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Borová drie 3.7.1997
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• ZM schvaluje navýšení ceny projektové dokumentace na akci IIV3507 3. etapa firmě
DMe Havlíčkův Brod z důvodu rozšíření rozsahu prací na žádost investora.
• ZM schvaluje žádost paní Miloslavy N. o skácení smrku v Peršíkově p.č. 252/6.
• ZM schvaluje žádost paní Marie M. o ořezání lípy v Havlíčkové Borové.
• ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu" Božích muk".
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Příští jednání zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu rněstyse.
Následující jednání zastupitelstva rněstyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
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S_L_O_V_O_HE
__ J_T_MAN
A

Nastává předvánoční čas, kdy se těšíme na
setkávání se širším kruhem rodiny a přátel, na
sváteční atmosféru. Začíná advent, který byl
v křest'anském pojetí odedávna obdobím ztišení,
přípravou na duchovní svátky.
Dnes často místo zklidnění spíše znervózníme,
stěžujeme si na předvánoční spěch, na nervozitu
z blížících se Vánoc. Ale záleží jen na nás, jaké si
toto krásné a neopakovatelné období předvánoční
a vánoční uděláme. Neměli bychom čekat až na
těch pár dnů vlastních svátků, ale vychutnávat si
už vlastní čas adventní. V tom zpomalení
a zklidnění si najít čas na večerní popovídání si
v kruhu nejbližších. Vnímat, že nejsou jen
hodnoty tržní, neshánět drahé dárky, ale více
myslet na jejich obsah, na přátelské vztahy, na
milá setkání. Na konci roku se nevyhneme
zamyšlení nad tím, co nás čeká.
Příští rok jistě nebude snadný, vše signalizuje
možné pokračování hospodářské krize a vláda
provádí mnohdy nedomyšlené kroky, jež omezují
i nenahraditelné
výdaje. Například
pokud
Ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně
rozdělí v roce 2012 mezi kraje pouze zatím
avizované částky, pak by pro příští rok na
Vysočině chybělo až 100 miliónů korun, a to by
mohlo pro mnohé služby znamenat nemožnost
jejich dalšího fungování. Stále se snažíme
s kolegy ministerským úředníkům vysvětlit, že
s tak malým balíkem peněz nemůžeme síť
nutných sociálních služeb v regionech zajistit, ale
zatím se nám nedostává sluchu.
Menšípeníze než potřebujeme, nám stát zatím
slibuje i na zdravotnictví, školství, dopravu. To
vše jsou oblasti, které máme v krajích částečně
v naší
zodpovědnosti,
ale
s nutným
spolufinancováním ze strany státu. A stát nám
bez respektování reality a našeho stanoviska
zkrátka pošle méně peněz - a bohužel kraj ani
města a obce nemají jiné zdroje pro jejich
doplnění. A nezbývá pak než jisté omezování
všech těchto služeb, což je vždy bolestivé
a přináší mnoho problémů.
Nechci ale končit poslední letošní článek
pesimisticky. Když jezdím po městech a obcích
Vysočiny, vidím, jaký obrovský kus práce se
li nás zase za ten rok udělal. Mnoho zásluhy na
tom mají starostové se svými týmy a především
všichni občané našeho krásného kraje. Jistě
zvládneme i ten další rok. I příroda nás učí, že ani
v ní samotné není jen stálý růst, že taky někdy
odpočívá nebo má i kritické chvíle a přitom
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funguje samoobnovitelně již miliardy let. I když
jí člověk dává někdy zatraceně zabrat.
Rád bych na závěr popřál všem občanům
Vysočiny
krásné
Vánoce,
hodně
radosti,
spokojenosti, zdraví a běžného lidského štěstí.
Pěkně si tu sváteční pohodu s rodinami a přáteli
užijte.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

[

SLOVO STAROSTY

Sběrný dvůr a kompostárna skončily
Děkuj i všem, kdo provedl podzimní úklid
a využil přistavené kontejnery. Zaměstnanci
městyse
v dobré víře vyjít
všem vstříc
přemisťovali
kontejnery
formou
"škatulata
hejbejte se" tak, aby se na každého dostalo.
Bohužel, někdo si uklidil, zametl, ale nestačil již
odvézt, neboť druhý den byl kontejner již odtažen
a přemístěn jinam. Tato forma kulového blesku se
nám moc nepovedla. Všem, kdo musel odvážet
odpad do vzdáleného kontejneru, se touto cestou
omlouvám. Stejně tak se omlouvám i občanům
v Peršíkově 'a Železných Horkách, kam jsme
kontejnery zatím nepřistavili. Příště zveřejníme
časový harmonogram
přistavení a odtažení
kontejnerů.
Sběrný dvůr a kompostárna jsou již nyní
uzavřeny a přes zimu zde nebude provoz. Děkuji
všem občanům, kteří si na sběrný dvůr nacházejí
cestu a odpad sem odvážejí. Pokud by někdo
z občanů nutně potřeboval odvézt odpad i mimo
provozní dobu, může se dohodnout s našimi
zaměstnanci Petrem Kučerou (tel. 724 167 796)
a Jaroslavem Sedlákem (tel. 724 167 208), kteří
sdělí a zajistí vše potřebné.
První adventní neděle je již 27. listopadu
Tradici rozsvěcení vánočního stromu na první
adventní neděli na náměstí našeho městyse
udržuje již od roku 2006 ochotnický spolek Jen
Tak. Nejinak tomu bude i letos. Samostatnou
pozvánku ochotnického spolku najdete v tomto
vydání Borovských listů.
Radní městyse připravili na první adventní neděli
k vánočnímu
stromu i drobné občerstvení.
Začínáme již v 16.00 hodin. V nabídce je vánoční
čaj a svařák. Bude nachystáno také něco na
zakousnutí a smlsnutí. Do parku připravují děti
mateřské školy, žáci všech tříd základní školy
a zaměstnanci školy své vánoční stromečky, které
určitě zaujmou svým originálním zdobením.
Program ochotnického spolku bude u vánočního
stromu od 16..30 hodin. Po rozsvícení vánočního
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stromu Vás zvou ochotníci do Lukšovky na
vánoční bazar a drobné občerstvení. Přijďte se
předvánočně naladit.
Setkání s důchodci se uskutečnilo v sobotu
19. listopadu od 14.00 do 18.15 hodin
Setkání se vydařilo. Přispěla tomu dobrá nálada
všech přítomných. Obě oddělení dětí z mateřské
školy se představila s krátkým programem.
Společně jsme zhlédli amatérský filmový záznam
z historických oslav z roku 1971. Filmový
dokument si po skončení odnášeli všichni domů.
Nepostradatelnou kulisu a krásnou atmosféru
udržovali Josef Nevole a Jaroslav Panáček, kteří
nedali odpočinku svým akordeonům a líbezné
zvuky sváděly ke zpěvu a veselí. Jsem rád, že se
setkání s důchodci vydařilo a všichni byli
spokojeni.
Poděkování
Děkujeme za příjemně strávený čas na srazu
důchodců dne 19. 11. 2011 v zasedací místnosti
městyse.
Poděkování
patří
starostovi
a zastupitelům rněstyse, kteří se o nás po celou
dobu pečlivě starali a vše měli perfektně
zorganizováno.
Děkujeme
za
občerstvení
a napečení velice chutných zákusků. Dále
děkujeme žáčkům a paním učitelkám mateřské
školy za jejich milý program
a pánům
muzikantům, kteří hráli a zpívali písničky našeho
mládí. Nechceme na někoho z organizátorů
zapomenout, protože víme, že příprava takové
akce dá hodně starostí. Děkujeme a přejeme Vám
všem, ať Vám slouží zdraví, hodně sil
a pevné nervy do další vaší práce. Důchodci.
(Toto je text dopisu, který úřad městyse obdržel,
a za který upřímně děkujeme.)
Oplocení hřbitova
Na příští rok bychom chtěli naplánovat
rekonstrukci
oplocení na novém hřbitově.
Stávající plotové rámečky jsou již poškozeny
a nepůsobí zde hezky. Chybí brána u odpadní
jámy. Za náhrobky zůstaly pařezy od skácených
líp, které obrůstají a stíní. Zvenčí byla provedena
výsadba javorů, které jsou různě poškozeny
a nejsou odborně udržovány. Máme v úmyslu
plotové rámečky a desky odstranit, pařezy
odfrézovat a prostor za náhrobky až k novým
javorům vyrovnat. Na místě starého plotu
bychom vysázeli živý habrový plot, který by byl
udržován střihem do výše cca 1,50 metru.
Středem živého plotu by zarostl do výše cca
1 metru plot drátěný tak, aby bylo zamezeno

vlézání domácích zvířat a zvěře. Rovné plochy po
obou stranách plotu by naši zaměstnanci mohli
lépe sečením udržovat. Za náhrobky by nebyla
vysoká tráva, kde se povalují veškeré zbytky. Byl
bych rád, kdyby se do diskuse zapojilo co nejvíce
občanů a svoje názory nám sdělili.
Beseda s Marií Holečkovou
"Léčivá místa Vysočiny" je název nové knihy
autorů Marie Holečkové a Otomara Dvořáka.
Autorku Marii Holečkovou je těžké zastihnout.
Nám se podařilo dohodnout s ní besedu nad její
nově vycházející knihou. Beseda se uskuteční
v úterý 13. prosince 2011 od 17:00 v zasedací
místnosti
úřadu městyse.
Památný poutní
Křemešník, viklan na Trkalu, zázračné mariánské
a anenské studánky, památné stromy či krásná
historická náměstí a zákoutí měst Vysočiny, to je
jen část z pozoruhodných i tajemných míst, které
nám tento kraj nabízí. V čem spočívá jejich
kouzlo a magie, s níž nás stále přitahují?
Odpověď na otázku, kterou si kladli již dávní
poutníci
a dnes nás zajímá neméně, hledá
i autorka nové knihy Léčivá místa Vysočiny,
věnované místům nám, zdejším, zdánlivě dobře
známým a všedním. Přesto se ukazuje, že
neobvyklý úhel pohledu může poodhalit i skrytá
tajemství, který umožňuje navázat s krajinou
nový, niternější vztah. Marie Holečková je
autorkou i řady dalších knih věnovaných
Vysočině jako např. Magickým krajem Vysočiny
a podílela se vydavatelsky i jako fotografka na
publikacích Templáři v zemích českých králů,
Kaliště - Gustav Mahler, Tajemná místa Brna, Za
památnými stromy Vysočiny a dalších publikací.
V závěru besedy se uskuteční autogramiáda
knižní novinky.
Šachový Memoriál Romana Bruknera
Fanoušci královské hry, která má v Havlíčkově
Borové vybudovanou velmi slušnou tradici,
se mají opět na co těšit. Už tuto sobotu
26. listopadu se bude pod patronací Městyse
Havlíčkova
Borová
konat
v pohostinství
U Havlíčka šachový turnaj, letos poprvé
s názvem "Memoriál Romana Bruknera."
Hlavním pořadatelem je pan Petr Kačor. Hlásit se
mohou
dospělí,
kteří
platí
startovné
120 korun. Děti naopak nic neplatí. Klání začíná
v 8:30 hodin.
Zájezd na Veselý Kopec
Rada městyse pořádá v neděli 11. prosince zájezd
na Veselý Kopec u Hlinska. Odjezd autobusu

bude z náměstí v 8.15 hodin. Od 9.00 hodin
začíná na Veselém kopci vánoční j annark.
Prohlídku
vánočně
vyzdobeného
skanzenu
ukončíme do 12.00 hodin. Potom přejedeme do
Hlinska v Čechách, kde bude volný pohyb do
15.00 hodin, případně podle přání i déle.
V Hlinsku je možno navštívit v městském muzeu
a galerii výstavu betlémů a vánočních ozdob,
která je na ploše téměř 200 m2• V hlineckém
betlému
budou
otevřeny
tři
chaloupky
s řemeslnými dílnami.
Přihlásit se můžete na úřadu městyse u paní Jitky
Škaredové. Kapacita autobusu je 45 míst.
Příspěvek na dopravu je dobrovolný a můžete ho
uhradit při vstupu do autobusu. Vstupy si hradí
každý sám.
Rozpočet na rok 2012
Rada připravuje rozpočet na rok 2012. Na
prosincovém
zasedání
budeme projednávat
jednotlivé kapitoly. Rozpočet bude zveřejněn
na úřední desce. Žádám občany, aby se s ním
seznámili.
Rodný domek Karla Havlíčka Borovského
V rodném domku je v provozu místní knihovna,
kde začala od 1. listopadu pracovat paní Jana
Tmková. Úřední hodiny jsou v úterý a v sobotu
vždy od 14.00 do 17.00 hodin. První dojmy paní
Tmkové nejsou radostné, neboť knihovnu
navštěvuje malý počet občanů. Spíše to jsou starší
lidé, s mládeží to nevypadá dobře.
V muzeu je dočasně přerušen provoz. Do konce
listopadu se mohou na úřad městyse hlásit
zájemci o místo průvodkyně. Termín pro
přihlášení zřejmě posuneme až do konce
prosince.
Poté rozhodneme,
jak
budeme
pokračovat dále. Návštěva muzea je zatím možná
jen po dohodě s úřadem městyse, který musí
zajistit průvodkyni, což není jednoduché.
Rekonstrukce silnice bude příští rok
Rekonstrukce silnice se uskuteční v roce 2012.
Proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo
11 dodavatelů. Byl proveden výběr dodavatele.
Bližší informace k tomuto tématu sdělíme
v prosincovém vydání Borovských listů.
Kácení stromů - povolení
Při kácení stromů je nutno dodržovat stanovená
pravidla, jejíchž součástí je i žádost o pokácení
dřevin. Žádám občany, aby tato pravidla
dodržovali a bez povolení kácení neprováděli.
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Tradiční vánoční besídka
bude v neděli 18. prosince od 13.30 hodin
v místní sokolovně. Žáci základní školy se
představí se známou pohádkou Popelka. Vstupné
dobrovolné.
Příběhy bezpráví
Naše škola se letos opět zapojila do projektu
Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách. Stejně
jako už několik let předcházejících měli naši
deváťáci také letos jedinečnou možnost se
originálním
způsobem
seznámit
s dějinami
Československa za éry komunismu. V první části
žáci zhlédli sérii krátkých filmů vzniklé pod
taktovkou režisérů Jana Nováka a Marcela
Petrova: Příběhy bezpráví - Za železnou oponou.
Krátké, asi 13 minutové snímky, žáky stručně
seznámily s bezprávím v Československu
od
počátku let padesátých až po léta osmdesátá.
Ve druhé části projektu navštívili naši školu
pamětníci Jaromír Stojan a Jiří Fanta. Ti nás
seznámili s dějinami 50. let a vyprávěli nám svůj
osobní příběh bezpráví. Přednáška byla poučná,
všichni zúčastnění se shodli na tom, že na tyto
dějiny se nesmí zapomenout a že se musí stále
a stále připomínat.
Bezpečnost našich dětí
Jistě všichni víme jak je složitá bezpečnost dětí
nejen na silnicích, ale i v domácím a školním
prostředí. Přestože se této problematice ve škole
věnuje spoustu času, reagovali jsme na výukové
programy Městské policie z Havlíčkova Brodu,
která se zabývá prevencí kriminality a sociálně
patologických jevů. Dvě policistky, které přijely
do naší školy postupně seznamovaly žáky nejen
s bezpečností na silnicích, ale především ~y
celorepublikový problém o "únosech dětí". Záci
na prvním stupni např. popisovali svého
zmizelého spolužáka a snažili se rozpoznat
z fotografií dospělých lidí pedofila. Dozvěděli se
jednu základní a dost důležitou informaci.
Pedofila nepoznají podle vzhledu ani podle
chování. Tudíž pro ně vyplynulo, že se nemají
bavit se žádným cizím člověkem.
V závěru
dostali reflexní samolepky, které si měli nalepit
na oblečení pro lepší viditelnost. Na druhém
stupni se zaměřily především na pojmy trestní
čin, domácí násilí a kyberšikanu.
Právě
o posledním pojmu se dozvěděli podrobněji žáci
osmé třídy, kteří byli pozváni přímo na ústřednu
do Havlíčkova Brodu. Tam se přesvědčili, jak
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nebezpečné a zrádné jsou tzv. sociální sítě, např.
facebook.
Věřím, že si žáci při poutavém
povídání uvědomili, jak je důležité chránit si své
osobní údaje i soukromí. A co my, rodiče? Víme,
co právě dělá a kde je naše dítě??
( TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA INFORMUJE
Plesová sezóna klepe na dveře
Pomalu se blíží konec roku 2011. Oslava
Silvestra se v borovské sokolovně tentokrát konat
nebude. V minulých letech se pořadatelé snažili
připravit pro návštěvníky program téměř na přání,
ale ze strany veřejnosti nebyl zájem. Dělat
"Silvestra" pro 60 - 80 návštěvníků není
příjemné. Je to škoda především pro občany
našeho městyse, kteří se naučili slavit konec roku

MAs HAVLÍČKŮV KRAJ, '
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA
PŘIBYSLAV,
MĚSTO PŘIBYSLAV, KLUB SENIORŮ
POHODA PŘIBYSLA V
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ .
BENEDTIKTUSCHOTĚBOŘ
Vás srdečně zvou na slavnostní zahájení
společné soutěžní výstavy

BEZ STROMEČKU
NEJSOU VÁNOCE
v neděli 27. 11. 2011 v 16 hodin, ve
výstavní síni Kurfůrstova domu v
Přibyslavi.
Čtrnáct obcí Havlíčkova kraje, společně s
partnery, nachystalo vánoční stromečky
na soutěžní výstavu.
Na zahájení si pro Vás občanské sdružení
Benediktus připravilo vánoční jarmark.
Každý návštěvník může předat svůj hlas
nejhezčímu stromečku.
Výstava potrvá do 31. prosince 2011.
O nejhezčí stromeček můžete hlasovat
do 23. 12. 2011.

)

na různých soukromých nebo společenských
oslavách a o společnou zábavu zájem nemají.
Průřezově se jedná o všechny věkové kategorie.
Na rozdíl od Silvestra se plesy konat budou
a bude jich celkem pět. V sobotu 14. ledna mají
svůj ples myslivci. Hned další týden v sobotu
21. ledna bude obecní ples. Následující sobota
28. ledna bude volná. V sobotu 4. února
pokračuje plesová sezóna hasičským plesem a za
týden v sobotu 11. února je ples Ume rodičů.
V sobotu 18. února bude volno a následující
sobotu 25. února budou chodit po obci maškary,
tentokrát v podání sportovců. Hned večer bude
maškarní ples, který plesovou sezónu ukončí.
, Zveme všechny občany a jejich známé na plesové
a masopustní dovádění.
'

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. ve
spolupráci se SPOZ Modlíkov pořádá

VÝSTAVU.:'
VÁNOCNÍCH'
,
o
BETLEMU
v bývalé škole v Modlíkově čp. 38
ve dnech
19.,20., 21., 22., 25., 26.
a 27. prosince 2011
vždy odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin

Pojd'te společně prožít kouzlo Vánoc
v příjemném prostředí v jedné z našich
malebných obcí Havlíčkova kraje.
Těšíme se na Vás.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do venkovských
oblastí

Jaroslava Hájková,
ředitelka obecně prospěšné společnosti
Havlíčkův kraj

Ochotnický spolek JenTak
Vás opět po roce srdečně zve na slavnostní
aneb

rozsvěcení

vánočního

stromečku

"Jak v nebi, tak i na zemi u
Přijďte všichni společné s námi rozsvítit vánoční stromeček na borovskétn náměstí
a podívat sej jak se celé nebe chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin.

Sraz: V neděli 27. listopadu 2011 v 16:30 hodin

Vánoční pohoštění
Těšíme

zajištěno.

se na Vás!

OchotnickýolVadelníspolek
lenTak HavUckovaBorová, o. s.

Vás srdečně

lYe na divadelní

předstakní"~-~~'-.Lili~

...

EBESKA. KOMlS
na motivy hry České nebe od láry Qmrmana

Vhlavních rolích uvidíte:
Jan Ámos Komenský - Kamil Hájek
Jan Hus - Jiří Kolouch
Svatý Václav - Josef Nevole
Praotec Čech - Zdeněk Štěpán
Karel Havlíček Borovský - Milan Krčá I
Babička - Klára Vencová
Rade(;ký- Miroslav Štědrý

