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Zprávy z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové
konaného dne 11. srpna a 18. srpna 2011
ZM schvaluje:
• odstoupení od smlouvy s firmou DRUPOS Projekt v.o.s., Havlíčkův Brod a zavazuje se uhradit odstupné
ve výši skutečně vzniklých nákladů
• výběr dodavatele na ČOV, který podá žádost o dotaci formou veřejné zakázky. ZM schvaluje komisi
pro výběrové řízení: Geist Jiří, Šmíd Karel a Uttendorfský Aleš. Náhradníci: Magda Hošáková, Burian
David a Hájek Otto.
• obecně závazné vyhlášky
• plán společných zařízení na KPÚ Havlíčkova Borová zpracovaný firmou Ing. Jindřich Jíra – projekce
• podání žádosti o dotaci na cestu do manty z Programu rozvoje venkova
• poskytnutí půjčky z FRB paní KJ na výměnu oken ve výši 50.000 Kč
• smlouvu o dílo mezi Ing. Václavem Pelouškem a Městysem Havlíčkova Borová na vypracování
projektové dokumentace na budovu MŠ Havlíčkova Borová čp. 266
• smlouvu o dílo mezi Ing. Václavem Pelouškem a Městysem Havlíčkova Borová na vypracování
projektové dokumentace na budovu ZŠ Havlíčkova Borová čp. 97
• smlouvu o dílo mezi Ing. Václavem Pelouškem a Městysem Havlíčkova Borová na vypracování
projektové dokumentace na budovu Úřadu městyse Havlíčkova Borová čp. 278
• smlouvu o dílo mezi firmou SAGRES-EU s.r.o., Želešice a Městysem Havlíčkova Borová na zpracování
žádosti o dotaci a její podání do Operačního programu životního prostředí pro období 2007-2013
na budovu MŠ Havlíčkova Borová čp. 266
• smlouvu o dílo mezi firmou SAGRES-EU s.r.o., Želešice a Městysem Havlíčkova Borová na zpracování
žádosti o dotaci a její podání do Operačního programu životního prostředí pro období 2007-2013
na budovu Úřadu městyse Havlíčkova Borová čp. 278
• smlouvu o dílo mezi firmou SAGRES-EU s.r.o., Želešice a Městysem Havlíčkova Borová na zpracování
žádosti o dotaci a její podání do Operačního programu životního prostředí pro období 2007-2013
na budovu ZŠ Havlíčkova Borová čp. 97
• pro výběrové řízení zadání akce III/3507 3. etapa v rozsahu dle projektové dokumentace rozdělenou na
dvě části
• poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100.000 Kč splatné do 31. 12. 2011 obci Slavětín
Příští jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová se uskuteční
ve čtvrtek 8. září 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

SLOVO HEJTMANA
Léto je pomalu za námi. Tento příjemný čas máme mimo
jiné spojený s odpočinkem a dovolenými. Pro zemědělce
je léto naopak v mnohých směrech obdobím vyvrcholení
jejich činností – žní doslovně i v přeneseném smyslu
slova, i když klasické „plechové kavalérie“ už
nevyjíždějí na rozsáhlé plochy. Zemědělci jsou pro mě
zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva, protože
jejich práce není prostou výrobou, ale jejich činnost
výrazně ovlivňuje stav naší přírody. Tím více mě mrzí, že
jsou skupinou dlouhodobě naším státem opomíjenou
a zanedbávanou. Znovu jsem se o jejich poctivé práci
a nelehkých podmínkách přesvědčil při svých letních
návštěvách. V západní Evropě situace donutila státy už
dříve k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci
přežili. Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši
zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat v této přímé
konkurenci s daleko menšími dotacemi. Dovozy
levnějších a často méně kvalitních potravin sítěmi obřích
supermarketů z celého světa jim odebírají přirozený
odbyt a nutí je často přecházet na jednostranné pěstování
plodin, po nichž je bezprostřední poptávka. Tato politika
EU je neúnosná a pro naše zemědělce likvidační.
Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců
nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští
hospodáři nějak ustojí. Ale jejich situace je už opravdu
neúnosná a řešení se nedá odkládat. Naše dnešní
nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin je varující
a pro možné krizové situace nebezpečná. Nemáme ani
žádné důležité zásoby potravin, spoléhá se na průběžné
dovozy, ale to nemusí fungovat vždy. Příroda není
fabrika, kde se dá vše přestavovat dle momentální
potřeby trhu. Největším nebezpečím pro ni je narušení
přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob
života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích,
na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování
za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co
se léta buduje, může být rychle a téměř nenávratně
zničeno. Vysočina je jedním z posledních krajů, kde se
naši zemědělci jako správní hospodáři snaží o nutnou
rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, což je
nutné i pro stav půdního fondu v budoucnosti. Ale i zde
hrozí, že ty zodpovědné hospodáře, kteří mají v sobě
po předcích smysl pro onu rovnováhu v přírodě, nahradí
časem mladší pragmatici, kteří budou i donuceni z pudu
sebezáchovy myslet hlavně na ten okamžitý zisk, aby
„přežili“. Chybí zoufale státní koncepce zemědělství,
pro přírodní prostředí je rozumná regulace a péče o ni
ve spolupráci s hospodáři nutná. Pokud se nechceme
dožít devastace tohoto dědictví našich předků. Ti žili
v mnohem obtížnějších podmínkách než my dnes
a přesto se nesnižovali k pouhému drancování přírody
podle pouhých potřeb zisku na trhu. Se samotným
slovem Vysočina se i nám domorodcům zde žijícím pojí
představa zeleně. O našem kraji platí dvojnásob než
jinde, že příroda je naším největším bohatstvím.
Vysočina je i zásobárnou životadárné pitné vody
pro největší aglomerace v republice. Želivka zásobuje
velkou část Prahy, vodní nádrž Vír s dalším napojením
zase Brno. Ochranná pásma kolem těchto zdrojů vody
znamenají další omezení pro naše zemědělce, kteří to

chápou a respektují. Oprávněně ale požadují náhradu,
která pro ně stále není, i když se o ní snažíme jednat.
Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům
pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální
orgány, o různé formy propagace regionálních výrobků.
Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné
tím, že budeme přednostně kupovat české výrobky.
A požadovat je nahlas v supermarketech, kde je nemají.
Například málo kvalitní čínský česnek je už vytlačován
žádostmi o ten náš poctivý, jehož produkce se rozšiřuje.
Doufám, že časem zavoní na pultech obchodů kromě
česneku častěji více dalších našich chutných potravin.
A taky že český zemědělec se dočká lepších podmínek
a bude moci citlivě hospodařit a řídit se svým zdravým
selským rozumem a zkušeností předků.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SLOVO STAROSTY
Rybník v Kopaninách
Rybník v Kopaninách má poškozenou hráz. Závada je již
po záruční době, přesto je firma, která výstavbu
prováděla ochotna pomoci při její opravě. Opravu
provedeme na podzim svépomocí za odborné spolupráce
firmy a Zemědělské a.s. Havlíčkova Borová. Po opravě
zamýšlíme rybník pronajmout. Zájemci o pronájem
odevzdají na úřad městyse nejpozději do 30. 11. 2011
svůj záměr, případně koncepci na využití pronajatého
rybníka. V současné době přijíždějí po zemědělských
pozemcích k rybníku nezvaní návštěvníci, kteří zde
pobývají, baví se, pytlačí a zanechávají po sobě odpadky.
K rybníku má legální přístup Martin Čejka, vedoucí
rybářského kroužku při základní škole, se svými
svěřenci.
Opravy komunikací
Pokračujeme v opravě komunikací a používáme
výspravu pomocí penetračního zásypu Patchmatik. Nyní
opravíme část náměstí a křižovatku u Netolických. Letos
ještě zamýšlíme provést opravu poničené silnice
náplavovými dešti v Železných Horkách. Tato akce
si však vyžádá větší finanční náklady.
Železné Horky
Rada městyse uskutečnila v sobotu 13. srpna setkání
s občany Železných Horek. Na bývalé zahradě místní
školy se sešlo téměř třicet obyvatel žijících v Železných
Horkách. Po dvouhodinové rozpravě jsme zjistili
a zaznamenali připomínky, spokojené i nespokojené
názory a náměty občanů. Další setkání se uskuteční
v neděli 28. srpna od 10.00 hodin, kdy se členové rady
prakticky v terénu seznámí s místními požadavky.
Z jednání bude zpracován soubor požadavků a námětů,
které bude městys postupně realizovat a řešit.
Praktický lékař pro děti
Paní MUDr. Helena Silvestrová bude v Havlíčkově
Borové ordinovat do konce září a od října převezme
ordinaci jiný lékař.
Otto Hájek, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začíná nový školní rok
Oznamuji, že provoz v mateřské škole bude zahájen
až ve čtvrtek 1. září 2011. Omlouvám se všem rodičům
za opožděné otevření mateřské školy, které je způsobeno
opožděnou dodávkou a montáží oken. V současné době
probíhají stavební, malířské a úklidové práce. V základní
škole bude nový školní rok zahájen rovněž ve čtvrtek
1. září 2011. Žáci si vezmou přezůvky a psací potřeby.
Budoucí prvňáčci se dostaví do školy v doprovodu
rodičů.
Otto Hájek, ředitel školy

MOŠTOVÁNÍ
První moštování v sobotu 3. 9. 2011
Český zahrádkářský svaz Havlíčkova Borová provede
v sobotu 3. září 2011 v době od 8.00 do 10.00 hodin
zdarma moštování. Prosím nenoste přezrálé ovoce,
zvláště ne hrušky, otrhejte i třeba červivá podzimní
a zimní jablka, z těch je mošt čirý a kvalitní. Maximální
množství ovoce je 30 kg, aby se dostalo na více zájemců.
Karel Sobotka, telefon 724008713

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Malování na asfalt a skákací hrady
Místní organizace ČSSD pořádá v pátek 26. srpna 2011
od 14.30 hodin do 17.00 hodin na hřišti u sokolovny
5. ročník soutěže pro děti malování na asfalt. Po celou
dobu budou volně přístupné dva skákací hrady.
Pro účastníky jsou připraveny drobné ceny a občerstvení.
Těšíme se na vaši účast.
Jiří Zvolánek

LETNÍ KINO
Letní kino už je za dveřmi – nezapomeňte přijít!
Jak jsme již dříve avizovali, na sklonku letošního léta
čeká obyvatele Havlíčkovy Borové i její návštěvníky
příjemná novinka. Na asfaltovém hřišti u sokolovny bude
totiž po letech oživeno promítání pod širým nebem, které
vždy bývá příjemným zpestřením večera. Ze své pojízdné
maringotky nám ho zprostředkuje pan Jiří Čáslavský.
Proto neváhejte a přijďte se i Vy po tři letní večery
podívat na tři oblíbené snímky, které hýbou filmovou
veřejností. Občerstvení je zajištěno na každý večer
a sponzoruje ho Pohostinství a Koloniál Havlíček.
Vstupné na každý film je pro všechny příchozí diváky
dobrovolné. Náklady na akci hradí Městys Havlíčkova
Borová. Víte, že v rámci Havlíčkobrodska se pojízdné
kino u nás představí letos naposledy? Neseďte tedy doma
u televize a přijďte i se svými blízkými a přáteli strávit tři
příjemné letní večery v letním kině u sokolovny!
Program
Úterý 30.8. Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
Středa 31.8. Harry Potter a Relikvie smrti
Čtvrtek 1.9. Lidice
Začátek promítání je naplánován na 20.45 hodin.
Jakub Janáček

Pracovní místo
Městys Havlíčkova Borová oznamuje, že přijme
do hlavního pracovního poměru na dobu určitou
od 15. 10. 2011 do 30. 11. 2013 ekonomku. Jedná se
o zástup po dobu mateřské dovolené paní Magdy
Hošákové.
Podmínky k přijetí:
Ekonomické vzdělání
s maturitou, praxe v oboru minimálně 3 roky,
znalost účetnictví a rozpočtu, znalost práce na PC,
další znalosti a dovednosti jsou vítány. Písemné
žádosti spolu se strukturovaným životopisem a kopií
maturitního vysvědčení zasílejte nebo odevzdejte
do 30. 9. 2011 na Úřad městyse Havlíčkova Borová,
Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová. Bližší
informace získáte na této adrese nebo na telefonních
číslech 569 642 020, 569 642 200.

SPORT
Áčko úspěšné napůl,
béčko prvotní zklamání už napravilo
Tak jako každý rok, tak i letos, startují v srpnu opět
naplno fotbalové soutěže. Tři utkání už má za sebou
havlíčkoborovské áčko i béčko, na svůj start zatím čekají
naši žáci. Dospělým se prozatím daří „tak napůl“.
A tým:
Havlíčkova Borová – Tis 1:1(0:1)Hosté se na mokrém
terénu představili jako technicky zdatný tým a v první
půli se střelou Krajíčka dostali do vedení. Brzy po pauze
srovnal zblízka Radek Janáček. Šance se poté střídaly
na obou stranách, ale další branka již nepadla.
Branka: Radek Janáček
Lípa – Havlíčkova Borová 4:2(0:1)Hosté velmi solidně
zvládli hodinu hry, kdy po dvou krásných trefách Petra
Veselého vedli už o dvě branky. Totální kolaps
v závěrečné půlhodině, kdy obdrželi hned čtyři branky, je
však stál jakoukoliv naději na body.
Branky: Petr Veselý 2
Havlíčkova Borová – Pacov B 2:1(0:0)V poli se hrála
poměrně vyrovnaná partie, ale evidentně více šancí si
vypracovala Borová. Domácí sice nejprve několik
gólovek spálili, ale pak se prosadil po centru Němec
a chvíli po něm utěšenou střelou Veselý. Hosté už pouze
dokázali korigovat. Branky: Lukáš Němec a Petr Veselý
B tým:
Maleč – Havlíčkova Borová 1:0(0:0)Na úvod sezóny se
v Malči hrál fotbal bídné úrovně. Borové v prvním
poločase neuznal sudí gól, ve druhé půli byli domácí
o něco lepším celkem a čtvrt hodiny se jim jedinou trefou
podařilo zápas rozhodnout.
Havlíčkova Borová – Úsobí 2:0(1:0)Za borovské béčko
tentokráte střílely „mladé pušky“ Sobotka a Fikar, kteří
věkem spadají ještě do dorostu. První se trefil
už v prvním dějství pěkně z voleje po centru ze strany,
Fikar přidal gól ve druhém poločase z dorážky.
Branky: Sobotka, Fikar
Keřkov B – Havlíčkova Borová 0:6(0:2)Domácí, kteří
měli vážné problémy se k zápasu vůbec sejít, nemohli být
a ani nebyli hostům z našeho městyse vyrovnaným
soupeřem a celkové skóre mohlo být ještě výraznější.
Branky: Karel Šmíd 2, Josef Klement 2, Jakub Antl, Aleš
Frőhbauer
Jakub Janáček

První ročník Borovské desítky se vydařil nad
očekávání
V sobotu 30. července se v našem městysi uskutečnil
první ročník běžeckého závodu na deset kilometrů
s názvem, který snad ani jiný být nemohl – Borovská
desítka 2011. A nutno dodat, že první ročník byl
nad očekávání úspěšný. Na startu trati, která vedla
od vodárny po okolních lesích až na fotbalové hřiště, se
představilo hned 46 běžců nejen z Borové, ale i z jiných
obcí a měst. Mimo jiné z Havlíčkova Brodu, Chotěboře,
Prahy, Světlé nad Sázavou, Hlinska, Vepřové, Oudoleně,
nebo třeba Rozsochatce. Deštivé počasí sice nebylo
ideální pro diváky, kterých se však také sešlo dost,
ale skvělé pro běžce, a tak byly k vidění i opravdu
výborné sportovní výkony, kterým v závěru aplaudovala
slušně zaplněná tribuna. Vítězem se díky skvělému finiši
v cílové rovince stal vyhlášený vytrvalec Jiří Brychta
z Havlíčkova Brodu, kterému doslova na záda dýchali
dva další borci ve skvělém čase 37:03 (viz. výsledková
listina). Vítězi se však stali všichni, kteří na první ročník
přišli a zúčastnili se, ostatně nikdo závod nevzdal
a do cíle se zdárně dostal úplně každý!
Celá akce byla úspěšná i díky tomu, že Městys
Havlíčkova Borová věnoval na celou akci pět tisíc korun,
za což mu patří veliký dík. Děkujeme i Davidu
Burianovi, ostatním sponzorům a všem, kteří se
na pořádání běžeckého klání jakkoliv podíleli.
Ze závodu bychom rádi udělali příjemnou letní
prázdninovou tradici. Doufáme, že i příští rok bude účast
minimálně tak hojná jako letos.
Jakub Janáček, Zbyněk Zelený
Tabulka: Výsledková listina (prvních deset míst)
pořadí

startov
ní číslo

1

12

Jiří Brychta

Havl. Brod

37:03

2

6

František Tichý st.

Světlá nad Sázavou

37:05

3

18

Jiří Beránek

Havl. Brod

37:06

4

26

Jan Tůma

Havl. Brod

41:29

5

47

Petr Stránský

Havl. Brod

42:47

6

3

Patrik Kučera

Havlíčkova Borová

43:57

7

9

František Tichý ml. Světlá nad Sázavou

43:57

8

7

Petr Štěpánek

Praha

43:59

9

2

Zbyněk Zelený

Havlíčkova Borová

44:01

10

16

Jaroslav Málek

Chotěboř

44:17

jméno a příjmení

bydliště

čas

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ o. p. s.
Havlíčkův kraj se vám představuje...
Rok 2011 můžeme označit rokem Karla Havlíčka
Borovského. V říjnu uplyne 190 let od jeho narození,
v červenci jsme si připomenuli 155 let od jeho úmrtí,
v prosinci tomu bude 160 let, co Havlíčka nechal Bach
odvézt do Brixenu. Městys Havlíčkova Borová pořádá
3. září 2011 Havlíčkovskou slavnost. Protože Místní
akční skupina (MAS) Havlíčkův kraj se k odkazu
borovského rodáka hlásí, chce také svým doprovodným
programem přispět ke zdárnému průběhu Havlíčkovské
slavnosti v Havlíčkově Borové.
Pracovní skupina „Ženy“ MAS Havlíčkův kraj se
tentokrát sešla ve Štířím dole u Hluboké. Na programu
byla příprava společné akce „Havlíčkův kraj se vám
představuje“, která se uskuteční právě v sobotu 3. září
odpoledne v Havlíčkově Borové. Naleznete nás
v modrém domečku „Lukšova chalupa“ hned vedle
rodného domku Karla Havlíčka Borovského.
MAS sdružuje 14 členských obcí, 1 příspěvkovou
organizaci, 7 neziskových organizací, 6 podnikatelů a 4
podnikatele v zemědělství. Prostřednictvím MAS mohou
žadatelé zažádat o dotace z Programu rozvoje venkova.
Na prezentační akci v Havlíčkově Borové budou tedy
představeny jednotlivé obce a úspěšné projekty
realizované z tohoto programu v našem regionu.
A nejen to!
Pro sváteční odpoledne jsou pro návštěvníky nachystány
posvícenské Štířodolské koláče, kmín od Družstva
vlastníků půdy a majetku ze Slavíkova, chutné klobásky
od Zemědělské akciové společnosti Krucemburk, sladké
pokušení z cukrárny Fontána Přibyslav, ochutnávka
výpěstků ze zahrádek, káva, čaj a víno z Moravy. Na své
si přijdou i malí návštěvníci, kteří si mohou ověřit svoje
znalosti o Havlíčkově kraji v malém soutěžním kvízu.
Na úspěšné soutěžící čeká sladká odměna a nově vydané
pexeso.
Půjdete-li kolem, určitě se zastavte!
Jaroslava Hájková, ředitelka společnosti

Pozvání starosty
Srdečně zvu všechny občany, návštěvníky našeho městyse a hosty na Havlíčkovské slavnosti, které se budou konat od pátku
2. 9. 2011 do neděle 4. 9. 2011. Začínáme pátečním odpolednem, které bude pro děti. Hlavní program se uskuteční v sobotu
odpoledne. Řazení průvodu začne ve 13.00 hodin u staré školy Havlíčkovy. Po průvodu městysem proběhne za zvuku státní
hymny kladení věnců u pomníku Karla Havlíčka Borovského, dále bude následovat zábavný program na náměstí. Po jeho
skončení se mohou zájemci podívat do rodného domku KHB, mohou zhlédnout výstavu v knihovně „Poznej Havlíčkův kraj“,
zajímavá bude i prezentační výstava Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, která se uskuteční v Lukšově chalupě, zájemci si
mohou prohlédnout mateřskou a základní školu. Slavnostní den bude zakončen taneční zábavou na náměstí. Celé odpoledne
a večer budou znít tóny kapely pana Milana Slaniny AMIX a Sklenařinka. Havlíčkovské slavnosti budou zakončeny v neděli,
kdy bude na náměstí posvícenská mše svatá. Ještě před Havlíčkovskými slavnostmi se vás pokusíme naladit od úterý 30. 8.
do čtvrtka 1. 9. promítáním filmů v „letním kině“ na asfaltovém hřišti u sokolovny. Filmová nadílka bude ukončena v pátek
v sokolovně, kde bude nejprve promítán film pro děti a večer bude následovat filmové představení pro dospělé. Udělejte si čas
a přijďte si užít letní slavnostní dny. Na všech akcích bude zajištěno občerstvení.
Otto Hájek, starosta

