Říjen
2010
Ve čtvrtek 7. října jsme se navždy rozloučili s naším panem starostou Romanem Bruknerem.
Vzpomínejme na něho s úctou. Za 16 let vzájemné spolupráce jsem ho znala jako člověka
přímého, starostlivého a poctivého, který svoji funkci bral jako službu s prvořadým zájmem
o rozvoj městyse a zlepšení života v Havlíčkově Borové.
Jaroslava Hájková

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta městyse Havlíčkova Borová podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Obce Havlíčkova Borová se uskuteční
dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je zasedací místnost Úřadu městyse v Havlíčkově Borové,
Náměstí 278.
3. Voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasování lístky. V den voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Pozn.: Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti, mohou
požádat na úřadu městyse o návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.

Úřad městyse
Úřad městyse Havlíčkova Borová oznamuje, že vodné a stočné za období 5/2010 – 9/2010 se bude vybírat
do 29. 10. 2010 v kanceláři úřadu městyse. Cena vodného a stočného je 18,- Kč/m3 (vodné 12,- Kč/m3, stočné
6,- Kč/m3), pro podnikatele 20,- Kč (vodné 12,- Kč/m3, stočné 8,- Kč/m3).
Dále připomínáme, že do 29. 10. 2010 je splatný poplatek za vývoz popelnice.
!!!
•

V pátek 15. 10. 2010 od 13.30 hodin bude z důvodu voleb Úřad městyse Havlíčkova Borová uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

•

V průběhu bourání čp. 66 „Brožovo“ bylo staré dřevo odvezeno na hromadu pod hřiště u vodárny.
Máte- li někdo zájem si vybrat dřevo pro svoji potřebu, můžete. Jen vás vyzýváme k opatrnosti.

•

Změna ve vývozu komunálního odpadu – od měsíce října bude firma ODAS Žďár nad Sázavou provádět
svoz komunálního odpadu každý čtvrtek.

Slovo má místostarostka
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych ve stručnosti shrnula uplynulé čtyřleté volební období. V následujících tabulkách naleznete
přehled dotací z různých dotačních titulů.
Rok

Akce z Programu obnovy venkova

2006
2006
2009
2010

Výtah na zdravotní středisko
Nátěr oken a fasády na budově ZŠ
Oprava kulturního domu v Peršíkově – fasáda, okna
Stavební úpravy uvnitř kulturního domu v Peršíkově –
společenská místnost a sociální zařízení

Celkové náklady
(v tis. Kč)
376
284
330
Akce není dokončena

Získaná dotace
(v tis. Kč)
180
127
134
111

990

552

Celkem
Rok

Akce Fond Vysočiny

Celkové náklady
(v Kč)

Získaná dotace
(v Kč)

2006
2006

Jednorázové akce – Borovské hry
Edice Vysočiny – kniha s názvem „Havlíčkova Borová ve
svědectví starých pergamenů“
Systém sběru a likvidace odpadů – nákup kontejneru na
papír
Rozvoj mikroregionů - školení a částečná úhrada nákladů
na vedení Svazku obcí Borovsko – nositelem projektu
Havlíčkova Borová
Rozvoj mikroregionů – školení a částečná úhrada nákladů
na vedení Svazku Přibyslavsko
Rozvoj mikroregionů – rozvoj komunálních služeb Svazku
obcí Borovsko – nositelem projektu Havlíčkova Borová
Rozvoj mikroregionů – dostavba požární zbrojnice v obci
Havlíčkova Borová – mikroregion Přibyslavsko
Rozvoj vesnice + dotace z Programu obnovy venkova –
rekonstrukce cesty do Železných Horek a Peršíkova
Čistá voda - projekt na výstavbu ČOV
Sport pro všechny - „Šachy – sport pro všechny“ - činnost
šachového kroužku
Naše školka

49.902,321.000,-

16.920,100.000,-

19.040,-

9.140,-

40.000,-

20.000,-

60.000,-

30.000,-

678.255,-

339.031,-

4.386.135,-

400.000,-

1.440.000,-

150.000,116.000,311.000,15.414,-

2006
2006
2006
2006
2006
2008
2008
2009
2010
Celkem

700.000,38.536,Akce je před
dokončením
7.732.868,-

100.000,1.607.505,-

Přehled přidělených dotací z národních, EU a dalších zahraničních programů
Rok

Program

2005 až
2006
2005 až
2006

Akce

Celkové náklady
(v Kč)

Přidělená dotace
(v Kč)

Infrastruktura EU

Odbahnění rybníka Podhorák

5.331.043,-

4.582.097,-

Výstavba a technická
obnova vodovodů MZ ČR

Vodovod H. Borová – II.
tlakové pásmo

4.386.135,-

2.058.000,-

2006

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Vybudování ZTV k parcelám
u vodárny

2.000.000,-

800.000,-

2007

MMR ČR – Program
obnovy venkova

Úprava půdních prostor v
budově „U Lukšů“

509.000,-

220.000,-

2006

Ministerstvo kultury ČR

Poznej Havlíčkův kraj

37.632,-

10.000,-

2006

Agentura pro životní
prostředí

Péče o zeleň – úprava aleje
u vodárny

101.000,-

60.000,-

2007

Ministerstvo pro místní
rozvoj

5.030.000,-

2.750.000,-

2008

MMR ČR – Program
obnovy venkova

500.000,-

300.000,-

2008

Ministerstvo kultury –
Program regenerace
památkových zón
SZIF – LEADER, MAS
Havlíčkův kraj

Rekonstrukce nebytových
prostor v domě čp. 110
(bývalý MNV)
Stavební
úpravy
domu
„U Lukšů“ - klubovna, sociální
zázemí
Oprava podezdívky a oplocení
pomníku KHB

350.000,-

175.000,-

973.251,-

736.071,-

6.805.701,-

6.125.134,-

2009

Dostavba klubovny v prvním
patře hasičské zbrojnice

2009

Fondy EU a Státního
fondu životního prostředí

Výstavba sběrného dvora a
kompostárny

2009

MK ČR – knihovna 21.
století

Poznej Havlíčkův kraj

5.066,-

5.000,-

2009

MK ČR – VISK 3

Vybavení Místní knihovny –
informační systémy

34.109,-

58.000,-

2009

Státní rozpočet

Budova ZŠ

Zhruba 6,5 mil.

3.000.000,-

2010

Státní zemědělský
intervenční fond – MAS
Havlíčkův kraj
MK ČR

Parkoviště a přístupová cesta
ke hřbitovu a kostelu
Havlíčkova Borová
Poznej Havlíčkův kraj

2.198.515,-

1.648.886,5.000,-

MK ČR – Program
regenerace památkové
zóny

Oprava schodů u domku KHB

Akce není
uzavřena
Akce není
uzavřena

2010
2010
Celkem

cca 34.761.425,-

50.000,22.583.188,-

Přehled přidělených dotací z kraje Vysočina
Rok

Program

Akce

2007

Zásady kraje Vysočina

Pasport místních komunikací

2009

Zásady kraje Vysočina

Oslava výročí 720 let založení
městyse a žehnání praporu

Celkem

Celkové náklady
(v Kč)
30.771,-

Přidělená dotace
(v Kč)
20.224,-

102.153,-

61.292,-

132.924,-

81.516,-

Rok

Akce financované z obecního rozpočtu

Celkové náklady v tis. Kč

2006

Rekonstrukce sociálního zařízení a plynofikace budovy Mateřské školy
Havlíčkova Borová
„Nový dům“ čp. 220 - výměna oken do ulice a dveří do dvora
Příspěvek na činnost SDH
Příspěvek na činnost Mysliveckému sdružení
Příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol
Příspěvek o. s. JenTak H. Borová na zvučící aparaturu
Ulice Pivovarská (silnice III/3507) - vybudování splaškové kanalizace,
přípojek do kanalizací dešť ové a splaškové a chodníků včetně
parkovišť
Prapor městyse
Projektová dokumentace na ZŠ
Odbahnění rybníka v Peršíkově
Opravy místních komunikací
Odbahnění rybníka u vodárny
Úprava veřejného prostranství pod kapličkou v Peršíkově
ČOV – projektová dokumentace
Demolice čp. 66 „Brožovo“

313.629,-

2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2010
Celkem

209.469,20.000,15.000,190.000,45.000,Přes 5,5 mil. Kč
83.000,220.000,41.650,400.000,103.352,106.278,311.000,Krajská Správa a údržba
silnic - bezúplatně
cca 7.558.378,-

2009 - NOKIA – Připoj se – dotace ve výši 30.000,- Kč, kterou získala skupina neorganizovaných mladých
a postarala se o osázení záhonu okolo pomníku KHB na náměstí a nátěry laviček a turistického odpočívadla,
posílení odpadkovými koši.
Do projektu se mohl zapojit každý, vše bylo na bázi dobrovolnosti PROTO: PŘIPOJ SE!
Určitě jsem nevypsala všechny akce, ale snad ty rozsáhlejší jsem uvedla.
Svazky obcí
Městys Havlíčkova Borová je členem tří dobrovolných svazků obcí a jedné obecně prospěšné společnosti.
Nejbližší sousedé – Oudoleň, Slavětín a Jitkov, společně s městysem, tvoří dobrovolný svazek obcí „Svazek obcí,
plynofikace obcí Borovsko“. Borovsko v uplynulých letech společně získalo dotaci na plynofikaci obcí
Havlíčkova Borová, Oudoleň a Slavětín ve výši zhruba 5 mil. Kč. Svazku obcí se v letech 2003-2006 podařila
získat dotace z kraje Vysočina z Programu obnovy venkova 1.014.031,- Kč na pořízení traktoru a komunální
techniky.
Svazek obcí Přibyslavsko
Prostřednictvím svazku obcí Přibyslavska byla získána v roce 2006 dotace 400 tis. Kč na výstavbu Požární
zbrojnice. Funguje společný integrovaný projekt nakládání s odpady.
Svazek obcí Podoubraví
V průběhu let trvání svazku byl zpracován projekt strategického rozvoje, který pomohl otevřít cestu k podporám
z programu SAPARD, byly vybudovány cykloturistické trasy, turistická odpočívadla, značení, vyrobeny
propagační materiály a další. Představitelé Svazku se zasloužili o navrácení historického titulu městys. Obce
Svazku každoročně pořádají tzv. Podoubravský víceboj. Významnou společnou akcí roku 2009 bylo
Podoubravské kraslicové stromořadí. Na výrobě velikonočních vajíček se podílela i ZŠ Havlíčkova Borová
a někteří občané našeho městyse. V Borové se společně podařilo ozdobit a navléci 2 222 vejdumků.
Obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj (Místní akční skupina = MAS)
Sdružuje 14 obcí, které získávají dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím SZIF. Městys získal
dotaci ve výši 736.071,- Kč na dostavbu klubovny v prvním patře hasičské zbrojnice. V letošním roce je
na dostavbu parkoviště a přístupové cesty ke kostelu a hřbitovu přislíbena dotace ve výši 1.648.886,- Kč.
Borovské hry
V minulosti se Havlíčkova Borová zapojila do celostátního neformálního setkávání obcí majících v názvu
„Borová“. V roce 2011 se budou Borovské hry konat opět u nás (poslední červnový víkend).

„Živá obec Havlíčkova Borová“
V průběhu čtyřletého období se v Havlíčkově Borové odehrálo také několik kulturně společenských akcí.
Namátkou některé vybírám:
Rok 2006 - Sraz rodáků a Havlíčkovské oslavy
Rok 2007 – otevření stálé výstavy díla Viktora Dobrovolného, návštěva z Brixenu, celostátní Setkání knihovníků
– obhájení titulu Knihovna roku 2005, oslava výročí 120. let založení SDH, vystoupení pana profesora Radovana
Lukavského a Břízova chrámového sboru z Kameniček s literárně hudebním pásmem Popelka nazaretská
Rok 2008 – 40. výročí založení fotbalového oddílu
Rok 2009 - Žehnání praporu a 720 let od první písemné zmínky o Borové, Farní shromáždění farností Havlíčkova
Borová a Velká Losenice
Rok 2010 – Žehnání praporu farnosti Havlíčkova Borová
Každoročně se pravidelně odehrávají různé akce: stavění a kácení máje, hasičské soutěže, divadelní
představení, rybářské závody, fotbalová utkání, šachové turnaje, vystoupení žáků při školních besídkách,
rozsvícení vánočního stromku, vánoční představení na pavlači, charitativní sbírky, Tříkrálová sbírka, Peršíkovští
obnovili pouť v kapličce, loni v létě připravili akci Peršíkovské autokino atd. Na tom všem se podílí ochotní
občané a členové místních spolků. V obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Myslivecké sdružení,
ochotnický spolek JenTak, Český zahrádkářský svaz (bez moštování si už někteří nedokážou ani podzim
představit). Žádná akce se neudělá sama a bez lidí, kteří jsou ochotní něco zdarma udělat pro ostatní, by to nešlo.
Děkuji!
Zvlášť děkuji těm, kteří se věnují dětem a mládeži a předávají ji své zkušenosti. Tato práce není nikdy dostatečně
doceněná, ale pro další pokračování jakékoli spolkové činnosti, je nezbytná.
Děkuji hasičům za účast v soutěži "O pohár poslance Parlamentu ČR" v sobotu 18. září 2010 v Havlíčkově
Brodě. Ze 41 družstev se naši umístili na osmém místě. Chci poděkovat také fotbalistům za reprezentaci v I. A
třídě, skupiny A - kraje Vysočina. Nemohu opomenout pochválit pomoc Zemědělské a. s. Havlíčkova Borová
při zajištění autobusové dopravy školních dětí v měsíci září 2010. Akciovka nám vyšla vstříc a přispěla tak
k bezpečné dopravě žáků z okolních obcí.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem, kteří se staráte o vzhled svých domů, upravenost zahrádek a veřejných prostranství, pomáháte
sousedům, upevňujete přátelské vztahy, jste schopni přijít na brigádu jen proto, že Vám není lhostejné, jak to
v naší Borové vypadá.
Závěrem děkuji zastupitelům, členům finančního výboru, členům majetkové a ekologické komise
a zaměstnancům městyse.
Novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů do dalších čtyř let práce pro obec.
Jaroslava Hájková, místostarostka
Stručné statistické údaje
Rok
Svatby

Rozvody

Narození

Zemřelí

Počet obyvatel k 31. 12.

2006

3

1

7

6

937

2007

14

3

12

10

942

2008

9

4

8

10

912

2009

12

5

7

7

933

2010

6

2

9

3

956 (počet k 30. 9.)

Sbor dobrovolných hasičů
Sběr železného šrotu
V sobotu 16. října 2010 se uskuteční v naší obci sběr kovového odpadu, připravte jej před své domy. Sběr
proběhne také v osadách Železné Horky a Peršíkov.
S těžkými kusy Vám rádi pomůžeme.

Tělovýchovná jednota Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová – oddíl kopané
Vás srdečně zve do místní sokolovny na zábavu
sobota 13. 11. 2010 – kapela MOGUL rock
Přijďte se pobavit!!! Na Vaši účast se těší pořadatelé…

Ochotnický spolek JenTak
Divadelní Přibyslav 2010
Srdečně Vás zveme do kulturního domu v Přibyslavi, kde v sobotu 6. listopadu 2010 v 19.00 hodin vystoupíme
s naším divadelním kusem „Vlasta“.
Přijďte se od srdce zasmát J
V rámci našeho dalšího chystaného představení bychom Vás chtěli požádat o pomoc se sbíráním materiálu, který
budeme potřebovat. Naše tvůrčí mozečky opět zapracovaly a vymyslely něco… ale to se brzy dozvíte.
Konkrétně se jedná:
• obaly od čokolád (100g, 200 g – Orion, Milka, Zora apod.)
• „zlaté“ hliníkové obaly od paštik (Májka, Matěj, Svačinka apod.)
• obaly od lentilek (krabičky hranaté, kulaté, různé velikosti)
Sběrné místo: Památník KHB.
Moc děkujeme za Vaši pomoc.

Kam s odpadem ???
Některé mýty v oblasti třídění odpadů
1. Stejně se to sype na jednu hromadu – nikoli po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají
dohromady.
2. Je to jenom módní výstřelek, který pomine - třídit odpady není nic módního – jedná se spíše
o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.
V minulých stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský), dále zpracovával. Především na
vesnicích se málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval.
3. Jsem na třídění už starý, to je pro mladý - Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že
pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.
Jak správně třídit odpad se dozvíte nejvíce na internetu (www.jaktridit.cz), jelikož ne každý má tu možnost
informovat se z tohoto zdroje, je od dnešního dne na úřední desce vyvěšena nástěnka o problematice třídění
odpadu. Snad Vám bude nápomocná a zlepšíme tak celkovou situaci v naší obci.

Poděkování
Dobrý den,
jménem obce Oldřichov v Hájích Vám i všem občanům Havlíčkovy Borové vyjadřuji převelké díky za finanční
pomoc k obnově života v obci po bleskové povodni. Váš zájem o naši obec mě těší již z důvodu, že sdělovací
prostředky nás míjejí, jako kdyby se nás povodeň netýkala, i když máme vyčíslené škody jen na komunikacích
a mostních objektech na 24 mil. korun, nepočítaje masivní sesuv kamene, na jehož sanaci je potřeba dalších 4,3
mil. korun.
S upřímným poděkováním Vás zdraví
Jaroslav Tichý, starosta obce Oldřichov v Hájích
Děkujeme všem za účast, projevenou soustrast, květinové dary, při posledním rozloučení s panem Romanem
Bruknerem.
Rodina Bruknerova

