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Kytarista Jiří Jirmal,
str. 7

Pro Silva Bohemika,
str. 10

Šachový memoriál,
str. 13

Šachového memoriálu Romana Bruknera pod taktovkou Petra Kačora se zúčastnilo 27 hráčů. Vyhrál „náš“ Ondřej Dejmal (druhý vpravo)
před Mojmírem Smejkalem ze Žďáru nad Sázavou (protihráč Ondry) a Jaromírem Kulhánkem ze Škrdlovic (první vpravo). Foto: Karel Šmíd

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás touto
cestou přivítal v novém roce a všem
popřál pevné zdraví a hodně štěstí.
S tím nám všem popřeji i pevné
nervy, protože už jsme okusili, jaké to
je, když se do našich ulic „zakousnou
bagry“. V jednu chvíli se v obci jen
kvůli stavbě kanalizace pohybovalo i
čtrnáct těchto strojů a skoro padesát

strojníků a dělníků. Další stroje stavěly
nové parcely a do toho pracovníci
městyse
prováděli
modernizaci
vodovodní soustavy. Pro nás všechny
to bylo náročné po všech stránkách.
A to i finančně: městys v roce 2019
proinvestoval 21,5 milionů korun a v
letošním roce očekáváme investice až
49 milionů korun.
Dvacet milionů proinvestovaných
během jediného roku je absolutně
nejvíc, kolik za 30 let od revoluce
proteklo obecní kasou na výdajové
straně. A věřte mi, že bez našetřených

prostředků
to
nebylo
vůbec
jednoduché a byl velký problém uřídit
obecní kasu tak, abychom mohli
do nového roku vstoupit s čistým
štítem a být platebně schopní. Státní
fond životního prostředí nám uvolnil
čerpání dotace na kanalizaci a ČOV
až 16. 12. a nízkoúročený úvěr až
27. 12. U těchto podpor platí, že
nejdříve investor proplatí fakturu
dodavateli a až poté může žádat o
čerpání prostředků z dotace a úvěru.
...pokračování na str. 3

BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ VŽDY 20. DEN V MĚSÍCI. TISK ZAJIŠŤUJE TISKÁRNA V RÁJI, PARDUBICE, www.tiskarnavraji.cz. REDAKČNÍ RADA:
Bc. Hana Tonarová, Mgr. Martina Brychtová, Ing. Linda Burianová, Bc. Jakub Janáček, Ing. Jana Pavlasová, Hana Ledererová, Mgr. Jana Žáková.
TITUL ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

LEDEN 2020

TANEČNÍ LEKCE
ˇ
pro dospelé

ˇ Borové
ˇ
v Havlíckove

od 4. února 2020
vždy v úterý od 18.00 do 21.00
čtyři večery s překvapením

cena 1 500 Kč
za taneční pár

více informací a přihlášky

Sbor dobrovolných hasičů

tanecni2020@seznam.cz

Havlíčkova Borová
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES,

porádá
ˇ pro vás
ve spolupráci s

který se koná 1. února 2020
v místní sokolovně.
Hraje kapela FORTUNA.

plné
ro ú y
... i p átečník
zač :-)

Začátek ve 20:00.
Na Vaší účast se těší
pořadatelé.

MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ a RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍ TŘÍDY

VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA SPOLEČNÝ

ŠKOLNÍ A OBECNÍ

PLES

V SOBOTU 22. ÚNORA 2020 OD 20 HODIN
DO SOKOLOVNY V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ






GARDE VÁCLAVA KUBÁTA
TANEČNÍHO KROUŽKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA
PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z

PŘEDTANČENÍ ZÁVODNÍCH TÝMŮ Z M-AEROBIC CLUBU PŘIBYSLAV

BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

VSTUPNÉ 80 Kč, DŮCHODCI VSTUP ZDARMA
KOUPÍ VSTUPENKY PŘISPĚJETE NA NÁKUP VYBAVENÍ PRO ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ
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Proto si dovolím poděkovat
zastupitelstvu městyse, výborům,
komisím a především zaměstnancům
městyse. Všichni ukázali, že když se
chce, tak i takto náročné období se
dá zvládnout s „grácií“. Poděkování
patří i vám, spoluobčanům, protože
vidět skoro každý den, jak se dokážete
postarat o dělníky před svým domem
třeba jen tím, že jim přinesete teplý
čaj či buchty, je úžasné. Věřte, že
vidět takové chování, zahřeje u srdce
a člověk je zase o trochu víc hrdý
na to, kde žije.

ODSTÁVKY PITNÉ VODY

V posledním měsíci roku nás
potkávaly časté odstávky pitné
vody. Příčinou byla zvýšená práce
na vodovodní soustavě. Rozvody
v našich ulicích jsou místy i 90 let
staré a při takové akci, jakou je
výstavba kanalizace, je rozumné začít
měnit uzávěry vodovodních přípojek.
V jednom případě jsme provedli i

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, vánoční
svátky a konec roku jsou zdárně
za námi a před námi se otevírá rok
nový. V nadcházejícím čase nás čeká
velká řada úkolů. Věřím, že společně
s vámi tyto úkoly bez závažnějších
problémů zvládneme. Přeji vám všem
do nového roku především pevné
zdraví a spokojenost.

NOVÝ ZAMĚSTNANEC

Vzhledem k výstavbě ČOV a
stále většímu pracovnímu vytížení
obecních zaměstnanců jsme se po
dlouhém uvážení rozhodli pro přijetí
dalšího obecního zaměstnance. Bylo
vypsáno výběrové řízení na pozici
údržbář obecních budov, elektrikář,
a na začátku prosince byl vybrán
jediný přihlášený uchazeč pan
Ladislav Luňáček. Součástí pracovní
náplně nového zaměstnance bude
především obsluha nové ČOV, údržba
elektroinstalací v obecních budovách
a v neposlední řadě starost o veřejné
osvětlení. To je jen krátký výčet úkolů,
kterých bude samozřejmě více. Přeji
Láďovi, aby v novém zaměstnání
našel dobrý kolektiv a aby ho nelehká
práce obecního zaměstnance bavila.

částečnou výměnu vodovodního
řádu. Děkuji našim zaměstnancům
a panu Krčálovi za dobře odvedenou
práci.
Zároveň se neubráním smeknout
před našimi předky, kteří jen rukama
dokázali před téměř jedním stoletím
vysekat skálu a uložit potrubí v takové
kvalitě, že se až dnes k němu vracíme
a měníme pouze přípojky. Za touto
životností stojí kvalita použitých
materiálů, ale ve stejné míře i kvalita
provedení. Bohužel to se nedá říct
o vodovodní soustavě, která je
v ulici Rybízovna. Zasypání potrubí
výkopkem místo písku nás „dohnalo“.
Již dříve jsme se tu setkali s několika
defekty a nejinak tomu bylo i v
prosinci. Ztráty vody byly větší než
spotřeba celého městyse a hledání
velice obtížné. Stav je tak neúnosný,
že v průběhu roku 2020 bude třeba
v Rybízovně položit úplné nové
potrubí vody včetně napojení na
hlavní řád v Pivovarské ulici. Za to,
že městys měl vodu i přes svátky,
vděčíme našim hasičům, kteří

vykrývali úbytek vody ve vodárně
dovozem z vrtu z podniku Havlíčkova
�orová zemědělská a. s.

o stavu v obecních lesích. Ke dni
31. 12. 2019 bylo v obecních lesích
vytěženo 1.100 m3 dřeva. Jednalo
se především o kalamitní dříví. Do
konce roku se podařilo rozprodat
450 m3 palivového dřeva a na
skládkách evidujeme cca 60 m3 tohoto
dřeva. Potíže, které doprovázely
prodej kulatiny, hlavně v druhé
polovině roku, se povedlo překonat a
kulatina byla prodána téměř všechna.
V tuto chvíli zbývá prodat cca 30 m3
kulatiny. Průměrná cena kulatiny
v druhém pololetí činila 1.100,- Kč.
Ministerstvo zemědělství spustilo
koncem listopadu minulého roku
příjem žádostí o kompenzaci propadu
cen jehličnatého dříví způsobených
kůrovcovou kalamitou. Jedná se o
kompenzaci cen dříví vytěženého
ve IV. kvartálu 2017 a za rok 2018.
Na tuto výzvu jsme reagovali, a
pokud vše dopadne dobře, měla by
být městysi za toto období vyplacena
kompenzace ve výši téměř 140 tis. Kč.

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Ing. Josef Nevole, místostarosta

Prodej palivového dřeva

KOMPOSTÉRY

Chtěl bych vás, milí spoluobčané,
poprosit o spolupráci. Městys má
možnost žádat o kompostéry na
naše zahrádky přes Svazek obcí
Podoubraví. Státní fond životního
prostředí poskytuje dotaci ve výši
85 % a zbylých 15 % si musíme
uhradit my. To, oč vás chci požádat,
je, aby případní zájemci o kompostér
přišli na úřad městyse a nahlásili své
jméno a číslo popisné. Pracovnice
úřadu zavedou jmenný seznam a poté
se rozhodneme, jestli se připojíme
ke svazkové žádosti. Kompostér
by měl být o objemu jeden metr
krychlový se životností 20 let. Cena
kompostéru na trhu se pohybuje
kolem 4 až 5 tisíc.
Šťastné vykročení do nového roku,
hodně zdraví a spokojenosti přeje
Přemysl Tonar, starosta

NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu k
30. 11. 2019

BÚ Česká spořitelna

6 139 246,47

Fond rozvoje bydlení ČS

258 679,50

ČSOB Municipální konto

982 534,35

ČSOB Spořící účet

21 103,39

ČNB Účet dotace

756 867,99

Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

1 106 446,00
1 720 150,00
10 985 027,70

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse
Za období listopad - největší příjem - daň z
přidané hodnoty ve výši 832.675 Kč
Za období listopad - největší výdaj - stavební
práce na akci“ Komunikace a inženýrské sítě
pro výstavbu 10 RD“ ve výši 1.686.762,81 Kč

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji palivové
dřevo. Cena za m3 je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
si každý zajistí sám.

Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji palivové dřevo.
Cena za m3 je 400,- Kč včetně DPH. Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH
LESÍCH ZA ROK 2019

V
prosincových
listech
jsem
vás

LEDEN 2020

Borovských
informoval
V případě zájmu volejte na tel. 777355028.
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Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 25. 11. 2019
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, David Burian, Milan Štefáček
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 12-0-0
ZM schválilo zápis z minulého jednání s tím, že bude opraven
překlep ve jménu a titulu kupujících parcel v ul. Polní. 11-0-1
(Jan Vambera)
ZM schválilo program jednání po zařazení bodu č. 10 - kalová
koncovka a přehození bodů jednání tak, aby šly logicky za
sebou. 12-0-0
ZM bere na vědomí návrh rozpočtu Základní a mateřské školy
Havlíčkova Borová na rok 2020 a do návrhu rozpočtu městyse
bude zařazena částka pro školu 900.000 korun.
ZM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
který bude přepracován podle návrhů zastupitelů.
ZM schvalilo návrh rozpočtu městyse na rok 2020. 11-0-1(Zdeněk
Štěpán)

ZM schvalilo návrh stědnědobého výhledu rozpočtu městyse.
12-0-0
ZM schválilo příkazní smlouvu č. 140132/2019 s firmou
Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., Jaroměř na akci „kalová
koncovka“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Předmětem smlouvy je manažerské řízení při přípravě projektu,
zpracování pokladů a zpracování žádosti o poskytnutí podpory
v rámci operačního programu životního prostředí. 12-0-0
ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci výzvy OPŽP prioritní
osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl 3.2: zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů na akci „ČOV Havlíčkova Borová – kalová
koncovka“. 12-0-0
ZM bere na vědomí informaci o tom, že pan Daniel R., který
nezískal parcelu v ulici Polní, může případně postavit rodinný
domek na parcele u Pavlíčků. Daniel R. o tuto parcelu zájem má
a již poslal na úřad žádost o její odkoupení.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 12. 12. 2019
Omluveni Milan Štefáček, Ing. Karel Tonar a Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 12-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 10-0-2 (David Burian,
Ing. Jaroslav Blažek)
ZM schválilo program jednání se změnou - změna bodu
č. 8 z „odkoupení pozemku“ na „prodej a koupě pozemku“.
Do různých zařadit přeložku transformátoru u sokolovny. 12-0-0
ZM schválilo rozpočet na rok 2020 po zapracování několika
úprav. 12-0-0
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu s drobnými úpravami
oproti vyvěšené verzi. 12-0-0
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 19/2019. 12-0-0
ZM schválilo prodej části pozemku č. 1934/9 a část pozemku
p.č. 4955 o celkové výměře 322 m² za cenu 22 Kč/m² s DPH dle
geometrického plánu č. 890-25/2018 panu Vladimíru K. a paní
Miladě K. a pověřuje starostu sepsáním a podepsáním kupní
smlouvy. 12-0-0
ZM pověřilo starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podpisem
na odkup části pozemku p.č. 1936/2 o celkové výměře 335 m²
za cenu 5 Kč/m² s DPH od pana Vladimíra K. a paní Milady K.
12-0-0
ZM bere na vědomí informaci starosty o tom, že ministerstvo
zemědělství zamítlo žádost o dotaci na ČOV a splaškovou
kanalizaci směrem ke kořenové čistírně.
ZM bere na vědomí odložení projednání dodatku se smlouvě s
firmou VHST s. r. o. týkající se akce výstavby 10 rodinných domů
v ulici Polní.
ZM pověřuje radu městyse k provedení veškerých rozpočtových
změn k 31. 12. 2019. 12-0-0

ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Havlíčkova Borová, které se konalo 11. prosince 2019.
ZM schvaluje směrnici č. 1/2019 na dispoziční opravnění a oběh
účetních dokladů Úřadu městyse Havlíčkova Borová. 12-0-0
ZM neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. Z_
S14_12_8120072629 s firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín
z důvodu nedostatku finančních prostředků v důsledku
probíhajících akcí. ČEZ poslal budoucí smlouvu na přeložku
transformátoru za cenu 2.780.000 korun bez DPH. 0-12-0
David Burian přeložil zastupitelům návrh, aby si každý zastupitel
vzal na starost nějakou dotaci a hlídal příslušné webové stránky,
termíny, požadavky, spoluúčast.... ZM bere na vědomí.
Jiří Halama se ptal starosty, kdy budou připraveny smlouvy
o smlouvě budoucí týkající se prodeje parcel pro výstavbu
rodinných domů v ul. Polní k podpisu. Starosta odpověděl, že
příští týden.
Jiří Halama měl dotaz, v jakém stádiu je územní plán, neboť se
ho zeptal občan, zda je možné provést změnu a zanést ji ještě
do územního plánu. Starosta odpověděl, že se ještě mohou
provádět úpravy v územním plánu. ZM bere na vědomí.
ZM bere na vědomí informaci k jednání s CHKO Žďárské vrchy
o zatrubnění potoka pod Janáčkovými. Strany se dohodly,
že budou zahájeny projekční práce na změnu upravované
části bezejmenného toku tak, aby nedocházelo k poškození
přívalovými srážkami.
ZM bere na vědomí zprávu o prodeji dřeva od místostarosty
Ing. Josefa Nevoleho. Ten informoval, že se dosud vytěžilo
asi 1100 m³ dřeva. Místostarosta dokázal většinu dřeva
zobchodovat. Starosta navrhl pro místostarostu odměnu.

Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 15. 12. 2019
Omluveni Michaela Chlubnová DiS, Zdeněk Štěpán, Ing. Karel
Tonar a Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-0
ZM schválilo zápis z minulého jednání a taktéž program jednání.
V obou případech 11-0-0
ZM schválilo smlouvu č. 18000431 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 11-0-0

ZM schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 200174-645-19
komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul. Polní a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jde o dodatek, který řeší
termín předání 1. etapy díla. Dle původní smlouvy mělo dojít
k předání 1. etapy k 31. 12. 2019, ale z důvodu záruk na dílo byl
vyzván dodavatel k sjednání dodatku o předání díla současně
s předáním 2. etapy nejpozději do 30. 11. 2020. 11-0-0
Příští jednání ZM se bude konat ve čtvrtek 9. 1. 2020.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 25. 11. 2019

Omluven Milan Štefáček
Hostem Mgr. Martina Brychtová
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RM schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova
Borová, IČ 70985669, Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová
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o čerpání finančních prostředků z fondu odměn a rezervního
fondu v období prosinec 2019. 4-0-0
RM schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p., IČ 47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1 – Nové Město - číslo 2017/15246, včetně nové přílohy
č. 3 – Základní podmínky poskytování služeb České pošty, s.p.
třetím osobám prostřednictvím zástupce. 3-1-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 17/2019. 4-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci k odstranění stavby RD
v ulici Pivovarská č. p. 14, Havlíčkova Borová, par. č. st. 112/1,
k. ú. Havlíčkova Borová. Dokumentaci vypracoval Ing. Jaroslav
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Rouš, IČ 41001117, Vejmluvova 316/53, 591 02 Žďár nad
Sázavou - Žďár nad Sázavou 2. 4-0-0
RM neschvaluje žádost o finanční podporu Oblastní charity
Havlíčkův Brod, IČ 15060233, Boženy Němcové 188, 580 01
Havlíčkův Brod, ve výši 3.000 korun. 2-2-0
RM bere na vědomí žádost pana Michala B. o pronájem
obecního bytu.
RM bere na vědomí žádost manželů Tomáše a Anety H.
o navrácení části kupní ceny z pozemku par. č. 4183/7 v k.
ú. Havlíčkova Borová dle podmínek uvedených v Dodatku
č. 1 kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2016.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 3. 12. 2019
Omluven Milan Štefáček
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Pivovarská 110, 582 23
Havlíčkova Borová, panu Davidu F. 4-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 18/2019. 4-0-0
RM schvaluje pověření k vykonání kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky za rok 2019 v Základní škole a
Mateřské škole Havlíčkova Borová, IČ 70985669, Náměstí 97,
582 23 Havlíčkova Borová, finanční komisi ve složení: Ing. Jana
Pavlasová, Michaela Chlubnová, DiS., Ing. Linda Burianová,
David Burian, Magda Hošáková. 4-0-0
RM schvaluje přijetí Ladislava Luňáčka na nově zřízenou
pracovní pozici – údržbář, elektrikář, a to od 1. 1. 2020. 4-0-0
RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy s paní
Michaelou Š. týkající přijetí nového člena domácnosti - pana
Lubomíra R., a souhlasí s následnou změnou jeho trvalého
pobytu. 4-0-0
RM schvaluje Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová, IČ 70985669, Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova
Borová, na rok 2020. 4-0-0
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
Mateřské školy Havlíčkova Borová, IČ 70985669, Náměstí 97,
582 23 Havlíčkova Borová, na období 2021 - 2023. 4-0-0
RM schvaluje návrh na přiznání finanční odměny ředitelce

Základní školy a Mateřské školy Havlíčkovy Borové, Mgr.
Martině Brychtové, za kalendářní rok 2019. Finanční částka
bude vyplacena výhradně z finančních prostředků státního
rozpočtu – poskytnuté dotace v rámci rozvojového programu
„Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních
škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“. 4-0-0
RM schvaluje žádost paní Zuzany W., č. j. 1554/2019/MSHB o
souhlas k výstavbě rodinného domu na pozemku par. č. 134/7 v
k. ú. Havlíčkova Borová a uděluje jí tímto souhlas. 4-0-0
RM schvaluje žádost paní Zuzany W., č. j. 1475/2019/MSHB
o vyjádření k existenci zařízení ve správě Městyse Havlíčkova
Borová na pozemku par. č. 134/7 v k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost paní Zuzany W., č. j. 1476/2019/MSHB o
budoucí připojení projektovaného rodinného domu na pozemku
par. č. 134/7 v k. ú. Havlíčkova Borová na veřejný vodovod a na
nově budovanou oddílnou splaškovou kanalizaci. 4-0-0
RM bere na vědomí žádost paní Jany Š. o přidělení obecního
bytu.
RM bere na vědomí vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod,
odboru životního prostředí č. j. MHB_OZP/3146/2019/HO ze
dne 26. 11. 2019, z hlediska nakládání s odpady, které mohou
vznikat při odstraňování rodinného domu na pozemku p. č. st.
112/1 v k. ú. Havlíčkova Borová.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 17. 12. 2019

RM schvaluje rozpočtová opatření č. 20/2019. 5-0-0

RM schvaluje příspěvek společnosti MedicalRay s.r.o., IČO
04152522, U Cihláře 3254, 580 01 Havlíčkův Brod, na opravu
rentgenového přístroje ve výši 13.054,-Kč provozovaného na
radiologickém pracovišti v Chotěboři, Jiráskova 669. 3-2-0
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Kupní smlouvy ze dne
22. 1. 2007 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění
odvozu separovaného odpadu se zhotovitelem AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10 – Hostivař, provozovna Žďár nad Sázavou. 5-0-0
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke smlouvě ze dne
2. 11. 1994 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění sběru
a svozu tuhého komunálního odpadu se zhotovitelem AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10 – Hostivař, provozovna Žďár nad Sázavou. 5-0-0
RM schvaluje žádost pana Leoše P. o přijetí nového člena
domácnosti - paní Mariány H., občanky Ukrajiny, která má
vydané povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, do
obecního bytu č. 2, na adrese Pivovarská 110, 582 23 Havlíčkova
Borová, který má pan P. v pronájmu a pověřuje starostu
sepsáním dodatku. 5-0-0
RM bere na vědomí vyjádření MUDr. Jaroslava Pučalíka, IČO
28807570, Šubrtova 2007, 580 01 Havlíčkův Brod, k potřebě

RTG pracoviště Jiráskova 669, 580 01 Chotěboř.
RM bere na vědomí žádost pana Lukáše H. o vrácení části kupní ceny pozemku par. č. 4183/5 v k. ú. Havlíčkova Borová dle
podmínek uvedených v Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne
14. 12. 2016.
RM bere na vědomí žádost paní Markéty N. o vrácení peněžité
jistoty ve výši třech nájmů, kterou složila při uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě čp. 345, ul. Drahotín,
582 23 Havlíčkova Borová.
RM bere na vědomí protokol Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno
– město, o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – Městys Havlíčkova Borová, IČO 00267431, Náměstí 278,
582 23 Havlíčkova Borová. Kontrola byla provedena ve dnech
6. 11. 2019 a 29. 11. 2019.
RM bere na vědomí souhrnné vyjádření dle § 154 a § 158 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí
č. j. MHB_OZP/3163/2019/Km ze dne 9. 12. 2019 k předložené
projektové dokumentaci stavby: „Odstranění objektu“ na
pozemku st. p. č. 112/1 v k. ú. Havlíčkova Borová.

(upraveno pro potřeby zpravodaje znamená, že zápis nebo usnesení ze ZM či RM je pouze minimálně upraven, někdy
zkrácen, častěji dovysvětlen a především převeden z „úředničtiny“ do „lidštiny“ tak, aby to byl souvislý text a nikoli sled
písmen, čísel a těžko odhadnutelných zkratek; celé znění je pak zveřejněno na webu městyse a lze je kdykoli porovnat
s verzí v BL)
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2020

PŘÍJMY CELKEM
Par.

Pol.

44 600 470,63

Par.

Závazný ukazatel

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Pozemky

4 000 000,00

1032

Podpora ostat.prod. činností
(lesy)

2212

Silnice

2292

Dopravní obslužnost

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2411

Záležitosti pošt

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3313

KD Peršíkov

37 000,00

3314

Činnosti knihovnické

40 500,00

3315

Činnosti muzeí a galerií

366 380,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

138 070,00

3341

Rozhlas a televize

3349

Ost. záležitosti sděl. prostř. (BL)

3399

Ost. záležitosti kultury, církve

52 000,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

14 000,00

3612

Bytové hospodářství

99 690,00

3619

Ostatní rozvoj bydlení (FRB)

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

1112

Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.

75 000,00

1113

Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů

320 000,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

3 300 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

8 200 000,00

1511

Daň z nemovitostí

700 000,00

1340

Poplatky za komunální odpad

450 000,00

1341

Poplatek ze psů

28 000,00

1343

Poplatek za užívání veř. prostran.

12 000,00

1342

Poplatek z ubytovací kapacity

1381

Daň z hazardních her

70 000,00

1361

Správní poplatky

12 000,00

Neinv.přijaté transfery ze SR

4116

Ost. neinv.přijaté transfery ze SR

4213

Inv. přijaté transfery ze stát.
fondů

4216

Ost.invest. přijaté transfery ze SR

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
2460

Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Závazný ukazatel

1012

Daň z příjmů FO ze záv.činnosti

4112

Pol.

48 616 188,85

17 175 000,00

1111

PŘIJATÉ DOTACE:

VÝDAJE CELKEM

8 000,00

18 366 220,63
216 500,00
88 500,00
17 461 220,63
600 000,00

9 059 250,00
24 000,00

280 000,00
1 770 980,00
946 900,00
22 000,00
655 520,00
23 610 337,85
297 340,00
64 014,00
1 050 000,00

2 000,00
155 530,00

1 200,00
1 073 380,00
36 380,00

1012

Pozemky (pronájem, prodej)

2 603 500,00

3639

Komunální služby a rozvoj

1 992 240,00

1032

Podpora ost. prod. činností (lesy)

2 097 350,00

3721

Sběr a svoz nebezpečných
odpadů

25 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

751 180,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

231 600,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

268 940,00

2119

Ost. záležitosti těžeb. průmyslu

2310

Pitná voda

805 000,00

25 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních
vod

640 000,00

2411

Záležitosti pošt

245 000,00

5213

Krizová opatření
Požární ochrana - dobrov.část
Zastupitelstva obcí

1 000,00

3314

Činnosti knihovnické

1 000,00

5512

3315

Činnosti muzeí a galerí

55 000,00

6112

3319

Ostatní záležitosti kultury

20 000,00

6171

Činnost místní správy

500,00

6310

Obec.příjmy a výdaje z fin.operací

25 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

70 000,00

6399

Ostatní finanční operace

3341

Rozhlas a televize

3349

Ost. záležitosti sděl. prostředků
(BL)

3 000,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

22 000,00

3612

Bytové hospodářství

3619

Ost.rozvoj bydlení (FRB)

3632

Pohřebnictví

60 000,00

3639

Komunální služby a územní
rozvoj

30 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

6171

Činnost místní správy

6310

Obec. příjmy a výdaje z fin.
operací

2 048 000,00
400,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

207 690,00
1 236 630,00
12 093 687,00

1 000 000,00

4 015 718,22

8115 Změna stavu kr. prostředků na BÚ

-1 298 359,00

8113 Krátkod. přijaté půjčené prostředky

6 111 427,22

8114 Uhrazené splátky půjčených
prostř.

-797 350,00

15 000,00 Rozpočet městyse na rok 2020 je schválený jako schodkový = vý150 000,00 daje převyšují rozpočtové příjmy o více než čtyři miliony korun.

Zastupitelé mohli schválit schodkový rozpočet pouze v případě,

212 000,00 že budeme schopni schodek uhradit. V našem případě bude
2 500,00 schodek rozpočtu částečně krytý úvěrem na splaškovou kanaliza-

ci a rovněž úvěrem z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na manipulátor Manitou. Přesto bude rozpočtové
Rozpočet schválen zastupitelstvem městyse 12. 12. 2019 usnesením hospodaření v průběhu příštího roku - s ohledem na mimořádně
č. 4/12/2019. Podrobný rozpis rozpočtu je zveřejněn na úřední desce. vysokou míru investic ve srovnání s uplynulými roky - pro městys
Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf. velkou výzvou.
za Finanční výbor Ing. Linda Burianová
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SOUPIS DLUŽNÝCH ČÁSTEK ZA NÍŽE
UVEDENÉ MÍSTNÍ POPLATKY A
NEDOPLATKY EVIDOVANÉ K 17. 12. 2019

Poplatek za vodné, stočné – celková dlužná částka
fyzických osob 99.667,- Kč, počet dlužníků 28, (pozn.
částky jsou pouze orientační, neboť někteří poplatníci
nemají nahlášený stav vodoměru k 30. 9. 2019, nejstarší
datum splatnosti poplatku je rok 2011).
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – celková dlužná částka fyzických osob, které
v městysu mají, nebo měly trvalý pobyt 48. 196,- Kč,
počet dlužníků 74.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – celková dlužná částka fyzických osob, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná

LEDEN 2020

fyzická osoba 16.802,- Kč, 26 dlužníků (nejstarší datum
splatnosti nedoplatku r. 2013)
Poplatek ze psů – celková dlužná částka 2.567,- Kč,
7 dlužníků (nejstarší datum splatnosti nedoplatku r. 2016)
(pozn. částka je pouze orientační, neboť někteří držitelé
psů nemají všechny psy přihlášené do evidence)
V případě nezaplacení dlužných částek Úřad Městyse
Havlíčkova Borová písemně vyzve dlužníky k úhradě
nedoplatků a navrhne nový termín splatnosti. V případě,
že dlužník nebude reagovat, bude úřad postupovat dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/ 2010 o místních poplatcích
dle části VI., čl. 25, kdy vyměří poplatek platebním
výměrem. Včasně nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
V případě, že dlužník dlužnou částku nezaplatí ani poté,
jsou jeho pohledávky postoupeny k vymáhání soudní
cestou.
Ing. Iva Jarošová, Úřad městyse Havlíčkova Borová

ZEMŘEL ZNÁMÝ KYTARISTA A SKLADATEL JIŘÍ JIRMAL.
JEHO MELODIE ZNĚLY I NAŠÍM MĚSTYSEM

Ve věku 94 let zemřel na počátku
prosince kytarista, pedagog a
skladatel Jiří Jirmal. Věnoval se jak
jazzové hudbě, tak vážné hudbě.
Patřil mezi zakladatele české kytarové
školy, byl autorem populární výukové
publikace Škola hry na kytaru i dalších
knih. A dobře znal i Havlíčkovu
Borovou. Více než patnáct let sem
totiž jezdil na letní byt.
Úspěch Jirmalových žáků na
kytarových soutěžích spoluvytvořil
fenomén české kytarové školy a
mezi jeho studenty patřilo mnoho
významných
hudebníků.
Jako
absolvent Pražské konzervatoře byl
31 let jejím profesorem a deset let
působil také na Vysoké hudební
škole v německém Saarbrückenu.
Spolupracoval s Orchestrem Karla
Vlacha, Ferdinandem Havlíkem a
vystoupil třeba i s Janem Werichem.
Jiří Jirmal, vlastním jménem Jiří
Novák, svůj poslední koncert odehrál
v Sukově síni Rudolfina vloni na
podzim ve věku 93 let.
Jirmal pomohl povýšit českou
kytarovou pedagogiku až na
světovou úroveň. I díky němu se ve
světě začal používat termín česká
kytarová škola. V roce 1999 vyšla
publikace Cesty české kytary, kniha
rozhovorů, které s Jirmalem vedl jeho
žák Stanislav Barek. O rok později
mu udělila Nadace Život umělce ve
spolupráci s Intergramem a hlavním
městem Prahou cenu za dlouholetou
uměleckou činnost. V roce 2016 mu
Česká hudební rada udělila čestné
ocenění za jeho celoživotní uměleckou
a pedagogickou činnost. V roce 2014

pak vydal Jirmal své sedmé autorské
Jirmalovi pak vyráželi na Vysočinu
CD pod názvem „His Master‘s Guitar”. často, třeba i na týden a více dní.
Pro všechny jeho skladby je typické Jezdili po okolí na výlety či za přáteli.
spojení jazzové a klasické hudby.
Jiří pak vybrnkával u Šrámků v patře
U příležitosti jeho osmdesátin své melodie. Někdy sám, někdy tu
uspořádal tehdejší prezident Václav trénoval s dalším hudebníkem, který
Klaus slavnostní koncert na Pražském měl chalupu ve Střížově.
hradě.
„S manželkou se vždy chovali
Jirmal se narodil v roce 1925 mile, pořád nám něco vozili a jezdili
v Praze a jeho maminka měla kořeny sem rádi. Pro naše děti to byl takový
na Vysočině. A možná i to ho (ale strýček s tetou. A i my, když jsme jeli do
i shoda okolností) dovedla až do Prahy, jsme je navštěvovali,“ zakončila
Havlíčkovy Borové. „Začal k nám vzpomínku na nedávného zesnulého
jezdit v devadesátých letech, tuším od Jiřího Jirmala Marie Šrámková.
roku 1993,“ zapátrala v paměti Marie
Jakub Janáček, Český rozhlas Dvojka
Šrámková. Právě k nim totiž
manželé Jirmalovi více než
patnáct let jezdili a pobývali
v patře jejich rodinného
domku.
A jak se sem vlastně
rozený „Pražák“ z Malé
Strany vlastně dostal?
Úplnou náhodou. Jezdil
za svými příbuznými na
Vysočinu. Jednoho dne
s manželkou vyrazil do
našeho městyse na výlet
ke kostelu a po cestě
zastavil v pohostinství
U Havlíčka. „Dali si tam
oběd a poptávali se po
možnosti přespání v okolí.
Můj tatínek, který s nimi
tehdy hovořil, jim nabídl,
že mohou přepsat u nás
v druhém patře. Zavolal mi
a Jirmalovi se ihned přijeli
podívat. No a od té doby
k nám začali jezdit,“ vypráví Ve věku 94 let zemřel kytarista, hudební skladatel, publicista
a pedagog Jiří Jirmal (na snímku z července 2006 vpravo).
Marie Šrámková.
Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK
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ŠKOLNÍ ROK

naší školy zahájil vánoční posezení
v muzeu vánočními koledami.
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 vánoční
prázdniny.

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

PŘEDVÁNOČNÍ AKTIVITY
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Konec kalendářního roku se blíží
a všichni se těší na vánoční svátky.
Nejvíce ze všech se těší děti. Jsou
neklidné, je jim mnohdy i smutno,
protože dny se vlečou a Štědrý den se
jim zdá v nedohlednu. A dospělí mají
zase pocit, že dny ubíhají rychleji,
než kdykoli jindy. Než se dostaneme
k vánočním svátkům, vzpomeňme si,
co se v prosinci na naší škole událo:
Celý měsíc jsme věnovali přípravě
na vánoční besídku.
4. 12. připravili deváťáci pro všechny
žáky základní školy i mateřské školy
čerty. V letošním roce se peklo
přesunulo ze školy na AKORD, kde na
děti čekali čerti, Mikuláš a anděl.
9. 12. žáci 7. a 8. ročníku nazdobili
stromeček na tradiční akci MAS
Havlíčkův kraj, o.p.s. s názvem Bez
stromečku nejsou Vánoce.
12. 12. žáci 1. ročníku zhlédli
vánoční pásmo pohádek v kině
v Krucemburku.
13. 12. proběhla generální zkouška
na vánoční besídku.
15. 12. se v borovské sokolovně
konala tradiční vánoční besídka.
Vrátili jsme se zpátky do pohádky a
111 žáků naší školy zahrálo pohádku
Tři bratři.
18. 12. jsme se vánočně naladili
pohádkou Hodinářův učeň v kině
v Krucemburku.
19. 12. navštívili žáci 3. ročníku
Krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě
(beseda a autorské čtení).
19. 12. žáci 1. ročníku strávili vánoční
dopoledne v muzeu v Havlíčkově
Borové, kde na ně čekaly vánoční
zvyky a pohádky.
20. 12. proběhly třídní vánoční
besídky. Děti zpívaly koledy a předaly
si u stromečku dárečky. Následoval
turnaj v deskových hrách a sportovní
turnaj. Odpoledne pěvecký sbor
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VÁNOČNÍ BESÍDKY
V PRŮBĚHU DVACETI LET

Po letošní, v pořadí již 20. vánoční
besídce, jsme začali vzpomínat na
začátky společně hraných vánočních
vystoupení, kterých se vždy účastní
celá škola. Dostali jsme se až na
přelom tisíciletí do roku 2000, kdy
jsme jako škola poprvé sehráli
známou pohádku Lotrando a Zubejda.
V následujícím roce jsme sáhli do
jiného žánru, a sice do westernové
parodie Limonádový Joe. Poté přišly
na řadu známé Erbenovy pohádky
Zlatovláska a Tři zlaté vlasy děda
Vševěda pod názvem Plaváček. Využili
jsme i pohádkové poklady Boženy
Němcové a představili se s pohádkou
Popelka. Neodmyslitelně ke každým
Vánocům patří ruská filmová pohádka
Mrazík, která byla na programu v roce
2003. Na určitou dobu jsme potom
opustili pohádkový svět a vyzkoušeli
jsme vánoční jarmark v sokolovně
a vánoční příběh Josefa Lady se
zpíváním koled pod farou. Jeden rok
jsme museli dokonce vánoční besídku
zrušit kvůli chřipce.
Rok poté bylo líp,
protože
známá
televizní
postava
Večerníčka slavila
40.
narozeniny
a my s ním. A
zase
následovaly
pohádky,
ale
v
modernějším
pojetí – Co takhle
svatba,
princi,
Z
pekla
štěstí,
Princové jsou na
draka a pohádkový
muzikál Ať žijí
duchové. Od roku
2013 nastal průlom
a jednotlivé ročníky
přicházely s vlastní
tvorbou a vlastními
nápady, a tak si jistě
vzpomínáte na Sraz
po 50 letech s hity
Michala
Davida,
Předpověď sudiček
věštila nejstarším
žákům budoucnost
v jejich profesích,
Jeden
obyčejný
školní rok pohledem
dětí,
Světové
Vánoce,
Štědrý

2019/2020

den od rána do večera. V minulém
školním roce jsme oslavili narozeniny
Karla Gotta besídkou s názvem
Ukradené Vánoce. Po dlouhé době
jsme se v letošním roce opět navrátili
ke klasice – zase pohádka, tentokrát
Svěrákovi Tři bratři.
Na závěr pro vás máme úkol.
Dvacet let je poměrně dlouhá doba
a docela nás překvapilo, kolik času,
úsilí a pátrání v paměti nás výše
uvedený přehled stál. Dovolte nám
proto, abychom si vyzkoušeli i vaši
paměť. Posílejte nám prosím své tipy
na obsazení následujících postav.
Posílat můžete na e-mail martinahb@
seznam.cz nebo nám můžete
své odpovědi sdělit na telefonu
724981333. Neváhejte soutěžit,
vylosované tři výherce čeká milá
odměna ve škole!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Kdo hrál hlavní postavy v úplně
první pohádce Lotrando a Zubejda
(Lotrando, Zubejda a Drnec)
2. Kdo hrál Tornádo Lou v parodii
Limonádový Joe?
3. Kdo hrál roli malého Děda Vševěda
v Plaváčkovi?
4. Kdo si zahrál Zlatovlásku?
5. Kdo si zahrál krále v pohádce
Princové jsou na draka?

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Zpráva Unie rodičů, z. s.
Na podzimním jednání Unie rodičů
byla novou předsedkyní zvolena Jana
Břízová. Po dlouhých letech končí
funkci pokladníka Stáňa Kubátová.
Dá se říci, že už půl roku „přesluhuje“,
protože syn Štěpán v loňském školním
roce jako deváťák naši školu opustil.
Velice jí děkuji za práci, kterou pro
Unii rodičů vykonávala ve svém
volném čase. V novém roce bude
pokladníkem Magda Hošáková.

ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ UNIE
RODIČŮ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2018/2019

NOVINKY ZE ŠKOLKY

Celý měsíc prosinec se ve školce
vázal ke kouzlu Vánoc se spoustou
tradic, které nelze opomíjet.
V obou třídách se zapalovaly
svíčky na adventních věncích, děti
si pochutnávaly na medových
perníčcích, které visely na adventních
kalendářích, malovaly a vyráběly
čerty, anděly a Mikuláše a učily se
o nich písničky a říkanky. Zdobily
se stromečky, naděloval Ježíšek
a probíhaly přípravy na vánoční
besídky.

1. adventní neděle již tradičně
patří dětem z naší mateřské školy.
38 dětí v podobě andílků svým
vystoupením potěšilo přítomné
publikum a rozsvítilo vánoční strom
na borovském náměstí.
3. setkání čtenářů zavedlo
předškoláky do učebny VII. ročníku,
kde si vyslechli pohádku O překrásné
Vasilise.
3. prosince děti z obou tříd
přivítaly ve školce svaté Barbory,
které přišly s metličkami, třešňovými
větvemi a samozřejmě s nadílkou.
Děti ze školní družiny ZŠ sehrály
pod vedením vychovatelky Ludmily
Smejkalové pro Ježečky pohádku
Láska rohatá.
5. prosince prožili Broučci a
Ježečci krásnou mikulášskou nadílku,
ale také setkání s čertovskou cháskou
V úterý 10. prosince ve školce
naděloval Ježíšek tentýž den
odpoledne se ve třídě Ježečků konalo
Předvánoční posezení.
Ve středu pokračovala vánoční
atmosféra Vánočním posezením ve
třídě Broučků.

ČÍSLO
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PŘÍJMY
- členské příspěvky
- vstupné z besídky
- úrok z BÚ

VÝDAJE

celkem příjmy

17.400 - jízdné na soutěže
8.360 - doprava do kina
3,88 - výukový program
- vzdělávací program
- balíčky na Čerty
- příspěvky na dopravu
divadlo Pardubice
- plavecký výcvik –
odměna pro plavčíky
- pohádková cesta
25.763,88 celkem výdaje

STAV K 1. 9. 2018
běžný účet
hotovost

STAV K 30. 6. 2019
56.775,80 běžný účet
12.052 hotovost

56.779,88
6.320

68.827,80

63.099,68

V prosinci jsme přivítali další
2 hosty čtenářského projektu. Paní
Zdena Wasserbauerová vyprávěla
dětem o svém dětství a četla pohádku
O víle Amálce. Dalším hostem byla
paní Marie Březinová ze Žďáru nad
Sázavou, teta Filípka Zdražila. Při
jejím vyprávění o svém dětství a o
prožitých Vánocích děti ani nedutaly.
Před
odpoledním
odpočinkem
četla pohádku Jak hráli divadlo a na
Mikuláše co bylo (Povídání o pejskovi
a kočičce). Oběma moc děkujeme za
nevšední zážitky.
Ježečci se v pondělí 16. prosince
vydali na výlet do Havlíčkova Brodu,
kde je v Galerii výtvarných umění
čekaly vánoční dílny.
Ježečci se již počtvrté setkali se
čtenáři a ve třídě předškoláků si
vyslechli pohádku Marko boháč a
Vasil nuzák.

Vánoční besídka pro seniory

Kdy jindy, než o Vánocích se

1.854
7.2762
2.140
2.050
1.488
11.756
476
4.452
31.492

setkávat se svými blízkými, známými
a přáteli, na chvíli se zastavit,
posedět, popovídat, zavzpomínat…..
A právě jedno takové vánoční setkání
se uskutečnilo v úterý 17. prosince
v mateřské škole. Ti, co přišli, rozhodně
nelitovali. Broučci i Ježečci předvedli
svůj program, p. učitelky přispěly
vyprávěním o staročeských Vánocích
a zpěvem koledy. Následovalo
posezení u kávy, čaje a občerstvení
a potom už jsme si jen povídali a
užívali předvánoční pohodu. Domů
si všichni hosté odnášeli drobné
dárečky. Děkujeme maminkám, které
zajistily sladké pohoštění, a velký dík
patří naší kuchařce Jitce Geistové za
přípravu velmi chutných a zdravých
pomazánek, které sklidily u všech
úspěch.
Kolektiv zaměstnanců MŠ přeje všem
rodičům, dětem a spoluobčanům
pevné zdraví a spokojenost v roce
2020.

Vánoční besídka v mateřské školce. Foto: Jakub Janáček
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LEDEN 2020

PRO ZDRAVÝ LES MUSÍ BÝT DOST MRTVÉHO DŘÍVÍ

Do lesa k Polné jsem jela zpovídat dva členy sdružení Pro Silva Bohemica, a to tajemníka Milana Košuliče (pracoval
jako zástupce lesního správce u Lesů ČR, s. p. od roku 1992) a jeho kamaráda, sedláka se zeleným srdcem Jana
Brabce. Ten obhospodařuje na Polensku přes 20 hektrarů rodového lesa, který mu byl po revoluci vrácen.
Zajímalo mě, zda jde přistupovat k obnově lesa i jiným než tradičním způsobem, a dozvěděla jsem se o výběrném
způsobu hospodáření, který může plně nahradit běžný pasečný způsob (kácení lesa tzv. na holinu). Záměrem
rozhovoru není někoho přesvědčovat, že ten či onen způsob je ten nejlepší, to nechť čtenáři a majitelé lesů posoudí
sami. Záměrem bylo ukázat, že to jde i jinak a že příroda - pokud se jí dá prostor - ví vlastně nejlépe, co má dělat
i bez větších zásahů člověka.
Je pravda, že kůrovec řádí jen v
monokulturách smrku na vyčerpané,
suché půdě? Nehrají roli i další
faktory?
Milan Košulič (MK): Rychlost, s
jakou se kůrovcová kalamita vyvinula,
je podle všeho dána tím, že stromy
jsou chronicky oslabovány suchem.
V roce 2015 bylo sucho úplně
extrémní a smrky to dorazilo, přestaly
být schopné se bránit. Za normálních
okolností by byly schopné se bránit
pryskyřicí, která zavrtávající se brouky
zahubí, ale to už dnes nedokáží. Živoří
několik měsíců v úplně proschlé půdě,
jenže kůrovec má v tom okamžiku
kratší vývojový cyklus, rychleji se
množí, a proto ta obrovská rychlost,
která nemá v historii obdoby.
To, co zažíváme v českých lesích, je
už pomyslné dno, nebo bude ještě
hůř?
MK: Ne, podle odhadu jsme tak v
půlce.
Jan Brabec (JB): Dřevo se prodává
za náklady lesa, absolutně bez zisku.
Podle zákona mám asanovat zelený
strom, měl bych ho správně pokácet,
a dřív bych ho prodal za 2200 korun
za kubík, ale dnes je to tak, že člověk
musí klečet a prosit, aby si dřevo
někdo vzal. Kapacity už nejsou ani v
lidech, ani v technice. V tuhle chvíli
je pro mne a pro budoucnost mého
lesa cennější, aby tu strom zůstal,
padl ideálně po vrstevnici, a zadržoval
vodu a shnil, čímž by vznikl základ pro
budoucí les z hlediska kvality půdy.
Majitelé lesa, kteří těží kůrovčáky,
automaticky pokračují v tradičním
pasečném hospodaření. Zákon
nařizuje zalesnit holiny. Je potřeba
ten zalesňovací zákon změnit, nebo
máme i tak možnost hospodařit
jinak?
MK: Lesní zákon přispívá k
udržování nesprávných návyků a
jedním z nich je, že nás zákon nutí
do dvou let zalesnit paseku. Bříza už na
kalamitních holinách je možná, to se
změnilo k 1. 1. 2019, ale v tom zákoně
jsou jiné věci vyloženě škodlivé. Celý
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je zastaralý, protože vznikl v době, kdy
autoři předpokládali, že se bude brzy
měnit, jenže platí 25 let. Brzdí lidi,
kteří chtějí hospodařit jinak, přitom
dnes už se ví, že sukcese* funguje.
Zalesnění do dvou let - to je zájem
majitele lesa, který chce mít prostě
dřevo, a jako vlastník má právo se
rozhodnout, jak s lesem naloží. Není
důvod, aby mu do toho ale stát mluvil.
Jenže v 90. letech byl po restitucích
strach, že se bude les vytěžovat a
nebude se zalesňovat, ale takových
vlastníků po těch letech už moc není,
a kvůli pár případům komplikovat
situaci všem ostatním je nesmysl.
Jsou prostě vlastníci, kteří chtějí
nechat působit přirozenou obnovu
lesa déle než dva roky.

*Co je sukcese?

V případě kalamitních holin
to zjednodušeně znamená, že
postupně nastupují pasekové
byliny a trávy, pionýrské
dřeviny
(les
přípravný),
postupně do něj nalétají stinné
dřeviny
klimaxového
lesa
(les přechodný), až nakonec
převládnou (les klimaxový).
Přechodnou fázi lze urychlit
umělou podsadbou např. buku
nebo jedle do přípravných
porostů.

A co zákon o myslivosti?
MK: Ani ten není dobrý. Nedokáže
zařídit redukci zvěře. Kdyby zákon
donutil myslivce redukovat stavy
zvěře, tak by prostě ty lesy dneska
vypadaly jinak. Viděl jsem řadu
oplocenek, i několikahektarových,
které byly celé zarostlé jedlí, a jinde
v lese vidíte jen jedle maličké, které
zanikají, protože je zvěř sežere. Přitom
tři jedle na hektar dokáží zaplevelit
celý les jedlemi, pokud to nebude
zvěř žrát.

JB: V republice je 20 tisíc
studovaných lesníků, 90 tisíc myslivců
a 400 tisíc vlastníků lesa. Jenže těch
20 tisíc nemůže překřičet myslivce,
i když je zvěř šíleně přemnožená a
působí miliardové škody. Abych ty
škody zmenšil, budu chodit do lesa se
psem, stačí jednou týdně, proběhne
se, označkuje a dost to pomůže.
Pomohlo by i rozšíření rysů a dalších
velkých šelem.
Vraťme se teď zpět ke smrku. Co vám
na něm přesně vadí?
MK: Asi největší problém je, že
smrkové lesy jsou tak husté, že na zem
nedopadá skoro žádné světlo, takže
tam neroste ani tráva, ani mladý smrk.
Je to mrtvý les. Naopak když přijdete
do míst, kde roste jedna jediná bříza,
v jejím okolí rostou byliny, na zemi je
listí, které se krásně rozkládá, je tu
světlo, prostor pro jiné živočichy. Je
to prvek, který zvyšuje biodiverzitu.
Kdybychom ve smrkových lesích
nevyřezávali břízu, udělali bychom
svému lesu velkou službu.
Když necháme břízu přerůst smrk,
tak ho ale zastíní, a smrk roste
pomaleji...
MK: Lesáci říkají, že bříza ošlehává
jehličí, ale to jen pár let, co rostou
na stejné úrovni, kdy mají jejich
větve kontakt. Navíc se v posledních
letech vyzkoumalo, že kořeny
spolu komunikují, že se vzájemně
podporují, a když roste v lese bříza,
která má hluboké kořeny, vytahuje
k povrchu živiny, z nichž prosperuje
i smrk, který má naopak povrchový
kořenový systém. Bříza má životnost
asi 50 let, tak odumře dříve než smrk,
po ní zůstanou mrtvé kořeny, které
vytváří drenáž, provzdušňují půdu a
umožňují výměnu vody a živin mezi
jednotlivými vrstvami v půdě.
Smrk je klimaxová dřevina
(stínomilná), ale spousta lesníků si
to nechce připustit, oni mají rádi,
když roste na holině na plném slunci,
protože udělá metrové přírůstky a ve
třiceti letech se láme... Naopak, když
se zpočátku trochu přibrzdí, má menší
přírůst výškový i tloušťkový, má pak
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kvalitnější husté dřevo odolné proti
hnilobám, větve jsou tenčí, ve dřevě
jsou menší suky, dobře zarůstají.
JB: Smrk má talířový kořenový
systém, netvoří drenáž, nemá tam
co shnít, a pod ním je jen udusaný
jíl. Smrky rostou na stejných místech
už 200 let po sobě, nedochází k
obnově půdy, obří strom tlačí třeba
třemi tunami na malou plochu půdy,
a pak přijde vítr a všichni se diví, že
nevydrží...
V čem je podle vás tedy výběrové
lesní hospodaření výhodnější?
JB: Náš způsob je z jakéhokoli úhlu
pohledu levnější. Vyčítají nám složité
pěstování lesa, ale musí se to umět
jen dobře nastavit, a to nestojí žádné
peníze. Není potřeba umělá obnova,
sázení, jsou potřeba semínka, protože
to, co dělá příroda a nedělá člověk,
tak nejenže je zadarmo, ale navíc
mnohem kvalitnější.
Co je tedy pro takové hospodaření
zásadní?
JB: Jedním z pilířů přírodního
pěstování je, že v lese musí být
dostatek mrtvého dřeva, ať už jako
hnojivo - to, co spadne a zetleje, ale
i stojícího jako obydlí pro ptáky. Ty
musíme držet v lese dlouhodobě,
musí mít dostatek potravy, aby pak
mohli pomoci, když přijde průšvih se
škůdci. Mrtvé stromy se tedy zásadně
neporáží a nepálí, zlomy se neodváží,
je to výborný zdroj červů a na tom
jsou ptáci živi. Výjimečně pokud mi
někde překáží bříza, skácím ji, ale
nechám na zemi pro zlepšení půdy.
Je potřeba obětovat část produkce,
vrátit to lesu zpátky.
Péče o půdu je běh na dlouhou
trať, ale je potřeba spousta mrtvého
dřeva a spousta listnáčů kvůli živinám
v lese. Dřevo je nedává, jen kůra a
opad, ale ten musí být zásaditý jako
u listnáčů, u smrků je kyselý. A také
je do lesa potřeba pustit světlo, aby
vzešlo bylinné patro. Teprve potom
se nám skládá správný humus. Pokud
je na zemi jen hnědo od jehličí, tak se
tvoří vrstva surového humusu, který
se nerozkládá a stromy živoří ještě
víc, mají hlad.
Jak by tedy měl vypadat les, který
má šanci přečkat sucho, kůrovce,
větrné smrště a další kalamity?
JB: O tom se vedou debaty,
ale v zásadě: je prokázáno, že pro
nadmořskou výšku cca 400 - 600 m.
n. m. by tu měla růst hercynská směs,
což je zhruba přes 50 procent buku,
18 % a víc jedle a smrku 11 %

LEDEN 2020
dostáváme spíše do
bukového
pásma,
stoprocentní
smrknové
pásmo
je až v nadmořské
výšce nad 1000
metrů, kolem 800
m. n. m mohu jít na
80 procent smrku,
ale už tam je potřeba
třeba 20 procent
jedle a něco dalšího,
v 600 m. n. m. smrku
už jen max 50 procent
a ostatní skladba
druhově
bohatá.
Pod 400 metry n. m.
by měl být smrk jen
vzácně.
Jenže i když nebudu
smrk sázet, bude
mi do lesa přece
nalítávat.

Ke smrku mohu
mít jako majitel lesa
naprostou neúctu,
je to vlastně z
klimatického hlediska
plevel, pokud mám
20 jedlí na aru a
300 smrků, jedle
musím dobře hlídat
a smrk vyškubávat,
Milan Košulič (zleva) a Jan Brabec v lesích u Polné, které jsou aby jedli nezadusil.
Kdyby nepřišla takhle
pěstovány přírodě blízkým způsobem. Foto: Hana Tonarová
kalamita, lesník by
potřeboval jen sprej,
v přirozené přírodní skladbě. Teď
mozek
a
nohy.
Lesník pracuje pouze
se diskutuje o tom, zda se k tomuto
vrátit. Někdo argumentuje tím, že se světlem, přemýšlí nad tím, že když
dnes jsou jiné podmínky. Lesnictví má tady malou jedličku a velký smrk,
vzešlo z malé doby ledové před 300 tak už z horního patra nebude nic
lety, kdy vznikl první lesnický stav a vytahovat, koruny se zavřou, jedle
lidstvo se začalo zabývat pěstováním poroste krásně. Když by tam byl
lesa. A malá doba ledová, to bylo dost doubek, ještě do toho řízne, aby tam
vody, dost sněhu, nyní je všechno šlo víc světla, doubek vyskočí nahoru
a začne utíkat smrku. Les prostě
jinak.
Pohybujeme se v jedlo-bukovém pěstuje pouhým prosvětlováním.
pásmu, ovšem oteplením se
Hana Tonarová
„Ideologie luxusu v myslivosti, nastoupená po druhé světové válce v celé
střední Evropě, se neblaze podepsala na stavu a druhovém složení většiny
středoevropských lesů. Přírodě blízké hospodaření se zvěří znamená docílit
v ekosystému souladu mezi lesem a zvěří, aby les byl zvěři přátelským
domovem a naopak zvěř lesu neúměrně neškodila. ..... Toho lze docílit
snížením stávajících stavů, zvláště velké spárkaté zvěře. Nemalou měrou by
k tomuto stavu přispěl i návrat větších predátorů, zvláště rysa, na některých
větších územích i vlka. ..... Z etologie jelena je uváděno, že životaschopná
populace se smysluplným mysliveckým obhospodařováním má při poměru
pohlaví 1:1 čítat 500 ks zvěře pohybujících se na ploše 10.000 ha, tj. 50
ks/1000 ha. V jihovýchodním Polsku jsou takovéto stavy a viděl jsem tam
přírodě blízké, převážně jedlobukové porosty a trofeje, o jakých se našim
myslivcům může jen zdát.“

Metzl, J.; Košulič, M., st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým
způsobem. FSC ČR Brno 2018, str. 126-127
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KDYŽ MÁ FOTOGRAFIE DUŠI

Fotografie tištěné na hedvábném papíru plné snové poetiky a přitom ukazující
kromě jiného krásy okolí Oudoleně, to je nová kniha nazvaná Když má
fotografie duši. Vydala ji rodačka z Oudoleně Iva Rosická se svým partnerem
Tomášem Holubem. Splnili si tak svůj sen a lidé se díky tomu mohou kochat
dvaasedmdesáti stránkami plnými fotografií. Odpovídá Iva Rosická:
Jak vznikl nápad udělat knihu
plnou fotografií?
Za úplný počátek tohoto
nápadu lze asi považovat naše
novoroční přání, která již
řadu let vytváříme. Takové
„fotky s příběhem“, jak jsme
tomu pracovně říkali - fotka
a k ní citát. Časem jsme začali
takto prezentovat Tomášovy
fotografie i na Facebooku,
a protože odezvy byly více
než pozitivní, přivedlo nás
to na nápad vydat knihu.
Je
spojením
Tomášova
umění vidět, vnímat a
prostrřednictvím fotoaparátu
citlivě zachytit vše krásné
kolem nás a mého daru
cítit energii jeho snímků a
prostřednictvím citátů je
nechat promluvit. Kniha je
pohlazením po duši, které
v dnešní době bezesporu
Iva Rosická a Tomáš Holub, autoři knihy. Foto: archiv Ivy všichni potřebujeme.
Rosické

JARMARK SE VYDAŘIL, BALÍČKY NESTAČILY...

LEDEN 2020

Jak dlouho kniha vznikala a co bylo
nejtěžší?
Od nápadu k realizaci to trvalo
určitě rok. Věnovali jsme tomu mnoho
energie, mnoho času, ale zároveň nás
to oba nesmírně naplňovalo a dávalo
smysl. Takže vlastně nejtěžší na tom
všem bylo učinit rozhodnotí, že knihu
vydáme vlastním nákladem. Znamená
to velký osobní vklad na začátku a pak
nejistota, zda se vám alespoň náklady
vrátí. Abychom udělali ten krok do
neznáma, museli jsme knize opravdu
věřit. A věříme jí stále a moc!
Kde všude fotky vznikaly?
Při našich procházkách, toulkách,
výletech, výpravách – nejen po krajích
českých, ale i celém světě. Nechybí
samozřejmě ani místa z rodné
Vysočiny – především z širokého okolí
Oudoleně, kde trávíme mnoho času.
Jak ji mohou lidé získat?
Mohou si ji buď přímo zakoupit
na Poště Partner či Obecním úřadu
v Oudoleni, nebo objednat na
e-mailu ivaros@centrum.cz. Osobní
předání je po předchozí domluvě
možné na dvou místech – Oudoleň a
Praha 4, nebo knihu zašleme poštou
(poštovné a balné v rámci ČR činí
70,- Kč při platbě na účet).
Hana Tonarová

na sezení s možností si popovídat, dát
si čaj a svařák a zakousnout nějakou
tu sladkost. Sladké nechybí ani
v nabídce prodejců, ať už jde o
perníčky či cukroví. K dostání byla
bižutérie, korálkové ozdoby, krajková
i papírová přáníčka, textilní výrobky,
drátkované výrobky, dřevěné výrobky,
svíčky - prostě nádherná ukázka
šikovných lidských rukou a zručnosti,
nápadů a představivosti, a ne jen tak
někoho - ale našich lidí, lidí od nás ze
vsi a okolí, a za to jsem moc ráda.

Jedenáctý ročník adventního úchvatné křivky ducha, hlavu koně,
jarmarku přilákal do areálu fary ovšem absolutně největší pozornost
v Havlíčkově Borové rekordní počet si vysloužil dvoumetrový starý čert
lidí. Ve Vitusu ochotnický spolek s velkými rohy a kopytem, který
JenTak pořádal jarmark po sedmé příchozím hrozil koštětem.
a po páté pro vás otvíráme ve
Na tradiční jarmark ve Vitusu
sklepení pod farou i peklo. Koho čerti tentokrát přijalo pozvání 14 prodejců
propoustí ze svých spárů, může pak z Borové a okolí. Zájemců by bylo
navštívit Nebeskou počtu a Mikuláše. i více, ale bohužel prostory nejsou
Byli jsme připraveni na stovku dětí nafukovací a nechceme, aby zmizel
a jejich rodiče (po loňském nízké sousedský duch akce, proto v zadní
účasti způsobené špatným počasím části objektu necháváme volný koutek
A jako již šest let před tím, i
a ledovkou, kdy jsme
tentokrát se vydal průvod
nerozdali ani 80 balíčků)
pod vedením čertů, andělů
nám tentokrát balíčky téměř
a Mikuláše po páté hodině z
nestačily. Vymazlené peklo a
fary na náměstí, kde program
nebe totiž našli i rodiče dětí
pokračoval vystoupením dětí
mimo obec a sjeli se k nám i
z mateřské školy. Děti opět
z okolí...
předvedly krátké pásmo písniček
Na faře si děti mohly se
a básniček, a tak není divu, že na
šikovnými
pomocnicemi
náměstí přilákaly velkou spoustu
vyrobit drobnou dekoraci v
lidí. Moc jim za to děkujeme,
dílničce. Malí i velcí si měli
jakož i jejich učitelkám, které jej
šanci prohlédnout nádherné
s nimi ochotně nacvičily.
dřevěné sochy šikovného
Díky ale patří i všem, kdo
řezbáře a našeho mistra
s jarmarkem pomáhali, ale
kulisáka Jardy Koloucha ve
především všem návštěvníkům,
farní stodole. Výstava, která
bez nich by naše snažení nemělo
byla letošní novinkou, měla Peklo pod farou ovládl přísný Lucifer a sympatická Luciferka. cenu.
velký úspěch, lidé obdivovali Foto: Hana Tonarová
Hana Tonarová, JenTak

12

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

DEVÁTÝ ROČNÍK ŠACHOVÉHO MEMORIÁLU
OVLÁDL ONDŘEJ DEJMAL
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„Jsem rád, že se i letos Memoriál
Romana Bruknera vydařil. Alespoň
symbolicky tak uctíme památku
našeho kamaráda, se kterým jsme
nad šachovnicí zápolili,“ říká hlavní
organizátor Petr Kačor, který si bere
turnaj na starost. Právě jemu patří
hlavní dík za udržování této tradice.
„Rád bych poděkoval Městysi
Havlíčkova Borová a všem dalším
sponzorům za podporu a věcné dary,“
dodal Petr Kačor závěrem.
Dodejme, že za rok se sejdeme na
jubilejním desátém ročníku.

Šachový
memoriál
Romana
Bruknera, který se pod taktovkou
Petra Kačora koná vždy na přelomu
listopadu a prosince, se v Havlíčkově
Borové už stal tradicí. Na akci,
kdy účastníci vždy vzpomenou
na někdejšího starostu městyse,
kamaráda a vynikajícího šachistu
Romana
Bruknera,
tentokráte
dorazilo 27 hráčů. V hlavní kategorii
už potřetí v řadě zvítězil „domácí“
Ondřej Dejmal.
Šachisté se u královské hry

„U Havlíčka“ v patře schází každý rok
k boji o putovní pohár. V příjemné
atmosféře se za tikání hodin vždy
hraje na devět kol v půlhodinových
partiích. I letos turnaj nabídl kvalitní
a vyrovnané souboje, ve kterých
nakonec triumfoval Ondřej Dejmal
před Mojmírem Smejkalem ze Žďáru
nad Sázavou a Jaromírem Kulhánkem
ze Škrdlovic.
Turnaje se účastní šachisté
každého věku a v „dětské“ kategorii
letos zvítězila Alžběta Zvolánková.

FOTOHÁDANKA

Tentokrát uveřejňujeme také nepříliš
kvalitní snímek, ale lidé na něm
jsou doufejme všem Borovským
ještě notoricky známí. Těšíme se na
vaše odpovědi - kdo je na snímku
a případně zhruba rok pořízení

fotografie - a to do 20. ledna, které
doručte na úřad městyse nebo pošlete
na e-mailovou adresu redakcni.rada.
hb@gmail.com do 20. prosince.

Těší nás zájem čtenářů o knihy
a také zájem návštěvníků muzea,
kterých se v letošním roce dostavilo
bezmála 1900.

možnost zažít v knihovně několik
hezkých událostí. V adventním čase
nám do knihovny přinesli vánoční
atmosféru nejdříve prvňáčci a po
nich tradičně předškoláci, kteří nám
ozdobili stromek papírovým řetězem,
který jsme společně vyrobili ze staré
vyřazené knihy. Pak nám zazpívali
koledy a sehráli pohádku Čert a Káča.
Netradiční událostí bylo Vánoční
posezení v knihovně, kde vystoupil
školní pěvecký sbor a knihovna se tak
naplnila vánoční atmosférou ještě víc.
Velkou zásluhu na tom měla i vůně
svařáku a cukroví. Sešlo se nás více
než 20 a bylo to pěkné.
V nadcházejícím období nás čeká
17. 1. 2020 cestopisná přednáška
Pavla Šmída, na kterou jste všichni
srdečně zváni. Dále bychom poprosili
Vás, kteří máte v muzeu ještě nějaké
retrověci, abyste si je vyzvedli. A co
se týče otevírací doby, ta zůstává pro
měsíc leden stejná: každý čtvrtek,
pátek a sobotu od 9 do 16 hodin.

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě
pro vás! Každý měsíc uveřejníme
jednu starou fotografii a máme
nějakou zvídavou otázku... Z došlých
odpovědí
vylosujeme
jednoho
výherce, který obdrží drobný dárek
od úřadu městyse.
Minulý měsíc jste nám žádnou
odpověď neposlali. Víme, že na
snímku je určitě pan Vít Šorf (vlevo
- bydlel v chaloupce pod fabrikou a
také nějaký čas v chalupě, kde bydleli
později Listoňovi v Družstevní ulici),
ale zajímali nás další lidé. Fotka
nebyla příliš kvalitní, ale trochu jsme
doufali, že třeba někdo z Borovských
má stejnou fotku doma a pozná
svého předka či souseda. Nevadí.

AKTUÁLNĚ
Z KNIHOVNY

V tomto období se sluší zhodnotit
předešlý rok 2019, který pro nás
byl velkou změnou. Po tom, co paní
Sobotková odešla z pozice knihovnice,
napadlo nás, že bychom se muzea do
konce léta ujali, než se najde někdo
nastálo. Takže jsme si ke studiu přibrali
(za výpomoci Ondry Neubauera) pár
dní muzea. Konec léta je dávno pryč a
my s omezenou pracovní dobou stále
zde.
Co se týče knihovny, největší akcí
bylo protřídění knižního fondu a
uspořádání burzy vyřazených knih.
Při té příležitosti vznikl nápad na
vyrobení plátěných BOROtašek,
kterých se k našemu údivu za necelé
tři měsíce prodalo přes 250 kusů.
Velice nás také těší spolupráce se
základní a mateřskou školou, s obcí,
spolky a místními lidmi, díky níž může
vzniknout cokoliv. Cokoliv jako třeba
Retrovíkend.

I výročí významných rodáků přivádí
do muzea turisty – Josef Stránský měl
letos výročí hned dvě (105 let od
narození a 75 let od úmrtí). Příští rok
bude významný pro Václava Zeleného
(v dubnu 145 let od úmrtí a 195 let od
narození). Něco se také chystá na rok
2021, protože si budeme připomínat
200 let od narození Karla Havlíčka
Borovského.
Chtěli bychom Vám všem čtenářům
i nečtenářům popřát pohodový rok
2020 plný Okamžiků štěstí (nejen
těch od Patrika Hartla) a pevného
zdraví (kterému se u nás v knihovně
věnuje také mnoho titulů).

PROSINEC V KNIHOVNĚ

I přesto, že je pracovní doba
knihovny a muzea omezena na tři dny
v týdnu, měli jsme v uplynulém měsíci

Jakub Janáček

(red)

Ivča, Simča, Ondra, knihovníci
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
11. 1.
2020
17. 1.
2020
1. 2.
2020
4. 2.
2020
11. 2.
2020
15. 2.
2020
18. 2.
2020
22. 2.
2020
25. 2.
2020
29. 2.
2020

20:00
sobota
18:00
pátek
20:00
sobota
18:00
úterý
18:00
úterý
20:00
sobota
18:00
úterý
20:00
sobota
18:00
úterý
18:00
sobota

MYSLIVECKÝ PLES,
pozvánka str. 2
TÁDŽIKISTÁN,
pozvánka str. 16
HASIČSKÝ PLES,
pozvánka str. 2
1. TANEČNÍ LEKCE,
pozvánka str. 2
2. TANEČNÍ LEKCE,
pozvánka str. 2
MAŠKARNÍ ZÁBAVA,
sokolovna, hraje Vingl
3. TANEČNÍ LEKCE,
pozvánka str. 2
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES,
pozvánka str. 2
4. TANEČNÍ LEKCE,
pozvánka str. 2
VALNÁ HROMADA
TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

BLAHOPŘÁNÍ
V uplynulých dnech oslavila
85. narozeniny docentka Vlasta
Rychterová, která jezdí už možná
třicet let na chalupu do Železných
Horek. Na podzim loňského
roku nám na úřadu udělala
zajímavou přednášku ze svého
oboru, což je patologie. Všichni,
kdo přišli, museli uznat, že na
svůj věk rozhodně nevypadá, a
to jak psychicky, tak fyzicky. Je
neuvěřitelně aktivní a činorodá,
stále pracuje, a to v soukromé
biochemické laboratoři a ještě
stíhá přednášet patologii na
3. lékařské fakultě Univezity
Karlovy v Praze. Přejeme jí
jménem Městyse Havlíčkova
Borová spoustu dalších let

plných elánu a pevného zdraví, ať
je spokojená a dělá to, co ji baví a
naplňuje!
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE, PODĚKOVÁNÍ, to vše patří
do společenského okénka, které
však v Borovských listech dosud
chybělo. Rádi bychom to napravili a dali lidem v obci příležitost
připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí podobná rubrika vychází a lidé jejím
prostřednictvím popřejí mamince či tatínkovi k jubileu, manžel/
manželka zavzpomíná na svého zesnulého partnera, rodiče
se pochlubí narozením dítěte.
To vše může v rubrice být, a třeba
i s fotografií. Zveřejnění je zdarma. Máte-li zájem, pište nám na
redakcni.rada.hb@gmail.com
nebo se zastavte na úřadu městyse osobně.
PODĚKOVÁNÍ
„V právě ukončeném roce 2019
jsme měli v Borové možnost
navštívit spoustu kulturních a
společenských akcí. Chtěla bych
poděkovat všem, převážně
mladým lidem, za uskutečnění
těchto programů, které zajišťují
ve svém volném čase. Přeji jim
za nás za všechny hodně elánu
do dalšího období a zdraví a
spokojenost v jejich rodinách.“
L. Blažková
1. prosince oslavil své významné
životní jubileum náš tatínek
a dědeček Miloslav Sobotka.
K jeho 70. narozeninám přejeme
dodatečně všechno nejlepší a
do dalších let mnoho zdraví!
Dcera Iveta s rodinou

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2020
4. - 5. 1. 2020
11. - 12. 1. 2020
18. - 19. 1. 2020
25. - 26. 1. 2020
1.- 2. 2. 2020

Staňková Milena - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 108
Beránková Marie - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 109
Staňková Milena - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 108
Maštálka Vojtěch - Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.: 721 132 134
Maštálka Jan - Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.: 702 029 924

V případě, že je služba NEOBSAZENA, je možno využít zubní pohotovosti v okrese Jihlava - https://www.nemji.cz/zubni-pohotovost-2013/d-5531
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Pekelná návštěva na AKORDU. Foto: ZŠ

Pohádka o Červené Karkulce. Foto: Linda Burianová

Pohádka o Dvanácti měsíčkách. Foto: Linda Burianová

Pohádka o Růžence. Foto: Linda Burianová

Pouštění lodiček na vánoční besídce ve třídě Broučků. Foto: MŠ

Děvčata si pochutnávají na cukroví a bábovce. Foto: MŠ

Krásnou předvánoční atmosféru na Vánoční besídce ve třídě Ježečků, která Třída Ježečků se hned na začátku adventu proměnila v pravé peklo.
byla plná hry na kytary, vytvořili paní Musilová se svým tatínkem. Foto: MŠ Foto: MŠ
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OBRAZEM

První neděli adventní bylo na faře připravené Peklo a Nebe, ve farní stodole výstava dřevěných soch Jardy Koloucha. Jarmark ve Vitusu přilákal
rekordní počet lidí, prodejci nabídli nádherné výrobky. Více na str. 12. Foto: Hana Tonarová

Školní sbor na vánočním posezení v knihovně. Děkujeme sboru za krásný Předškoláci se udatně zhostili úkolů vyrobit řetěz ze starých knih a
ozdobit stromeček. Foto: Simona Karásková
pěvecký výkon. Foto: Daniela Hamerníková

Předsilvestrovský výšlap s TrojHáčkem s nadílkou pro zvířátka a posezením V prosinci pokračovaly havárie vodovodního řádu, hledalo se, kde
na rybníce. Foto: Linda Burianová
dochází k únikům. Foto: Hana Tonarová

Rybova Česká mše vánoční v podání chotěbořského pěveckého sboru
Doubravan, divadelního spolku SCHOD a Východočeského akademického
sboru. Foto: Linda Burianová
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