Prosinec 2011

Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. prosince 2011
Zastupitelstvo městyse:
schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2012 na úřední desce městyse,
schvaluje omezení provozu muzea: v muzeu Karla Havlíčka Borovského bude do 31.3.2012
omezen provoz. Moţnost návštěvy muzea po tuto dobu bude po telefonické dohodě s úřadem
městyse, který zajistí průvodkyni,
schvaluje ţádost TJ Sokol o posunutí termínu realizace a vyúčtováni dotace zaslané městysem v roce
2011, na opravu tribuny a nákup antuky do 30.6.2012; Zastupitelstvo městyse navrhuje posunout
termín aţ do 31.8.2012,
schvaluje ţádost TJ Sokol o prominutí návratné bezúročné půjčky ve výši 150.000 Kč,
neschvaluje ţádost Martina Č. o prodej 2 parcel - č. 76/93 a 76/94,
schvaluje finanční dar nemocnici Havlíčkův Brod na vybavení ve výši 10.000,- Kč.
Příští jednání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince 2011
v 19,00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Blíţí se konec letošního roku a zanedlouho budeme stát na prahu roku nového.
Nastává doba bilancování. Hodnotíme a zamýšlíme se, co jsme vykonali
a co v roce přicházejícím nás čeká.
Váţení občané, vyuţijte vánočních chvil k setkávání se.
Hledejte inspiraci, uţívejte si vánoční pohodu, klid a lidské štěstí.
Nechť je přicházející rok jako vycházející slunce, které tělo prohřeje a duši potěší.
Všem přeji pevné zdraví, osobní štěstí a hodně kaţdodenních radostí.
Otto Hájek, starosta

SLOVO STAROSTY
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012
Na úřední desce a na stránkách
městyse je zveřejněn návrh rozpočtu
na rok 2012 a další plánované akce na
příští rok. K uvedenému se mohou
občané vyjádřit. Připomínky je moţno
sdělit osobně zastupitelům, odevzdat
je do schránky na úřadu městyse,
sdělit je zaměstnancům městyse,
případně je zaslat poštou. Ve čtvrtek
29. 12. 2011 bude zastupitelstvo na
svém jednání rozpočet schvalovat.
Bliţší komentář k plnění úkolů za rok
2011 a úkolům na rok 2012
uveřejníme
v lednovém
vydání
Borovských listů.

REKONSTRUKCE SILNICE
V roce 2012 se uskuteční rekonstrukce
silnice z náměstí směrem na Přibyslav
na hranici městyse. Je zpracován
sdruţený projekt. Proběhlo výběrové
řízení a stavbu bude provádět akciová
společnost SKANSKA, která nabídla
nejniţší cenu. Pro městys to bude
znamenat finanční náklady ve výši
10,2 milionů korun. Vlastní finanční
prostředky ušetřené v roce 2010 jsme
navýšili úspornými opatřeními v roce
letošním. Plánovanými úsporami
v roce 2012 docílíme toho, ţe si
nebudeme na rekonstrukci silnice brát
ţádnou půjčku. Navíc budeme usilovat
o získání dotačních prostředků na
výstavbu
chodníků.
Časový
harmonogram rekonstrukce silnice
včas oznámíme.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Jaroslava Kopecká, Marie Krčálová,
Eva Štefáčková, Marie Šmídová, Iva
Kašpárková a Tereza Kašpárková si
v neděli 27. listopadu na první
adventní neděli moc nepospaly, neboť
se dohodly, ţe pro účastníky
odpoledního setkání na náměstí
upečou něco čerstvého na zub. Dílo se
podařilo. Na náměstí přišlo hodně lidí,
vypilo se 20 litrů svařáku, který
sponzorovali radní městyse, a snědlo
12 kg listového těsta zpracovaného
šikovnýma rukama do pěti druhů
dobrot.
Následný
program
ochotnického spolku JenTak a vánoční
prodej
v Lukšovce
dokreslily
příjemnou
nastupující
příjemnou
vánoční atmosféru. Náměstí přikrášlili
i ţáci a ţákyně mateřské a základní
školy, kteří umístili na stromečky

v parku svoje ozdoby. Všem, kdo se
podílel na vytvoření předvánoční
dobré nálady, děkuji.

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Na třetí adventní neděli 11. prosince
jsme pro občany zajistili autobus do
lidového skanzenu na Veselý Kopec,
kde se v uvedený den konal jarmark.
Je škoda, ţe se přihlásilo a nakonec
odjelo jenom dvacet zájemců. Počasí
se tentokrát vydařilo, pěkně přimrzlo a
kdo jel, nelitoval. Jak na Veselém
Kopci, tak i v Hlinsku bylo co
obdivovat a nasávat vánoční atmosféru
a i nějaký drobný dárek zakoupit.

MEMORIÁL ROMANA BRUKNERA
V sobotu 26. 11. 2011 se uskutečnil
pod patronací Městyse Havlíčkova
Borová první ročník šachového turnaje
„Memoriál Romana Bruknera“.
Celá akce probíhala v pohostinství U
Havlíčka. Turnaje se zúčastnilo
23 dospělých a 13 dětí. Příjemně
strávený den byl nakonec velmi
úspěšný pro vítěze, kterým se stal
Vítek Veselý z Havlíčkova Brodu, na
druhém místě skončil téţ broďák,
nestor šachu, Václav Pavlík, a třetí
příčku obsadit Mojmír Smejkal ze
Ţďáru n. Sázavou.
Havlíčkoborovští borci se umístili
takto:
5. Petr Kačor, 10. Marek Lacina,
11. Zbyněk Zelený a dále Jakub
Janáček, Čeněk Paušíma, Adam
Paušíma a Jaroslav Fišer. Kategorii
ţáků do 15 let vyhrál Vilém Paušíma z
8. třídy, druhé místo obsadil Ondřej
Dejmal ze 3. třídy a třetí byl Michal
Balek z 8. třídy.
Hlavní organizátoři turnaje Petr Kačor
a Zbyněk Zelený organizačně perfektně turnaj připravili a zajistili jeho
zdárný průběh. Pro účastníky připravili velmi hodnotné ceny a pro vítěze
neskutečně krásný putovní pohár.
Turnaj sponzorovali:
Městys
Havlíčkova
Borová,
pohostinství U Havlíčků, Radoslav
Tonar, Amylon Ronov, Apolly Ronov,
Lesní druţstvo Přibyslav, Osiva
Přibyslav, Sativa Keřkov, večerka
Duna Přibyslav, benzinová stanice
Přibyslav, stavebniny Václav Karel
Přibyslav,
stavebniny Pohled,
zelenina J.S. Přibyslav, pila Přibyslav
u nádraţí ČD. Srdečně děkuji
organizátorům a všem sponzorům.

ZIMNÍ ÚDRŢBA
V průběhu zimy budou údrţbu
některých chodníků a místních
komunikací zajišťovat naši zaměstnanci. Prosím občany, pokud jim to
čas a síly dovolí, aby s údrţbou,
zejména
chodníků,
pomohli.
V případě potřeby odhrnutí sněhu se
obraťte na pana Kučeru nebo
Sedláka, kteří vám vyjdou vstříc.
Ţádám občany,
aby
se
po
komunikacích pohybovali velmi
velmi opatrně, aby nedošlo ke
zbytečným úrazům.

ÚŘAD MĚSTYSE
INFORMUJE
Úřední hodiny o vánočních
svátcích zůstávají nezměněny.
Úřad pro Vás bude k dispozici:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

27. 12. 7.00 – 15.30
28. 12. 7.00 – 15.30
29. 12. 7.00 – 15.30
30. 12. 7.00 – 15.30

Přejeme všem občanům příjemné
proţití svátků vánočních a úspěšný,
pohodový rok nadcházející.
Zaměstnanci Úřadu městyse
Havlíčkova Borová

KOLONIÁL ŠRÁMKOVÁ
POHOSTINSTVÍ
U HAVLÍČKA
Váţení zákazníci,
Rádi bychom Vám poděkovali za
Vaši přízeň a současně popřáli
příjemné proţití vánočních svátků,
do roku 2012 pak pevné zdraví a
mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Přeje kolektiv Koloniálu Šrámková
a Pohostinství u Havlíčka

ZE ŢIVOTA
FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Nezadrţitelně se blíţí konec roku
a kaţdý z vás jistě hodnotí, jaký byl,
a ţije v očekávání, co nového přinese
rok následující. Proto dovolte, aby i
náš oddíl informoval širokou veřejnost
o své činnosti. Částečné hodnocení
soutěţí dospělých jste si přečetli
v Borovských listech v říjnu 2011.
Dovolte prosím několik postřehů z mé
strany. Přestoţe se nepodařilo „A“
muţstvu dospělých udrţet druhou
nejvyšší soutěţ kraje – I. A třídu a po
ročním působení v soutěţním ročníku
2010/11 z ní ze 13. místa sestoupili,
jistě to přineslo řadu nových poznatků
i pro samotné hráče. Příčinu tohoto
sestupu vidím osobně v tom, ţe se
nám „lepila smůla na kopačky“
a neproměňovali jsme vyloţené šance,
a hlavně se nám nevyhýbala zranění
klíčových hráčů.
„B“ muţstvu
dospělých se nepovedl postup do III.
třídy a toto muţstvo obsadilo celkové
2. místo. Naši nejmenší fotbalisté,
mladší ţáci, hráli svoji okresní soutěţ
4+1 a umístili se celkově devátí.
Dorostenci svoji skupinu vyhráli
a v boji o přeborníka okresu se snaţili
aţ do poslední minuty na hřišti
Viktorie Jeřišno, kdyţ domácí
vyrovnávali na 4-4 v samém závěru,
coţ jim stačilo na celkové prvenství
a zisk přebornického titulu.

TURNAJ
V SEDMIBOJI DVOJIC
Ve středu 28. prosince se koná od
8.00 hodin v sokolovně
v Havlíčkově Borové vánoční
turnaj v sedmiboji dvojic
v následujících kategoriích:
nohejbal
stolní tenis
kop na branku
kop na cíl
hod na branku
hod na koš
šipky
Akci pořádají veteráni oddílu
kopané, hlavní pořadatel je
pan Josef Nejedlý, Havlíčkova
Borová 250.

Toto bylo prozatím však poslední
mistrovské utkání tohoto muţstva a po
40 letech tuto soutěţ pro nedostatek
hráčů opouští. Tři naši dorostenci
hostují od letošního SR v SK
Přibyslav. Někteří nastupují za naše
muţstva dospělých. Přeji si a věřím, ţe
uvedení tohoto muţstva do klidu
nebude mít v budoucnu dopad na naše
muţstva dospělých. V současném SR
2011/12 startuje naše „A“ muţstvo
tedy opět v I. B. tř. Kraje Vysočina,
kde je po podzimní části zatím na
8. místě. „B“ muţstvo obsadilo po
podzimní části 2. místo s jednobodovou
ztrátou
na
vedoucí
So. Úsobí. Muţstvo mladších ţáků,
které od letošního SR hraje tzv. soutěţ
5+1, je zatím na 6. místě ve své
skupině. Pod hlavičkou našeho oddílu
jiţ 21 let startuje ve svých přátelských
utkáních i druţstvo starších pánů
/veteránů/, kteří kromě fotbalových
utkání pořádají i další sportovní akce,
jako například tradiční letní a zimní
sedmiboj. V roce 2011 toto muţstvo
sehrálo celkem 21 utkání, z toho
převáţnou část na hřištích soupeřů.
V muţstvu je řada hráčů, kteří nejsou
našimi odchovanci, přestoţe někteří
z nich v dřívější době za naše muţstva
hrála. Toto muţstvo si hradí veškerou
svoji činnost kromě praní dresů ze
svých finančních prostředků. Na svoji
činnost si oddíl zajišťuje finanční
prostředky převáţně sám.

PLESOVÁ SEZÓNA JE TADY

Pořádáme taneční zábavy, jednou za
dva roky Masopustní průvod, práce na
úpravě našeho sportovního areálu
provádíme brigádnickou činností,
i kdyţ zde máme určitou rezervu,
vybíráme
oddílové
příspěvky.
V současné době má oddíl celkem
90 členů.
Toto je velice stručné hodnocení
fotbalového roku 2011 v našem
oddíle. Jménem oddílu děkuji Městysu
Havlíčkova Borová včetně jeho
zaměstnanců,
Zemědělské
a.s.
Havlíčkova Borová, sponzorům, všem
vám, kteří pomáháte zajistit chod
našeho oddílu, ať to jsou trenéři,
vedoucí muţstev, asistenti rozhodčího,
resp. rozhodčí u mladších ţáků,
výběrčí vstupného od diváků, obsluha
v kiosku při utkáních „A“ muţstva,
ţáci ZŠ včetně doprovodu, členové
fotbalového výboru, ale i výboru naší
Tělovýchovné jednoty, která nám
rovněţ
dle
moţností
pomáhá
zajišťovat naší činnost. V neposlední
řadě děkuji i hráčům všech věkových
kategorií, rodičům našich nejmladších
fotbalistů, kteří zajišťují dopravu
k jejich utkáním. Nesmíme zapomenout ani na naše věrné diváky, jeţ
navštěvují utkání našich muţstev, a to
nejen na domácím hřišti. Přeji Vám
všem
krásné
vánoční
svátky
a do nového roku pevné zdraví, osobní
i pracovní pohodu a fotbalistům hodně
sportovních úspěchů.
Staněk Josef
předseda fotbalového oddílu
TJ Sokol Havlíčkova Borová

Silvestr se v borovské sokolovně konat nebude. Plesová sezóna 2012
bude vypadat následovně:
Datum
14. ledna
21. ledna
28. ledna
4. února

Pořadatel
Myslivci
Městys
volná sobota
Hasiči

Název
MYSLIVECKÝ PLES
PLES MĚSTYSE

Hudba
IRIS Band – Jan Secký
NUKLEAR z Chotěboře

HASIČSKÝ PLES

SKLENAŘINKA Milan Slanina
GARDE - Václav Kubát
Josef Nevole a Jaroslav
Panáček
NUKLEAR z Chotěboře

11. února Unie rodičů
18. února TJ SOKOL

PLES UNIE RODIČŮ
MAŠKARNÍ PRŮVOD

25. února TJ SOKOL

MAŠKARNÍ PLES

POZOR V sobotu 18. února budou chodit po obci maškary, tentokrát
v podání sportovců. Maškarní ples bude aţ za týden 25. února
a plesovou sezónu ukončí. Zveme všechny občany a jejich známé na
plesové a masopustní dovádění.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HAVLÍČKOVA BOROVÁ INFORMUJE
Milí čtenáři,
máme hezké české zvyky, nechceme ty z Ameriky. Ţádný
krocan, byť jen půl, kapr patří na náš stůl. Krásné dárky, plná
bříška máme přeci od Jeţíška. Přejeme Vám příjemné proţití
vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví
a rodičům hodně radosti ze svých dětí.
Podle německé tradice nosí dárky podobně jako v Čechách
Jeţíšek (Christkind). V různých polských regionech dárky
přináší vţdy někdo jiný. Kromě Děťátka je to Gwiazdka
(Hvězdička), sv. Mikuláš, Andílek, Gwiazdor (stařec s holí).
Ve Spojených státech amerických vozí dárky Santa Claus.
Létá vzduchem na saních, které jsou taţené kouzelnými soby,
stejně jako ve Velké Británii nebo Austrálii a západní Evropě.
Ve Francii nosí dárky Papa Noël. Ve Španělsku nosí dárky
Tři králové. V Rusku se nenaděluje na Štědrý den, ale na
Nový rok přináší dárky Děda Mráz, který přijíţdí za
doprovodu Sněhurky na saních. Ve Finsku navštěvuje děti
Joulupukki, coţ je postava bydlící v Laponsku oděná do kozlí
kůţe. Tato tradice připomíná českého Mikuláše. V Dánsku
nosí dárky skřítci.
Hana Sobotková
Čerti a Mikuláš
I letos tato akce probíhala v reţii devátého ročníku.
Nechybělo peklo, nebe, hříšníci a dárečky. Jednotlivé ročníky
plnily různé úkoly – pohádky, básničky, písničky o čertech.
Děkujeme ţákům IX. třídy a tř. uč. M. Holcmanové za krásně
připravenou akci.
Žáci V. tř. a Hana Sobotková
Co se dělo v Mateřské škole
V měsíci listopadu jsme v obou odděleních rozvíjeli téma „Co
dokáţe počasí“.Toto téma prolínalo všemi aktivitami, které
jsme společně s dětmi a rodiči uskutečnili:
nocování
předškoláků ve školce spojené s třídní schůzkou a ukázkou
výchovné práce s dětmi, třídní schůzka I. oddělení spojená
s ukázkou výchovné práce s dětmi a mikulášská dílna pro
rodiče a děti, zdobení stromečku v parku na náměstí.
Poslední měsíc v roce pro nás znamená spoustu radostné
práce spojené s přípravami na Vánoce v naší školce. Všechny
činnosti jsou motivovány tématem „Prosincové radovánky“:
Mikulášská nadílka v ZŠ, zdobení vánočních stromečků
v obou třídách MŠ, příprava na vánoční besídku pro rodiče,
která se konala ve středu 21. 12. v 15 hodin.

Sdruţení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ
v Havlíčkově Borové Vás srdečně zve na

Školní ples
který se koná v sobotu 11. 2. 2012 v místní sokolovně
Hudba GARDE
Zahájení ve 20 hodin
Tombola
Předtančení: ţáci naší školy
Na Vaši účast se těší a příjemný večer
přejí pořadatelé rodiče ţáků I. třídy

Tříkrálová sbírka 2012
Charita České republiky ve spolupráci
s farností Havlíčkova Borová pořádá tradiční
Tříkrálovou sbírku na pomoc potřebným,
která proběhne v naší obci 7. ledna 2012.
Nebuďme lhostejní a otevřme svá srdce.

