BOROVSKÉ
LISTY
Zptavodaj Zastupitelslva Iněs~se Havlíčkova Botova
Prosinec
2010

web:

www.havlickovaborova.c2, e-mail: o~borova@seznam,c2

telefony:

569642 101,569642020,569642200

Vážení občané,
nezadržitelně se blíží konec roku a každý z nás se zamýšlí nad tím, jaký byl
a žije v očekávání, co nového přinese ten nadcházející. Nebudu zde hodnotit končící
rok, to si proveďte každý sám.
Budu rád, když si každý z nás uvědomí, kdo je, kde žije, kam patří,
kde je jeho místo a kam kráčí.
Budu rád, když se k sobě budeme chovat slušně, vstřícně a lidsky.

ve~-éčané,
~éI'ljY«llIl'.~ečlllě" se zastupiteli popřál příjemné a klidné
MClI1~"w" a šťastné vykročení do nového roku 2011.
nejbližším hodně štěstí, stálě zdra í, spokojenost
;)11"'_0 osobních i pracovních Úl' ",*~ijrl

».-

Borovské listy
Při doručování Borovských listů došlo k nedopatření a někteří občané je neobdrželi. Omlouváme se.
Blíží se termín odevzdání anketních lístků
Po radostně prožitých vánočních a svátečních chvílích si udělejte čas a zamyslete se nad tím, co Vás v našem
městysi těší, co se vám zde líbí, co zde postrádáte, co nám můžete poradit a s čím nám případně můžete i pomoci.
To vše napište na anketní lístek a vhoďte ho laskavě do schránky na úřadu městyse. Ve čtvrtek 6. ledna máme již
první pracovní jednání a budeme řešit mimo jiné i Vaše náměty. DĚKUJEME VÁM.
Nabídka pro občany
Od 6. prosince jsme přijali do pracovního poměru tři naše spoluobčany, kteří projevili zájem a mohou tak čerpat
dotační prostředky od Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Úklidové práce a drobnou údržbu již zajišťují pánové Martin
Bartušek a Ladislav Petříček a vedou si velmi dobře. Další zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse.
Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu rozbíhá v Havlíčkově Borové, Železných Horkách a Peršíkově paní Ing. Jitka Janečková.
Občané starší 70 let byli osobně navštíveni a služba jim byla nabídnuta. Občané mladší, budou-Ii mít o službu zájem,
se mohou hlásit na telefon 739324506 u paní Janečkové nebo na adrese Havlíčkova Borová, Horecká 70. Služba
zahmuje pravidelnou i nepravidelnou pomoc podle potřeby a požadavků občanů a je poskytována zdarma.
Paní Janečková přeje všem hezké Vánoce a hodně zdraví a radosti v novém roce.
Zimní údržba
Děkuji všem, kdo se podílí na úklidu sněhu v okolí svého stavení, případně svého podniku nebo provozovny.
Údržbu nám stále komplikují zaparkovaná vozidla na ulici. Musíte-Ii parkovat na ulici, pokuste se dohodnout se
sousedy tak, abyste parkovali na jedné straně ulice. Umožníte tím lepší údržbu ulice a její lepší a bezpečnější
průjezdnost.
Rozpočet na rok 2011
Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2011. Na svém druhém jednání 16.12.2010 zastupitelstvo
rozpočet schválilo. Příjmy 10 805 000,- Kč, Výdaje 7 174000,- Kč. Přebytek 3. 631 000,- Kč. Rozpočet je přebytkový
a zastupitelé budou rozhodovat jak, kam a na co přebytek rozdělí.
Při rozdělování budeme vycházet i z námětů, které získáme z anketních lístků, pokud nám je včas odevzdáte.
Výše poplatků od 1.1.2011 (změna a doplnění)
a) zastupitelstvo revokuje svoje usnesení o výši poplatků za odvoz popelnice pro chalupáře. Chybně bylo
odsouhlaseno 550,- Kč za popisné číslo. Nově je odsouhlaseno 500,- Kč. Chalupářům se omlouváme.
b) výbor SDH rozhodl, že za pronájem klubovny pro osoby, které se podílely na její výstavbě, sleva nebude.
Dílčí závěry z jednání zastupitelstva (zápis a usnesení jsou na úřední desce a webových stránkách)
Na svém 2. jednání 16. prosince zastupitelstvo schválilo:
prodej stavební parcely panu Tomáši Trtíkovi,
vyvěšení záměru prodeje pozemku panu Miloslavu Žákovi,
prodloužení splátky půjčky TJ SOKOL Havlíčkova Borová na rok 2011,
poskytnutí měsíčních odměn členům zastupitelstva od 1.1.2011 (výši odměn zveřejníme v lednu)
Možnost výcviku karate
Nabízíme možnost účastnit se výcviku karate. Cvičení je pro předškolní děti v doprovodu rodičů, žákyně a žáky
základní školy a pro ostaní dorostence, dorostenky, muže a ženy bez rozdílu věku. Ukázka výcviku se bude konat ve
středu 19. ledna 2011 od 18.00 hodin v tělocvičně základní školy. Přijďte se nezávazně podívat. Pravidelné cvičení by
se konalo vždy ve středu a v pátek od 17.00 do 18.30 hodin v tělocvičně základní školy. Poplatek bude 100,- Kč za
měsíc. Předpokládaný začátek je naplánován na pátek 21. ledna 2011, předpokládaný konec bude ve středu 29.
června 2011. Cvičení povede pan Stanislav Rybáček. Zájemci se mohou hlásit na telefon: 737236944 - Otto Hájek.
Setkání důchodců pokračuje
Zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v setkávání s důchodci. První setkání se uskuteční v sobotu 16. ledna 2011.
Začátek je naplánován na 14. hodinu do hasičámy, kde bude provedena prohlídka celé budovy.
Po skončení prohlídky bude v zasedací místnosti úřadu městyse společenské posezení při harmonice.
Zajištěno je i drobné občerstvení. Zastupitelé se těší na setkání s Vámi.

Letem světem ze základní školy
Školní rok 2010/2011 jsme zahájili se 138 žáky a na prvním stupni jsme se po několika letech vrátili k výuce v pěti
samostatných třídách. Kromě výuky a vzdělávání se věnujeme i řadě dalších aktivit. Vyučující na prvním stupni pracují se
žáky v zájmových útvarech, pravidelně navštěvují programy kina v Krucemburku, využívají nabídek kulturních pořadů,
účastní se projektu ZDRAVÉ ZUBY, zprostředkovávají dodávky v projektu OVOCE DO ŠKOL. Žáci na druhém stupni
pracují v řadě zájmových kroužků, pokračují ve sběru a třídění odpadu v rámci celostátní hry RECYKLOHRANí. Pro žáky
jsme zajistili další ročník předplatného v pardubickém Východočeském divadle.
V říjnu jsme začali realizovat novinku v životě naší školy. Zahájili jsme spolupráci se školou v polském městečku Jerka.
Pan ředitel naší školy se byl o letošních hlavních prázdninách společně s malířem Filipem TAK. a redaktorem Ivo
Havlíkem v Polsku, v městečku Jerka podívat a předjednal zde možnou spolupráci. První setkání se uskutečnilo již v říjnu,
kdy jsme u nás přivítali, pohostili, pobesedovali, ukázali náš městys a jeho okolí a příjemně se pobavili s více jak 30
dospělými polskými přáteli. Byli to učitelé, administrativní a provozní zaměstnanci školy v Jerce. Víkend byl pracovní,
nicméně velmi přátelský, a tak věříme, že se podaří naplnit hlavní cíl spolupráce, tj. navázání přátelských vztahů našich a
polských žáků.Někteří si již prostřednictvím elektronické pošty dopisují - zatím angličtině a němčině. Věříme, že časem
pronikneme i do tajů polštiny. Při loučení jsme si slíbili, že školu v Jerce navštívíme koncem května 2011. Pokud se chcete
o naší družební škole dozvědět více podívejte se na stránky www.zsjerka.pl.
Máme za sebou téměř čtyři měsíce školní práce. Chceme poděkovat nejen rodičům, ale i všem ostatním, kdo s námi
spolupracují a podporují nás. Naopak trápí nás ti, kdo nás pomlouvají, škodí nám a ničí naši práci. Přijďte za námi do
školy, diskutujte s námi, navrhujte řešení, pomozte nám, zapojte se do našich akcí. Přejeme všem čtenářům Borovských
listů klidnou vánoční pohodu a v novém roce hodně sil a pevné zdraví.
Jana Žáková, uč. 2. stupně
Vánoční besídka a výstava
Zlatá neděle se v Havlíčkově Borové nesla již tradičně v duchu vánoční besídky v podání žáků naší základní školy.
Tentokrát byla v sokolovně na programu pohádka se zpěvy Princové jsou na draka. Deváťáci v hlavních rolích, děti
v pódiových tancích, zvukaři, rekvizitáři, nápověda - všichni se opravdu snažili a zvládli celý program bez jediného
zaváhání, bez jediného zádrhele. Všechno to šlo ráz na ráz a spěchalo ke zdárnému konci.
Po závěrečných koledách byli všichni návštěvníci pozváni na vánoční výstavu připravenou dětmi z MŠ a žáky ZŠ
v prostorách školy. Kromě vánočně vyzdobených chodeb a tříd mohli všichni zhlédnout obdivuhodnou koláž, která vznikla
ve spolupráci borovského malíře Filipa TAK. a žáků naší školy letos v červnu. Každý si zkusil najít ten svůj dům, nebo
alespoň základní orientační body: muzeum, školu, kostel, sokolovnu apod. Na výstavě jsme také prodávali historické
pohlednice školy z let dávno minulých: z roku 1910 a 1949. I ty nám zpracoval a nechal vytisknout náš malíř a grafik.
Dominantou vánoční výzdoby ve druhém patře školní budovy byl unikátní perníkový betlém složený z 320 perníkových
figurek, které vytvořilo 106 žáků (a maminek) naší školy, za laskavého přispění paní Blanky Kubátové z Jitkova, která nám
upekla a nazdobila to nejdůležitější. Všem děkujeme.
K nahlédnutí byly i nové půdní prostory připravené pro vybudování školní tělocvičny. Unaveni putováním po školních
schodech a chodbách mohli se návštěvníci za zvuku koled občerstvit vánočním čajem a zakousnout vánočku či cukroví.
Škola byla otevřena do 19 hodin a my jsme se těšili z velkého zájmu příchozích. Nikdo je nemohl spočítat, proto jen pro
zajímavost pár čísel na závěr. Ve školní jídelně uvařili a na výstavě se vypilo 95 litrů výborného vánočního čaje, hodně
bylo vánoček a ještě více cukroví. Na dobrovolných příspěvcích v sokolovně a za občerstvení ve škole se vybralo
úctyhodných 5612 Kč, za které tímto za naše žáky děkujeme - po zaplacení nutných výdajů peníze poputují do pokladny
Unie rodičů.
Jana láková, Hana Sobotková, učitelky 1. stupně lS

SPORTOVNí OKÉNKO
Šachové klání vyhrál Mojmír smejkal
V našem městysi se zpravidla dvakrát ročně pořádají tradiční šachové turnaje. Tentokráte se hráči nad černobílými poli
představili 27. listopadu v hostinci U Havlíčka. Celý turnaj, na jehož začátku účastníci drželi minutu ticha za bývalého
starostu městyse a mimo jiné také výborného kamaráda u šachovnice pana Romana Bruknera, nakonec ovládl Mojmír
Smejkal. Neztratili se však ani dětští účastníci, kteří úspěšně hájí prapor Havlíčkovy Borové i na okresních a krajských
přeborech. Velké poděkování patří organizátorům turnaje Zbyňku Zelenému a Petru Kačorovi, kterému se podařilo sehnat
mnoho pěkných a hodnotných cen a který celé klání zastřešoval, a také pohostinství U Havlíčka, kde našli šachisté
příjemné prostředí k této královské hře.
Pořadí: Smejkal M., Tec! J, Hrančík M., Kačor P., Kašpar L., Lacina M, Kulhánek J, Motl J,Šmíd K., Chvojka M., Doubek
L., Zelený Z., Melichar J, Štorek L., Hospodka J, Andres J, Paušíma V., Henzl J, Hrančík J, Dejmal O., Paušíma A.
Andresová J
Jakub Janáček

Fotbalisté na semifinále v hale nedosáhli
V sobotu 18.prosince se v havlíčkobrodské sportovní hale uskutečnil další ročník již tradičního turnaje nejlepších
okresních týmů. Již potřetí za sebou se klání zúčastnili předloňští finalisté z Havlíčkovy Borové, ti ale bohužel na postup se
skupiny nedosáhli.
Výsledky: Havlíčkova Borová - Světlá n. Sáz. 1:4 (0:1), - Ledeč nad Sáz. 3:1(1:0) , - Žďírec nad Doubr. 0:2(0:2)
Sestava: Veselý - Hošák, Z. Frůhbauer, Janáček, Chlubna - Šrámek, A. Frl.ihbauer, Provazník, Havlíček
Skupina A: 1.Světlá, 2. Žďírec, 3. Havlíčkova Borová, 4. Ledeč nad Sázavou
Skupina B: 1.Ligový výběr, 2. Havlíčkův Brod, 3. Habry, 4. Přibyslav
Semifinále: Havlíčkův Brod - Světlá 3:1, Ligový výběr - Žďírec n.D. 7:0
Finále: Havlíčkův Brod - Ligový výběr 6:1 (HáněI2, Tůrna, Nechvátal, Novotný, J.Kučera - T.Kučera)
Turnaj nakonec ovládl domácí Slovan Havlíčkův Brod, který ve finále rozprášil 6:1 ligový výběr, v jehož dresu se
představil například Matěj Vydra, David Kalivoda, nebo Jan Kopic.
Jakub Janáček
Oddíl kopané je v poločasové přestávce
S blížícím se koncem roku je čas poohlédnout se zpět a činnost fotbalového oddílu alespoň částečně zhodnotit. Letošní
rok hodnotím jako skutečně nejúspěšnější v dosavadní dvaačtyřicetileté historii. Oddíl má v soutěžích zapojena čtyři
družstva (muži A a B tým, dorostenci, žáci 4+1). Nejvíce radosti nám udělalo A mužstvo, které postoupilo do druhé
nejvyšší soutěži v kraji Vysočina - I.A třídě, a dovršilo tak velmi úspěšné desetiletí postupů. V roce 2000 hráli muži nejnižší
okresní soutěž - IV. třídu, a po deseti letech jsou v druhé nejvyšší soutěži kraje. Zde se po podzimní části krčí na
sestupových místech, ale věřím, že jsme nováčkovskou daň již zaplatili a na jaře se v sestupových vodách neutopíme. Po
podzimu se více radujeme z úspěchů B týmu, který se naopak pohybuje na postupových příčkách a pokukuje po vyšší
soutěži. Stejně tak je tomu i u družstva dorostu, které je na čele své skupiny. Nejmladší generace-žáci, nám dělají střídavě
radost a růst jejich fotbalových dovedností nás těší. Nejstarší generace - staří páni, sice nejsou všichni z našeho oddílu,
ale fotbalem se stále baví a pořádají i jiné akce, např. nohejbal, vánoční a letní sedmiboj.
Fotbalisté si na svoji činnost musejí finanční prostředky vydělat, proto pořádají taneční zábavy a veškeré aktivity konají
formou brigádnických hodin. Letos jsme investovali více jak sto tisíc do obnovy hrací plochy a dokončení prostor za
brankou, včetně osazení plotu a zakoupení ochranných sítí.
Rád z tohoto místa děkuji všem, kdo se podílel na našich úspěších, jsou to především trenéři, vedoucí mužstev,
zdravotníci, rodiče našich žáků a naši funkcionáři. Děkuji Městysi Havlíčkova Borová, Zemědělské a.s Havlíčkova Borová,
všem sponzorům a v neposlední řadě všem hráčům našich družstev. Zvláštní poděkování patří našim věrným fanouškům.
Všem přeji radostné vánoční svátky a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Josef Staněk, předseda oddílu kopané

Pozvánka na společenské akce

Název

Pořadatel

Termín

Hudba

VANOCNI SEDMI BOJ
SILVESTR
MYSLIVECKY PLES
PLES MESTYSE
HASIČSKY PLES
PLES UNIE RODlCU
MASKARNI PRUVOD OBCI
MASKARNI PLES

oddíl kopané-stará garda
oddíl kopané
myslivecké sdružen í
zastupitelstvo
sbor dobrovolných hasičů
rodiče žáků I. třídy
sbor dobrovolných hasičů
oddíl kopané

středa 29. prosince
pátek 31. prosince
sobota 15. ledna
sobota 29. ledna
sobota 5. února
sobota 19. února
sobota 26. února
sobota 26. února

žádná
reprodukovaná
IRIS BAND
H.O.P.E.
AMIX
GARDE
Josef Nevole, Jar. Panáček
dosud není zajištěna

BLAHOpŘÁNÍAPonĚKovÁNÍ
Dodatečně srdečně blahopřeji pani prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, es.,
literární historičce a profesorce české literatury,
která se před 80 lety, 24. listopadu 1930 v Havlíčkově Borové narodila (rozená Musilová).
Do dalších let přeji pevné zdraví, hodně osobní, ale i stále pracovní pohody
a hodně radostných návratů do svého rodiště.
Pani profesorko, děkuji Vám za Vaši dosavadni pomoc našemu městysi a těším se na další spolupráci.
Mgr. Otto Hájek, starosta

PŘÁNÍ
Z celého srdce přejeme všem našim zákazníkům příjemné prožiti svátků vánočnich a šťastné vykročení
do nadcházejícího roku 2011.
Přejí Zaměstnanci Koloniál Šrámková a Pohostinství Havlíček

