Městys Havlíčkova Borová
a osady Peršíkov a Železné Horky

Strategické cíle v oblasti
podpory rodin
na období 2020 – 2023

Tento dokument logicky vychází z Programu rozvoje městyse Havlíčkova Borová na období
2018
až 2023, zároveň ale také z Prorodinné politiky Kraje Vysočina a z Koncepce rodinné politiky
MPSV z roku 2017. Analytickou část Programu rozvoje městyse, ze které dokument vychází, zde
nebude opakována, oba dokumenty chápeme jako provázané.

STRATEGICKÉ CÍLE PODPORY RODIN V MĚSTYSI
HAVLÍČKOVA BOROVÁ A OSADÁCH PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ
HORKY
NA OBDOBÍ 2020-2023:
1. Vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin
2. Podpora a zajišťování služeb pro rodiny
3. Podpora sportovních, kulturních, tvůrčích a vzdělávacích aktivit
pro rodiny
Cílovou skupinu tvoří všichni občané městysu, neboť oblast rodiny chápeme
komplexně jako průřez všemi generacemi. S ohledem na velikost obce a její historii je
zde komunitní a mezigenerační prvek zastoupen při veškerém společenském dění.
Strategické cíle v oblasti podpory rodin si kladou za cíl posilovat toto zdejší specifikum a
vytvářet, posilovat a podporovat podmínky vedoucí k tomuto cíli.

SOUČASNÝ STAV PODPORY RODIN V MĚSTYSI HAVLÍČKOVA
BOROVÁ A OSADÁCH PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY:
1. Životní podmínky pro fungování rodin:
- PODPORA BYDLENÍ A VÝSTAVBY. Technická vybavenost pro výstavbu rodinných domů
probíhá (lokalita U Vodárny I, U Vodárny II, Stránského), sociální bydlení (startovací byty),
prodej obecních bytů do soukromého vlastnictví.
- DĚTSKÁ HŘIŠTĚ. V současnosti obec disponuje dvěma dětskými hřišti, pouze pro nejmenší
děti. Chybí hřiště/areál pro dospívající teenagery, centra aktivního odpočinku, která by
mohli využívat všichni občané a sloužila by pro mezigenerační setkávání. V Peršíkově a
Železných Horkách dětská hřiště/centra aktivního odpočinku zcela chybí.
- SOKOLOVNA. Prostor pro komunitní setkávání (plesy, karnevaly, taneční zábavy,
promítání, divadelní představení, koncerty). Zázemí TJ Sokol Havlíčkova Borová, v zimním
období tréninky fotbalistů. Klubovnu zde využivá Spolek TrojHáček, v roce 2020 i
myslivecké sdružení jako klubovnu pro myslivecký kroužek. Neutěšený stav nemovitosti.
- KULTURNÍ DŮM PERŠÍKOV. Prostor pro komunitní setkávání v osadě Peršíkov. Železné
Horky žádný podobný prostor sloužící komunitnímu setkávání v současné době nemají.

- BEZPEČNOST. Obytné zóny v nově vzniklých lokalitách (U Vodárny I, U Vodárny II), v obci
ale chybí chodníky i přechody pro chodce u ZŠ, MŠ. Zatím řešeno zónou 30 v okolí základní
školy. Reflexní prvky pro seniory zdarma, zákaz podomního prodeje, proškolení seniorů
v roce 2014 zaměřené na bezpečnost seniorů (5 setkání, názorné příklady ohrožení
seniorů) s výstupem v obecním zpravodaji formou bulletinů (podomní prodej apod.).
- ODPOČINKOVÉ ZÓNY. Nově vzniklé v roce 2019 – lavičky, stojany na kola a odpadkové
koše na oblíbených trasách vedoucích v okolí Havlíčkovy Borové.
-

BLAHOPŘÁNÍ STAROSTY K NAROZENÍ DÍTĚTE, K VÝROČÍ A ŽIVOTNÍMU JUBILEU
- Narození dítěte: každý narozený občan obdrží od městyse poukaz na 3 000 Kč, jehož
slavnostní předání nově od roku 2019 probíhá na vítání občánků
- Senioři – životní jubileum: Každý občan, který dovrší šedesát let, obdrží od městyse
poukaz na 500 Kč a osobní blahopřání z rukou starosty ve svém bydlišti. Toto setkání
většinou provází posezení, které je využito k informování občanů o aktuálním dění
v obci, krátkodobým i dlouhodobým plánům vedení obce. Neformální atmosféra při
takovém setkání poskytuje důležitou zpětnou vazbu, která by se k vedení obce normální
úřední cestou neměla šanci dostat. Frekvence osobních setkání je pět let pro občany ve
věku od 60 do 80 let, po dovršení 80 let každoročně.

-

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, SETKÁNÍ SENIORŮ. Vítání občánků –
senioři se podílí na přípravě dárků pro nové občánky. Účast mateřské školy. Pro seniory je
ze strany úřadu organizován sraz seniorů, vzpomínání nad starými fotografiemi.

2. Služby pro rodiny:
-

DŮM ZDRAVÍ. Středisko nabízí praktického lékaře, pediatra, rehabilitačního specialistu,
zubního lékaře pro děti i dospělé – vše přizpůsobeno potřebám pro osoby se zdravotním
postižením či sníženou pohyblivostí. Masáže.

-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. V dnešní době je kvalitní základní vzdělání základem pro další osobní
růst a rozvoj našich občanů. Naše základní škola má dobré vybavení v kmenových třídách a
moderní počítačovou učebnu, interaktivní pomůcky, dvě tělocvičny. Nedávná investice
(výměna oken, zateplení, rekuperace). V základní škole je možnost navštěvovat cvičení na
míčích, je zde cvičen SM systém (kurz spirální stabilizace páteře), možnost využití vybavené
tělocvičny a posilovny veřejností. Škola pořádá tradiční jarní akci – velikonoční výstavy,
silný komunitní a mezigenerační prvek, dále vánoční besídku

-

MATEŘSKÁ ŠKOLA. Kapacita mateřské školy je 39 dětí. Pracují zde 3 pedagogické a 1
provozní pracovnice. Odbornou stránku v logopedii zajišťují dvě logopedické asistentky,
které pečují o řečový projev dětí a připravují třídní schůzky pro rodiče. V rámci
mezigeneračního soužití, oslovuje mateřská školka místní seniory, kteří navštěvují školku a
povídají si s dětmi o jejich mládí. Dále pořádají akci přímo v místní knihovně, kdy senioři
předčítají dětem knihy a pořádají speciální vánoční besídku pro seniory

-

DOPRAVA. V obci funguje autobusová doprava zajišťovaná společností Veolia.

-

KNIHOVNA A MUZEUM. Pořádání akcí, besed a přednášek pro široký okruh zájemců
různých věkových kategorií (čtenářské besedy, cestovatelské besedy, zdobení vánočních
stromečků, burza knih, čtení seniorů dětem)

-

PÉČE O STARŠÍ OBČANY. Městys zajišťuje na vlastní náklady službu „Péče o starší občany“.
Náplní této činnosti je roznos obědů místním seniorům a nákup do tašky. Pro občany
Peršíkova zřídil městys službu nákup do tašky.

3. Podpora sportovních, kulturních, tvůrčích a vzdělávacích aktivit
pro rodiny
Na úrovni městyse koordinuje tyto činnosti od r. 2018 Kulturní komise a Redakční rada.
Drtivou většinu akcí zajišťují místní spolky, ať už samy nebo ve spolupráci s městysem.
-

BOROVSKÉ LISTY – měsíčník pro všechny občany. Informace ke všem generacím. Součástí
je příloha „Letem školním světem“ – informace rodičům a prarodičům o dění v základní a
mateřské škole.

-

PŘEDNÁŠKY. Spolky či samotný městys zahrnuje v kalendáři akcí besedy na různá témata
několikrát v roce. Koordinuje kulturní komise. Prostory v zasedací místnosti úřadu městyse
pro cca 60 lidí jsou, vybavení je ale dlouhodobě nevyhovující (letitý nábytek, poruchový
projektor).

-

BESEDY. Jsou pořádány besedy nad vydanými knihami či nad starými fotografiemi –
zajišťují spolky ve spolupráci s úřadem městyse. Prostory v zasedací místnosti úřadu
městyse pro cca 60 lidí jsou, vybavení je ale dlouhodobě nevyhovující (letitý nábytek,
poruchový projektor).

-

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ. Městys s kulturní komisí zajišťuje promítání
v rámci projektu Jeden svět Promítej i TY.

-

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ Z DÍLNY UMĚLCE FILIPA T.A.K. – místní umělec spolu se
Spolkem TrojHáček uspořádal již několik promítání dokumentárních prací tohoto umělce.

-

SPOLEK TROJHÁČEK – pořádání akcí pro rodiny. Rybářský kroužek. tvořivé dílny pro
seniory – jarní a vánoční. Každoročně organizuje spolek čištění Borovského potoka, kterého
se účastní celé rodiny včetně seniorů, pálení čarodějnic, drakiádu, a další tematické akce
(Letní tábor pro rodiny u rybníka, Svatomartinský průvod, Borovské štrůdlování, Borovské
koláčkování, přednášky se zdravotní tématikou apod.).

-

DIVADELNÍ SPOLEK JENTAK zajišťuje každoroční představení ve formě hraných her i
loutkových divadel pro nejmenší občany. Spolek dále pořádá vánoční jarmark či rozsvěcení
vánočního stromu a živý betlém. Dvakrát ročně organizuje ve spolupráci maminek
Havlíčkovy Borové burzu dětského oblečení.

-

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Hasičský kroužek. Hasiči pořádají hasičský ples, který je
pro seniory zdarma a který senioři hojně navštěvují. Dále pořádají dětský den, který senioři
navštěvují se svými vnoučaty.

-

ZAHRÁDKÁŘI. Každoročně zajišťují pro občany podzimní moštování, ale také pořádají
výstavy svých vypěstovaných plodin.

-

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ. Myslivecký kroužek. Členskou základnu tvoří všechny generace.
Myslivecké sdružení pořádá ples, který bývá seniory hojně navštěvován a i zde je vstupné
zdarma. Dále pořádají rybářské závody pro děti i dospělé, a zapojují se tak do veřejného dění
v Havlíčkově Borové.

-

TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Členskou základnu tvoří všechny generace. Fotbalová
soutěž se hraje na různých úrovních, od mladších přípravek přes žákovské soutěže až po
soutěže dospělých. Fotbalisté tradičně pořádají akce pro veřejnost, které podporují
mezigenerační soužití (karneval).

-

ŠACHOVÝ KROUŽEK – pořádán při ZŠ Havlíčkova Borová. Šachového memoriálu Romana
Bruknera se účastní všechny generace.

-

PERŠÍKOVSKÝ DRÁČEK – nově vzniklý spolek v místní části Peršíkov založen na podporu
rodin – pořádání akcí pro veřejnost, vybudování dětského hřiště.

-

SETKÁNÍ RODÁKŮ – městys pořádá setkání rodáků při příležitosti významných událostí.

-

LETNÍ KINO – každoročně pořádá městys, účast je mezigenerační.

-

BOROVSKÁ 10 – každoroční závod v běhu přírodou na 10 km. Součástí jsou závody pro děti
různého věku. Akce je určená všem věkovým kategoriím, pravidelně se účastní nejmenší
děti, dorostenci, dospělí i senioři, muži i ženy. Borovští občané bez ohledu na věk fungují
jako pořadatelé.
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PODROBNÝ POPIS STRATEGICKÝCH CÍLŮ PRO OBDOBÍ LET 2020 2023
Cíl 1 – Životní podmínky pro fungování rodin:
Aktivity vedoucí k naplnění tohoto cíle:
-

Podpora bydlení – příprava technické vybavenosti / parcel pro výstavbu
výstavba kanalizace a ČOV
rekonstrukce veřejného osvětlení
oprava povrchu silnic a výstavba chodníků, především po výstavbě kanalizace
nutná rekonstrukce sokolovny
výstavba míst aktivního odpočinku pro jiné cílové skupiny než děti do 10 let (fitpark,
skatepark, naučné stezky apod.). Posílení rovnováhy mezi profesním a soukromým životem.
další budování odpočinkových zón v lokalitách, kde dosud chybí. Využití krajiny a bohatého
kulturního dědictví.
Vybudování cyklostezky – směr Přibyslav
Vybudování veřejného WC

Cíl 2 – Služby pro rodiny:
-

Navýšení kapacity mateřské školy – dosud řešeno třídou předškoláků v budově ZŠ,
dlouhodobě nevyhovující řešení
Posílení provozní doby MŠ tak, aby dojíždějící rodiče zvládli vyzvednout svoje děti
s ohledem na svoje zaměstnání. Rovnost žen a mužů.
Posílení provozní doby MŠ v průběhu letních prázdnin, příměstské tábory apod.
Navýšení kapacity družiny základní školy – dlouhodobě nevyhovující, limitována prostory a
pracovním úvazkem.
Zatraktivnění nabídky školní jídelny ZŠ – stravování využívají děti z mateřské i základní
školy, zaměstnanci městyse, dle zájmu místní senioři
Dům zdraví – aktivní monitoring a spolupráce s jednotlivými lékaři – v současné době
ohroženo budoucí fungování pediatra, nutno reagovat
Posílení autobusové dopravy (neobslužnost směr Žďár nad Sázavou)
Zřízení služeb restaurace, kadeřnictví, pedikúry, manikúry – podpora podnikání ze strany
městyse

Cíl 3 – Podpora sportovních, kulturních, tvůrčích
a vzdělávacích aktivit pro rodiny:
-

Dotace z rozpočtu městyse místním spolkům, organizacím, jednotlivcům na základě
veřejnoprávních smluv
Podpora spolků ze strany městyse – kromě financí (materiální apod.)
Vybavení zasedací místnosti v 1. patře úřadu městyse tak, aby sloužila komunitnímu
setkávání (nutno pořídit nový bezpečný nábytek a nahradit poruchový projektor)

Schváleno Zastupitelstvem městyse dne 25. února 2020 usnesením č. 20/2/2020.

