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SLOVO STAROSTY
Aprílový čas pomalu střídá láskyplný máj.
V tomto krásném čase bych rád poděkoval
každému, kdo se podílel na úklidu našeho
městyse. Ještě chvíli bude možno plnit kontejnery a přispívat ke zkrášlení svého okolí.
Významný počin vykonali žáci mateřské
a základní školy, kteří se aktivně do úklidových prací zapojili. Již třetím rokem
pravidelně uklízejí odpadky podél komunikací
v okolí našeho městyse a tím podporují akci
„ČISTÁ VYSOČINA“, kterou již počtvrté náš
kraj pořádá.

*

urad@havlickovaborova.cz

Letos se do akce poprvé zapojili i členové rybářského Trojháčku.
Velkým úspěchem skončila také
„oslava“ DNE ZEMĚ, kdy se do úklidu
velkých veřejných ploch pustili všichni
žáci a pedagogové školy. Dílo se podařilo, změna je viditelná.
Po pracovním úsilí je třeba najít si
čas i na zábavu a veselí. Možnosti se
nabízejí při stavění májky, oslavě
čarodějnic a před námi jsou i dva státní
svátky. Jen bych rád upozornil na
přiměřenost, střídmost a používání
vlastního rozumu.

12. DUBNA 2012

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE SCHVALUJE:

5/4/2012

- rozpočtové opatření: paragraf 6171 Činnost místní správy, položka
5229 Poskytnuté neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím
– zvýšení částky ze 120.000 Kč na 131.450 Kč.

6/4/2012

- rozdělení částky 131.450 Kč spolkům z rozpočtu městyse pro rok 2012
dle návrhu Finančního výboru.

7/4/2012

- záměr směny části pozemku p.č. 1990 za účelem zbudování lesní cesty.

8/4/2012

- návrh nového uspořádání pozemků a nový plán společných zařízení.

9/4/2012

- ukládá manželům Magdě a Albertovi H. odstranění plotu z obecního
pozemku p.č. 1692/5 a schvaluje převedení této parcely na ostatní
plochu/ostatní komunikace.

10/4/2012

- neschvaluje žádost Lukáše F. o pronájem pozemku.

11/4/2012

- neschvaluje žádost Lesního družstva jednotlivců Železné Horky
o prodej cesty pč. 32/37. ZM pověřuje jednáním o směně za vodní zdroj.

12/4/2012

- bere na vědomí žádost Agroprojekt Jihlava spol. s r. o. o vydání
vyjádření ke změně stavby k územnímu a stavebnímu řízení na akci
„Novostavba Bioplynové stanice H. Borová“ a žádá doložení podkladů
k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

13/4/2012

569 642 101

REKONSTRUKCE
SILNICE ZAHÁJENA

Mgr. Otto Hájek, starosta

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE

*

- nebude vyhlašovat konkurz na místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy Havlíčkova Borová.

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2012
OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

Původně plánovaný termín zahájení
rekonstrukce silnice III. třídy č. 3507
z náměstí směrem na Přibyslav až na
konec městyse, ke kterému mělo dojít
2. dubna, byl s ohledem na velikonoční
svátky o týden posunut: začalo se v úterý 10. 4. skrývkou kostek a pískového podloží. Inženýrské stavby TOMAN
začaly provádět pokládku splaškové
kanalizace, kterou si hradíme z našeho
rozpočtu. Jsem rád, že se nám na kanalizaci podařilo získat od Kraje Vysočina téměř půlmilionovou dotaci.
Splašková kanalizace bude napojena až
u domku Tonarových.
Vzhledem k hustému zasíťování je
nutný vstup do nové silnice. Vytěžené
podloží používáme na opravu místních
komunikací. Zatím jsme vyspravili cestu z Betléma směrem k vodárně. Máme vytěžené podloží podél p. Zdeňka
Strnada směrem za humna řadových
domků v ulici Polní. Začali jsme i s navážením na opravu cesty v Železných
Horkách směrem k lesu. V současné
době připravujeme podloží pro novou
silnici, která by propojila cestu z Drahotína směrem na letiště až na silnici
na Přibyslav. Chceme tak vytvořit další
přístupovou cestu do městyse a možnou přibližovací spojku do zemědělské
akciové společnosti. Vážíme si velmi
dobré spolupráce s H. Borová zemědělská a.s., s jejíž pomocí chceme tuto
cestu a ostatní aktivity realizovat.
Opakovaně bych chtěl požádat všechny naše občany a návštěvníky našeho městyse o ukázněné chování a opatrnost při pohybu kolem staveniště.
pokračování na str. 2
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SLOVO HEJTMANA
Dne 27. května letošního roku uplyne
přesně sedmdesát let od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Rád bych toto výročí připomenul hned
z několika důvodů a pohledů.
Předně jde o významný čin i v kontextu
evropské historie. S odstupem 70 let hodnotí i světoví historici tuto událost jako
největší čin evropského domácího odboje
za druhé světové války. Nezapomínejme,
že oběť atentátu byla třetím mužem
v hierarchii třetí říše. Reinhard Heydrich,
kterého sám Adolf Hitler považoval za
nenahraditelného, přijel koncem září
1941 do tehdejšího Protektorátu, aby zlomil odboj a odpor českého lidu. Za pouhé
čtyři měsíce výjimečného stavu, který
Heydrich okamžitě vyhlásil, padlo 486
rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2100 Čechů. Vyvolaná
zuřivost fašistů po atentátu ukázala světu
jejich pravou tvář. Sedm parašutistů
zahynulo 18. června v pravoslavném
chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil
v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků.
Za druhého stanného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes tři tisíce lidí. Následně odvolaly Francie a Británie podpisy pod Mnichovskou dohodou, což mimochodem později přispělo
k znovuobnovení poválečného Československa v předmnichovských hranicích.
Dojemné a obdivuhodné jsou pro mne
i ve srovnání s plytkostí dnešní doby osudy parašutistů,

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
ZEMĚDĚLSKÁ A. S. INFORMUJE

Již po několikáté chceme seznámit borovskou veřejnost s výstavbou bioplynové
stanice (BPS). Oproti dřívějším plánům zde
došlo k nepatrným změnám.
Žádali jsme o dotaci na stavbu BPS.
Dotaci jsme neobdrželi - výstavbu hradíme
ze svých finančních prostředků. Jelikož
jsme nebyli ničím vázáni, rozhodli jsme se
pro změnu technologie, která by lépe
odpovídala našim možnostem. Tato technologie pracuje při vyšším využití hnoje,
kejdy, senáže a brambor. Počítáme s co
nejnižším podílem kukuřice, abychom
nenavyšovali plochy, tím nezvyšovali možnost eroze a co nejšetrněji se chovali
k pronajatým pozemkům.
Budeme se snažit využít odpadní teplo.
Nechali jsme zpracovat energetický audit.
Při výkonu 620 kWh elektrických by mělo
být 600 kWh tepelných. Takové množství
tepla však Havlíčkova Borová a. s. nevyužije. Nabídli jsme tedy možnost využití
tepla obci. Zde by se přebytečné teplo
den otevřených dveří.

dy parašutistů, československých vojáků,
kteří bez váhání nasazovali své životy.
Seskočili za tmy do okupované země,
i když tušili, že z této akce nemusejí vyváznout živí. Ale pojmy jako vlast, čest,
morálka jim nebyly cizí. Další tisíce bezejmenných občanů riskovaly v protektorátu své životy. A mnozí o ně přišli.
Věděli, že nacisté jsou v odvetách nemilosrdní, a přece neodmítali pomoc odbojářům. Mezi nejvýznamnější osobnosti
tohoto odboje patřil i vysočinský rodák
Jan Kubiš. Byl to on, kdo vrhl po selhání
Gabčíkova samopalu na protektorův automobil granát a fašistického pohlavára
smrtelně zranil. Teror pak brzy dorazil do
jeho rodných Dolních Vilémovic na
Třebíčsku. Zatímco v Praze byli zatýkáni
lidé pro schvalování atentátu a pro pomoc parašutistům, v Dolních Vilémovicích se fašisté mstili na nevinných lidech,
z nichž většina ani nevěděla, že Jan Kubiš
je zpět v Protektorátu. Začalo velmi
smutné období, kdy gestapo čtrnáctkrát
„navštívilo“ obec a postupně odváželo
členy Kubišovy rodiny. Nejprve jeho nejbližší příbuzné, později i příbuzné vzdálenější. Deset nejbližších příbuzných bylo
odvezeno do koncentračního tábora
Mauthausen a tam 24. října 1942
popraveno.
Jsem rád, že budeme mít v květnu příležitost k připomenutí těchto statečných
hrdinů naší historie. Celý sled událostí od
nastolení mnichovského diktátu přes
vytvoření protektorátu Čech a Moravy,
atentát na Heydricha i to, co mu předcházelo a následovalo,
tepla obci. Zde by se přebytečné teplo
mohlo využít, například k vytápění Základní školy, úřadu městyse, Mateřské
školky atd. Zástupci obce přislíbili, že
o této možnosti budou uvažovat.
Dále chci informovat pronajímatele
pozemků: díky dobrým výsledkům hospodaření a plánované BPS i v letošním roce
hodláme navyšovat nájemné. Po dokončení výstavby bioplynové stanice zorganizujeme den otevřených dveří.
Na závěr chci poděkovat borovským
občanům za toleranci zvýšeného silničního provozu při výstavbě BPS.
Ing. Aleš Málek, předseda představenstva
Havlíčkova Borová zemědělská a. s.

cházelo a následovalo, nám přiblíží
PUTOVNÍ VÝSTAVA "NĚKOMU ŽIVOT,
NĚKOMU SMRT ", která bude přístupná

od 2. do 31. května 2012 v sídle Kraje
Vysočina. Výstava, již tvoří 24 stojících
panelů, je věnována především českým
vlastencům a odbojářům, kteří neváhali
obětovat své životy za svobodu své
vlasti. Kraj Vysočina přispěje k této
výstavě třemi regionálními panely
věnovanými hrdinům z Vysočiny, kteří se
nemalou měrou podíleli na operacích
domácího i zahraničního odboje a také
na operaci Anthropoid.
Dnes nám takoví morální hrdinové
chybějí. Nebo o nich někdy jen nevíme?
Hrabeme se raději v bahnitém českém
rybníčku plném zášti, nečestnosti a
podvodů. Věřím, že i dnes je mezi námi
dost čestných pracovitých a svým
způsobem srdnatých lidí. A nejen pro
mládež jsou potřebné vzory těch čistých
statečných lidí. Nebylo by dobré více si
všímat právě jich, než stále omílat
reportáže o podvodnících a zlodějích
všeho druhu a dělat z nich bulvární
hvězdy? Když se rozhlédneme kolem sebe, mezi své známé, dojdeme k tomu, že
těch dobrých je určitě více, než oněch
viditelných kreatur. Jen bychom na ně
měli rozsvítit častěji a intenzivněji
reflektory svého vnímání.
Jiří Běhounek, hejtman KrajeVysočina

REKONSTRUKCE …
pokračování ze str. 1

Provoz přes náměstí houstne a přibývají
zaparkovaná vozidla jak na náměstí, tak
i v přilehlých ulicích. Prosím dejte pozor
také na děti, které se v těchto místech
pohybují. Zvlášť prosím místní řidiče motorových, ale i nemotorových vozidel, aby
jezdili pomalu a s maximální opatrností.

ODSTAVNÁ PLOCHA U SOKOLOVNY
U sokolovny připravujeme odstavnou plochu, kde by parkovaly autobusy, osobní
automobily a případně i nákladní vozy
a kamiony. V současné době je provedena
skrývka zeminy a před dokončením je vysvahování v horní části. Postupně plochu
zavážíme, rovnáme a dojde k jejímu uválcování. Svahy budou osety a později trvale osázeny. Velký problém nám činí přeložka elektrického vedení, kterou bychom
museli uhradit z vlastních zdrojů. Rovněž
zde je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Zvláště děti a rodiče, kteří navštěvují
dětské hřiště, prosím o zvýšenou kázeň.
Mgr. Otto Hájek, starosta
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Z Š a MŠ i n f o r m u j e
STRUČNĚ ZE ŠKOLY – DUBEN 2012
Téměř všechny třídy navštívily VÝSTAVU
HRY A KLAMY v Havlíčkově Brodě
Jakub Janáček připravil 3. část MEDIÁLNÍ
VÝCHOVY pro osmáky
ČTVRŤÁCI si v rámci mobilní dopravní
výchovy prozkoušeli svoji ZNALOST
DOPRAVNÍCH ZNAČEK

V polovině dubna si škola i školka pěkně zblízka prohlédla DRAVCE u sokolovny
V rámci ČISTÉ VYSOČINY škola i školka vyčistila Borovou a její okolí
Děvčata reprezentovala naši školu
na TANEČNÍ SOUTĚŽI ve Vojnově Městci
Na DEN ZEMĚ školáci shrabali listí
v okolí vodárny, kostela a upravili hráz
rybníka Na rozvalinách
Starší žáci zhlédli hru „S cizí dámou
v cizím pokoji” ve VÝCHODOČESKÉM
DIVADLE

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc duben je za námi. I když počasí bylo
opravdu aprílové, dětem ve školce náladu
určitě nezkazilo. Celý měsíc nás provázelo
téma „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Děti
poznávaly zvířata domácí, z volné přírody
a zvířata, která žijí v ZOO. Učily se je správně pojmenovat, ale také kreslit nebo malovat. Zvířata jsme zařadili i do písniček,
říkanek nebo pohybových her. Téměř každé z dětí má doma nějakého zvířecího
mazlíčka, proto dobře ví, jak o ně správně
pečovat.

NAŠE AKTIVITY
předškoláci
pokračují
v lekcích
plaveckého výcviku
děti se v Mateřské škole fotily
13.4. jsme měli možnost shlédnout na
hřišti u sokolovny ukázku výcviku
DRAVCŮ A SOV. Děti poznávaly výra,
sovu, orla nebo raroha. Někteří měly
to „štěstí“, že jim dravec přistál na
rameni nebo dokonce na hlavě.
Dozvěděli jsme se, kolik toho dravci za
den spořádají, kolik váží a jak o ně
sokolníci pečují.

sokolníci pečují. Ukázka se dětem moc
líbila a odnášely si spoustu zážitků.
19.4. kino Krucemburk, pásmo
pohádek „Mach a Šebestová“
společně se Základní školou jsme se
zapojili do projektu „ČISTÁ VYSOČINA“. Ve středu jsme se pustili do velké práce. Děti společně s p. učitelkami shrabaly zahradu v Mateřské
škole, posbíraly drobné odpadky
a šikovní chlapci vše odvozili na
„tatrách“ na určené místo.
Jaroslava Janáčková

POLÁCI V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
Spolupráce borovské školy s polskou
školou v Jerce se naplno rozjíždí! Zatímco minulý školní rok jsme Polsko navštívili my, letos tomu bude naopak. Podle
předběžných plánů navštíví naši školu
o víkendu 24. – 26. května asi 20 polských žáků s pedagogickým doprovodem. My se na ně samozřejmě řádně
a poctivě chystáme a plánujeme program. V pátek se naši polští přátelé
aktivně zúčastní našeho školního dopoledního programu, odpoledne si prohlédnou Borovou, navštíví ateliér Filipa
T.A.K. a večer je pro ně připravena
studentská diskotéka. Aby si také něco
odnesli z české historie, hned ráno
vyrazíme do našeho hlavního města po
známých památkách. Žáci školy z Jerky
budou ubytováni u rodin našich stávajících žáků i žáků, kteří již naši školu
minulý rok opustili.
Na naše polské přátele se těšíme,
těšíme se na nová kamarádství a věříme, že se bude naše česko-polská
spolupráce do budoucna jen a jen
prohlubovat.
Marie Holcmanová

TANEČNÍ SOUTĚŽ
Ve středu 18. 4. se ve Vojnově Městci
konala soutěž tanečních skupin z blízkých i vzdálenějších škol. Pořadatelem
této soutěže je několikátým rokem SPV
Krucemburk pod vedením Radky Večeřové. Z naší školy odjelo soutěžit 14 dívek z 1. stupně a 3 dívky z 2. stupně. V
kategorii mladší pokročilí se v nelehké
konkurenci umístily na krásném 3. místě. Několik dívek ze 3., 4. a 5. třídy našlo odvahu a zasoutěžilo si v kategorii
volných sestav. V této kategorii bohužel nebodovaly. Je velká škoda, že
oproti loňskému roku hájily naši školu
pouze 3 dívky z 2. stupně. Tanečnicím
patří poděkování za pěkný úspěch a
vzorné chování během soutěže. Přeji
všem soutěžícím, aby jim v příštím
školním roce nadšení a elán vydržely.
Vlasta Slámová

DUBEN 2012
NÁVŠTĚVA PRAHY
Konec dubna tradičně patří exkurzím.
Tentokrát vyrazili sedmáci a osmáci do
Prahy. Program měly obě třídy odlišný,
jenom závěr společný - prohlídku prostor Národního divadla. Na hlavním
nádraží se ráno obě skupiny rozdělily.
Sedmáci dojeli tramvají na Hrad, kde
zhlédli románskou baziliku sv. Jiří,
gotický chrám sv. Víta a renesanční
královský letohrádek Belveder. Poté
sešli Nerudovou ulicí na Malostranské
náměstí do barokního chrámu svatého
Mikuláše a odtud po Karlově mostě
směrem k Národnímu divadlu.
Osmáci zase vyrazili po stopách nejznámějších secesních památek – hotelu Evropa, Obecního domu, Výstaviště
a Petřínské rozhledny. Podle většiny
žáků nás čekalo to nejlepší na závěr
– společná prohlídka prostor historické
budovy Národního divadla. Prohlídka
začala ve sklepení budovy, kde se nachází základní kameny, schránka na
dokumenty ke stavbě a model divadla.
V hledišti nás čekaly opravdové klenoty - spuštěná Hynaisova opona a 1800
kilogramů vážící lustr. Na závěr jsme
vylezli až na samotnou střechu
Národního divdla - místo, kde se nachází sousoší trigy a odkud je překrásný výhled na Pražský hrad, Petřín
a Malou Stranu.
Martina Brychtová
Fotografie ze školních akcí, články a další
užitečné informace najdete na stránkách
ZŠ a MŠ na adrese http://zsborova.ic.cz.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

POZVÁNKA
NA VEŘEJNOU PREZENTACI
V současnosti se zpracovává nový
územní plán, který řeší uspořádání
celého správního území městyse
Havlíčkova Borová (včetně Peršíkova
a Železných Horek).
VEŘEJNÁ PREZENTACE PŘEDBĚŽNÉHO
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJENÁ
S VÝKLADEM PROJEKTANTA SE USKUTEČNÍ DNE 9. 5. 2012 OD 18:00
V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI
ÚŘADU
MĚSTYSE.
Občané jsou zváni a mohou vznášet
své požadavky a uplatňovat připomínky k navrženému řešení. Předběžný
návrh je možné si dopředu prohlédnout na úřadu městyse nebo je
k dispozici na webových stránkách
obce.
Ing. Aleš Uttendorfský, místostarosta

DUBEN 2012
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ÚŘAD MĚ STYS E i n f o r m u j e

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

JAK SI STOJÍME?

Na úřední desce je od 19. dubna zveřejněn závěrečný účet městse za rok
2011, jehož součástí je rovněž zpráva o přezkoumání hospodaření za rok
2011, které provádí kontrolní odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina. Po
dobu 15 dnů mají občané možnost se k závěrečnému účtu vyjádřit.
Zastupitelé městyse budou o jeho schválení hlasovat na svém příštím
zasedání dne 10. května 2012.
Následující přehled nastiňuje skutečné plnění příjmů, výdajů,
financování a získaných dotací, a srovnání se schváleným rozpočtem.
Podrobný rozpis je v případě zájmu k dispozici na úřední desce a na
webových stránkách městyse, případně k nahlédnutí na úřadu městyse.
Linda Burianová

Rozpočet schválený

SKUTEČNOST

Třída 1

Daňové příjmy

7 135 000,00

8 441 665,85

Třída 2

Nedaňové příjmy

2 984 000,00

5 360 568,58

Třída 3

Kapitálové příjmy

Třída 4

Přijaté transfery

Příjmy celkem
Třída 5

Běžné výdaje

Třída 6
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Třída 8

120 075,00
516 000,00

3 526 036,80

10 635 000,00

17 448 346,23

6 338 300,00

8 981 829,28

1 756 000,00
8 094 300,00

3 375 652,00
12 357 481,28

-1 700 700,00

-4 692 544,95

Financování

Změna stavu kr. prostředků na BÚ
Dlouhod. přijaté půjč. prostředky
Uhrazené splátky úvěrů
Financování celkem

999 920,00
-840 000,00

-1 398 240,00

-2 540 700,00

-5 090 864,95

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM PRO ROK 2012
Zastupitelstvo městyse na svém dubnovém zasedání schválilo rozdělení
částky 131.450 Kč z rozpočtu městyse pro rok 2012, a to následovně:

Havlíčkova Borová poskytuje občanům možnost třídit
vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme
díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce
nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování. Zmíněná studie posoudila
systém zpětného odběru televizorů a počítačových
monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu
nebo k jejich konečnému zneškodnění. „Z Certifikátu
Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL,
který Havlíčkova Borová obdržela, vyplývá, že občané
našeho městyse v loňském roce vytřídili 43 televizí a
17 monitorů. Co konkrétně jsem tím uspořili, ukazuje
následující tabulka:
TV

Monitory

Ostatní
EEZ

Celkem

Množství
sebraných
za rok 2011

43 ks

17 ks

713 kg

1843 kg

Úspora
el.energie
(MWh)

6,92

2,18

17,29

26,39

Úspora ropy (l)

123,16

52,97

1228,36

1404,49

Úspora primárních surovin (t)

0,41

0,18

0,32

0,91

Název organizace

Název akce

Příspěvek

O.S. JenTak

Divadlo nás baví

14 300 Kč

Sbor dobr. hasičů

Dovybavení dětské klubovny
a pořízení nového stanu

36 000 Kč

Úspora
3
vody (m )

33,81

13,18

66,02

113,01

Šachový kroužek

Příspěvek na cestovné a startovné
Memoriál Romana Bruknera
Předvánoční oddílový turnaj
Šachová literatura

5 000 Kč
4 300 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

6,04

2,86

13,69

22,59

Základní škola

Interaktivní komunikace
Činnost keramického kroužku při ZŠ
Výměnný pobyt se ZŠ Jerka v Polsku
Školní ples

3 200 Kč
3 600 Kč
6 500 Kč
4 700 Kč

Snížení produkce skleníkových
plynů
(t CO2 ekv.)

1,87

0,56

3,18

5,61

Myslivecké sdružení

Myslivecký kroužek-Mladý myslivec
Rybářské závody

15 000 Kč
3 000 Kč

O.S. TrojHáček

Rybářský kroužek
Revitalizace rybníku, kultivace
přírody, zarybnění

7 350 Kč
25 500 Kč

CELKEM Z ROZPOČTU

SPOLKŮM PRO ROK 2012

131 450 Kč
Linda Burianová

Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize
a monitory, přínos pro životní prostředí představuje
recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů.
Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad
nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody,
ale nosí jej do sběrného dvora.
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hlásí
31. března došlo za pomocí členů OS
TrojHáček a dobrovolníků ke (s)lovení
rybníka V Kopaninách, abychom mohli
udělat sumarizaci ryb a sestavit zarybňovací plán. I přestože nám počasí moc
nepřálo, vše proběhlo zdárně a tímto
chceme poděkovat všem, jenž se
(s)lovení zúčastnili.
Další týden jsme opět nelenili a začali
jsme s výstavbou mola, čištění břehů
a vybudování základů pro terasu.
Následující týden jsme začali budovat
retenční tůň, díky Jirkovi a Josefovi
Nevolovým, kteří nám pomocí techniky
vybagrovali tůň, máme jako jedni
z mála protipovodňovou ochranu, která plní funkci zadržení náplavky bahna
a dále ochranu obojživelníků při úplném vypuštění rybníka. Následně došlo
i k opětovnému napuštění rybníka,
když se zabetonovaly pilíře u mola .
V neděli 15. dubna jsme se zapojili
do akce „Čistá Vysočina“ a za pomocí
dobrovolníků jsme čistili okolí rybníka
V Kopaninách, okolí rybníka V Koutech
a podél potoka až k pivovaru. Nasbírali
jsme celkem 8 pytlů odpadků.
Dne 20. dubna jsme díky rybníkářům
z Velkého Meziříčí a Náměšti nad
Oslavou začali se zarybněním rybníka
V Kopaninách.
Za tento měsíc jsme dokázali hodně
vybudovat, ale bez pomoci členů OS
TrojHáček, dobrovolníků a dárců
bychom to nezvládli! Touto cestou
bychom chtěli všem poděkovat,
OVLÁDLI LIPNICI!
protože bez Vás bychom to nezvládli!!!
O tom, že "borovská šachová škola" má
Velké díky patří i městysu Havlíčkova
v okolí už léta dobrý zvuk, netřeba
Borová za schválení dotací a organizace
pochybovat. Již od poloviny devadeMAS Havlíčkův kraj o.p.s. za schválení
sátých let navíc při naší základní škole
příspěvku z MINI FONDU.
působí šachový kroužek, který se staJe zde i jedna nemilá zpráva a to
bilně mezi dětmi těší solidní popula„pytláctví“. Tímto bychom rádi
ritě. Důkaz o tom, že výuka, kterou
upozornily, že v případě pytláctví bude
v současné době vede Petr Kačor, nezavolána Policie ČR, zastupitel městyse
se své ovoce, přivezli mladí šachisté na
Havlíčkova
Borová
a
vše
konci února i z turnaje v Lipnici nad
zaprotokolováno, do týdne bude rybník
Sázavou. V konkurenci dvaačtyřiceti
vypuštěn a spočtena škoda na rybách,
účastníků si nad černobílými poli
která bude vykalkulována a k ní
nejlépe vedl Vilém Paušíma, který již
přičteny náklady na výpust rybníka,
potřetí za sebou turnaj vyhrál. "Do
toto vše bude hrazeno dotyčným
svého držení tak natrvalo získal putopytlákem!!!
vní pohár," uvedl vedoucí kroužku Petr
Kačor. Paušíma na turnaji získal hned
šest ze sedmi možných bodů.
A ani další dva talenti z Borové se
rozhodně neztratili. Na krásné osmé
příčce skončil Ondřej Dejmal a pěkné
patnácté místo obsadil Václav Kubát.

TrojHáček, dobrovolníků a dárců bychom to nezvládli!
Touto cestou chceme všem, kteří
jakkoliv přispěli, poděkovat, protože
bez Vás bychom nebyli takhle daleko!
Velké díky patří i městysu Havlíčkova
Borová za schválení dotací a organizaci
MAS Havlíčkův kraj o.p.s. za schválení
příspěvku z MINI FONDU.
Bohužel musím zmínit i jednu nemilou zprávu, a to „pytláctví“. Tímto bychom rádi upozornili ty, kterých se to
týká, že v případě pytláctví bude zavolána Policie ČR, zástupce Městyse
Havlíčkova Borová a vše bude řádně
zaprotokolováno. Do týdne bude
rybník vypuštěn a spočtena škoda na
rybách. Takto vykalkulovanou škodu
spolu s náklady na výpust rybníka
uhradí dotyčný pytlák.
Luboš Havlíček, OS Trojháček

TJ SOKOL
informuje
ROZDÍLNÉ STAROSTI FOTBALISTŮ
ÁČKO BOJUJE O ZÁCHRANU, BÉČKO HRAJE O POSTUP

Dalšími koly pokračovala I.B třída kraje Vysočina, ve které hraje i A tým Havlíčkovy
Borové. Tomu se za poslední tři kola podařilo nasbírat čtyři body, nejdůležitější
utká-ní ho však teprve čekají.
Havlíčkova Borová – Horní Cerekev 2:1
(1:1) Branky: Fikar 2
Luka nad Jihlavou – Havlíčkova Borová
3:0 (2:0)
Havlíčkova Borová – Budíkov 2:2 (1:1)
Branky: Stejskal, Petr Veselý
Do jarní části vstoupilo i borovské béčko.
To v první utkání těsným výsledkem porazilo outsidera ze Šmolov. Ve druhém,
a nesmírně tvrdém, zápase pouze remizovalo 0:0 s rivalem z Libice nad Doubravou. Škoda, šance na vítězství určitě byly.
Havlíčkova Borová B – Šmolovy B 1:0
(1:0) Branka: A. Frűhbauer
Libice nad Doubravou – Havlíčkova
Borová B 0:0

Akce Čistá Vysočina

Na hřiště se znovu dostali i naši nejmenší.
V posledním mistrovském utkání však žáci
těsně podlehli v Dlouhé Vsi.
Dlouhá Ves – Havlíčkova Borová 2:1 (2:1)
Branka: Pavel Zvolánek
Jakub Janáček

NA BOROVSKOU DESÍTKU

BOROVŠTÍ ŠACHISTÉ

Jakub Janáček
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SE MŮŽETE HLÁSIT JIŽ NYNÍ
Bagrování retenční tůně

Příprava na betonování mola

Infotabule u rybníka v Kopaninách

Sportovci více, nebo i méně amatérští
vězte, že již nyní se můžete hlásit na druhý
ročník běžeckého závodu Borovská desítka,
který se uskuteční v sobotu 28. července.
Pro letošní ročník totiž připravujeme i několik novinek a každý, kdo se přihlásí
dostatečně dlouhou dobu dopředu, by
mohl mít na tričku vlastní startovní číslo se
jménem. Přihlášky tedy posílejte na
jakub.janacek@denik.cz nebo na adresu
greenmann@seznam.cz. O dalších podrobnostech budeme ještě informovat.
Jakub Janáček

Start Borovské desítky - červenec 2011
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OSMISMĚRKA O CENU
DUBEN, MĚSÍC ... (tajenka)

LEGENDA: akr, akvamarín, aorta, aukro, balkán, bar,
bohatství, bohoslužba, garáž, gola, hltá, humor, kyselá,
matná, mušle, naší, nátlak, oko, oral, roh, samoten, šasi,
směr, spoluautor, tutoriál, utká, vlk, vši, vysílání, žumpa
tutoriál
SPRÁVNOU TAJENKU MŮŽETE DORUČIT DO 20.5. NA ÚŘAD
utká
MĚSTYSE (vhoďte do schránky nebo e-mailem).
vlk
NEZAPOMEŇTE UVÉST VAŠE JMÉNO A ADRESU.
vši
HODNĚ ŠTĚSTÍ!
vysílání
žumpa tajenka z minulé křížovky zněla: „VESELÉ
Správná
VELIKONOCE“. Z došlých odpovědí vylosoval
starosta 3 výherce:
1. KRČÁLOVÁ MARIE
2. VALENTA JINDŘICH
3. NEJEDLÁ IVA
Svoji výhru si mohou vyzvednout na Úřadu městyse.
Blahopřejeme!

AKCE NA MĚSÍC DUBEN/KVĚTEN
28.4.

sobota

NETRADIČNÍ ČARODĚJNICE
S TROJHÁČKEM

SLEDUJTE BOROVSKOU STRÁNKU NA F A C E B O O K U
Každý uživatel populární sociální sítě Facebook na ní může sledovat
i profil Havlíčkovy Borové. Do vyhledávače zde pouze stačí zadat
"Havlíčkova Borová". Stránku se budeme snažit co nejčastěji
aktualizovat a můžete zde najít například fotografie z městyse a okolí,
krátké zprávy, nebo některé zajímavosti. A na obsahu se samozřejmě
můžete i sami podílet. Příspěvky lze vkládat, nebo případně zaslat na
mail: jakub.janacek@denik.cz.
Jakub Janáček

PŘIJĎTE POMOCI

POSTAVIT MÁJKU

O tradici, kterou v našem městysi před několika lety zavedl ochotnický
spolek JenTak, nebudou občané Borové ochuzeni ani letos.
V sobotu 5. května od 14 hodin se bude na náměstí opět po roce
stavět májka. Ruku k dílu samozřejmě může přiložit každý jednotlivec
nebo spolek. Zkrátka všichni kdo budou mít chuť. Tedy neváhejte
a přijďte, čím více nás bude, tím lépe. Případné doplňující informace
budou k dispozici na webu městyse, facebookových stránkách Borové,
nebo vyhlášeny rozhlasem.

30.4.

pondělí

PÁLE N Í ČA RO DĚ JN I C
U KO S TE L A

1.5.

úterý

SVÁTEK PRÁCE

5.5.

sobota

STAVĚNÍ MÁJKY

8.5.

úterý

DEN VÍTĚZSTVÍ

9.5.

středa

PREZENTACE K PŘEDBĚŽNÉMU
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

SKRYTÉ PŘÍSLOVÍ – POZNÁTE HO?

čtvrtek

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Chemická sloučenina vodíku a kyslíku, jež produkuje minimálně belů,
působí erozi na vrstvy hornin, uložených podél její trasy.

PŘIHLÁŠKA

BOROVSKÁ DESÍTKA

10.5.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Na úřadu městyse jsou již delší dobu předměty, které
všímaví spoluobčané našli a přinesli k nám. Jedná se o:
Brýle v růžovém pouzdře
3 klíče na kroužku (1 od traktoru)
Dámské náramkové hodinky
Majitelé si mohou vyzvednout na úřadu městyse.

Jakub Janáček

(správnou odpověď hledejte v příštím vydání)

BOROVSKÉ LISTY – uzávěrka k 20. dni v měsíci
Kontaktní e-maily:
urad@havlickovaborova.cz
ottohajek@seznam.cz
hospodarka@havlickovaborova.cz
Sdělit nám svoje náměty můžete i telefonicky
na čísla 569 642 101; 569 642 020, popřípadě využijte schránku přímo
na Úřadu městyse. Podílejte se na obsahu vydání společně s námi!
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