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Slovo starosty

Milí spoluobčané. Vítám Vás
v novém roce a přeji všem pevné
zdraví a pevné nervy.
Čeká nás rok nových výzev, které,
jak věřím, s vaší pomocí zvládneme.
Tou největší jistě bude výběr
zhotovitele a započetí realizace
splaškové kanalizace a čistírny
odpadních vod. Když se vše bude
dařit, jak má, tak výběrové řízení by
mělo proběhnout do konce února.
Poté vyvoláme schůzku s občany
městyse v místní sokolovně, na
kterou
pozveme
projektanta,
technologa a zástupce městyse.
Naším cílem je, abyste se dozvěděli
kdy se bude co dělat a jakým
způsobem vás to ovlivní.
Další a nemálo důležitý úkol je
hledání nového zdroje pitné vody
pro náš městys. I přes obnovení
staré studny u vodárny jsme byli
nuceni dovážet vodu i v měsíci
listopadu od firmy Havlíčkova
Borová zemědělská a.s., které tímto
děkujeme. Nyní máme čtyři zdroje
vody, které jímáme v mělké hloubce
pod terénem. Aby byla situace do
budoucna stabilizována, musíme
najít pátý zdroj, a to v hloubce 80 až
100 metrů. Na výběru místa vrtání
a průzkumu intenzivně pracujeme
od začátku prosince ve spolupráci
s hydrogeologem Mgr. Radkem
Mičkem – GEOSERVIS.
Abychom
nebrzdili
rozvoj
městyse, nesmíme zaspat ani
v oblasti výstavby nových parcel
v ulici Stránského. Zde platí, že
výběrové řízení na zhotovitele by
mělo proběhnout do konce února
a stavební práce by mohly započít
v průběhu tohoto roku.
Cena vodného a stočného. Sám
jako občan našeho státu vím, že
každé zdražování ve mně vyvolává
otázku proč? Je to nutné? Pak se
snažím si odpovědět. Bohužel
v tomto případě zdražování nutné je.
V červnu 2018 městys obdržel dopis
z ministerstva zemědělství, které
nás vyzvalo ke zvýšení ceny, protože
netvoříme dostatečné prostředky
na obnovu vodovodů a kanalizací.

Šachový turnaj, str. 14

Hospodaření v lese, str. 5

Informace od TrojHáčku, str. 10, 11

Takhle vypadá ta správná zima - sluníčko, sníh a děti na kopci u kostela. Foto: Linda Burianová
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V případě, že bychom se nepostavili
k tomuto dopisu čelem, hrozí nám
sankce v podobě pokut. Městys jako
správný hospodář sice opožděně, ale
přece přepočítal cenu vodného na 28
korun a stočného na 26 korun. Tato
cena bude platná od 1. dubna 2019
a koresponduje s fyzickou kontrolou
všech vodoměrů. Vážím si všech, kdo
využívají svoji užitkovou vodu pro
splachování záchodů a chod jiných
zařízení ve svých domácnostech.
Tuto vodu ovšem vypouští do
kanalizace městyse. Zde je povinnost
hradit stočné, a proto od 2. ledna
2019 budeme nově přijímat žádosti
na instalaci druhého vodoměru,
který bude sloužit pouze pro

·

·

·
·
·

po několika desetiletích konečně
pyšnit architektonicky uceleným
objektem školy. Ale vzhled je jen
polovina toho, co se skrývá v akci za
10.974.985 Kč včetně DPH. Z této
částky je přislíbena dotace ve výši
2.500.000,- Kč včetně DPH. Škola se
posunula instalovanou rekuperační
technologií (větrání) do 21. století
a žáci se mohou těšit čistšímu
a kvalitnějšímu vzduchu v celé škole.
Za celou akci patří poděkování paní
ředitelce školy, protože svou prací při
přípravě projektu a samotné realizaci
„tlačila“ dodavatelskou firmu PWB
stavby s.r.o. k dodržení termínů
a kvalitě provedení.
Přemysl Tonar, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 13. 12. 2018

Zastupitelé se sešli v počtu 15.
ZM schválilo usnesení z minulého
setkání zastupitelstva, pouze chtělo
doplnit usnesení č. 27/11/2018, nové
znění je: ZM schvaluje vyvěšení
záměru pozemku parcelní číslo
3232, zapsaný na LV 10001, pro
katastrální území Železné Horky,
jedná se o věcné břemeno. - Jedná se
o novou rozvodnou skříň pro
optiku na pozemku městyse.
12-0-3 (Michaela Chlubnová, DiS,
Ing. Karel Tonar a Mgr. Jana Žáková)
ZM schválilo program jednání,
starosta chtěl doplnit program
o body 12 a 13. 15-0-0
ZM schválilo rozpočet na rok 2019.
Je k nahlédnutí na webu městyse.
15-0-0
ZM schválilo střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020 – 2023. 15-0-0
ZM schválilo zástupce městyse
do Lesního družstva obcí Přibyslav.
Bude jím starosta Přemysl Tonar.
14-0-1 (Přemysl Tonar)
ZM schválilo nové ceny za vodné
a stočné s platností od 1. dubna
2019. Ekonomka Magda Hošáková
a Ing. Aleš Uttendorfský vypočítali
vodné a stočné za rok 2018. Podle
tohoto výpočtu vzešel návrh na
zvýšení cen a po debatě odhlasovali
zastupitelé zvýšení vodného z 22 na
28 korun a stočného z 24 na 26 korun.
12-3-0 (Jiří Halama, Ing. Karel Šmíd
a Zdeněk Štěpán)
ZM schválilo zástupce do Svazku
obcí Podoubraví, a to starostu Přemysla
Tonara. 14-0-1 (Přemysl Tonar)
ZM neschvaluje žádost Zuzany W.
o odkoupení pozemku 134/2
v katastru obce Havlíčkova Borová.
Zároveň pověřilo majetkovou komisi,
aby s žadatelkou dále jednala.
ZM schvaluje záměr o uzavření

·
·
·
·

účtování stočného. Tento vodoměr
městys
poskytne
bezúplatně
a pomůžeme Vám s instalací na vaše
potrubí na vstupu do budovy. Určitě
nebudeme dělat detektivy, ale věřím,
že k tomuto přistoupíte zodpovědně
v solidárnosti s občany, kteří nemají
možnost využívat jiný zdroj vody.
Protože pro udržení rozumné a únosné
ceny stočného musíme platit všichni
poctivě dle využívaných služeb.
Zateplení základní školy. Určitě
si každý všiml, že jedna z dominant
Havlíčkovy Borové dostala „nový
kabát“. Bylo provedeno zateplení
nové části, vyspravení a nátěr
staré školy. Dále byla vyměněna
všechna okna. Nyní se může obec
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smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce a.s. o zřízení služebnosti
inženýrské
sítě
na
pozemku
parcelní číslo 178/1 v katastrální
území Havlíčkova Borová. Jde
o pokládku el. vedení do země
v ulici Zelenýho. 15-0-0
ZM schvaluje pověření do Svazku
obcí Přibyslavska, a to starostu Přemysla
Tonara. 14-0-1 (Přemysl Tonar)
ZM pověřuje Radu městyse
k provedení veškerých rozpočtových
změn k 31. prosinci 2018. 15-0-0
ZM schvaluje jednokolové
zadávací řízení na výstavbu splaškové
kanalizace a ČOV. Na základě tohoto
rozhodnutí začne pověřená firma
připravovat zadávací řízení, aby
v lednu mohlo být odstartováno.
15-0-0
ZM bere na vědomí zprávu
kontrolního
výboru,
kterou
přednesl předseda výboru Ing.
Aleš Uttendorfský. Byla provedena
kontrola zápisů ze ZM a zápisů
z RM a nebylo nalezeno pochybení.
Dále byla prošetřena dohoda
o spolupráci mezi městysem a Janem
Frühbauerem.
Kontrolní
výbor
neshledal žádné závazky pro městys.
ZM pověřilo starostu Přemysla
Tonara, aby jednal o rozmístění
kontejnerů na bioodpad po obci.
Byla prošetřena i smlouva o dílo mezi
městysem a firmou Externí přejímky
Vintr, ani tady nebyly shledány
závady. Byla provedena i kontrola
smluv mezi spolky a městysem
a kontrolní výbor doporučuje jejich
sjednocení.
ZM bere na vědomí zprávu
majetkové
komise
o
žádosti
o změnu územního plánu Milána
T. na pozemku 4257 trvalý travní
porost s využitím pro zemědělskou
činnost
s
možností
stavby

·
·
·
·

·

přístřešků pro zemědělskou techniku
a hospodářská zvířata. Majetková
komise nedoporučuje změnu, neboť
jde o sousedství rezidentní čtvrti.
Majetková komise dále prošetřila
stavbu chatky spolku Trojháček
na obecním pozemku u rybníku
v Kopaninách pro skladování krmiva
a nářadí a stavbu chatky mysliveckého
spolku u rybníka v Koutech na
krmivo pro ryby. Předseda majetkové
komise objasnil záměr Trojháčku
a bude pokračovat v jednání s ním
a s Mysliveckým spolkem o změně
územního plánu.
ZM bere na vědomí informace
Finančního výboru. Předseda David
Burian a členky výboru Ing. Jana
Pavlasová a Michaela Chlubnová,
DiS. provedli kontrolu nájemních
smluv v budově čp. 278. Jde o to, že
nájemci v budově úřadu městyse
platí každý rozdílné nájemné a ZM
proto pověřuje starostu, aby jednal
s nájemci o výši nájmu tak, aby došlo
ke sjednocení cen.
ZM bere na vědomí informaci
o nájemném v obecním bytě
v sokolovně. Na dotaz Jiřího Geista,
proč nájemníci v sokolovně neplatí
nájem, vysvětlil Ing. Aleš Uttendorfský,
že jde sice o byt městyse, ale má ho
ve výpůjčce TJ Sokol a tedy o nájmu
rozhoduje TJ Sokol.
ZM bere na vědomí informaci
o zimní údržbě. Jiří Halama se
dotazoval, proč se v úterý 11. prosince
2018 začalo prohrnovat až po obědě.
Ing. Josef Nevole odpověděl, že
zaměstnanci obce prováděli vyklízení
zbylého stavebního materiálu po akci
zateplení ZŠ z objektu u Pavlíčků
a prohrnování se proto zpozdilo.
Následující den došlo ke zpoždění
zimní údržby z důvodu technické
závady na traktoru.

·

·
·
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ZM bere na vědomí informace
k Borovským listům. Zdeněk
Štěpán
pochválil
předsedkyni
redakční rady Bc. Hanu Tonarovou
za první výtisk Borovských listů

a zároveň se dotazoval, proč u zápisu
ze zastupitelstva chybí hlasování
zastupitelů. Bc. Hana Tonarová
odpověděla, že v příštím vydání bude
provedena náprava.

·

pasporty, provozní řády, přepočet
cen majetku podle metodického
pokynu ministerstva zemědělství,
stáří majetku. Tento plán je potřeba
k výstavbě ČOV a kanalizace. 5-0-0
RM schvaluje nabídku firmy IPI
s.r.o. Žďár nad Sázavou. Ta zajistí
přípravu a průběh výběrového řízení
na technický dozor investora v rámci
akce „Havlíčkova Borová – splašková
kanalizace a ČOV“, a to za 18.000,- bez
DPH. 5-0-0
RM schvaluje nabídku firmy IPI
s. r. o. Žďár nad Sázavou. Předmětem
nabídky je příprava a průběh výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací v
rámci akce „Komunikace a inženýrské
sítě pro výstavbu 10 RD ul. plk.
Stránského Havlíčkova Borová“, a to za
25.000,- bez DPH. 5-0-0
RM schvaluje zřízení Osadní komise
Peršíkov ve složení předsedkyně Věra
Andresová a členové Jan Frühbauer
a Milan Štefáček. 5-0-0
RM schvaluje rozpočtové opatření
30. 11. 2018. Na straně příjmů se
nejvyšší částky týkaly daně z příjmů
fyzických osob placenou plátci, daně
z přidané hodnoty, přijaté dotace
na školu z Kraje Vysočina, přijatého
nájemného z ostatních nemovitostí
a dalších. Na výdajové straně šlo
o částky například na odchodné pro
bývalého starostu a místostarostu,
elektromontáže v základní škole,
práce na vodním zdroji a další. 5-0-0
RM bere na vědomí výzvu k doplnění
povolení na stavbu „Novostavba
mateřské školy v Havlíčkově Borové“.

·

·

Příští jednání zastupitelstva se
uskuteční 10. ledna 2019.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

Rada městyse ze dne 29. 11. 2018
RM schvaluje dohodu o provedení
práce panu Petru Ondráčkovi. Ten
zajistí kontrolu kvality pitné vody ve
veřejném vodovodu. 5-0-0
RM schvaluje žádost o prodloužení
předložení podkladů k rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu
„Havlíčkova Borová – splašková
kanalizace a ČOV“. Důvodem
k prodloužení lhůty je především
náročnost přípravy výběrového řízení
a všech parametrů v zadávacích
dokumentech. Jedná se o finančně
velmi náročný projekt, kde je nastavení
výběrových kritérií a příprava všech
příloh výběrového řízení stěžejní.
Příprava výběrového řízení se tedy
protáhne až do prosince 2018,
výběrové řízení bude řádně vyhlášeno
v lednu 2019. 5-0-0
RM schvaluje darovací smlouvu na
21.054,- Kč Svazku obcí Podoubraví.
Účelem je zakoupení ultrazvukového
přístroje pro endokrinologickou
a
diabetologickou
ambulanci
v Chotěboři. Městysi Havlíčkova
Borová jako členu Svazku obcí
Podoubraví byla svazkem spočítána
tato částka, kterou městys zaplatí
svazku a ten ji předá na výše uvedený
účel. 5-0-0
RM schvaluje vypracování
plánu
financování
obnovy
vodohospodářského
majetku
od firmy Mgr. Radek Mičke –
Geoservis Jihlava za 11.800,- Kč
bez DPH. Plán financování obnovy
vodohospodářského majetku znamená

·
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ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Název účtu
Zůstatek k 30. 11. 2018
BÚ Česká spořitelna
2.037.479,77
Fond rozvoje bydlení ČS
416.145,53
ČSOB Municipální konto
554.154,83
ČSOB Spořící účet
21.099,14
ČNB Účet dotace
1.040.037,39
Fond vodovody a kanalizace
2.159.196,00
CELKEM
6.228.112,66
Největší příjem za listopad: daň z přidané hodnoty
ve výši 780.892,- Kč. Největší výdaj za listopad: práce na
ZŠ ve výši 1.022.141,- Kč.

Doplnění se týká projektu novostavby
parkoviště u sokolovny, které by
mohlo případně sloužit právě i pro
novou mateřskou školu. 5-0-0
RM bere na vědomí dopis od senátora
Mgr. Jana Tecla, MBA – pozvání na
osobní setkání. Senátor Tecl nabídl
městysi a jeho zástupcům pomoc
a podporu, kterou by jim mohl prospět
jako nově zvolený člen horní komory
Parlamentu České republiky.

·

Rada městyse ze dne 4. 12. 2018
Omluven Ing. Josef Nevole
RM schvaluje nabídku na sdružené
služby dodávky elektřiny a plynu
na období 2019-2020 od firmy
FONERGY s.r.o. Uherské Hradiště.
Firma dodává energie do objektů,
které nejsou napojeny na teplovod
a smlouvu s ní již městys prodlužuje
pošesté. 4-0-0

·
·
·

Rada městyse ze dne 19. 12. 2018
RM schvaluje rozpočtová opatření
k 18. 12. 2018. 5-0-0
RM schvaluje zřízení Kulturní
komise
ve
složení
předseda
Bc. Jakub Janáček, a členové Roman
Brukner, Mgr. Martina Brychtová,
Ing. Linda Burianová, Filip T.A.K.,
Lubomír Havlíček, Lukáš Kopecký,
Ladislav Luňáček, Marcela Sobotková,
Bc. Hana Tonarová a Mgr. Jana
Žáková. 5-0-0
RM schvaluje rozšíření Osadní
komise Peršíkov, novým členem bude
Ing. Vladimír Zeman.

·

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Syrový obraz zkázy v dalším
dokumentu. Město duchů

Zvěrstva v Sýrii pohledem dvou novinářů, kteří navzdory
nebezpečí přinášejí světu informace o situaci v městě
Rakká. To je dokumentární film Město duchů, který
promítneme v rámci festivalu Jeden svět v pátek 11. ledna
od 19 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
Teroristická organizace, Islámský stát, obsadila Rakku
v roce 2014 a učinila z ní své hlavní sídlo v Sýrii. Hamúd,
jeho bratr Hasan a další žurnalisté z aktivistické skupiny
Rakka je v tichosti vyvražďována (Raqqa is Being Slaughtered
Silently). Nasazují vlastní životy, aby odkrývali zločiny
teroristů a vyvraceli jejich propagandu. Když však Islámský
stát částečně rozkryje jejich síť, musí Hamúd s Hasanem své
rodné město opustit. Zůstávají ale ve spojení se svými zdroji
Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse v Rakce a dále informují svět o životě ve městě.
Jakub Janáček
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Slovo místostarosty
Hospodaření v obecních lesích

Vážení spoluobčané, v loňském roce skončil
lesní hospodářský plán městyse Havlíčkova
Borová, a proto mi dovolte seznámit vás
s hospodařením v obecních lesích za uplynulých
deset let. Městys Havlíčkova Borová hospodaří
na celkem 69 hektarech lesa.
V tabulce, kterou vidíte, naleznete množství
dřeva vytěženého v daném roce, dále příjem
z prodeje dřeva a výdaje na těžbu a na pěstební
činnost. V této položce je zahrnuta jak práce
(těžba, přibližování, sázení, nátěry…), tak
i například sazenice nebo materiál na stavbu
oplocenek či nátěr proti okusu. Poslední
položkou je příjem z nájmu lesních pozemků,
který nám každý rok vyplácí Lesní družstvo
obcí Přibyslav, kde jsme druhým největším
podílníkem. Jak sami vidíte, celkový příjem
z lesního hospodaření činí za uplynulých deset
let bezmála 30 milionů korun. Přitom náklady
tvoří zhruba desetinu příjmu.
Nový lesní hospodářský plán bude hotov
v lednu 2019. Jak jsem již psal, těžba bude
v letošním roce probíhat v omezené míře.
Zaměříme se především na zpracování
kůrovcového dřeva a polomů. Pěstební
činnost bude probíhat bez omezení. Budou
dosázeny paseky a v plánu je výstavba několika
oplocenek. Naplánována je též prořezávka
mladých porostů.

Kůrovcová kalamita

Vážení vlastníci lesů, obracím se na vás
s prosbou o pomoc při řešení místní kůrovcové
kalamity. Jak jste již mnozí v loňském roce na
vlastní kůži pocítili, kůrovcová kalamita se
dotýká i nás.
Proto apeluji na všechny vlastníky lesa
v katastru Havlíčkova Borová, Peršíkov
a Železné Horky, pokud mají ve svém lese
napadený porost, aby začali neprodleně jednat.
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Hospodaření v obecních lesích v období 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018
Rok

Těžba (m3) Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč) Příjmy z LDO (Kč)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

309,42
956,91
1 039,87
1 283,08
787,62
952,90
935,29
460,62
1 009,22
717,73

377 029
1 500 936
1 631 032
1 830 795
1 391 086
1 134 950
1 337 761
1 136 698
1 373 931
1 188 907

124 004
256 457
354 389
379 032
257 793
344 573
355 758
196 895
332 325
558 282

812 487
1 584 297
1 520 765
1 423 900
1 570 272
2 055 300
2 208 853
1 727 304
2 026 908
1 872 273

Celkem

8 452,66

12 903 125

3 159 508

16 802 359

Napadený porost je třeba vytěžit a dříví dostat co nejdříve z lesa pryč.
Pouze tak zamezíme pohromě, která již postihla například Třebíčsko.
Pokud máte souseda, který není místní a o les se nestará, prosím
informujte ho o stavu v jeho lese. Pokud však nemáte na majitele
sousedního lesního pozemku kontakt, obraťte se na městys Havlíčkova
Borová, pokusíme se majitele vyhledat a informovat ho o nastalé
situaci.
Všem, kteří pečují o svůj les, děkuji. Věřím, že naše lesy i přes
nepřízeň počasí uhájíme a zachováme je pro další generace.

Zimní údržba

Vážení majitelé vozidel, ačkoliv jsme si sněhu ještě příliš neužili
a sněhová kalamita u nás v Havlíčkově Borové nebyla, přesto se naši
zaměstnanci při zimní údržbě opět setkali s překážkami. Nepomohly
prosby, nepomohly ani výhružky předchozího pana starosty a vedení
obce. Stále se v naší obci najdou občané, kteří parkují svá vozidla na
místních komunikacích a omezují tak, či přímo znemožňují průjezd
komunální techniky. Spousta našich občanů si parkování zajistila
na vlastním pozemku. Bohužel zbývá několik obyvatel Borové
a přilehlých osad, kteří jsou k výzvám hluší. Nezbývá než tyto obyvatele
upozornit, že je klidně možné, že v ulicích, kde parkují, bude zimní
údržba prováděna v omezené míře a nebo také vůbec.
Ing. Josef Nevole

Fotbal: áčko bude na jaře bojovat o záchranu, béčko možná o špici.
Zhodnotíme i podzim žákovského družstva
pro podzimní část soutěže. Uvidíme své šance. K dalšímu utkání jsme
A tým:

Zklamání. Asi jinak
nazvat podzim prvního
týmu Havlíčkovy Borové
ani nejde. Borovské áčko sice začalo
sezonu poměrně dobře, když se mu
z prvních tří utkání podařilo vytěžit
šest bodů, ale pak přišla dlouhá
výsledková krize. Další tříbodový
zisk totiž přišel až v posledním
podzimním kole, kdy Borová doma
rozstřílela Habry. Bohužel dlouhou
sérií nepovedených výsledků se tým
jasně odstřelil od bojů o klidný střed
tabulky a naopak ho čeká tvrdá hra
o záchranu. Pozitivní zprávou však
jistě je fakt, že se do A i B týmu
postupně daří zabudovávat některé
mladé hráče. Otázkou nyní zůstává
personální obsazení trenérského
postu, protože Roman Provazník
původně slíbil obsazení této pozice

tedy, co přinese zimní příprava.

B tým:

Naopak rezervní tým začal svoji
pouť letošním ročníkem fantasticky
a hlavně první třetina podzimu byla
skvělá. Béčko se dokonce nějaký čas
vyhřívalo i na prvním místě tabulky
a i když pak přišel jistý útlum,
starosti se záchranou ve III. třídě by
se mančaftu měly vyhnout. Naopak.
Šestibodová ztráta na první místo
není nedostižitelná a Borová by se
snad mohla tabulkou do konce sezony
vyšplhat o pár míst výše.

Roman Brukner: žáci dokáží
zabrat i proti silnějším soupeřům

První polovinu žákovské sezony
hodnotí trenér Roman Brukner:
K prvnímu zápasu nového ročníku
jsme vyjeli do Věžnice, kde jsme
sice zvítězili 7:1, ale i domácí měli

nastoupili doma proti Chotěboři.
Chotěboř měla v utkání převahu
a utkání skončilo 6:8.
Třetí utkání jsme odehráli ve
Šlapanově a zvítězili jsme vysoko
2:13. K utkání s námi poprvé odjeli
i Petr a Martin Němcovi z Vepřové.
Dále následovalo domácí utkání
s Libicí nad Doubravou. Prohráli jsme
sice vysokým rozdílem 1:8, ale výkon
hráčů nebyl špatný.
Poté jsme za zápasem vyjeli do
Mírovky, kde nás čekali převážně starší
hráči soupeře. Prohráli jsme 10:2. Přes
výrazný rozdíl jsme zejména v prvním
poločase domácí přehrávali.
Pak následovala domácí remíza 4:4
s Rozsochatcem a utkání s Věžnicí,
které jsme vyhráli po dobré hře 6:2.
Poté jsme odjeli na venkovní
Pokračování na str. 6...
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OČIMA ZASTUPITELE
Novela vodního zákona a napojení na
splaškovou kanalizaci
Vážení spoluobčané, od 1. ledna 2019
začíná platit novela zákona č. 254/2012
Sb. o vodách a nemalou měrou se
dotkne všech obyvatel České republiky.
V návaznosti na článek od Michala Pavlase
v minulém vydání Borovských listů bych
chtěl dnes trochu objasnit problematiku
oblasti odpadních vod v novele a vyzdvihnout výhodu napojení
na budoucí systém splaškové kanalizace v naší obci.
Součástí novely je nově mimo jiné povinnost majitele
domů doložit od roku 2021 vodoprávnímu úřadu množství
odvezených fekálních vod z bezodtokých jímek až dva roky
zpětně. V případě, že nebude množství odvezené vody za dané
období odpovídat spotřebě domácnosti, bude moci vodoprávní
úřad udělit majiteli až 100 tisícovou pokutu. Tímto způsobem
může stát kontrolovat nezákonnou likvidaci vod od majitelů
domů, kteří nebudou napojeni na systém splaškové kanalizace,
případně nemají zajištěný individuální způsob čištění odpadních
vod z domácností. V tomto ohledu vyvstává také otázka, jak
bude vodoprávní úřad přistupovat k individuálním případům,
kdy není majitel napojen na společný vodovod a má např.
vlastní studnu/vrt na pitnou vodu. Zde bude vodoprávní úřad
postupovat nejspíše podle tabulkové spotřeby domácností, která
je mnohdy, především v menších obcích mnohem nižší.
Vzhledem k tomu, že po výstavbě ČOV a splaškové kanalizace
by měli být napojeni všichni obyvatelé na splaškovou kanalizaci,
budou muset ti majitelé, kteří se na novou kanalizaci nenapojí,
doložit vodoprávnímu úřadu jiný způsob likvidace odpadních
vod a vodoprávní úřad bude množství kontrolovat.
Součástí projektu splaškové kanalizace jsou i části
kanalizačních přípojek na pozemku Městyse Havlíčkova Borová,
tudíž na jednotlivých majitelích nemovitosti zůstane zajistit si
přípojku na vlastním pozemku zaústěnou do revizní šachty na
hranici pozemku.
V případě, že by někdo stále s napojením na kanalizaci váhal,
si dovoluji uvést jednu malou kalkulaci. Při průměrné tabulkové
spotřebě okolo 95 l vody na osobu za den je pro čtyřčlennou
domácnost naplnění jímky o objemu 10 m3 záležitostí přibližně
26 dní. Tomuto intervalu by mělo tedy při těchto podmínkách
odpovídat i vyvážení bezodtoké jímky. Vzhledem k cenám
vyvážení odpadních vod a jejich pravděpodobnému zvyšování
v důsledku této novely je tedy napojení na splaškovou kanalizaci
pro majitele domů jak výhodnější z hlediska finančního, tak
díky ušetřenému času spojenému s činnostmi ohledně likvidace
odpadních vod.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál do Nového roku
hodně úspěchů, štěstí, zdraví a pohody.
Jaroslav Blažek, zastupitel městyse
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... pokračování ze str. 5.

odvetu s Chotěboří. Tady jsme asi odehráli náš
nejlepší zápas, i když utkání skončilo 11:10 pro
domácí. Posledním utkáním podzimu pak byl domácí
zápas s Rozsochatcem a my jsme zvítězili 3:1.
Všechna utkání jsme odehráli v prakticky
neměnné sestavě, kdy šance dostávali všichni
hráči. Nejmladší hráči, Jakub Lederer a Daniel
Antl (2010), získávali zkušenosti, ale už i oni
týmu mají co dát. Klára Bruknerová, Lukáš
Šmíd a nově i Petr Němec (2009) už mají něco
odehráno a začínají se prosazovat. Dalšími jsou
Burian Adam a Steklač Šimon (2008). Adam je
technik, hračička s míčem a Šimon se po odchodu
brankáře Dandy Hájka přesunul do branky, kde nás
mnohdy podržel. Poté následují lídři Saša Smejkal
a kapitán Vojta Kulhánek. Spolu s Matyášem Slámou
a nově i Martinem Němcem (oba 2006) jsou kostrou
týmu a tahouny družstva.
Tým předvádí celkově pěkné výkony a i silnějším
týmům dokáže být vyrovnaným soupeřem. Jsme
rádi, že se podařila navázat spolupráce s klubem
Vepřové, odkud do našeho týmu přišli Petr a Martin
Němcovi. Doufám, že k nám oba kluci přilákají
i další hráče z Vepřové. Zároveň chci poděkovat
rodičům, kteří chodí na domácí utkání a někteří se
jezdí dívat i na zápasy venku.

Střelci žáci:

Kulhánek Vojta 13, Burian Adam 10, Smejkal Saša
6, Bruknerová Klára 6, Šmíd Lukáš 4, Sláma Matyáš
3, Lederer Jakub 1, Němec Martin 1, Němec Petr 1,
Antl Daniel 1

Předpřípravka:

Náš nejmladší fotbalový tým sice ještě žádné
soutěže nehraje, ale pilně se na ně připravuje.
Družstvo předpřípravky v Borové funguje už takřka
rok a jeho úkolem je nejen výchova hráčů pro
žáky, ale hlavně tvorba sportovních a pohybových
dovedností dětí. A všem trenérům i rodičům dělají
hráči radost. Dětí (zpravidla ve věku od 4 – 8 let)
chodí takřka vždy minimálně okolo deseti, ale
nezřídka jich na trénink dorazí okolo patnácti, což
je velice slibný počet. Z dětí je cítit chuť po pohybu
a zapálení do hry. Právě toho chceme s ostatními
trenéry využít v jejich prospěch tak, aby se sportu
a pohybu obecně v budoucnu snad nezalekli.
Fotbalová předpřípravka už začala i svoji zimní
přípravu a bude se v současné době scházet ve školní
tělocvičně vždy ve čtvrtek od 16:30. Rádi uvidíme
každého, kdo se bude chtít zapojit.
Jakub Janáček

Rozlučka mladších žáků 5+1
s fotbalovým podzimem

V sobotu 1. prosince 2018 proběhl v sokolovně
fotbalový turnaj družstva mladších žáků oddílu TJ
Sokol Havlíčkova Borová. Tři družstva si zahrála
tříkolově o vítěze turnaje a poté následovalo posezení
v Pohostinství za sokolovnou, kde bylo připraveno
občerstvení v podobě řízku s hranolkami
a zmrzlinového poháru. Celé sobotní odpoledne si
užili jak mladí hráči, tak jejich rodiče, kteří se přišli
na své ratolesti podívat.
Roman Brukner, Aleš Frühbauer, vedoucí družstva
mladších žáků
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Z místní knihovny a památníku
Rok 2018 v naší knihovně a muzeu

Dalších dvanáct měsíců je za námi a tak
nadchází i doba hodnocení. Rok 2018 byl, co se týká
návštěvnosti, celkem příznivý. Počet návštěvníků
expozic, které se nacházejí v rámci rodného domu
K.H.B. a na akcích pořádaných muzeem a knihovnou,
byl přibližně 2 400.
Velké množství příchozích bylo zastoupeno
školními exkurzemi, další pak běžnými návštěvníky,
kteří jednak naší obcí projížděli a jednak sem mířili
účelově. Osobně opravdu kladně hodnotím přístup
všech, kteří se podíleli na výkladech, a velmi oceňuji
brigádníky, kteří přicházejí s inovacemi jako založení
facebookového profilu, nový prodejní materiál, po
kterém je značná poptávka, i vstřícné a milé jednání
s veřejností.
Zmíním některé akce, které zvedly návštěvnost.
Hned v lednu byla instalovaná výstava, kterou
zapůjčil spolek Putování za Santinim ze Žďáru nad
Sázavou. Samotnému otevření výstavy předcházela
zajímavá přednáška. Na základě velkého zájmu ze
strany zúčastněných byl pořádán zájezd Moravský
okruh, se kterým vládla spokojenost.
Klub českých turistů pořádal pochod Jarní
Vysočinou a Havlíčkova Borová byla jedním ze
startovních a také cílových bodů - akce se účastnili
i místní turisté.
Spolupráce, jakási družba mezi naší knihovnou
a knihovnou v polském Lešně, je také jednou z aktivit,
které zviditelňují Havlíčkovu Borovou u našich
zahraničních sousedů. Zajímavé bylo například vaření
českého guláše s polskými kolegyněmi.
Nezastupitelné místo v číslech má spolupráce
s borovskou základní a mateřskou školou, tematicky
letos hodně zaměřená na probírané učivo, čtení,
seznámení se s chodem knihovny nebo pasování
prvňáčků na čtenáře. Letos poprvé se knihovna
se školou společně účastnily celorepublikové
akce Český den proti rakovině, při kterém jsme
prodali více než dvě stě kusů látkových kytiček
a vybraná částka na naši obec byla také značná.
Tradicí se již stalo předvánoční zdobení stromečků
a v adventní době navštěvují naše muzeum žáci
prvního stupně a mateřské školy. Právě to je jedno
z nejhezčích období roku, při čaji a čtení u kamen je

moc hezky. Milé je určitě pro všechny, kteří v zimě přijdou
do vánočně vyzdobených prostor a je vidět, jak jsou naši
nejmenší šikovní.
Reprezentační prostory památníku při svých akcích
využívají i ostatní. Jmenujme třeba besedu a promítání
s někdejším europoslancem Edou Kožušníkem, konec
školního roku a předávání vysvědčení, a škola u nás také
přivítala vzácnou návštěvu, pana Michaela Žantovského.
Marcela Sobotková, knihovnice a průvodkyně

Z PAMĚTNÍ KNIHY PERŠÍKOV

Obecní knihovna v Peršíkově byla založena v roce 1927
a čítala k roku založení tři svazky. Přírůstek v následujících
letech 1928-1937 činil sto svazků, celkem tedy v roce 1937
vlastnila peršíkovská knihovna 103 svazků. Čtenářů z obce
bylo třináct. Průměrný počet výpůjček na jednoho čtenáře činil
v roce 1937 deset knih. Četlo se pouze v zimě. Nejčtenější byly
romány lidové. Zastoupeni byli skoro všichni čeští spisovatelé.
Prvním knihovníkem byl Janáček, a to do roku 1929. Od
tohoto roku do roku 1937 byl knihovníkem Truhlář Bohuslav.
Byla zřízena i knihovní rada. Knihovna byla doplňována
z obecní pokladny 100 Kč ročně a z poplatků za vypůjčené
knihy. Díky darům peněžitým i knižním se knihovna mohla
dál rozšiřovat o další sbírky. Poslední knihovnicí byla dcera
Truhláře, paní Horáková. Pravděpodobně první sídlo měla
knihovna u Janáčka doma. Po otevření školy se přestěhovala
do těchto prostor a v roce 1957 do kulturního domu.
Jana Pavlasová

Přednáška pana Stanislava Růžičky

Přijměte pozvání na přednášku pana Stanislava
Růžičky „České země v období baroka“, která se koná
18. ledna 2019 od 18 hodin v památníku K.H.B. Někteří
pana Růžičku znají a ví, že jeho přednášky jsou úžasné
a čas strávený v jeho společnosti rozšiřuje obzory.
Tentokrát také zájemcům představí kalendář akcí, které
spolek Putování za Santinim na tento rok naplánoval.
Před začátkem přednášky bude ukončena výstava, jež
byla zapůjčena spolkem Santiniho už před rokem, a je na
čase, aby dělala radost i jinde. Poslední zájemci ji mohou
vidět ještě začátkem roku.
Marcela Sobotková, knihovnice

Burza dětského oblečení podruhé
Loni v září se uskutečnila první burza dětského oblečení ve Vitusu na faře. Další by chtěl „sbor dobrovolných
matek“ uspořádat koncem letošního února. Pokud tedy tušíte, že byste rády oblečení po svých dětech prodaly,
napište si o číslo a informace na e-mail: h.tonarova@seznam.cz. Připravte se na burzu včas a přihlaste se, kapacita
prodejců je i tentokrát omezená.

Hana Tonarová
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AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY

ve třídě Trpaslíků se uskutečnila
„Čertovská výtvarná dílnička“, kde si
každý rodič se svým Trpaslíkem mohl
vytvořit svého čertíka
do školky zavítal ochotnický
spolek JenTak Havlíčkova Borová
a dětem zahrál loutkové představení
„Sněhurka a sedm trpaslíků“
o první adventní neděli děti
ze školky vystoupily na náměstí
v Havlíčkově Borové při rozsvěcení
vánočního stromečku
Trpaslíci a Rybičky ve školce
přivítali svaté Barbory, které dětem
přinesly malou nadílku, a to perníček,
brambor, mrkev a štěpinku
další nadílka, kterou si děti užily,
byla v základní škole, a to přímo
nadílka mikulášská, děti navštívily
peklo plné čertíků a nebe s andílkem
a Mikulášem
v kině Krucemburk jsme zhlédli
pásmo krátkých pohádek „V čertích
službách“
Rybičky
navštívily
Muzeum
Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde si
nazdobily vánoční perníčky
před Vánoci nám to ve školce pěkně
zavonělo, Trpaslíci i Rybičky totiž
napekli cukroví na vánoční besídky,
a to vanilkové rohlíčky a pracny
také jsme ozdobili vánoční
stromečky v obou třídách a společně
se těšili na Vánoce, když jsme
postupně každý den brali z adventního
kalendáře na nástěnkách perníčky
když už byl stromeček, mohla být
i nadílka od Ježíška a té se děti také
dočkaly, v obou třídách Ježíšek přinesl
krásné dřevěné hračky
ve třídě Trpaslíků i Rybiček
proběhly vánoční besídky
třída Rybiček zdobila stromky
v Muzeu Karla Havlíčka Borovského
v rámci projektu „Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj“ k nám i v prosinci
přišli dva hosté – pan Václav Zdražil
z Oudoleně a paní Věra Sobotková
v rámci projektu „Děti čtou dětem“
se Rybičky setkaly již počtvrté s žáky
VII. třídy při čtení havlíčkobrodské
pověsti „O Hnátovi“
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navštívili jsme „Výstavu betlémů“
Bez stromečku nejsou Vánoce
na faře v České Bělé
(ozdobení stromečku do soutěže)
Trpaslíci zašli do knihovny za paní
Projektové odpoledne č. 4 (ČVZH)
Marcelou Sobotkovou, kde si poslechli
Knihovna
Havlíčkova
Borová
čtení vánočních příběhů, ochutnali (vánoční pásmo pro 1. až 5. ročník)
cukroví a vše zapili teplým čajem
Vánoční besídka (celoškolní akce
do školky přišla paní Musilová, pro veřejnost)
maminka Tomáška Musila, a dětem
Kino Krucemburk (předvánoční
zazpívala známé i méně známé pohádka pro celou školu)
vánoční koledy za doprovodu kytary
Poděkování panu Bencovi
Vánoční turnaj v přehazované
Prosinec ve znamení nadílek
Třídní besídky
V naší školce se snažíme ctít
všechny tradice. K dávné tradici Doba předvánoční - doba hektická
bezesporu patří i příchod svaté
Na naší škole proběhla v listopadu
Barbory, a my jsme si pozvali hned a v prosinci spousta akcí spjatých
dvě. Nejdříve nám metlou zaťukaly s předvánočními tradicemi. Začalo
na okna a poté se ve dveřích objevily to už svatomartinskou procházkou
postavy celé v bílém. Děti se předvedly kolem místního kostela. Ačkoliv nám
s písničkami a na
každé čekala nadílka.
A protože nikdo
není celý rok jenom
hodný, v balíčku
byla kromě perníku
také mrkev, štěpinka
a brambor. Další
nadílka pro děti byla
ta mikulášská. Ve
středu 5. prosince
nás vyzvedli dva
čerti s andílkem
a společně jsme
se
vydali
na
cestu.
Ve
škole Čertovská a nebeská návštěva ve sborovně. Foto: ZŠ
bylo pěkně rušno
a nás čekala návštěva pekla. Čerti počasí moc nepřálo, devátá třída se
byli navzdory hříšníkům hodní a tím nenechala odradit. Po splnění
poté, co si pěkně zatancovali při úkolů a procházce nás čekal teplý
zpěvu Trpaslíků a Rybiček, nás čaj a svatomartinské rohlíčky, jejichž
propustili do nebe. Pan Mikuláš dostatečné množství zajistili pro celou
s andílkem nás vlídně přivítali a dětem školu i školku deváťáci spolu s paní
vše vynahradili nadílkou. Naši malí učitelkou Zvolánkovou.
hrdinové slíbili, že budou opravdu, ale
O kulturní zážitky se postarala
opravdu hodní. Poslední, a snad i ta dvě divadelní představení. V tom
nejkrásnější, byla nadílka od Ježíška. prvním nám pardubičtí herci
Děti s očekáváním a napětím čekaly, v rámci hry Tančírna představili 100
jestli Ježíšek přijde a jestli jim něco do let Československa. Děj probíhal ve
školky donese. A dočkaly se. V obou Španělském sále, kterým procházely
třídách děti dostaly nové hračky ze nejslavnější epizody moderních dějin
dřeva a hned se s chutí pustily do 20. i 21. století. Ve druhém představení
hraní.
nás skvěle pobavilo borovské
Kolektiv zaměstnanců MŠ divadelní seskupení „JenTak“ komedií
Kurz efektivního rodičovství. Celá
NOVINKY ZE ŠKOLY
generálka probíhala ve velmi vtipném
Příprava vánoční besídky (plakáty, duchu.
hlášení do rozhlasu, nacvičování)
S fyzikálně-přírodopisně-prevenPodklady pro inventarizaci a tivním programem Mám chytré tělo
monitorovací zprávu projektu ČVZH navštívil naši školu pan Vladislav
Bruslení na stadionu v Chotěboři
Zezula. A tak se velice zábavnou
Děti čtou dětem – O Hnátovi
formou dozvěděli žáci 3. až 9. ročníku,
Galerie Havlíčkův Brod: Veselé jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit
Vánoce (3. a 4. ročník)
stresu, kdo nám pomůže splnit naše
Vyhlášení výsledků soutěže SOU přání atp. Součástí pořadu byly velké
Chotěboř pro VIII. a IX. třídu (radnice pohyblivé mechanické pomůcky,
Chotěboř)
které představovaly srdce, plíce,

·
·
··
·
·
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trávicí ústrojí, játra, ledviny, krevní
oběh, kosti a svaly, všechny propojené
v jeden fungující celek. Rolí vedlejších
se pak zhostili sami žáci, kteří tyto
modely ovládali. Všichni jsme si
z programu odnesli tři důležité věty:
Všechno je změna. Všichni jsme
stejní. Mám chytré tělo.
I v prosinci četli sedmáci dětem
z MŠ, tentokrát brodskou pověst
O Hnátovi. Čtení a převyprávění
známé brodské pověsti bylo tentokrát
provázeno stavbou hradební zdi,
kterou Hnát v přečtené pověsti
střežil. No a pak to začalo: bitva
mezi brodskými a jihlavskými byla
nelítostná - koule lítaly jedna za
druhou. Naštěstí byly jen papírové
a žádná strana neutrpěla ztráty na
životech. V závěru našeho setkání
nesměly chybět koledy a vánoční
písničky. Čtení ve vánočně vyzdobené
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třídě Rybiček se vydařilo.
Ani po sportovní stránce jsme
v prosinci nezaháleli. Na zimním
stadionu v Chotěboři se vyřádili
všichni žáci od první třídy až po
tu devátou, v naší tělocvičně při
přehazované pak sedmičlenné týmy
jednotlivých tříd 2. stupně. Gratulujeme
osmákům, stali se zaslouženě vítězi
předvánočního turnaje.
Největší
událostí
prvního
prosincového týdne však byli ČERTI.
Deváťáci napekli a ozdobili voňavé
perníčky, zabalili nadílku pro všechny
děti ze školy i školky, oblékli hrozivé
čertí masky a došli si pro každou třídu.
Největší zlobivce odnášeli dokonce
v pytlích. Kam? No přece do pekla,
které se nacházelo na mezipodlaží
u školní družiny. Nejvýřečnější čertisko
u starého psacího stroje připomnělo

DEVÍTKA (báseň složená u příležitosti oslav sv. Mikuláše a čertů)
Lukáš Balcar od rána
Ať je teplo nebo lije,
smích za sebou nechává.
v Jitkově se něco děje.
Když však dojde na testy,
Ať je krásně nebo hnus,
rysy v obličeji mu poklesly.
Lída nutí tělo v klus.
A co teprv věty hlavní,
Míří totiž do Borové,
to už Lukáš vůbec neví.
za chvíli jí jede bus.
Když však přijde dějepis na řadu,
to čertům i Luciferovi zvedne náladu. Ve škole pak v teplíčku
pokračuje v tempíčku.
Z pekla vyletěl čert A,
Protože Lída za chvíli za ním čert B.
není žádná bída:-)
V kolik hodin dohoní Lucifera,
Nela, Nelča, Nelinka
to zvládne jen Bruknerová Denda.
To je velká šikulka.
Denisa je v matice dobrá,
Řeší, stíhá, tancuje,
když počítá u tabule,
kam se hne, vše ožije.
celá devítka jen zírá!
Nemáte tu hříšníka,
Jana v poslední lavici sedává,
Kučerovic Davídka?
pozor však často nedává.
Že vy jste ho sebrali!
V němčině šprechtí jak divá,
v ostatních předmětech líná pak bývá. A do kozelce svázali!
V pekle je ale omylem,
„Až já budu velká,“ řekla Kristýna,
hodný je každým počinem.
„budu mít dlouhé vlasy a na všechny Tak ho hned vraťte! Šupy dup!
se smát.“
Nebo se těšte! Zub za zub!
„A teď už jsem velká, dlouhé vlasy mám. Hádejte teď, kdo to je?
Je ze mě fajn holka, každý mě má rád.“ Kdo si vždy rád zahraje?
Milá, hodná, přívětivá,
Vaše milá Kačka!
mluvit o všem dokáže,
Flétna, zpěv i klarinet,
Ivana je prostě skvělá,
jsou pro ni jen hračka!
klid a dobrou vůli vždycky ráda prokáže. Štěpán často ve své třídě
Co ta naše Anička?
mívá naučné komentáře,
Už nespí jak sovička.
radí, poučuje, řeční,
Už je čilá jako rybička.
spolužáci z toho někdy běsní.
Jenom občas pozor nedává,
Občas pěkný lenoch bývá,
což však spraví její dobrá nálada.
jenom tak lehce hlavou kývá,
když však přijde diskuse,
Klárka bývá o hodině tichá,
to se projevuje nejvíce.
i když o přestávce ji každý slýchá.
Když před publikum předstoupí,
Devět let každý den
to nás určitě příjemně překvapí.
potkáváme jej s úsměvem.
V Peršíkově je teď často k vidění,
Nezlobí se, nekleje,
s Pavlínou jsou ukecaná stvoření.
málokdy se uleje.
Ačkoliv se to zdá k nevíře,
Radim vždycky klidný je,
mluvení jí vlastně nečiní potíže.
na všechny se usměje.

hříšníkům
jejich
špatné skutky a ti
museli svým podpisem slíbit
polepšení. Když třída zatancovala
či řekla básničku, byla propuštěna
o patro výš - tedy do nebe k Mikulášovi
a andělovi. Tak jako každý rok i letos
se čerti ze „školního pekla“ přesunuli
ven, obešli celou Borovou a děkují
tímto za bohatou nadílku, kterou
dostali. Zdá se vám, že čerti zapomněli
na učitele? Ani pedagogický sbor
nebyl ušetřen úkolu zajistit na setkání
v pekle básničku. Postavili jsme se
tomuto úkolu čelem a na každého
„deváťáckého“ čerta složili pár veršíků.

Vánoční besídka

Škola vypadá v době adventní
hezky. Ve třídách stojí ozdobený
stromeček, žáci vyrábí ozdoby z papíru
či škrobové hmoty, kromě deváťáků
pekli letos perníčky i osmáci, vzniká
výzdoba na nástěnky, do výloh a na
besídku.
A právě ta byla vyvrcholením
předvánočního času. Uskutečnila se
třetí adventní neděli v místní sokolovně.
„Myslím, že Karel Gott by se v neděli
v Havlíčkově Borové asi divil. Sokolovnou
zněly tóny jeho hitů, vtipně laděné texty
z autorské dílny deváťáků a k tomu sokolovna
zaplněná k prasknutí - sen každého herce
a zpěváka! Deváťáci opět předvedli, že
hrát divadlo opravdu umí, dokonce si ho
zvládnou připravit sami. A když to všechno
skvěle doplní ostatní žáci školy, pak je
z toho parádní vystoupení, u kterého se
musel bavit naprosto každý. Děkuji všem
za skvělý předvánoční zážitek!“ napsala
M. Brychtová o letošní besídce na webové
stránky školy. Deváťáci nazvali koláž svých
vstupů a písniček jednotlivých tříd Velká
vánoční loupež. Ale ten, kdo se na nás
přišel podívat, určitě ví, že se nic neztratilo
a Vánoce letos opravdu byly!

Osmáci umí perníčky upéct i ozdobit. Foto: ZŠ
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Projekt Háček aneb bylo nebylo…

Abych vše uvedl na správné koleje, pokusím se
v rychlosti shrnout vše od hlavy k patě. Tento rok 11.
ledna oslavíme jako spolek TrojHáček 7. narozeniny.
Nesmíme ale zapomenout na začátek, kdy byla myšlenka,
a později projekt Háček, kterému nikdo nevěřil. Neznal,
nebyl důvod, nebyly skutky ani ten zápal. Vše je o duši
a srdci, o lidech, kteří ji vtisknou a vytesají do základů
celé společnosti. A také o místech a my to místo našli.
Schovávalo se za humny. Neudržovaný rybník, který
jen pustnul a zarůstal rákosím, ovšem místo, které mělo
své vlastní kouzlo a srdce.
TrojHáček je o lidech, snech, myšlenkách a místech,
tím směrem se snažíme rybník V Kopaninách udržet,
rozvíjet, aby sám žil s lidmi, kteří ho navštěvují, kteří
mu jakkoliv pomáhají, aby byl místem krásných setkání,
loučení i chvil, na které se nezapomíná. To vše ruku
v ruce s ochranou přírody a šetrností k tak krásnému
kousku naší boroviny. Máme ji jen jednou.
Aby vše rostlo, je potřeba zasadit, sklidit a opět zaset.
Abychom jsme i my rostli a rybník si udržel charakter
relaxační zóny, máme v plánu ho dále rozvíjet, rozšířit,
pomoci zadržet vodu v krajině a akumulovat tolik
nepřeberných druhů fauny a flory, které zde máme.
Tedy dovolte, abych přiblížil plánované „akce“, které
nás čekají, a pokusil se je nastínit.
První částí projektu relaxační zóny je stavba
chatky, která bude plnit hned několik účelů. Jedním
z nich je zázemí pro rybářský kroužek, uskladnění
nářadí a krmení pro chov a obhospodaření rybníka
a okolí. Hlavní stavební prvek bude dřevo, které by mělo
do celého prostředí zapadnout, aniž by jakkoliv rušilo
krajinný ráz a charakter tohoto výjimečného místa.

Druhou částí je obnova kamenných stupňů
od cesty na Podstráň. V minulosti tekl údolím potok
přírodního charakteru, kde byla rybniční soustava čtyř
rybníků po dnešní rybník V Koutech, což dokazují
i historické mapy. Předmětem projektu je komplexní
revitalizace části potoka s cílem celkového zlepšení
přírodního prostředí, spočívající zejména v obnově
přirozeného charakteru toku včetně obnovy jeho
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celkové funkčnosti, zvýšení akumulační schopnosti území
a zpomalení povrchového odtoku vody, zvýšení druhové
rozmanitosti, rozčlenění území na menší celky výsadbou alejí
ovocných stromů a skupin zeleně.
Na celém úseku bude zachována funkce stávajícího
odvodňovacího systému a trasa koryta bude vedena tak, že
podchytí všechny drenážní svody. Základním opevňovacím
prvkem budou kamenné stupně, dno bude opevněno kameny
z výkopku, paty svahů koryta opevněny drny. Návodní břehy
budou zpevněny výsadbou vhodné zeleně (olše, vrby).
Samozřejmostí bude i provedení poměrně rozsáhlé doprovodné
výsadby dřevin s proměnlivou šířkou a výškou porostu.
Výsledkem revitalizace povodí potoka bude snížení rychlosti
odtoku povrchových a podpovrchových vod, zvýšení zásob
vody v krajině, v letních měsících trvalý přítok pro rybníka
v neposlední řadě vytvoření biotopů vhodných pro vzácné
druhy mokřadních organismů. S tímto chceme vytvořit také
přístupovou cestu k rybníku, kterou osázíme ovocnými stromy,
a dále zde budete moci najít všechny možné byliny, ať pro vaši
kuchyň nebo apotéku.
Třetí částí je vybudování „ekologické, krajinotvorné
nádrže“ pod hrází, kde nepůjde o klasický rybník, jak si každý

představí. V tuto chvíli se jedná o podmáčené místo, které
dle všech skutečností může plnit mnohem lepší funkci jako
akumulační prvek, nebo ještě přesněji jako samostatný biotop
a v neposlední řadě jako výrazný nastroj pro soběstačnost
a hospodárnost celé naší organizace, například po výlovu
možnost přesunout generační rybu, přirozený odchov plůdku
apod.
Krajinotvorná nádrž plní přednostně funkce podpory
biodiverzity a další funkce krajinotvorné. Také nádrž, jejíž
výstavba, obnova nebo rekonstrukce byla nebo má být
podpořena z veřejných prostředků, určených ke zlepšování
životního prostředí. Pojem „rybník“, jakkoliv se tak běžně činí,
je na tomto místě nevhodné používat, neboť za „ekologickou“
nelze běžně pokládat nádrž, jejímž hlavním účelem je chov
ryb. (Zvláštním případem by snad mohla být nádrž určená
k účelovému chovu, resp. odchovu druhů ceněných z hlediska
ochrany přírody.)
Vznikla by hloubením v terénu, tedy by neměla klasickou
hráz. Ve sklonitých terénech může menší část hloubky vody
(orientačně ne více než 1/3 celkové hloubky) vytvářet vzdouvací
účinek valu z vytěžené zeminy. Takový val není vodoprávním
úřadem vnímán jako hráz nádrže, nebyla by opatřena spodní
výpustí. Jelikož by neměla klasickou hráz, nepotřebuje
bezpečnostní přeliv, byla by pouze vybavena jednoduchým
odtokovým objektem, stabilizovaným například kamenným
záhozem nebo rovnaninou, tedy by nikdy nešla zcela vypustit
a plnila by „funkci tůně“ se zámrzovou hloubkou, kde dokáží
přezimovat ryby.
Výhody nádrže a jejího okolí, hlavními předpoklady
„ekologičnosti“, jsou například: citlivé zasazení nádrže do
terénu s přiměřeným využitím jeho přirozených tvarů,
přiměřeně velký rozsah litorálu (mělkovodí, tj. část nádrže
s běžnou hloubkou vody do cca 0,6 metru) či akumulace vody
v krajině. Jako akumulace se označuje dlouhodobé zadržování,
bilancované primárně vzhledem k běžným a k malým průtoků.
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Je významné zvláště pro udržení přijatelných vodních poměrů
v povodí a zajištění odběrů vody v době sucha. Akumulaci
slouží v nádrži prostor běžného nadržení. Povodňová retence
vody. V nádržích se odehrává v tzv. retenčním prostoru
nad hladinou běžného nadržení. Původní kamenné koryto
by sloužilo jako bezpečnostní stoka. Byl by zde aplikován
extenzivní chov ryb nastavený s ohledem na udržení
příznivých ekologických funkcí. Zcela vyloučeny bývají
intenzivní formy chovu ryb, využívající krmení a hnojení.
Čtvrtou fází, která na vše navazuje, a všechny fáze
se různě prolínají, je spodní loviště a „kaskáda“ od přepadu
hráze. Hlavní funkce by byla řízkovnice pro lekníny a litorál
pro faunu a floru v podhrází rybníka, zdokonalení funkce
výpusti při výlovu a manipulaci s drobnou rybou.
Poslední fází je dobudování pece na chleba,
venkovního posezení u ohniště a jakési „komunitní zahrady“,
kde každý může přispět a přidat pomocnou ruku, každý může
tomu magickému místu dát kus své duše, kus si vzít.

A slovo závěrem: sedm let je dlouhá doba, plná hezkých
i smutných chvil. Je to věk školáka, který jde poznat svět,
který když spadne, potřebuje pomoci vstát, poradit, pochválit
i nastavit mantinely, kde ano a kde už ne. Vše je jen na nás,
my sami jsme ti, kteří tvoříme zítřek, kteří budeme ukazovat
minulost našim dětem. Nikdo jiný to za nás neudělá, my
všichni společně můžeme měnit svět v lepší místo. Stačí
jediné - chtít o trochu víc a jít za svými sny.
Pojďte s námi proti proudu.
Luboš Havlíček

Jaké byly zimy na počátku
minulého století?
Poslední roky jsou zimy mírné, ale
pamatuji si, že jako děti jsme den co
den sáňkovaly u kostela. Zima pro mě
znamenala stavění pevností ze sněhu,
koulování, sněhulák před barákem
a andílci po zahradě. Pamatuji si, že mi
mamka vyprávěla, že byly takové zimy,
kdy borovští museli vyhazovat silnici
na třikrát, kolik bylo sněhu. A tak
jsem ze zvědavosti otevřela Kroniku
Havlíčkovy Borové a podívala se, jaká
zima trápila občany před 90 lety.
„V roce 1929 uhodily veliké
mrazy, naměřeno bylo až –40 stupňů.
Ptactvo a polní zvěř jimi velmi trpěla
a hynula. Také ovocné stromy z velké
části pomrzly. Zásobování, zvláště
uhlím, vázlo pro množství sněhu, který
komplikoval jak dopravu silniční tak
železniční. V zimě roku 1930-1931
bylo mnoho sněhu. Autodoprava byla
zastavena na dobu čtyř měsíců.“
O deset let později - v roce 1939 –
vzpomínají borovští obyvatelé: „Tehdy
v březnu 1939 napadlo spousta sněhu.
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Prověření budovaných staveb
v lokalitě v „V Kopaninách“
Dne 19. 11. 2018 byla na schůzi zastupitelstva městyse
majetková komise vyzvána k prověření budované stavby
v lokalitě „V Kopaninách“.
Rybník „V Kopaninách“ má od obce pronajat spolek
„Trojháček“. Dle vyjádření předsedy a místopředsedy spolku
Lubomíra Havlíčka a Tomáše Kučery a jimi předložených
dokumentů, bylo majetkovou komisí zjištěno následující:
Na základě výzvy obce k podání záměrů se změnou
územních plánů byla dne 20. května 2017 podána žádost
o změnu územního plánu se záměrem výstavby dřevěné
montované boudy pro skladování krmiva, nářadí
a činnost spolku Trojháček. O schválení záměru o změně
územního plánu byl spolek informován 5. 1. 2018. Na
základě toho spolek v březnu požádal o dotaci na materiál
na stavbu, která mu byla zastupitelstvem přidělena.
Podmínkou přidělení dotace byla realizace stavby v roce
2018. Dne 11. 5. 2018 byli zástupci spolku pozváni radou
městyse na své jednání, kde přednesli ucelený návrh
změn v lokalitě „V Kopaninách“. Tento návrh vzala
rada městyse na vědomí a spolku bylo sděleno, že její
zástupci budou přizváni na některé z dalších zasedání
zastupitelstva, aby s tímto návrhem seznámili celé
zastupitelstvo. Toto setkání nebylo realizováno a spolek
nebyl informován o tom, že změna územního plánu stále
neproběhla a není tedy zatím možné stavbu v roce 2018
realizovat.
Dle konzultace se stavebním úřadem v Přibyslavi
a referentem územního plánování MěÚ Havlíčkův Brod
byl postup spolku v souladu s podmínkami a mělo by
být možné jej po změně územního plánu realizovat.
Tato nepříjemnost vypovídá o špatné komunikaci mezi
vedením obce a spolky. Také pro lepší komunikaci byla
novou radou vzešlou z říjnových voleb do zastupitelstev
obcí zřízena kulturní komise, která by těmto
nedorozuměním měla v budoucnu předejít.

HISTORICKÉ OKÉNKO

Za majetkovou a stavební komisi Michal Pavlas

Nejvíce 15. března, takže se do Borové
německé kolony po řadu týdnů vůbec
nemohly dostati. Pozorovali jsme je
se slzami v očích večer a v noci svítiti
a přejížděti po státní silnici mezi
Jitkovem a Českou Bělou. Činilo to
dojem, jakoby vražedný
nůž pronikal do těla
znásilněné vlasti.“
V dalších letech
se v kronice můžete
dočíst o pětiletkách a
budovatelských plánech,
ale je tu ještě malá
zmínka z roku 1982:
„Počátek roku 1982 se
vyznačoval
mírnými
mrazíky. Až v druhé
polovině měsíce ledna
mrazy zesílely a začal
padat sníh. V měsíci
únoru pak vydatně
sněžilo a foukal silný vítr, který vytvořil
velké závěje, zvláště ve Špačkově cestě
a dole v ulici Zelenýho. Tyto obě cesty
byly několik dnů nesjízdné.“
Pamatujete si tyto roky, kdy Borová

byla zaváta sněhem? Kdy rodiny sedávaly
ve světničce a bavily se vyprávěním
historek a draním peří? Kdy člověk
nemohl opustit Borovou, protože nebyla
jediná cesta průjezdná? Máte staré
fotografie, které tuto zimu zachycují?

Budeme rádi, když je přinesete na
úřad městyse, kde si je naskenujeme
a použijeme třeba v dalších vydáních
Borovských listů.

Jana Pavlasová
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JenTak vyhrál Divadelní Přibyslav

Letos se konala přehlídka ochotnických divadelních
souborů Divadelní Přibyslav již po pětatřicáté, JenTak se
pravidelně účastní od roku 2007, kdy tam hrál komedii
„Holky se asi zbláznily“. A právě letos si z přehlídky
odvezl diváckou cenu. Během října a listopadu se na
přehlídce vystřídalo jedenáct ochotnických ansámblů
nejen z Přibyslavska, a i dalších míst Kraje Vysočina,
a JenTak měl velkou konkurenci v řadě skvělých
představení. Přesto diváci vyhodnotili, že právě naše
aktuální hra Kurz efektivního rodičovství je ta nejlepší.
Komedie od Šárky Fenykové byla vybrána pro její
příjemný, nevulgární humor, ale i kvůli tématu hry, v
níž se najde v podstatě každý – každý jsme totiž buď
dětmi, nebo rodiči, a často i obojím zároveň. Téma
rodičovství a výchovy je aktuálně blízké hned několika
členům ochotnického spolku, a tak proč si o tom
nezahrát a nezavtipkovat i na jevišti?
Nutno však dodat, že tato hra se rodila možná
nejhůře a nejsložitěji ze všech her předchozích. Celkem
devětkrát bylo potřeba přeobsadit některou z rolí!!! Už
dřív se stávalo, že jeden dva lidé se během zkoušení
vyměnili, ale devětkrát – to je absolutní rekord. Sáhnout
jsme museli také do okolních obcí a vytáhnout z nich
talentované nové kolegy, takže máme herce ze Slavětína,

JenTak Havlíčkova Borová. Foto: Libor Blažek

Velké Losenice, Modlíkova, Jitkova a Dolní Krupé. Přesto
si troufám tvrdit, že tak, jak je hra obsazena nyní, je to
stav ideální, každá role má typově adekvátního herce,
a každý se své role zhostil naprosto skvěle.
Další komplikací bylo to, že hra má celkem jedenáct
rolí, a někteří z ochotníků v práci směnují, další jezdí na
vysokou školu, a další mají malé děti, takže scházet se na
zkoušky bylo nesmírně náročné. Není divu, že v plném
počtu jsme se za rok zkoušení sešli možná třikrát, ale
důležité je, že jsme byli kompletní jak při generálce
pro školu 16. listopadu, a pak i na premiéře v borovské
sokolovně o den později. Takto „nacvaknutou“ sokolovnu
řada lidí už dlouho nepamatuje. Obsazeny byly všechny
balkony a lidé seděli v podstatě všude, kde se dalo.
I přes tento ne úplně komfort se lidé bavili a odcházeli,
doufáme, spokojení.
Velký dík za úspěch patří hercům: Milanovi Krčálovi,
Kláře Vencové, Jirkovi Kolouchovi, Tomáši Cackovi, Ivče
Hamerníkové, Jakubovi Mičkovi, Monice Fňukalové,
Davidu Frühbauerovi, Anetce Macounové a Míťovi
Štědrému. Díky i nápovědám v čele s Kamčou Havlíčkovou,
odborné poradkyni Dádě Hamerníkové a mistru kulis
Jardovi Kolouchovi.
Hana Tonarová, režisér JenTaku

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
5. 1.
2019
5. 1.
2019
11. 1.
2019
12. 1.
2019
18. 1.
2019
9. 2.
2019
10. 2.
2019
23. 2.
2019
2. 3.
2019

8:00
sobota
18:00
sobota
19:00
pátek
20:00
sobota
18:00
pátek
20:00
sobota
14:30
neděle
20:00
sobota
20:00
sobota

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
VALNÁ HROMADA SDH
MĚSTO DUCHŮ, promítání, více na str. 4
MYSLIVECKÝ PLES, pozvánka na str. 2
ČESKÉ ZEMĚ V OBDOBÍ BAROKA,
přednáška, pozvánka na str. 7
HASIČSKÝ PLES, pozvánka na str. 2
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, pozvánka
na str. 12
OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES
MAŠKARNÍ ZÁBAVA, pozvánka na str. 6

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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Výzva: víte, že budete pořádat kulturní
či společenskou akci? Dejte nám vědět,
pomůžeme třeba s propagací

Každý, kdo by v Havlíčkově Borové, Peršíkově
nebo třeba Železných Horkách rád pořádal
kulturní či společenskou akci pro veřejnost, se
může obrátit na nedávno ustanovenou Kulturní
komisi. Rádi vám pomůžeme s vyladěním
termínů, komunikací s vedením obce nebo
propagací.
Pokud již víte, že jistě budete chystat
zajímavou událost pro děti i dospělé, neváhejte
nám napsat. Rádi bychom u nás v městysi
připravili kvalitní kalendář akcí (a to nejen
v tištěné podobě) tak, aby se nám různé
termíny třeba zbytečně nepřekrývaly. Navíc
jistě můžeme pomoci třeba s propagací události
nebo rezervacemi potřebných prostor.
Svoje návrhy, dotazy i termíny akcí pro
zveřejňování můžete posílat na:
jakub.janacek@fokusvysocina.cz,
urad@havlickovaborova.cz nebo třeba panu
starostovi na starosta@havlickovaborova.cz.
Potřebné kontaktní údaje naleznete také na
webových stránkách www.havlickovaborova.cz.
Jakub Janáček
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V zajetí lovecké vášně

Kniha
Václava
Augustina
V zajetí lovecké vášně nás, běžné
návštěvníky a milovníky přírody,
provádí skrytými místy lesa a učí
vnímat i malé detaily, podle kterých
můžeme poznat, kudy prochází
lesní zvěř, kde možná hnízdí dravci.
Pochopíme, kdy les navštívit,
abychom na různé lesní tvory
narazili. V knize se dozvíme mnoho
o tom, jak vypadá správa lesa,
nahlédneme do zákulisí pravidel pro
lov a jakým vývojem lesnictví prošlo
za poslední desítky let.
Zažijeme také výcvik dravých
ptáků včetně sokolnických setkání,
pochopíme, jakým úskalím současná
myslivost čelí. Celá kniha je

proložena spoustou překrásných
a zajímavých fotografií. Je psána
velmi osobitým způsobem,
ze kterého je cítit, jak autor
přírodu a lov miluje, jak moc
lesu a své práci rozumí. Ať je
čtenář laik nebo také myslivec,
kniha vás svou otevřeností
a autentičností vtáhne a jen tak
nepustí. Děj příběhů je zasazen
do Lesní správy Ransko a kniha
se nechá zakoupit na různých
sokolnických a mysliveckých
akcích, nebo přímo u Václava
Augustina,
Oudoleň
117,
telefon 603 536 721, email
a u g u s t i n @ l d o p r i b y s l a v. c z
a vaclavaugustin.cz.

Nejkrásnější lidové písně
z horáckého regionu na novém albu
Horácké muziky

Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou
pod vedením primáše Milana Nováka
připravila pro své příznivce vskutku krásný
hudební dárek, a to album vybraných
lidových písní z regionu Horácka. Tato velmi
rozsáhlá zeměpisná oblast leží na obou
stranách zemské hranice Čech a Moravy
a tak se může právem pyšnit mimořádnou
melodickou pestrostí i zvláštní poetičností
lidových textů. Hudebníci z Horácké muziky
vybrali ze sbírek pro ně nejzajímavější písně
a oblékli jim neotřelé a pro posluchače
přitažlivé úpravy a aranžmá.
CD můžete zakoupit v muzeu K.H.B. a na
úřadu městyse za 200,- Kč.

Slovo hejtmana

Otočili jsme poslední list kalendáře
a máme za sebou další rok. Rok
stého výročí vzniku Československé
republiky. Během jubilejního roku
jsme si připomněli mnohé z událostí
uplynulého století. Některé chvíle
našich novodobých dějin byly tragické,
jiné heroické, prožili jsme nadšení
i pocity naprostého zmaru, mezitím
prosté příběhy všedních životů. Nelze
vše naházet do jednoduché škatulky.
Při vzpomínkách na minulost našeho
státu máme být často na co hrdi, jindy
raději sklopíme hlavu. V našem kraji
se díky akcím cyklu Proletí století
postupně ve všech bývalých okresních
městech povedlo dle mého názoru
oslavit výročí důstojně a přiměřeně
jeho významu. K tomu musím
připomenout i nemálo povedených
oslav, jež proběhly z místní iniciativy
v menších sídlech.
To ovšem neznamená, že jsme
zároveň neřešili aktuální problémy.
Zmíním alespoň ty nejzávažnější, jež
se stále opakují. Nedostatek vody se

nezmenšuje, ba dá se říci, že je stále
kritičtější a výhled do budoucnosti
není ani zdaleka optimistický. Území
Vysočiny je zdrojem pitné vody i pro
valnou část našich velkých měst
– například pro aglomeraci Prahy
a Brna. Ústřední orgány proto musí
vnímat naši situaci a nenechat nás
v tom samotné. Čekají nás pokračující
jednání se státem o Želivce a dalších
zdrojích životadárné tekutiny. To se
neobejde bez aktivní účasti našich
zemědělců. Významným faktorem
budoucnosti našeho kraje je vývoj
situace ohledně Jaderné elektrárny
Dukovany. Její vliv na zaměstnanost
v regionu včetně návaznosti na
všechny další souvislosti je nesporný.
Nemůžeme proto odkládat řešení
stále na neurčito. Obrovské zásoby
vytěženého dřeva čekající na své
využití nám zase připomínají
pokračující kůrovcovou kalamitu.
Lokální průtrže nás upozornily, že
nemůžeme zapomínat na zajištění
bezpečnosti i v tomto směru. Rád bych
ještě zmínil, že jsme opět prokázali
schopnosti našich lidí v prosazení

a přípravě vrcholných sportovních
akcí. Mimo jiné se do Vysočina Areny
vrátily závody světového poháru
v biatlonu. Skvělá organizace, krásná
příroda, perfektní zázemí a tisíce
fanoušků z celé Evropy – to vše bylo
výbornou propagací našeho kraje.
Jedna věc mě ale stále trápí –
celková atmosféra ve společnosti,
vztahy mezi lidmi – od parlamentu
až po rodinné vazby. Mnohde je cítit
nesmiřitelná nesnášenlivost, často
provázená až nenávistnými projevy.
Přitom úspěšná ekonomika nám
v současnosti přináší slušné zdroje –
včetně příjmu jednotlivců. Musíme
počítat s tím, že taková situace tu
nebude pořád, určitě nás čeká po
období konjuktury za určitý čas zase
těžší období, ekonomická houpačka
je neúprosná. Pokusme se tedy v tom
novém roce být k sobě alespoň
v osobních a pracovních vztazích ve
svém okolí více tolerantní a velkorysí.
Přeji Vám do roku 2019 především
dobré zdraví, ale také hodně osobních
i pracovních úspěchů.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2019

Par.

Pol. Závazný ukazatel

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1345
1361
1381
1511
2460
4112
4116
4122
1012
1032
2119
2310
2321
2411
3113
3314
3315
3319
3341
3349
3511
3612
3619
3632
3639
3722
3723
6171
6310

PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.
Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za komunální odpad - občané, chalupáři
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Pozemky
Podpora ostatních produkčních činností (les)
Ostatní záležitost těžebního průmyslu (ŽH)
Pitná voda (vodné)
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)
Záležitosti pošt
Základní školy
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerí
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Všeobecná ambulantní péče (nájemné lékařů)
Bytové hospodářství (nájemné z bytů)
Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)
Pohřebnictví (platby za hrobová místa)
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Činnost místní správy
Obec. příjmy a výdaje z finančních operací

Par.

23 736 900,00

Pol. Závazný ukazatel

VÝDAJE CELKEM

2 700 000,00
75 000,00
260 000,00
2 800 000,00
1 400 000,00
7 200 000,00
450 000,00
28 000,00
12 000,00
8 000,00
12 000,00
40 000,00
670 000,00
29 000,00
191 100,00
15 000,00
600 000,00
103 500,00
1 214 000,00
20 000,00
790 000,00
640 000,00
240 000,00
2 567 000,00
1 000,00
40 000,00
15 000,00
1 000,00
3 000,00
54 000,00
1 099 000,00
300,00
50 000,00
30 000,00
15 000,00
150 000,00
212 000,00
2 000,00

1012
Pozemky
1032
Podpora ostat.produkčních činností (lesy)
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpad.vod
2411
Záležitosti pošt
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3313
KD Peršíkov
3314
Činnosti knihovnické
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319
Ostatní záležitosti kultury (KD Peršíkov, Sokolovna)
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
Ostatní záležitosti kult.,círk., sdělovacích prostředků
3511
Všeobecná ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3619
Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a rozvoj
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
3739
Ost.ochrana půdy a spodní vody
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5901 Ochrana obyvatelstva - nespecifikované rezervy
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obec.příjmy a výdaje z fin.operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace

23 736 900,00
260 500,00
514 400,00
285 200,00
25 000,00
251 900,00
51 100,00
243 100,00
67 020,00
1 004 020,00
43 000,00
40 000,00
373 000,00
293 000,00
2 000,00
70 000,00
52 000,00
15 000,00
76 700,00
1 500,00
123 400,00
49 800,00
1 458 000,00
20 000,00
700 900,00
145 000,00
160 000,00
219 200,00
5 000,00
155 700,00
1 232 450,00
13 319 010,00
10 000,00
70 000,00
2 400 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

0,00

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ

0,00
0,00

Rozpočet schválen zastupitelstvem městyse dne 13. 12. 2018, usnesením č. 4/12/2018. Podrobný rozpis rozpočtu je zveřejněn na úřední desce.

Šachový memoriál: prvenství zůstalo v Borové
Už osmý ročník šachového Memoriálu Romana
Bruknera je již za námi.
Turnaj, který každoročně pořádá Petr Kačor
v pohostinství U Havlíčka k uctění památky bývalého
starosty městyse a vynikajícího šachisty Romana
Bruknera, byl letos trochu poznamenán o něco slabší
účastí, než je obvyklé. Na zajímavosti mu to však nic
neubralo.

K vidění byly v devíti kolech rapid-šachu napínavé bitvy
na černobílých polích, ze kterých nakonec vyšel vítězně
„domácí“ Ondřej Dejmal. Mezi dětmi pak symbolicky
kralovala Denisa Bruknerová.
Dospělí: 1. Ondřej Dejmal 2. Bohdan Trčka (Praha),
3. Mojmír Smejkal (Žďár nad Sázavou)
Děti: 1. Denisa Bruknerová 2. Jakub Lacina 3. Rosťa
Němec
Jakub Janáček

ZUBNÍ POHOTOVOST (v čase 9:00 - 13:00 hodin)

5. - 6. ledna MUDr. Chládek Albert - Humpolecká 244, Havlíčkův Brod - tel.: 569 426 110
12. - 13. ledna MUDr. Beránková Marie - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod - tel.: 569 426 109
19. - 20. ledna MUDr. Richter Tomáš - Jiráskova 669, Chotěboř - tel.: 569 626 481
26. - 27. ledna MUDr. Palánová Helena - Humpolecká 244, Havlíčkův Brod - tel.: 569 426 103
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NEMOCNICE HAVL. BROD
pracovní dny : 17:00 - 20:00 hodin (dospělí i děti)
víkendy a svátky : 9:00 - 20:00 hodin (dospělí)

14

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Trpaslíci ochutnávali cukroví, které sami upekli. Foto: MŠ

Rybičky na havlíčkobrodském náměstí u betlému. Foto: MŠ

OBRAZEM

Trpaslíci, loutky z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků a divadelní spolek
JenTak. Foto: MŠ

Do školky přišly svaté Barbory. Foto: MŠ

Rybičky zdobily stromky v borovském muzeu. Foto: MŠ

Vánoční čtení sedmáků v MŠ. Foto: ZŠ

Na bruslích parádně jezdily i nejmladší žákyně. Foto: ZŠ

Vítězný tým osmáků ve vánočním turnaji tříd v přehazované. Foto: ZŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
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OBRAZEM

KURZER Divadelní Přibyslav. Foto: Zdeněk Hofman

Karel Gott, skupina L. Štaidla a vokální trio na vánoční besídce. Foto: ZŠ

Vítězové Memoriálu Romana Bruknera. Foto: Milan Chvojka

Memoriál Romana Bruknera. Foto: Jakub Janáček

Tentokrát se předvánoční dílna TrojHáčku pro seniory točila kolem šití
ozdob z filcu. Foto: Linda Burianová

Vizualizace k článku na str. 10-11. Foto: TrojHáček

Rozlučka mladších fotbalistů. Foto: Linda Burianová

Poslední schůzka mladých hasičů v roce 2018. Foto: Michal Fišer

