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OHLÉDNUTÍ STAROSTY
Přestože bude mít rok 2012 za sebou téměř
již jednu dvanáctinu, dovolím si ještě okomentovat některé aktivity roku minulého.
Koncem roku 2010 jsme požádali občany
o spolupráci a formou ankety se nám podařilo získat jejich názory na náš městys, na
Peršíkov a Železné Horky. Od počátku bylo
jasné, že budeme muset šetřit a pečlivě zvažovat realizaci každé akce, kterou jsme si při
sestavování rozpočtu na rok 2011 naplánovali. Rozhodli jsme se provádět akce, na
které zpracujeme projekty, a pokusíme se
získat dotaci. Druhým úkolem bylo zajišťovat
zpracování projektů, na které by bylo možno
získat dotaci i v budoucnu. Hned počátkem
roku 2011 jsme zahájili s Krajem Vysočina
jednání o sdruženém projektu rekonstrukce
silnice III/3507 - 3. etapa směrem z náměstí
na Přibyslav. Celý rok se nesl na vlnách
příprav, jednání, konzultací, zpracování
projektu a výběru dodavatele. Výsledkem
celoroční práce bude realizace rekonstrukce
silnice v roce 2012.
Na ministerstvu pro místní rozvoj jsme
požádali o dotaci v maximální možné výši, tj.
400 tisíc korun na výstavbu dětského hřiště.
S přispěním vlastních prostředků se nám podařilo za sokolovnou dětské hřiště postavit
a oplotit. Od Kraje Vysočina jsme získali do-
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taci ve výši 111 tisíc korun, kterou jsme
společně s vlastními prostředky využili
na výměnu oken, dveří, zateplení půdních prostor, opravu osvětlení a opravu
oplocení mateřské školy. Do oprav komunikací jsme investovali omezené finanční prostředky s tím, že jsme opravili jen část náměstí a zpevnili a odvodnili křižovatku u Netolických. Částečně
zbylo i na výtluky v ulicích a drobné
opravy u vodárny a v Železných Horkách. Podařilo se nám připravit projekty včetně stavebního povolení na stavbu schodiště u pošty, na stavbu opěrného tarasu od mateřské školy směrem
k náměstí, na výstavbu čističky odpadních vod a rekonstrukci kanalizace, na
rekonstrukci cesty od vodárny až k lesu,
na zateplení a výměnu výplní otvorů
budovy základní školy, mateřské školy
a úřadu městyse. Zadali jsme a průběžně je po konzultacích s občany zpracováván nový územní plán s pozemkovými úpravami. Velkým problémem je
nedostatek stavebních parcel. V současné době jsou všechny prodány.
Bohužel se nám nedaří přesvědčit
některé občany k odkoupení, případně
k výměně jejich pozemků tak, abychom
mohli připravit parcely nové.
Ze společenských, sportovních a kulturních aktivit se vydařily Borovské hry,
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SCHVALUJE:

Zastupitelstvo městyse schvaluje zpracování cenových nabídek na výměnu
oken. Na základě těchto nabídek následně rozhodne o způsobu použití
finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení.
Uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci
stavby „III/3507 3. etapa“ s p. Krupičkovou.
Podání žádosti o dotaci ze SFDI na bezpečný chodník.
Podání žádosti o dotaci na kanalizaci v rámci nově otevřené výzvy Kraje
Vysočina na drobné vodohospodářské ekologické akce.
Podání žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na úpravu
prostranství v okolí Božích muk.
Vyřazení majetku dle seznamu uvedeného v zápisu inventurní komise ze dne
31.12.2011 s výjimkou položek 19 a 20.
Žádost Havlíčkova Borová zemědělská a.s. o pokácení stromů v lokalitě
budoucí bioplynové stanice.
2
Žádost Radka Š. o stavební parcelu p.č. 76/93 o výměře 773 m v KÚ Havlíčkova
Borová
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prázdninový přespolní běh, letní filmová představení u sokolovny, Havlíčkovské slavnosti, setkání s důchodci, zájezd na Veselý Kopec, rozsvěcení vánočního stromu s občerstvením a prodejem v Lukšovce. Zajistili jsme propagační a informační materiály, které jsou
celoročně k zakoupení na úřadu městyse. Přínosné bylo setkání s občany
v Železných Horkách a poznání jejich
problematiky. V rámci zkvalitnění společenského života jsme investovali finanční prostředky na dokončení kulturního domu v Peršíkově. Osvědčilo se
předávání darů k životním výročím. Podařilo se nám zajistit dětskou lékařku.
Poskytli jsme dotace všem zájemcům
z řad neziskových, příspěvkových a jiných organizací našeho městyse s tím,
aby dále organizovaly, rozvíjely se
a zdokonalovaly svoje aktivity, kterých
si velmi vážíme. Poměrně úspěšně se
našim občanům daří třídit odpad
a následně ho odvážet na sběrný dvůr
a kompostárnu. Dík patří občanům,
kteří pečují o své rodinné domky
a zkrášlují jejich okolí.
Řadu akcí a plánovaných aktivit jsme
v důsledku šetření finančních prostředků nerealizovali. Především jde o instalaci měření rychlosti u mateřské školy,
výstavbu schodiště u pošty, výstavbu
opěrného tarasu, výstavbu dělící zdi
u parcely pana Miloslava Ž., instalaci
věžních hodin se zateplením věže na
základní škole, ozelenění zamýšlených
ploch, setkání s nájemníky a opravu
oken v bytových domech, doplnění
popisných čísel a názvů ulic, dokončení
projektu na parkoviště u sokolovny,
provádění drobných oprav a úprav
v obcích a některé další aktivity.
Samostatnou neradostnou kapitolou
je zbytečně nafouknutá bublina kolem
rodného domku Karla Havlíčka Borovského, kde na vlastní žádost ukončila
pracovní poměr průvodkyně. Rezervy
máme v hospodaření v obecních lesích,
kde nám někteří občané beze studu
kradou. Pracujeme i na zlepšení komunikace mezi občany a zaměstnanci
úřadu městyse.
Celkově bych si dovolil loňský rok
ohodnotit jako velmi dobrý.
Mgr. Otto Hájek, starosta

Příští jednání Zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 9. února 2012
od 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse.
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SLOVO HEJTMANA
Máme po Vánocích. Ještě v nás doznívají
sváteční chvíle. Doufám, že jste si je pěkně užili s rodinami a přáteli. To je na každých svátcích a na Vánocích především
podle mne to zvláště výjimečné. Setkání
a příjemné pobytí v klidu vánoční voňavé
atmosféry s blízkými lidmi, na které jindy
nemáme čas. Nebo si to namlouváme. Ne
kupa drahých dárků, přejídání se hromadou pokrmů a pamlsků, ale množství
a kvalita opravdových upřímných přátel
– to jsou podstatné hodnoty pro život nejen o svátcích. Naše společnost historicky
vyrostla na křesťanských tradicích. Ale
často v dychtivosti po užívání si konzumu
věcí a požitků zapomínáme na slova jako
je pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě, solidarita se slabšími nebo nešťastnějšími. Ani po Vánocích bychom neměli
myslet jen na své osobní sobecké zájmy.
V té lepší části vyspělé společnosti byla
vždy na nejvyšších příčkách úctyhodnosti
obecně prospěšná činnost. V loňském
roce jsme vyhlásili výsledky soutěže pro
veřejnost s názvem Skutek roku 2010.
Chtěli jsme vzbudit zájem veřejnosti
o nej

NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

TROJHÁČEK
BY MĚLO DO BOROVÉ PŘINÉST
DALŠÍ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Rada městyse na konci listopadu udělila
souhlas s pronájmem obecního rybníku „V Kopaninách“ nezávislé organizaci TrojHáček.
Myšlenka na její vznik se objevila v loňském
roce a noví členové by se do ní mohli hlásit již
brzy. „Hlavní zaměření bude na přípravu mladých rybářů, rybníkářství a jeho ekologii
a další společenské aktivity,“ říká jeden ze
zakladatelů, Luboš Havlíček.

BL: CO VLASTNĚ NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TROJHÁČEK JE, KDO STÁL ZA JEHO VZNIKEM A PROČ BYLO
ZALOŽENO?
TrojHáček je nezisková příspěvková organizace, která se zabývá ekologií v mikroregionu
Havlíčkoborovsko, a její součástí je rybářský
kroužek pro děti ze zdejší základní školy
a místní rybářské organizace. Za vznikem
stojím já, Martin Čejka, Tomáš Kučera a Jana
Havlíčková. Hlavním důvodem vzniku je společenská aktivita, které není nikdy dost.

BL: PROZRAĎTE, KOLIK JIŽ MÁTE ČLENŮ, CO PŘIHLÁŠKA
K VÁM OBNÁŠÍ A ČEMU SE CHCETE VĚNOVAT?
Zatím není vybudovaná členská základna,
jelikož do teď nebyla organizace registrována
na ministerstvu vnitra. Přihláška vyplývá z rybářského řádu, kde zatím nejsou pevně
stanovené ceny. Ty by měly být upřesněny se
spuštěním našich webových stránek. Hlavní
zaměření bude na přípravu mladých rybářů
k získání rybářského lístku u ČRS, místního
rybářského spolku, rybníkářství a jeho ekologii
a další společenské aktivity.

o nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty organizací, které nezištně pomohly k rozvoji regionu.

TJ SOKOL

„I letos můžete navrhnout ocenění
dobrých skutků a nominovat je.”

FUTSALISTŮM SE V KRAJSKÉM PŘEBORU
ZATÍM NEDAŘÍ, PO POLOVINĚ SOUTĚŽE

Dosud bylo oceněno 44 skutků jednotlivců a 5 projektů organizací. Jde o aktivity v oblasti sociálně-zdravotní, kulturní,
dále se soutěží v kategoriích životního
prostředí, volného času dětí a mládeže
nebo poradenství, osvěty a vzdělávání.
I letos můžete navrhnout ocenění dobrých skutků a nominovat je. Budeme rádi, když krajskému úřadu dáte do 15.2.
vědět o tom, jaké aktivity vašich spoluobčanů vás zaujaly a potěšily. Podrobnosti a nominační formulář najdete
na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz,
možné další otázky vám rádi sdělí na
našem odboru regionálního rozvoje. Nejúspěšnější projekty dokonce postoupí do
přeshraniční soutěže, která se uskuteční
v Dolním Rakousku ještě v tomto roce.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje
Vysočina

BL: PRO KOHO JE TROJHÁČEK OTEVŘEN A KDY
BUDE NAPLNO FUNGOVAT?
Určený je všem, kteří splní rybářský řád
a zaplatí (nebo odpracují) členský příspěvek
a povolenku. OS TrojHáček by mělo začít plně
fungovat od letošního jara, přesné datum
bohužel nemohu nyní definovat.

BL: DO NÁJMU POD SDRUŽENÍ PŘEJDE OBECNÍ RYBNÍK
V KOPANINÁCH. CO SE S NÍM A U NĚJ BUDE V BRZKÉ
DOBĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV DÍT?
Na rybníku V Kopaninách chceme vybudovat
odpočinkovou zónu, kde budou moci trávit
čas jak ti nejmladší, tak i všechny ostatní věkové kategorie. Měly by zde být vybudované
lavičky, suchý záchod, a posezení s udírnou.
Současně bude rybník zarybňován a vybudována odkalovací tůň a během letních
měsíců budeme dbát na vysekávání travin.

BL: JAKÝM DALŠÍM AKTIVITÁM AŤ UŽ RYBÁŘSKÝM,
NEBO JINÝM, SE CHCETE BĚHEM ROKU VĚNOVAT?
Během roku bychom chtěli uspořádat rybářské závody jak pro mladé, tak i pro dospělé rybáře. Dále chystáme s našimi mladými
rybáři exkurze do rybích sádek a líhní. Příští
rok by naši nejmladší členové měli získat
rybářský kalendář, dále bychom chtěli
uspořádat první rybářský ples a též preferovat
českou rybu domácí. To znamená rybí
kuchařku s recepty. Nápadů je více, bohužel
je nyní nemůžeme vyzradit.
Jakub Janáček
Občanské sdružení TrojHáček
vznik: 11. 1. 2012 , IČO: 22758020
Adresa: Havlíčkova Borová, Zahradní 313, 582 23
trojhacek@gmail.com;
www.facebook.com/TrojHacek
www.trojhacek.cz
(web bude spuštěn začátkem února)

informuje
JSOU PŘEDPOSLEDNÍ

V loňské sezoně ještě pod hlavičkou Havlíčkovy Borové žádný futsalový klub nehrál. Od soutěžního ročníku 2011/12 se
to však již změnilo a hráči, kteří si vloni
pod názvem Boca Chotěboř C vítězstvím
v okresním přeboru zajistili postup do
krajského futsalového přeboru, ve vyšší
soutěži nově nastupují pod názvem
Havlíčkova Borová.
Skladba kádru se však pořádně
změnila. V novém ročníku se převážně ze
zdravotních důvodů prozatím nepředstavili někteří zkušení matadoři (T. Štěfáček, Petr Veselý, M. Blažek, Šrámek...),
David Hospodka i nadále hájí barvy chotěbořské Bocy a tým se oproti dřívějším
sezonám omladil. Mnoho štěstí mu to
však v Krajském přeboru nepřineslo
a Havlíčkova Borová se prozatím krčí
se třemi body na předposlední příčce
v devítičlenné tabulce. V některých zápasech tým herně v konfrontaci se zkušenějšími soupeři propadl, jindy s nimi
v poli držel krok, ale stejně jako na velkém fotbale, jej brzdí hlavně neproduktivní zakončení. Věřme však, že se
i tento fakt podaří překonat a dočkáme se
lepších výsledků. Odstup na některé další
soupeře totiž velký není.
Hlavním partnerem týmu je Městys
Havlíčkova Borová, který jej podpořil příspěvkem ve výši pěti tisíc korun na zaplacení startovného (to na sezonu činí takřka
7 tis. korun), a za to mu patří velký dík.
V letošní sezoně prozatím nastoupili:
Pavel Veselý, Lupták – Šmíd, Janáček, Hošák,
J. Veselý, Z. Frűhbauer, A. Frűhbauer, Havlíček, Štukhejl, Fikar, Antl, Kučera
Jakub Janáček

TERMÍN LETOŠNÍ BOROVSKÉ DESÍTKY
JE JIŽ NA SVĚTĚ
Nad očekávání úspěšnou premiéru měl
vloni první ročník běžeckého závodu
s názvem „Borovská desítka”. Závodníků se
zde i přes nevlídné počasí sešel dostatek
a sportovní výsledky i organizace klapala
téměř na jedničku. Také proto se
pořadatelé rozhodli v úspěšném sportovním projektu pokračovat také letos
a v rukávu prý mají i několik drobných
vylepšení. Jedinou jistotou však prozatím
je, že závod v běhu na 10 km - na kterém se
minulý rok finančně spolupodílel i Úřad
městyse – se bude konat v sobotu
28. července. Udělejte si tedy předem čas
nejen na sport, ale i na následné posezení.
Nebo si přijďte prostě jen zafandit.
Jakub Janáček
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BESEDA S EUROPOSLANKYNÍ
Ve čtvrtek 5.1.2012 zavítala do naší školy
Ing. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu za ČR. Pro žáky
osmé a deváté třídy si připravila hodinový
program. Velmi přístupnou a zajímavou
formou je seznámila se svojí profesí
europoslance – spolu s dalšími 735 kolegy
pravidelně zasedají na jednáních buď ve
Štrasburku nebo v Bruselu. Nezapomněla
všem připomenout, jak je důležité umět
cizí jazyky, hlavně angličtinu, francouzštinu a němčinu. V závěru zahrnuli žáci
paní europoslankyni četnými dotazy, které se týkaly jejího vzdělání, práce, komunikace s kolegy, týdenního rozvrhu, ale
i třeba dopravy na zasedání Evropského
parlamentu do Štrasburku.

ŽLUTÝ PÁSEK V KARATE
Už druhým rokem na naší škole pod
vedením pana Rybáčka funguje kroužek
karate. Ti nejhouževnatější a nejvytrvalejší se v pátek 20.1. snažili získat žlutý
pásek. A co o tom píše samotná účastnice
a držitelka žlutého pásku Michaela
Geistová ze III. třídy?
„V Havlíčkově Borové máme kroužek
karate, který funguje už druhý rok. Náš
učitel (sensej) se jmenuje pan Rybáček.
V pátek jsme se snažili získat žlutý pásek,
který se v Japonsku jmenuje c7kyu (šičikju). Proto k nám přijel instruktor pan
Zdražil z Karate Hlinsko, který ohodnotil
naše výstupy.

REKONSTRUKCE
SILNICE
III/3507 - 3. ETAPA
V letošním roce se uskuteční rekonstrukce
silnice III. třídy č. 3507 z náměstí směrem
na Přibyslav až na konec městyse, což je
vzdálenost 396 metrů. Jedná se o sdružený
projekt Kraje Vysočina a Městyse H. Borová,
který jsme společně připravovali v průběhu
roku 2011. Dodavatelem stavby bude
SKANSKA a.s. Rekonstrukce je naplánována
od 15.3.2012 do 31.8.2012. Přesný termín
bude oznámen s dostatečným předstihem
(vzhledem ke klimatickým podmínkám
a plánu organizace výstavby). V rámci rekonstrukce proběhnou práce, které bude
hradit Kraj Vysočina (silnice, dešťová kanalizace, přeložka elektrického vedení v zatáčce u Musilových – vše za cca 6 mil. Kč.)
a práce, které bude hradit Městys
Havl. Borová (chodníky, vjezdy, parkovací
plochy, odstavné pruhy, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka plynu
a přeložka dílčího elektrického vedení
popopo

Na začátku jsme se převlékli do úboru,
který se jmenuje kimono. Začátečníci mají
bílý pásek, ale my jsme cvičili na druhý, žlutý. Ke zkouškám se sešlo asi 20 dětí. Po zahájení jsme všichni předved-li, co nás pan
Rybáček naučil. Instruktor p. Zdražil byl
s naší katou spokojen a zaslouženou odměnou nám byl žlutý pásek. Jsem
moc ráda, že jsem ho dostala.

ŽÁCI A UČITELÉ NA SVĚTOVÉM POHÁRU
Trvalo to neuvěřitelně dlouhých 31 let, než
se na území ČR vrátila biatlonová elita. Od
11.1. do 15.1. se v Novém Městě na Moravě odehrálo celkem šest závodů 5. kola
Světového poháru. Naposledy u nás závodila světová špička v lednu 1981. Tehdy se
Světový pohár odehrál v Jáchymově
v Krušných horách. Ještě v úterý odklízelo
sníh z tribun a přístupových cest 240 lidí,
testovalo se třeba ozvučení a řešilo parkování pro diváky. Autobus fanoušků z naší
školy – celkem 42 žáků 6. - 9. ročníku
a 4 pedagogičtí pracovníci využili volnou
vstupenku, kterou zajistil pan ředitel na
odboru školství Kraje Vysočina. Společně
se šesti tisíci naladěných fanoušků se nám
podařilo shlédnout individuální závod mužů na 20 km. A jak závod dopadl? Suverénně vyhrál Rus Andrej Makovjejev, který
jako jediný ze 101 startujících bezchybně
střílel. Naši reprezentanti Jaroslav Soukup
a Ondřej Moravec se umístili nejlépe z české pětice, na 14. a 20. místě. Naopak závod se nevydařil české biatlonové jedničce
Michalu Šlesingrovi, který obsadil 75. místo. Pro všechny fanoušky z naší školy to byl
nezapomenutelný zážitek.
a rekonstrukce vodovodních přípojek s tím,
že hlavní řad bude ponechán původní – vše
za cca 10,2 mil. Kč). Bohužel jsme zatím neobdrželi vyjádření ČEZ ve věci naší žádosti
z února 2011 o přeložení elektrického
vedení z nástřešáků a konzol umístěných na
domech a betonových sloupů do kabelového vedení zemí.
Trasa silnice bude částečně napřímena,
šířka silnice bude 6 metrů. Z náměstí až
k Lukšovce bude silnice z kostek a dále
směrem na Přibyslav bude povrch asfaltový.
Chodníky, vjezdy a parkovací plochy budou
ze žulových kostek. Součástí stavby bude
i rekonstrukce silnice z náměstí směrem na
Vepřovou ke Škorpíkovým s úpravou části
parku a prostoru před sochou Karla Havlíčka Borovského. Uskuteční se rekonstrukce parkoviště a všech ploch v okolí
školy. Rekonstrukce si vyžádá pokácení
všech stromů, rostoucích u silnice, tj. dub
a lípa u základní školy, dvě lípy u muzea,
ořech za Musilovými a nálet na levém
břehu směrem na Přibyslav. Počítá se
s částečnou obnovou výsadbou a ozeleněním ploch. Před rodný dům Karla Havlíčka Borovského budou vysázeny nové

LEDEN 2012
NA HOKEJI V PARDUBICÍCH
Celkem početná skupina 56 fanoušků ledního hokeje (29 dětí a 27 dospělých) pod
velením Mirky Luňáčkové, předsedkyně
Unie rodičů, vyrazila v pátek odpoledne
6. ledna na hokejové utkání Pardubice
- Kladno. Domácí mužstvo podporovali
pravděpodobně hodně dobře a hlasitě,
protože celkový výsledek mluví za vše - 5:2!
Děkujeme paní Luňáčkové za zorganizování
akce a Unii rodičů za příspěvky na lístky
a dopravu pro žáky školy.

BOROVSKÉ LISTY V NOVÉM
Borovské listy pravidelně zdarma doručujeme od listopadu 2010 do každé rodiny. Vydáváme je vždy koncem měsíce
tak, abychom podali komentáře k akcím,
které proběhly, a upozornili na ty, které
se připravují. Donášku zajišťují naši zaměstnanci, případně dobrovolníci. Usilujeme o zlepšení obsahu, rozsahu. Vylepšujeme grafickou úpravu. Lednové vydání je již v nové grafické popdobě. Autorkou úprav je Ing. Linda Burianová,
ekonomka městyse, která Borovské listy
sestavuje, upravuje a připravuje do tisku.
Uvítáme příspěvky občanů, spolků,
organizací, institucí. Příspěvky lze zasílat
nejpozději do 20. dne v měsíci e-mailem
na adresy uvedené níže. V případě, že
nemáte přístup na internet, využijte
telefon nebo poštovní schránku přímo
na úřadu.
hospodarka@havlickovaborova.cz
urad@havlickovaborova.cz
ottohajek@seznam.cz
Telefon: 569 642 101; 569 642 020

líčka Borovského budou vysázeny nové lípy.
Objízdná trasa bude vedena přes
Vepřovou a Malou Losenici. Bude zde jezdit
jenom autobus s upraveným jízdním řádem
a osobní automobily. Na silnici do Vepřové
budou vybudovány výhybny. Dodavatel
stavby umožní zásobování a přístup do
koloniálu a pohostinství U Havlíčků.
Někteří občané mají nedobré zkušenosti
z první a druhé etapy rekonstrukce silnice.
Věřím, že všichni pochopí nutnost provedení 3. etapy rekonstrukce silnice a svým
ukázněným chováním pomohou při její
realizaci. Pokud budou ze strany občanů
jakékoliv připomínky, je nutno sdělit je
ihned na úřad městyse. Budeme se jimi
zabývat na kontrolních dnech, které budou
v průběhu rekonstrukce prováděny.
Odborný technický dozor a koordinátorské práce budou zajišťovat odborně
způsobilé osoby, se kterými máme uzavřeny smlouvy. Technický výkres rekonstrukce silnice bude vyvěšen na úřední
desce, případně je k nahlédnutí v kanceláři
místostarosty.
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ROZPOČET 2012
PŘÍJMY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
tis. Kč VÝDAJE

tis. Kč

Daň z příjmu ze závislé činnosti

1 400

Pěstební činnost - lesy

250

Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu fyz. osob za obec srážková
Daž z příjmu právnických osob
Daň z nemovitosti
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Místní poplatky (ze psů, ze hřbitova, za

600
130
1 500
550
3 000
50

Pitná voda - vodovody
Odvádění a čištění vod.kanalizace
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Silnice, komunikace
Základní škola
Knihovna, muzeum

340
100
75
200
900
335

Záležitosti kultury - kronika, Borovské listy
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení

49
30
50
140

znečištění ovzduší, z veř.prostranství, z
ubytovacích kap.)

Vodní hospodářství - vodné, stočné
Poplatky za odvoz komunálního odpadu
Odpadky - popelnice

96
560
450
15

Komun.služby a úzlrozvoj, popelnice
Sběr a svoz komun. odpadu - ekolog.
Pronájem pozemků
Zemědělství - prodej pozemků
Lesnictví - prodej dřeva
Podpora ost.prod. činn. - pronájem
Muzeum, knihovna
Rozhlas
Výdobytný prostor
Bytové hospodářství - nájemné
Činnost místní správy
Zdrav.středisko
Neinvestiční přijaté dotace ze stát.rozp.
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Příjmy z finančních operací

65
90
15
5
800
1 200
35
1
15
600
30
20
419
95
15

CELKEM

Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Komunální služby a rozvoj
Péče o vzhled obcí - veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obec. výdaje na finanční operace
Pojištění
Splátky dlouhodobých úvěrů

45
20
450
120
580
60
90
843
1 289
85
45
1 089

11 756 CELKEM

7 185

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2012
K 31.12.2011 byl zůstatek na účtu městyse 8 538 tis. Kč. Přičteme-li k této sumě
rozdíl mezi příjmy a výdaji (tj. 4 571 tis. Kč), dostaneme výslednou částku ve výši
13 109 tis. Kč, která bude v roce 2012 použita na: rekonstrukci silnice III/3507
- 10,4 mil. Kč, pořízení lesnické techniky 500 tis., územní plán obce 300 tis., podání
žádosti o dotaci na čističku odpadních vod 300 tis., zateplení budov v majetku obce
220 tis., parkoviště u sokolovny 200 tis., rezerva na pořízení mulčovače pro Svazek
obcí Borovsko 120 tis., taras u mateřské školy 100 tis., oprava božích muk 100 tis.,
oplocení hřbitova 50 tis., zeď u čp. 322 30 tis., přístřešek na kontejnery v Železných
Horkách 30 tis. Zbytek ve výši 759 tis. Kč bude ponechán jako rezerva.
Linda Burianová

KŘÍŽOVKA O CENU
Správnou tajenku můžete doručit
nejpozději do 20.2. na úřad, buď
osobně, vhodit do schránky úřadu, emailem nebo telefonicky. Nezapomeňte uvést Vaše jméno a adresu.
Ze správných odpovědí vylosujeme
výherce, který obdrží věcnou cenu.
urad@havlickovaborova.cz
Telefon: 569 642 101

V sobotu 7. 1. 2012 proběhla v naší obci
a v místní osadě Peršíkov Tříkrálová sbírka.
Vybralo se celkem 24.194 Kč. Děkujeme všem
dárcům, kteří otevřeli svá srdce a přispěli
jakoukoliv částkou.
Peníze budou určeny na zakoupení auta pro
Středisko rané péče Havl. Brod. Jedná se o
službu pro rodiny, které mají dítě 0-4 let
ohrožené ve zdravém vývoji následkem závažné diagnózy. A dále poputují peníze na dovybavení Mateřského centra Zvoneček v Havlíčkově Brodě. Poděkování patří i všem koledníkům a jejich vedoucím – Věrka a Denisa
Bruknerovy, Jarda Dohnal, Katka a Petra Fišerovy, Kamila Havlíčková, Denisa Karásková, Lída
Málková, Hana a Dorota Stránských, Karolína
Valentová, Adéla Wasserbauerová, Milan Krčál,
Šárka Tonarová, Marie Veselá a Klára
Wasserbauerová. V Peršíkově rodina Andresova
a Frühbauerova. Celkově se za borovskou
farnost (H. Borová, Peršíkov, Slavětín, Oudoleň,
Jitkov, Vepřová) vybralo 60.467,-Kč.
Všem dárcům a těm, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli, patří upřímný dík.
Marie Nevolová

SBĚR ŽIVOTOPISŮ NA MÍSTO MUZEJNÍHO
PRACOVNÍKA BYL UKONČEN. KANDIDÁTŮ
SE SEŠLO TAKŘKA ČTYŘICET
Do konce loňského roku přicházely na Úřad
městyse přihlášky na místo zaměstnance v Muzeu
Karla Havlíčka Borovského. Životopisů nakonec
dorazilo celkem 38. Z došlých žádostí jsme vybrali
zhruba polovinu přihlášených, které v brzké době
oslovíme a případně se nimi provedeme osobní
pohovor. Nový zaměstnanec by měl již naplno
naskočit do „jarní“ průvodcovské sezony.
Jakub Janáček

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa

Předpokládaný nástup: květen/červen 2012
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení,
pracovní náplň a ostatní podrobnosti jsou
k dispozici na www.havlickuvkraj.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HAVLÍČKŮV KRAJ, O.P.S.
Registrační číslo MAS: 07/002/41100/561/000097

VODOROVNĚ
A: květina s bílými okvětními lístky, B: iniciály bývalého ombudsmana; naše řeka; nemnoho
C: teplý oděv; zkratka řidičského oprávnění (slovensky); Čapkovo drama
D: lyžařská disciplína; křestní jméno našeho starosty, E: je nucen; sousední obec
F: je možno; předložka; bílý sport, G: nástroj myšlení; svršková useň
H: uzvednout; lék na kašel; písmeno řecké abecedy
I: infekční činitel; německy čin; citoslovce kašle; zkratka našeho městyse
J: domácky Atanázie; 2. díl tajenky
SVISLE
1: černý pták; dohoda, 2: čerpací stanice; chemická značka lutecia; granulovat
3: anglicky prosím; deváté písmeno abecedy; SPZ Rychnova n. Kněžnou
4: zakrslý psík; psí jméno, 5: španělská řeka; místní ochotnický spolek
6: tropický hmyz (bílý mravenec); anglicky oves, 7: neschopnost
8: část chodidla; středověký voják, 9: aluminium (zkráceně); zájmeno; německá řeka;
chemická značka helia, 10: 1. díl tajenky; zkratka tohoto měsíčníku
Nápověda: ELK, MÝ, ILM

Vyhlašuje, v souladu se strategickým plánem LEADER,
„Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro
všechny”, Výzvu č.8 k předkládání žádostí o dotace
na projekty (15.kolo žádostí SZIF)

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA,
opatření IV. 1.2
Úplné znění fichí a podrobné informace
o podání žádostí najdete na stránkách MAS
www.havlickuvkraj.cz v sekci LEADER 2007-2013,
podsekce Výzva č.8 NOVÁ!!!
KONTAKT: 774 420 913 nebo 561 116 138
E-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz

