvičny
srdečně zvu.
Stanislav Rybáček, trenér Karate-do Havlíčkova Borová

FOTBAL
Hodnocení ukončeného fotbalového ročníku 2010/2011
není radostné. Hráčům A mužstva se nepodařilo
udržet druhou nejvyšší soutěž kraje Vysočina I. A třídu
a po jednoletém působení sestoupili do I. B třídy. Jednu
z největších příčin sestupu vidím v mnohačetných
zranění klíčových hráčů, za které se nepodařilo zajistit
adekvátní náhradu, a mužstvo postupně kleslo
na předposlední místo a společně s fotbalisty Dlouhé Vsi
sestoupilo do I.B třídy.
Hráči B mužstva naopak bojovali o postup do druhé
nejvyšší okresní soutěže III. třídy. Po podzimní části byli
na prvním postupovém místě, ale nakonec skončili
po dílčích nezdarech na místě druhém za postupující
Českou Bělou. Mládežnická družstva mi udělala větší
radost, hlavně mě těší fotbalový růst našich nejmladších.
Pro nedostatečné množství žáků jsme po sezóně
2007/2008 zrušili družstvo žáků a ponechali jenom
mladší žáky, kteří hráli soutěž 4+1. Ze 13 účastníků
skončili naši žáci na 9. místě. Hráči se scházejí, trénují
a postupně se lepší. Největší úspěch (ale bohužel zatím
poslední) zaznamenalo družstvo dorostenců, které
vyhrálo svoji základní skupinu a postoupilo do finálové
skupiny, ve které hrálo o přeborníka okresu. V posledním
utkání hraném v Jeřišně se muselo rozhodnout. Ještě
v 84. minutě byli okresními přeborníky naši dorostenci.
Domácí však vzápětí vstřelili branku a okresními
přeborníky se tak stali mladí hráči z Jeřišna. Tak
dramatický byl konec dorostenecké soutěže. Vzhledem
k tomu, že v našem oddíle není dostatečné množství
hráčů dorosteneckého věku, bylo utkání v Jeřišně
po čtyřicetiletém působení pro naše dorostence poslední
a do dalšího ročníku jsme je již nepřihlásili. Jednali jsme
s fotbalovým oddílem ve Vepřové, ale potřebný počet
hráčů jsme nesehnali. Někteří dorostenci budou
se souhlasem oddílu a rodičů hrát v Přibyslavi a někteří
se zapojí do našich A a B týmů dospělých. Mužstvo
veteránů, poskládané z hráčů, kteří za náš oddíl hráli,
ale i z hráčů přespolních, každoročně sehraje řadu
přátelských utkání a fotbalem se stále baví.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům,
vedoucím, funkcionářům, sponzorům, fanynkám
a fanouškům za přízeň a rodičům našich nejmladších
hráčů za zajištění dopravy na utkání. Věřím, že se
i nadále budeme setkávat na hřišti u sokolovny
a na hřištích soupeřů při utkáních našich týmů.
Josef Staněk st., předseda fotbalového oddílu

Pozvánka na srpnová utkání (termíny a začátky mohou být ještě upraveny)
V srpnovém vydání Borovských listů bude uveřejněno definitivní rozlosování nového fotbalového ročníku 2011/2012
– jeho podzimní část. V srpnu budeme hrát takto:
A mužstvo
B mužstvo
Mladší žáci 5+1 –
- I. B. třída kraje Vysočina:
– IV. třída okresu H. Brod:
soutěž okresu H. Brod:
7. 8. doma TIS (16.30)
6. 8. venku MALEČ (16.30)
28. 8. venku ČESKÁ BĚLÁ (9.30)
14. 8. venku LÍPA (16.30)
14. 8. doma ÚSOBÍ (10.00)
21. 8. doma PACOV „B“(16.30)
20. 8. venku KEŘKOV „B“(16.30)
27. 8. venku H. CEREKEV (16.30)
28. 8. doma ROZSOCHATEC (10.00)

