Březen 2011

Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. března 2011
ZM schvaluje:
• závěrečný účet městyse za rok 2010
• závěrečný účet Svazku obcí Borovsko za rok 2010
• pořízení územního plánu Městyse Havlíčkova Borová (k. ú. Havlíčkova Borová, k. ú. Peršíkov a k. ú.
Železné Horky), pověřuje pana Ing. Aleše Uttendorfského spolupracovat s pořizovatelem, kterým bude
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS
• darování pozemků od kraje Vysočina Městysi Havlíčkova Borová
• uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce a. s. číslo IE-12-2004042/VB/1 Havlíčkova Borová, ulice Polní – kabelové vedení NN
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3136/2 se společností ČEZ Distribuce
a. s., dle smlouvy o smlouvě budoucí číslo IE-122-003529/VB/1 Havlíčkova Borová, ulice Družstevní
– úprava VDNN ze dne 10. 12. 2009
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 139/12 se společností ČEZ Distribuce
a. s., číslo IE-12-2007132/VB/2, Havlíčkova Borová – kabel, smyčka NN
• složení pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové zóny (PRMPZ) Havlíčkova
Borová: Jaroslava Hájková, Eva Havlíčková, Marek Štukhejl, Ing. Josef Nevole
• výběr firmy PROJEKT efekt s. r. o. na vytvoření projektů k těmto připravovaným akcím:
- záchytné parkoviště, p. č. 3282/2, 209/2 a 208/1 v k. ú. Havlíčkova Borová
- opěrná zídka, p. č. 3135/2 a 233/3 v k. ú. Havlíčkova Borová,
- chodník u pošty, p. č. 3277 v k. ú. Havlíčkova Borová
- oprava plotu u mateřské školy, p. č. 231/2 a st. 332 v k. ú. Havlíčkova Borová
Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

UPOZORNĚNÍ!
Změna četnosti vývozu komunálního odpadu
Od 1. dubna 2011 dochází ke změně četnosti vývozu komunálního odpadu v Havlíčkově Borové, Peršíkově
a Železných Horkách. Odpad bude svážen 1 x za 14 dnů. Vývoz bude probíhat v sudých týdnech a vývozní den
se nemění.

SLOVO HEJTMANA
Jednou z největších předností Vysočiny
je naše čistá příroda. Krajský úřad se
průběžně zabývá otázkami životního
prostředí – kromě vlastní úřední činnosti
na jeho ochranu i řadou propagačních
akcí, výstav a soutěží. Zaměřujeme se
přitom například na třídění odpadů a vše,
co souvisí s uchováváním původního
přírodního prostředí. Důležitá je výchova
našich občanů, aby si uvědomovali, co
vše nám hrozí s jeho devastací nejen
průmyslovou výrobou, ale i necitlivostí
každého z nás.
Jednou z nejpodstatnějších součástí
přírody je voda. Význam vody pro
existenci života si lidé odpradávna
uvědomovali, a proto se učili a stále se
učí vodu využívat, chránit se před jejími
ničivými účinky a také ovlivňovat její
kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné
vody v dostatečném množství zatím
samozřejmostí. Naproti tomu v mnohých
částech světa je voda komoditou, kvůli
které jsou lidé schopni vést války. Nejen
potíže
s nedostatkem
pitné
vody
v některých částech světa, ale i
katastrofální záplavy, znečištění vodních
toků a vodních nádrží a ztráta biologické
rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují
na to, že lidstvo musí svůj přístup
k vodním zdrojům změnit. I proto je 22.
březen od roku 1993 vyhlášen
Organizací spojených národů jako
Světový den vody. Znovu jsem si tyto
skutečnosti uvědomil při prohlídce
výstavy, která byla připravena krajským
úřadem a v březnu prezentována v sídle
kraje Vysočina. Na výstavě byly ke
shlédnutí
fotografie
pramenů
významných vodních toků na území
našeho kraje, nejvýznamnějších čistíren
odpadních vod, úpraven vod a
vodárenských
nádrží
sloužících
k zásobování pitnou vodou, i další
informace z oblasti vodního hospodářství
a rybářství. Krásné letecké snímky našich
vodních ploch uprostřed zelené přírody
mě opět nadchly a připomněly mi naši
zodpovědnost na uchování tohoto
bohatství. Při vernisáži výstavy jsme si i
zasoutěžili – přítomní ochutnali deset
anonymních vzorků pitné vody. Mezi
nimi bylo pět vzorků vod běžně
dostupných z vodovodních řadů, jedna
kupovaná balená voda a čtyři vzorky vod
z podzemních zdrojů. Zhruba čtyřicítka
hostů výstavy svými hlasy jednoznačně
ocenila nejvíce chuť vody ze zdrojů
podzemních vod, a to kojenecké vody z
vodního zdroje Rytířsko, dále chutnaly i
vzorky z vodního zdroje napájejícího
vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a ze

zdroje v obci Kamenná. Balená voda
neuspěla – asi jí na místě chyběla
reklama se zázračnou vodu srkajícími
krasavicemi.
Česká
republika
je
nazývána "Střechou Evropy", neboť je
evropským rozvodím tří moří: Severního,
Baltského a Černého. Prakticky všechny
její významnější vodní toky odvádějí
vodu na území sousedních států.
Důsledkem této skutečnosti je naprostá
závislost našich vodních zdrojů na
atmosférických srážkách. Vysočinou
prochází evropské rozvodí. Zajímavostí
je uvedení tohoto faktu na trase
cyklostezky v Nové Bukové na
Pelhřimovsku. Domek, na kterém
bylo označení, původně postavili tak, aby
dešťová voda z jedné poloviny střechy
stékala do Labe a z poloviny druhé do
Dunaje - to vše v nadmořské výšce 668
m. n. m. Na Vysočině se nachází několik
významných
vodárenských
nádrží,
z nichž některé jsou nepostradatelnými
zdroji pitné vody i z celorepublikového
hlediska.
Asi
nejvýznamnějším
vodárenským zdrojem v České republice
je vodní nádrž Švihov na řece Želivce,
která slouží k zásobování hlavního města
Prahy včetně části Středočeského kraje a
kraje Vysočina pitnou vodou. Převážná
část povodí této nádrže se nachází právě
na Vysočině. Z vodárenské nádrže Vír na
řece Svratce je zase dodávána pitná voda
do brněnské aglomerace a části kraje
Vysočina. Takže naše největší města jsou
do jisté míry závislá na Vysočině. Nám a
našim zemědělcům to přináší mimo jiné i
mnoho omezení – zvláště v okolí
vodárenských nádrží. A tato omezení
nám nejsou z těchto center nijak
kompenzována. I o tom chceme
v budoucnu jednat. Ale především si
uvědomujeme potřebu zdrojů pitné vody
pro naše občany. Podpora řešení
problematiky ochrany vod patří mezi
priority kraje Vysočina, bohužel
možnosti kraje jsou velice omezené,
protože příjmy kraje do této oblasti ani
zdaleka neodpovídají požadavkům obcí a
jejich
svazků.
Naopak
jsou
mnohonásobně
nižší.
Nicméně
zpracování studií a projektů v této oblasti
je podporováno prostřednictvím Fondu
Vysočiny - grantového programu Čistá
voda. Realizace staveb kanalizací a
čistíren odpadních vod je podporována
dotacemi na drobné vodohospodářské
ekologické akce, realizace prioritních
akcí vodovodů a kanalizací pak
spolufinancováním v rámci dotačního
titulu Ministerstva zemědělství. Za dobu
existence kraje Vysočina už bylo vydáno
z jeho rozpočtu více než 500 milionů Kč

na podporu těchto staveb. Komplexní
vodní hospodářství má na Vysočině, tak
jako v celé naší zemi, bohatou tradici,
dobrý zvuk v zahraničí a slibnou
perspektivu
rozvoje
v
kontextu
s evropskou integrací. Voda je ovšem
citlivá na veškeré zásahy do přírody. Je
nutno si uvědomit, že voda je naším
společným bohatstvím, a že každý k její
kvalitě můžeme a musíme přispívat svým
malým dílem - každodenní šetrností
k naší krásné krajině.
Jiří Běhounek, hejtman kraje

ÚŘAD MĚSTYSE
INFORMUJE
Vodné a stočné
V týdnu od 4. dubna do 8. dubna
2011 v odpoledních hodinách budou
pracovníci úřadu městyse odepisovat
vodoměry. Od 11. dubna do 29.
dubna 2011 se v kanceláři úřadu
městyse budou poplatky za vodné
a stočné vybírat.
Revize komínů
Vláda ČR zavedla od nového roku
2011 nové nařízení, kterým nařizuje
pravidelnou
kontrolu
komína
od kominíka alespoň jednou ročně.
Toto nařízení platí pro domácnosti
rodinných a bytových domů,
ale i chat a chalup.
Čištění komínu provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru
kominictví (kominík).
Nejvhodnější doba pro revizi je před
začátkem topné sezóny, ale kontrolu
či čištění komína je možné provést
i během topné sezóny Je však dobré
před
čištěním
přestat
topit.
Na kontrolu si musíme připravit
od 300 do 500 korun za jeden komín,
záleží na stavu a dostupnosti komína.
Zdroj: Havlíčkobrodský deník
V případě velkého zájmu ze stran
obyvatel obce, zajistí úřad městyse
kominíka. Zapisovat se můžete
v kanceláři ÚM do konce dubna.

JARNÍ SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu 30. dubna 2011
jarní sběr železného šrotu.
Sběr proběhne i v osadách Peršíkov
a Železné Horky.

SLOVO STAROSTY
Diamantová svatba
S cizí ženou v cizím pokoji zpívá
Michael Kocáb v jedné ze svých písní,
ovšem s vlastní ženou šedesát let
společně strávených na vlastním gruntě
v Havlíčkově Borové…! Takové bylo
šťastné manželství paní Evy Sobotkové
(1928) a pana Karla Sobotky (1926).
Společně ve skromnosti sobě vlastní
si oba manželé v kruhu svých blízkých
ještě v únoru zavzpomínali a oslavili
neuvěřitelných šedesát let společného
soužití v Havlíčkově Borové v ulici
Horecká 76. Toto jubileum je nazýváno
diamantovou svatbou a v našem městysi
bylo, bohužel jen krátce, výjimečnou
událostí.
Paní Eva Sobotková, rozená Pátková,
pocházela z Havlíčkovy Borové, Horní
obec 165, kde vyrůstala jako
druhorozená dcera s dvěma sestrami
a jedním
bratrem.
Její
rodiče
vychovávali současně i dvě malé děti,
které osiřely po smrti rodičů maminčiny
sestry. Na své dětství vzpomínala paní
Sobotková jako na krásné a šťastné,
i když kolikrát ani na chleba nebylo.
Celý svůj život zasvětila práci v textilní
fabrice,
zpočátku
v tkalcovně
u Bukovských a poté v tkalcovně Veba,
odkud odešla v 55 letech do důchodu.
Ráda vzpomínala na chvíle strávené
se zpěvačkami na kůru. Manžel pan
Karel Sobotka se narodil a se svým
starším
bratrem
vyrůstal
též
v Havlíčkově
Borové,
kde
žije
na vlastním gruntě dosud. Příjmení
Sobotka je v Havlíčkově Borové velmi
rozšířené. „Údajně dosáhl počet
obyvatel tohoto příjmení až na číslo 76,
ale nyní je nás Sobotků asi jen kolem
čtyřicítky,“ povzdechne si oslavenec,
kterého všichni i v širokém okolí znají
jako „varhaníka“. Na 280 let staré
varhany hraje v místním kostelíčku již
neuvěřitelných 57 let a nepřestal ani
v loňském roce, kdy se po pádu ze štaflí
vážně zranil a jak sám říká, ze všeho
se vylízal. Kromě své manželky je jeho
druhou celoživotní láskou hudba.
Známe ho jako bubeníka bývalé
borovské kapely Borovanka, která
vyhrávala na bálech, svatbách, pohřbech
a řadě soukromých akcí. Vyniká ve hře
na housle, diriguje a zpívá na kůru
v kostele, naučil se fotografovat a dělat
černobílé
fotografie.
Nastupující
vánoční svátky připomíná jako hodný
Mikuláš, ovládá krejčovské řemeslo
a s úsměvem říká, že ještě pracuje stále
za desetikorunu na hodinu a za dobré
slovo. Vzpomíná na rodiče, kteří

hospodařili na čtyřech hektarech
a na svoje
trudné
začátky
v zemědělském družstvu, kde jako
traktorista celý život pracoval. Nástup
do důchodu si pamatuje přesně. Bylo to
2. 10. 1986. „Dostal jsem 1.760 korun“,
povzdechne si. Nyní je pan Sobotka
stále aktivní. Chodí nakupovat, ještě
nedávno sáňkoval, rád se s každým
zastaví a popovídá si. V nedělní
podvečer se pravidelně schází se svojí
partičkou o mnoho desítek let mladších
kamarádů v hospůdce U Havlíčků, kde
je mu s jeho „mladíky“ vždy dobře.
Manželé Sobotkovi vychovali dva syny.
Starší Karel žije v Havlíčkově Borové,
kde si postavil rodinný domek vedle
gruntu svých rodičů. Mladší Jiří má
postaveno ve Žďáře nad Sázavou.
Oslavenci se radují ze tří vnuků, dvou
vnuček, pravnuka a pravnučky.
Datum svatby 3. února 1951 bylo
pro oba krásnou vzpomínkou na prožitá
léta ve vzájemném porozumění,
pochopení, ale i poškádlení se
a vzájemného
odpuštění.
Starosta
a místostarosta
městyse
jubilanty
navštívili, paní Sobotkovou obdarovali
kyticí a Úřad městyse jim věnoval
nepeněžní dar v hodnotě 1000,- Kč.
Manželům Sobotkovým jsme popřáli
hodně
zdraví
a
stálou
radost
z každodenních maličkostí. Bohužel
štěstí jim nebylo nakloněno a v neděli
13. 3. 2011 paní Eva Sobotková náhle
zemřela.
Obecní lesy a obecní majetek
Městys Havlíčkova Borová vlastní
téměř 75 hektarů obecních lesů.
Každoročně je prováděna těžba podle
těžebního plánu. Plán je stanoven
na deset let a v současné době jsme ve
třetím roce jeho plnění. Součástí plánu
je i sázení, ošetřování a ochrana porostů.
Mělo by být samozřejmostí, že
do obecních lesů nebudou lidé jezdit
a vstupovat s cílem něco zde pokácet,
někomu něco ukrást a vše rychle
odvozit nebo odnosit domů. Bohužel
tomu tak v posledních měsících je
a někteří naši občané se chovají hůře jak
malé děti, které je třeba stále hlídat,
ukázňovat a vychovávat. Stejně je tomu
i s vysekáváním suků a následným
úklidem a spálením zbytků. Slušní lidé
dojdou na úřad městyse, dohodnou se
s panem místostarostou a on jim v lese
místo přidělí. Bohužel jsou i tací, kteří
nikdy na úřadě pro povolení nebyli, ale
s klidem a drzostí sobě vlastní pobíhají
po pasekách, vybírají jen silné suky,
případně naloží již něco z hromady
jiných nebo uříznou vršek od vytěžené

klády. Stejně je to i s obecním
majetkem, který naši občané vesele
rozkrádají.Počínaje hlínou na skládkách,
drtí a posypovým materiálem, který
zůstal na parkovišti u kostela, anebo
prkny ze srovnané hráze. Je mi líto lidí,
kteří se takto chovají a žijí mezi námi a
tváří se jako by se nic nestalo. Vesele
rozkrádají majetek a radují se z toho, že
je nikdo nechytí. Chtěl bych však
vyslovit varování, že i to příslovečné
ucho se jednou utrhne a padne kosa na
kámen. Naopak jsou lidé, kteří přijdou
a požádají, zda si nemohou odvézt pět
koleček hlíny, že by si chtěli upravit
předzahrádku, nebo se přišli zeptat
manželé, zda si mohou naložit jeden
kámen
na
původním
zbořeništi
u Musilových. Osobně jsem jel s nimi
a kámen jim do auta naložil. Těchto lidí
si vážím a mám radost, že jsou mezi
námi. Byl bych rád, kdyby se občané
ve výše uvedeném poznali. Byl bych
rád, aby občané obecní majetek chránili
a pečovali o něj. Byl bych rád,
kdybychom se v našem městysi naučili
vážit si lidí, kteří něco umějí a chtějí
pomáhat. Byl bych rád, kdybychom se
naučili zloděje, podvodníky a lajdáky
odhalit a pojmenovat.
PRAVIDLA
pro poskytování příspěvků a dotací
Žádosti se přijímají na úřadu městyse
do 31. 3. 2011. Na rok 2011 byla
z rozpočtu vyčleněna částka 120 tisíc
korun.
Jarní úklid
V současné době provádíme smetání
zimního nepořádku na našich ulicích.
Máme bezplatně zapůjčený mechanický
smeták se zkrápěním a náš zaměstnanec
pan Petr Kučera se snaží posbírat co
nejvíce nečistot. Někdy se mu to,
vzhledem k nerovným vozovkám sice
dokonale nepodaří, ale přesto již dosti
nečistot odvozil. Chtěl bych všechny
občany poprosit, aby pomohli dokončit
úklid i vlastním přičiněním a udělali si
pořádek kolem svých domků a bytovek.
V pátek 25. 3. 2011 umístíme na různá
místa
našeho
městyse
odpadní
kontejnery, do kterých bude možno
navozit shrabané listí ze zahrad, zbytky
trávy, zbylá jablka, brambory, zbytky
květin apod. Na kontejneru bude
napsáno, co do něj patří a naopak, co lze
položit ke kontejneru a našimi
zaměstnanci bude odvezeno. Věřím, že
tuto službu občané uvítají a kontejnery
naplní jen správným odpadem. Byl bych
rád, kdybychom úklidem přispěli ke
zkrášlení nejen svého okolí, ale i celého
našeho městyse. Otto Hájek, starosta

Sčítání lidu, domů a bytů patří
k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přináší velké
množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem
efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen
2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání,
zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě
zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 v ČR, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro
provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např.
dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani
jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak
nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda
má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací
formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů
posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových
schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011, tedy od 26. února
2011, bude všem k dispozici telefonní centrum
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání (bezplatná linka 800 879 702).
Roznos formulářů
1. Od 7. do 25. března navštíví sčítací komisaři každou
domácnost v ČR a předají ji dotazníky (formuláře)
pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv
či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného
okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
2. Sčítací komisař bude při roznosu formulářů do každé
domácnosti, nosit viditelně umístěný speciální průkaz
sčítacího komisaře, kterým se na požádání prokáže
společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes
rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České
pošty.
Přehled
sčítacích
komisařů
najdete
na www.havlickovaborova.cz nebo na www.scitani.cz.
3. Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám
sčítací formuláře. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud
ho sami nevyzvete. Požádá Vás o potvrzení jejich
převzetí formulářů podpisem. Zároveň Vám předá
vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další
potřebné informace.
4. Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:

• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé
nebo správci domů)
Vyplňování formulářů
- K vyplnění papírových formulářů použijte nejlépe
černou
kuličkovou
tužku.
Formuláře
prosím
nepřekládejte.
- Při elektronickém vyplňování se na www.scitani.cz
přihlásíte pomocí dvou unikátních kódu uvedených
na papírovém formuláři vpravo dole u čárového kódu.
Odevzdání vyplněných formulářů
- elektronicky (emailem)
- předání sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě
jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám
komisař na požádání vydá
- poštou – bezplatné zaslání ČSÚ poštou v obálce
s předtištěnou adresou P. O. Boxu
- osobně je odevzdáte na sběrném místě - poště
Ať už zvolíte kteroukoliv cestu odevzdání, formuláře
prosím odevzdejte do 14. dubna 2011!
Zpracováno dle podkladů ČSÚ
BOROVSKÉ HRY SE BLÍŽÍ
Tak už je to opět tady! Po několika letech se u nás v městysi
již potřetí opět uskuteční tradiční setkání obcí, které mají
ve svém názvu slovíčko „Borová“. Konec června bude u nás
opravdu náročný – klání totiž proběhne týden po Borovské
pouti, tedy o víkendu 25. a 26. června. Mnozí účastníci
z ostatních obcí však zřejmě dorazí již v pátek. I proto je třeba
zajistit program na pátek večer i sobotu. Nad pátkem prozatím
panuje malý otazník, v úvahu by případně přicházela varianta
s hudbou na náměstí, nebo na asfaltovém hřišti. Celým
soutěžím odpolednem provedou účinkující i diváky
moderátoři z „domácích zdrojů“, kterým napomůže i DJ
s hudbou, pořadatelé zajistí i stánky s bohatým občerstvením.
Večer v sobotu se uskuteční zábava pro všechny generace
s volným vstupem.
Soutěže, které organizátoři pro letošní ročník připravují,
by se měly tematicky dotknout v pěti disciplínách spolků,
které se v našem městysi nejvýrazněji prezentují – tedy
fotbalistů, hasičů, zahrádkářů, divadelníků a myslivců.
Každý nápad, žádost, či podnět, kterým by chtěl kdokoliv
přispět k organizaci a zdárnému průběhu akce, je vítán.
V takovém případě je možné kontaktovat Jakuba Janáčka
na čísle 737/480777.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Charitativní sbírky
Od září základní i mateřská škola podpořila již čtyři
charitativní projekty, kdy formou nákupu drobných
dárkových předmětů mohli žáci i učitelé přispět dobré věci.
První byla veřejná sbírka pořádána organizací CPK-CHRPA,
která se zabývá hiporehabilitací. Za získané peníze nakoupí
nové koně a bude financovat jejich výcvik. Vycvičené koně
pak věnuje léčebným ústavům. Přispěli jsme částkou 500,-Kč.
Druhou sbírku organizoval Fond Sidus pro Pediatrickou
kliniku Fakultní nemocnice v Praze Motole a pro Dětskou
kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.
Sbírku jsme
podpořili částkou 1050,- Kč. Pro třetí sbírku, kterou pořádala
nadace Píšťalka, bylo za záložky se zvířátky získáno 1250,Kč. Tyto peníze půjdou na podporu handicapovaných lidí
na vozíčcích.
V současné době ještě probíhá sbírka pro Občanské sdružení
Život dětem. Výtěžek bude určen pro dětská oddělení
nemocnic a zařízení, která pečují o nemocné, postižené
a opuštěné děti v naší republice. Pro toto sdružení se již
vybralo 1540,- Kč.
Děkuji dětem za nákup a rodičům za peněžní podporu. Děkuji
i kolegyním za zakoupení předmětů a pomoc při jejich
prodeji.
Helena Kintšnerová, učitelka
Úspěchy deváťáků
Jarní měsíce jsou ve škole vždy ve znamení měření sil
v různých olympiádách a soutěžích. Letos se naši dva
deváťáci opravdu vyznamenali! Ondřej Neubauer suverénně
vyhrál již potřetí okresní kolo olympiády z dějepisu
a 5. dubna bude hájit naše barvy na krajském kole
v Pelhřimově. Pozadu nezůstala ani jeho spolužačka Michaela
Krčálová, která v pondělí reprezentovala naši školu
na okresním kole olympiády z českého jazyka. Bohužel
jí chyběla jenom malá kapička štěstí, protože o 1,5 bodu
získala bramborovou medaili -4. místo- a nepostoupila tak
do krajského kola! Přesto je to parádní výsledek. Oběma
děkuji za vynikající reprezentaci naší školy a naší obce!
Velikonoční výstava ve škole
Srdečně Vás všechny zveme na předvelikonoční výstavu
do školy v sobotu 16. 4. 2011. Bližší podrobnosti včas
zveřejníme na plakátech a v hlášení místního rozhlasu.
Martina Brychtová, učitelka
Čistá Vysočina
Ve spolupráci s obcemi, školami, neziskovými organizacemi,
Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a autobusovými
dopravci v kraji proběhne dubnu již třetí ročník akce „Čistá
Vysočina“. Jedná se o aktivitu projektu „Vysočina 21“, který
realizuje kraj Vysočina za podpory Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR. Zájemci vyplní krátký
dotazník, který umožní lepší organizaci celé akce. Kromě
identifikačních údajů a předpokládaného počtu zapojených
osob, uvedou zájemci také lokality, které se jim jeví jako
nejnutnější pro úklid v jejich okolí (může se jednat o plochy
kolem silnic, odpočívadla, příkopy, parčíky a další
prostranství v bezprostřední blízkosti silnic II. nebo III. třídy).
Pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina zajistí rozvoz
pytlů a reflexních pomůcek, které budou poskytnuty v rámci
projektu „Vysočina 21“ zdarma. Zúčastněné organizaci bude
předán „List účastníka“ s podrobnými informacemi k úklidu
dané lokality. Každý účastník obdrží kartičku, která bude
obsahovat jednak povinnosti účastníka a pokyny ke třídění
odpadu a jednak bude sloužit jako volná jízdenka v případě

využití autobusové dopravy v rámci úklidu, kterou zdarma
umožní autobusoví dopravy kraje Vysočina.
V loňském roce naše škola zajistila úklid kolem silnic
do obcí, odkud k nám žáci přijíždějí do školy. Totéž
plánujeme i na letošní rok 15. 4. 2011.
Ke krajské výzvě se připojuje i náš městys. Sraz bude
na náměstí 15. 4. od 16.00 hodin. Kdo chce, vezme
si rukavice a může se do akce zapojit.
Otto Hájek, ředitel školy a starosta
SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA
BIOODPADU
Provoz zařízení bude zahájen v sobotu 2. 4. 2011.
Provozní doba: SOBOTA 10.00 – 12.00 hodin
STŘEDA 9.00 – 11.00 hodin
Kompostárna je určena pro tyto druhy odpadů:
• Zeleň ze zahrad či údržby zeleně (posekaná
tráva, listí, ořezané větvě, květiny apod.)
• Piliny, kůra, korek
• Zemina (POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDBĚŽNÉ
DOMLUVY S PROVOZNÍMI ZAMĚSTNANCI
ÚŘADU MĚSTYSE!!!)
Nevybírá se!
Asfaltová lepenka, azbestocementové výrobky
(eternit apod.)
UPOZORNĚNÍ: V případě zájmu je možnost
zdarma si naložit a odvézt kompost.
Sběrný dvůr – odběr těchto odpadů:
 Použitá elektrozařízení - elektrospotřebiče
(televizory, počítače, vysavače, ledničky,
elektrické sporáky, eletronářadí apod.)
 Využitelný odpad - papír, sklo, plasty (PET
láhve, folie, kelímky, polystyren a jiné plastové
obaly), nápojový karton atd.
 Drobná použitá elektrozařízení - radia, varné
konvice, kávovary, malé vysavače,
 Nebezpečný odpad - léky, barvy, lepidla,
motorové leje a nádoby jimi znečištěné, kapalné
a tuhé chemikálie, pesticidy, vyjeté oleje, filtry
staré olejové, staré akumulátory
 Objemný odpad - starý nábytek, kuchyňské
linky, koberce, linolea apod.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Fotbalová příprava
Áčku Havlíčkovy Borové se v přípravě příliš nedařilo a ani
jednou se tým bohužel nesešel v kompletním počtu.
Doufejme, že výsledky při soutěži budou mnohem lepší.
Během zimní přestávky přibyl do kádru ze sousední Vepřové
Tomáš Stejskal. Přehled výsledků: H. Borová – Žďár nad
Sázavou B 0:9 (0:1), H. Borová – Vrchovina 0:3, H. Borová –
Herálec (Zr) 7:5(3:2) Branky: Němec 2, Blažek 2, Kučera 2,
Z. Frőhbauer, H. Borová – Rozsochy 2:3(1:1) Branky: vlastní,
Janáček. Ani béčko nemělo ve dvou přípravných utkáních
oslnivé výsledky. Nejprve prohrálo s rezervou Mírovky,
v jejímž středu vyniká Petr Mareš, poté podlehlo áčku
Rozsochatce, které hraje o dvě soutěže výš. H. Borová B –
Mírovka B 2:4 Branky: Fikar, A., Frőhbauer, H. Borová B –
Rozsochatec A 0:2(0:0).

Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová - fotbalový oddíl
ROZLOSOVÁNÍ - 2010/2011

JARO 2011
MUŽI A
I. A třída, skupina A - kraj Vysočina
DEN
27.3. Ne

MUŽI B

VÝSLEDKY
PODZIM
2010

SOUPEŘ

IV. třída, skupina

JARO
2011

VÝSLEDKY

A - okres Havlíčkův Brod

ODJEZD

ODJEZD

ZAČÁTEK

DEN

9.45

11.00

* DOBRONÍN

1:1

soutěž ještě nezačala

15.30

JANOVICE
CHOTĚBOŘ
DLOUHÁ VES
SPEŘICE

5:1

soutěž ještě nezačala

ŠTOKY

3:2

HUMPOLEC B .
SVĚTLÁ n. SÁZAVOU
LEDEČ n. SÁZAVOU
POHLED
PŘIBYSLAV
VĚŽNICE
PELHŘIMOV B

PODZIM JARO
2010
2011

ZAČÁTEK SOUPEŘ

V
3.4.

Ne

D

10.4.

Ne

D

17.4.

Ne

D

24.4.

Ne

V

1.5.

Ne

D

7.5.

So

V

15.5.

Ne

D

22.5.

Ne

V

29.5.

Ne

D

5.6.

Ne

V

12.6.

Ne

D

14.30

15.30
16.00

14.15

16.00
16.30

12.15

14.00
16.30

14.45

16.30
16.30

15.30

16.30
16.30

1:1

10.4.

Ne

D

1:4

16.4.

So

V

1:1

24.4. Ne

D

1.5.

Ne

V

4:1

8.5.

Ne

D

4:3

15.5.

Ne

V

2:6

22.5. Ne D

0:2

29.5. Ne

V

0:2

5.6.

D

2:0

11.6.

V
14.30
16.30
1:4
18.6. So
Všechna utkání na domácím hřišti hraje naše mužstvo v neděli.
* Dobronín – utkání se hraje na umělé trávě v Havlíčkově Brodě
Doma 6x: Janovice, Dlouhá Ves, Štoky, Světlá n. S., Pohled, Věžnice
Venku 7x: Dobronín, Chotěboř, Speřice, Humpolec B, Ledeč n. S., Přibyslav, Pelhřimov B
Z našeho okresu hraje v soutěži 9 mužstev: Havlíčkova Borová, Dlouhá Ves, Chotěboř,
Ledeč n. S., Pohled, Přibyslav, Světlá n. S., Štoky, Věžnice.
Dopravu na utkání zajišťuje Havlíčkova Borová, zemědělská akciová společnost.
Do kabin přicházejí hráči 45 minut před začátkem utkání.
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 45 minut před jeho začátkem.

Ne

So V

10.00
15.00

16.00
10.00

8.45

10.00
10.00

15.30

16.30
10.00

15.45

16.30
10.00

15.15

16.30

MÍROVKA B
KEŘKOV B
LIBICE N. DOUB.
ÚSOBÍ
ROZSOCHATEC B
ČESKÁ BĚLÁ
ŠMOLOVY B
VEPŘOVÁ
ŠTOKY B
MALEČ
LUČICE B

0:2
2:1
2:4
4:2
1:3
4:0
1:7
0:0
3:3
3:2

10.00
2:2
19.6. Ne D
Utkání na domácím hřišti hraje naše mužstvo vždy v neděli od 10.00 hod.
Doma 6x :Mírovka, B, Libice n. Doubravou, Rozsochatec B, Šmolovy B, Štoky B., Lučice
Venku 5x: Keřkov B, Úsobí, Česká Bělá, Vepřová, Maleč
V okrese jsou ve IV. třídě dvě skupiny a v každé je 12 mužstev.
Dopravu na utkání si zajišťují hráči sami osobními auty.
Do kabin přicházejí hráči 30 minut před začátkem utkání.
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.
Zpracovali: Otto Hájek a Josef Staněk st.

MLADŠÍ ŽÁCI 4 + 1
okresní soutěž

PODZIM
2010

ODJEZD ZAČÁTEK

DEN
17.4.

Ne

D

23.4.

So

V

27.4 Středa

V

VÝSLEDKY

okresní přebor, skupina B

JARO
2011

SOUPEŘ

PODZIM
2010

ODJEZD
DEN

ZAČÁTEK

LIBICE N. DOUBR.

2:2

16.4.

So

D

8.30

9.30

ČESKÁ BĚLÁ

2:5

23.4.

So

V

14.15

16.00

HNĚVKOVICE

1:4
30.4.

So

D

7.5.

So

V

14.5.

So

*N 1

21.5.

So

*N 2

volno

Ne

7.5.

So

V

8.00

9.00

POHLED

6:1

11.5. Středa

V

15.30

16.30

DLOUHÁ VES

2:0

15.5.

D

10.00

LEDEČ N. SÁZ.

JARO
2011

SOUPEŘ

10.00

1.5.

Ne

DOROST

VÝSLEDKY

volno
11.30

13.15

12.30

DLOUHÁ VES

2:7

15.00

VESELÝ ŽĎÁR

1:1

14.30

ŠMOLOVY

4:1

3:3
Ne

V

9.30

STARÉ RANSKO

1:7

25.5. Středa

D

17.00

HERÁLEC

8:2

29.5.

Ne

D

10.00

VĚŽNICE

1:3

28.5.

So

*N 3

5.6.

Ne

V

8.15

9.30

VÍSKA

8:0

4.6.

So

*N 4

12.6.

Ne

V

8.00

9.30

HABRY

2:3

11.6.

22.5.

8.45

D
10.00
GOLČŮV JENÍKOV
8:3
V okrese je jedna skupina, kde je 13 družstev.
Havlíčkova Borová a Habry hrají utkání na hlášenky
Hraje se podle upravených pravidel dle rozpisu soutěží. Hrací doba je 2 x 30 minut.
Doprava na utkání je osobními auty.
Do kabin přicházejí hráči 30 minut před začátkem utkání.
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.
18.6.

So

18.6.

*N 5
So

*N 6

V okrese jsou dvě skupiny po 7 družstvech.
Dopravu na utkání zajišťuje Havlíčkova Borová, zemědělská akciová společnost.
Do kabin přicházejí hráči 45 minut před začátkem utkání.
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.
* Po odehrání základních kol a umístění ve skupině budou v termínech od 15.5.
sehrána utkání s mužstvy v „A“ skupině dle rozlosování o konečné celkové pořadí a
přeborníka okresu pro soutěžní ročník 2011/2011
Zpracovali: Otto Hájek a Josef Staněk st.

Vážení fanoušci, příznivci borovského fotbalu.
Tento víkend, tj. v sobotu 26.3. a v neděli 27.3.2011, propuknou boje o jarní fotbalové body. Z našich družstev se jako první představí MUŽI A, kteří odehrají první jarní utkání
netradičně v neděli dopoledne od 11.00 hodin na umělé trávě v Havlíčkově Brodě. Soupeřem jim bude tým Dobronína. Autobus odjíždí v 9.45 hodin od sokolovny.
MUŽI B začínají jarní boje v neděli dopoledne 10. dubna a doma hostí od 10.00 hodin tým Mírovky B. Žáci začínají svoji soutěž 17. dubna a dorostenci až 23. dubna.
Věřím, že všichni hráči a funkcionáři udělají maximum a výsledkem budou uspokojivé výsledky. Chtěl bych pozvat naše fanoušky do hlediště a slyšet jejich podporu a vidět,
jak se radují z předvedené hry.
Josef Staněk st.,předseda fotbalového oddílu

