Únor 2011
Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 11. února 2010.
ZM schvaluje:
• rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a odpisový plán na rok 2011 v ZŠ Havlíčkova Borová
• oběh účetních dokladů Úřadu městyse Havlíčkova Borová
• odložení 2. splátky návratné bezúročné půjčky TJ sokol Havlíčkova Borová ve výši 60.000 Kč za rok
2011 – nejpozději do 31. 12. 2011
• dohodu o dotaci ostatní dopravní obslužnosti a úhradu obcí na rok 2011 ve výši 16.126 Kč za každé
čtvrtletí
• pravidla pro poskytování příspěvků a dotací neziskovým organizacím
• podání žádosti ze Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na Havlíčkovské slavnosti a pověřuje paní
Hájkovou a slečnu Půžovou sepsáním této žádosti o dotaci
ZM bere na vědomí:
• informaci starosty o vstupu městyse do svazku měst a obcí v roce 2011 a pověřuje místostarostu
jednáním v této věci
• informaci o XX. Obecním plesu, na kterém bylo přítomno 98 platících, a skončil prodělkem ve výši
6.194 Kč
• informaci ředitele školy o zahájení činnosti kroužku karate, který vede pan Zdeněk Rybáček
od 21. ledna 2011 v základní škole
• informaci ředitele základní školy o výměnném pobytu zaměstnanců ZŠ a MŠ Havlíčkova
Borová s družební školou v polském městečku Jerka
Statistika za rok 2010
Počet obyvatel
Narozené děti
Svatby
Rozvody
Úmrtí

Havl. Borová

Peršíkov

Železné Horky

Celkem

894
7
8
3
4

45
1
0
0
0

22
1
0
0
1

961
9
8
3
5

Příští jednání ZM se bude konat ve čtvrtek 10. března 2011 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse Havlíčkova Borová.

SLOVO HEJTMANA
V tuto chvíli, kdy kvůli časné uzávěrce s delším
předstihem píšu tyto řádky, stále nevím, jak dopadne
zdlouhavé jednání s vládou a lékařskými odbory
o akci „Děkujeme, odcházíme“. Absolvoval jsem
bezpočet jednání na všech úrovních a se všemi
myslitelnými partnery. Jako lékař jsem chápal
požadavky na řešení za léta nakupených problémů
v našem zdravotnictví. Jako lékaři i hejtmanovi
zároveň mi chyběly včasné vstřícné kroky vlády
k tomu, aby se situace vyřešila bez dramatických chvil
s ohrožením zdraví našich občanů. Současně jsem ale
po několikerém krachu jednání nesouhlasil s formou
protestu odborářů, která se neohlížela na totéž –
na zachování podmínek pro léčbu našich pacientů.
Jako hejtman jsem zároveň musel vše v našem kraji
připravovat pro všechny alternativy krizového stavu
tak, aby byla alespoň část zdravotní péče zajištěná
v základní míře podle daných omezených možností.
Jak se vše vyvine v dalších týdnech, v tomto čase
nedokážu s jistotou říct. Jen doufám, že ve chvíli, kdy
budete číst tyto řádky, bude největší krize našeho
zdravotnictví v dějinách zažehnána a že lékaři
vyslyšeli mé prosby a jsou opět na svých místech –
v nemocnicích.
Jako by nebylo dost problémů ve zdravotnictví, tak
započatá diskuse o nutných změnách v organizaci
našeho školství vyvolala místo seriózní diskuse vášně
mající často rovněž formu nátlakových akcí. Je mi
líto, že se velmi často v české společnosti místo věcné
a odpovědné rozpravy hned vede boj. Z faktických
problémů se činí politikum, místo naslouchání
argumentům a hledání východisek se vedou půtky,
v nichž nemohou být vítězové a poražení.
Pár slov o něčem jiném. Stále se snažím kromě
pracovních povinností spojených s mou funkcí myslet
i na běžné starosti a radosti lidí na Vysočině – tedy
i své. Tak se například těším na jaro, na více slunka
a svěží jarní větříky. Nic proti zimě jako takové – také
má své kouzlo – ale jaro je jaro. A zase se mi mísí
do myšlenek i pohled profesní – skutečnost, že zima
v lednu a ve větší části února polevila, mě potěšila
i proto, že jsme nemuseli vynakládat enormní částky
za zimní údržbu komunikací. Ty ušetřené prostředky
nakonec budou potřebné na jejich opravu – i ta krátká
intenzívní zima dala silnicím zabrat.
Pěknou tradicí tohoto období jsou zvláště
na vesnicích Vysočiny masopustní průvody – pestré
veselé reje s množstvím vynalézavých masek.
To pěkné na nich je, jak skoro všichni sousedé otvírají
maškarám dveře svých příbytků i srdcí, chystají
s úsměvem pohoštění pro návštěvníky a jsou ochotni
tolerovat s pochopením i jisté výstřelky a jinakosti
ostatních. Však všichni v tom veselí vědí, čím a kým
kdo je ve skutečnosti. Snad bychom to o něco veseleji
a příměji mohli umět i v běžném praktickém životě.
V něm příliš často vidíme vážně se tvářící masky,
které zastírají své skutečné osobní zájmy.
Ale důležitější pro mne jsou ti přímí pracovití přátelští
lidé. A těch je naštěstí všude – i u nás na Vysočině –
většina.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Náměstí
Všichni jsme si zvykli používat označení Náměstí
jako ulice a současně jako skutečné místo setkávání.
V současné době jsou prostory na náměstí
neuspořádané. V parku byl postaven přístřešek
pro cyklisty, ale mnohem více ho využívá a velmi
znečišťují mladí lidé, kteří v tomto nepořádku tráví
své volné chvíle. Nově byl rekonstruován kamenný
taras a nově osázen záhon u sochy K. H. Borovského.
Současně bylo rozhodnuto nesázet zde lípy, tak jak
tomu bylo dříve, neboť by časem došlo k narušení
nového tarasu. Byla vymalována čekárna, odkud byly
odstraněny lavice. Na celkovou rekonstrukci náměstí
se nepodařilo získat finanční prostředky z evropských
fondů, a tak bude na zastupitelstvu, aby rozhodlo, jak
postupovat dále. V letošním roce bychom chtěli
odstranit v parku prostřední lípu, která roste stále více
nakřivo. Došlo by k proslunění prostoru. Prostor
původního vodotrysku, kde je v současné době
navezeno kamení, vyklidíme, zavezeme hlínou
a osázíme trvalkami. V úmyslu máme i ořezání
přerostlých a přestárlých pěti kusů javorů, z nichž dva
rostoucí do náměstí jsou i polámané. Zamýšlíme
i pokácení dvou hlohů (před Machovými a paní
Marečkovou), které jsou proschlé a jeden je
rozlomený. V případě rekonstrukce silnice bychom
stejně oba stromy museli odstranit.
Rybník Rozvaliny, prostory u Netolických
Provedeme úpravu a vyčištění hráze rybníka, kam
vozí někteří občané odpad. Hráz upravíme a nově
osázíme v naději, že zde již nová skládka nevznikne.
Silnice u Netolických je dlouhodobě velmi poškozena.
Bude nutná její oprava. Seskupení stromoví vrb, které
roste před Netolickými, je rovněž místem, kam
občané z blízkého okolí odkládají svoje nepotřebné
věci a vzniká zde nehezká skládka. Stromoví je
na hranici dvou pozemků a po odborné konzultaci
uvažujeme o jeho pokácení. Do prostoru bychom
vysázeli jinou kulturu.
PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací
Městysem Havlíčkova Borová
Zastupitelstvo schválilo Pravidla pro poskytování
příspěvků a dotací Městysem Havlíčkova Borová.
Příjemcem příspěvků (dotací) mohou být zejména
neziskové organizace, spolky, sdružení, školy
a fyzické osoby sídlící v Havlíčkově Borové,
Peršíkově a Železných Horkách. Účel žádosti musí
být v souladu s podmínkami uvedenými v těchto
pravidlech. Vyřizování příspěvků se řídí účelem
dotace, nikoliv hlavním předmětem činnosti žadatele.
Žádosti vyřizuje finanční výbor, projednává Rada
a schvaluje Zastupitelstvo. Žádosti se přijímají
na úřadu městyse do 31. 3. 2011. Na rok 2011 byla
na příspěvky a dotace vyčleněna z rozpočtu částka
120 tisíc korun. Pravidla jsou zveřejněna na úřední
desce a na stránkách městyse. Zájemci si je mohou
vyzvednout v tištěné podobě na podatelně Úřadu
městyse Havlíčkova Borová
Otto Hájek, starosta

Poplatky
V kanceláři úřadu městyse se vybírají poplatky (splatné
do 30. 4. 2011):
- za vývoj popelnice v částce 400 Kč/ za osobu,
- za vývoz popelnice za rekreační objekt v částce
500 Kč/ za objekt,
- za psa v částce 200 Kč,
- nájemné za pronajaté obecní pozemky
- společná elektřina z chodeb bytových domů za rok
2010 z čp. 110, čp. 220 a čp. 345.
Úřad městyse dále oznamuje těm, kteří již uhradili
poplatek za psa a neobdrželi psí známku, ať si ji
vyzvednou v kanceláři úřadu městyse.
Po zaplacení poplatku za psa obdržíte zdarma 1 x 50 ks
sáčků na psí exkrementy.
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 ze dne 6. 5.
2003 o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území
obce Havlíčkova Borová, článku 4 jste povinni
odstranit z veřejného prostranství exkrementy psa.
Zároveň se dle článku 4 vyhlášky zakazuje volné
pobíhání psů bez vodítka, jakož i volné pobíhání jiného
domácího zvířectva na veřejných prostranstvích.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Na jaře roku 2011 proběhne na celém území České
republiky sčítání lidu, domů a bytů. Od 26. února
začnou sčítací komisaři roznášet domácnostem
do schránek informační letáky o blížícím sčítání.
Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce
letáček nejpozději 6. března. Od 7. března začnou
komisaři
navštěvovat
domácnosti
a roznášet
formuláře. Každý občan dostane zelený Sčítací list
osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový
Domovní list. Roznáška formulářů končí 25. března
2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Od 26. března do 14. dubna se budou odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři způsoby:
1) Odeslání přes internet,
2) Odevzdání sčítacímu komisaři,
3) Odeslání poštou.
Veškeré podrobné informace a pokyny o sčítání lidu
naleznete na www.scitani.cz.

MÍSTNÍ KNIHOVNA

ŠACHOVÝ KROUŽEK

Noc s Andersenem 2011
Milé děti,
letošní
Noc
s Andersenem
se uskuteční v pátek 1. dubna
2011. Přihlášky pro spáče jsou
připravené k vyzvednutí u mě
v knihovně. Těšíme se s ostatními
na Vás!

15. ročník Velké ceny ZŠ Lipnice
nad Sázavou v šachu jednotlivců
1. – 9. tříd proběhl dne 18. 2. 2011
za účasti 43 soutěžících.
Velkého úspěchu dosáhli hráči
kroužku z Havlíčkovy Borové.
Poprvé v historii turnaje se stalo,
že loňský vítěz obhájil prvenství
a na další rok si odvezl domů
putovní pohár. Podařilo se
to velkému
talentu
Vilému
Paušímovi, který prošel soutěží
suverénním způsobem a ziskem
7 bodů ze 7 možných zvítězil. Ani
další členové kroužku nezůstali
pozadu. Další tři hráči se umístili
mezi prvními desíti, což sklidilo
obdiv i u předsedy šachového
svazu kraje Vysočina.

Upozornění!
Tuto sobotu 26. února 2011 bude
knihovna z provozních důvodů
uzavřena.
Děkuji za pochopení.
Hana Půžová, knihovnice

Pořadí zástupců naší obce:
1. místo – Vilém Paušíma
3. místo – Josef Andres
5. místo – Michal Balek
9. místo – Ondřej Dejmal
Další dva hráči Václav Kubát
a Adam Paušíma se umístili
v polovině výsledkové listiny.
Všem blahopřejeme za výbornou
reprezentaci Městyse a ZŠ
Havlíčkova Borová!
Zvlášť
děkujeme
panu
Čeňku Paušímovi.
Šachový kroužek se schází vždy
v pondělí a ve středu od 13.00
hodin do 14.30 hodin v klubovně
„U Lukšů“ nad Muzeem KHB.
Noví členové jsou vítáni kdykoliv!
Petr Kačor, vedoucí kroužku

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Dětský karneval
V neděli dne 20. 2. 2011 se v místní sokolovně za velké
účasti konal dětský karneval (cca 60 masek), který
pořádal výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Havlíčkova
Borová (složení – Mgr. Otto Hájek, Roman Brukner,
Jaroslav Fišer, Albert Hošák, Magda Hošáková, Martin
Klement a Miroslava Luňáčková). Poděkování patří

zejména sponzorům (Městys Havlíčkova Borová, TJ
Sokol Havlíčkova Borová, Koloniál Šrámková,
Slévárna Nové Ransko, Pribina Přibyslav, Kubát
Boleslav, Albert Hošák, Dejmal Ondřej a Roman
Burian). Dále bych chtěla poděkovat Ivě Půlpánové
a Ladislavu Luňáčkovi za pomoc v kuchyni. Doufám,
že i děti si přišly na své a že se zase za rok sejdeme
ještě v hojnějším počtu.
Magda Hošáková, hospodářka TJ Sokol H. Borová

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 5. února 2011 se konal
v Havlíčkově Borové oblíbený
Hasičský ples, který uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů z Havlíčkovy
Borové. K tanci a poslechu zahrála
pro 350 návštěvníků hudební
skupina AMIX pod vedením pana
Milana Slaniny. Plesové veselí,
které probíhalo v sále místní
sokolovny,
zpestřil
svým
půlnočním vystoupením Divadelní
spolek JenTak Havlíčkova Borová,
který převedl „profesionální zásah
Sboru
dobrovolných
hasičů
Havlíčkova Borová“.
V sále
úspěšně uhasil hořící dům a poté
vyprostil raněného z auta. Velký
dík patří zejména Jaroslavu
Kolouchovi za precizní vyrobení
hasičského auta a dále samotnému
Sboru
dobrovolných
hasičů
z Havlíčkovy Borové! Děkujeme!
JenTaci
Děkujeme za krásné nedělní
odpoledne,
bohaté
pohoštění

a hudbu. Bylo to příjemné posezení
se starostou a jeho celým týmem,
který se nám celé odpoledne
věnoval. Potěšilo nás to a zase
se budeme těšit někdy na takové
posezení s Vámi. S pozdravem
borovští důchodci (příspěvek byl
odevzdán do schránky na úřadu
městyse)

Děkujeme vedení úřadu městyse
za navázání tradice “setkávání
s důchodci“. Letošní se uskutečnilo
16. 12. 2010, bylo přátelské, kladně
hodnoceno. Hudba - pohoštění
nemělo chybu, obsluha se snažila
vyhovět každému. Ochutnali jsme
dobroty, při harmonice a vínku
si zazpívali. Pan starosta zahájil
naše setkání, pověděl o věcech,
které Borovou čekají. Představil
nám mladou generaci zastupitelů,
kteří budou rozhodovat, aby se
všem v naší vesnici líbilo.

Občané-důchodci. (příspěvek byl
odevzdán na úřad městyse, autor je
znám)
Poděkování
Od 29. ledna do 6. února 2011
proběhla
v hasičské
zbrojnici
oprava čerpadla hasičské cisterny
LIAZ CAS 25, která je v majetku
Městyse Havlíčkova Borová. Auto
je 30 let staré a oprava byla nutná
z důvodu netěsností. Děkuji touto
cestou strojníkům a zaměstnancům
městyse Karlu Krčálovi, Lukáši
Kopeckému, Davidu Málkovi,
Miroslavu
Kopeckému,
Petru
Kučerovi a Jaroslavu Sedlákovi
za jejich práci, kterou vykonávali
110 hodin ve svém volném čase.
Zaměstnanci městyse pak další
hodiny odpracovali i ve své
pracovní době. Celkem stála oprava
3.100 Kč. V autorizované opravně
by vyšla zhruba na 35.000 Kč.
Všem ještě jednou velmi děkuji.
Za SDH H. Borová
Josef Nevole, starosta

KULTURA A INZERCE
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s ochotnickým spolkem JenTak H. Borová, o. s.
vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
2
• Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky –
vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv (nepoškozená)
• Hračky (nepoškozené a kompletní)
Sbírka se uskuteční:
PÁTEK 25. BŘEZNA 2011 (16.00 – 18.00 hodin)
SOBOTA 26. ŘEZNA 2011 (8.00 – 10.00 hodin)
Havlíčkova Borová – dům na náměstí čp. 188
(„Vopěnkovo“ – stejný dům jako minulou sbírku)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc ☺

v sokolovně v Havlíčkově Borové
V sobotu 26. února 2011
se pod patronací místních fotbalistů po delší odmlce
opět uskuteční maškarní ples.
Ten, kdo přijde v masce, určitě neprohloupí:
☺ vstupné 80,- Kč (pro masky 40,- Kč)
☺ slosování o ceny
☺ vyhlášení tří nejlepších masek či kostýmů
☺ káva k večeři zdarma
Hraje skupina Nuklear
Začátek akce ve 20.00 hodin
Jídla a pití bude dostatek
(bifteky, hot – dogy, gulášová polévka)
Na vaši účast se těší pořadatelé
Tělocvičná jednota SOKOL Havlíčkova Borová

Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová
pořádá

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Sobota 26. února 2011
Budeme rádi, když vyjdete před svůj dům
a poveselíte se s námi!

s certifikovanou lektorkou každý pátek
Začínáme
v pátek 25. února 2011 v 18.00 hodin
v místní sokolovně
Poplatek za hodinu ve výši 50,- Kč/1 osoba

