ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

LEDEN 2021

BOROVSKÉ LISTY

w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a . c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a . c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1

Hospodaření v obecních
lesích, str. 3

Řezbář Jaroslav Kolouch,
str. 10

O vodě,
str. 12

Zřejmě úplně poprvé v novodobé historii se konala půlnoční mše svatá venku před kostelem sv. Víta. I takové raritní události jsme v uplynulém
roce zažívali. Co přinese ten letošní? Kéž by přinesl jen samé příjemné a pokojné dny... Foto: Michaela Chlubnová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás pozdravil

v novém roce. Přeji vám i celému
městysu, aby nás letošní rok
neopouštělo pevné zdraví a vydařily se
nám všechny plány.
Rád bych se ohlédl za minulým
rokem. Byl to ještě náročnější rok

než 2019. Proto chci poděkovat
zastupitelům za absolvování 14 schůzí,
radě za 33 jednání, komisím a všem
lidem, kteří nám pomáhali. Bez jejich
práce bychom toho moc nesvedli.
...pokračování na str. 3
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Městys Havlíčkova Borová srdečně zve na

ˇ
ZAHÁJENÍ HAVLÍCKOVA
ROKU
22. ledna 2021 od 18.00
22
muzeum KHB Havlíčkova Boro
Borová

PREDNÁŠKA

Mgr. Michal Kamp
ředitel Muzea Vysočiny
v Havlíčkově Brodě

PROMÍTÁNÍ FILMU

Karel Havlíček Borovský
(2016, režie Ljuba Václavová)
Konání akce závisí na aktuální
epidemiologické situaci.
informováni budete prostřednictvím mobilního
rozhlasu, webu a facebooku městyse.

DĚTSKÁ BURZA

čtvrtek 4. 3. 2021
od 15.00 do 18.00 hodin

HAVLÍČKOVA BOROVÁ, hasičská zbrojnice
PRODÁVAT
BUDEME:
Dětské oblečení čisté a odžmolkované
Čistou obuv * Hračky * Dětské knížky
Kočárky * Sedačky * Autosedačky
Sedačky na kolo * Odrážedla
Dětské sportovní vybavení
Postýlky * Chůvičky
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PRODÁVAT
NEBUDEME:
Rozbité, poškozené, nefunkční věci
Špinavé, roztrhané a jinak neprodejné
oblečení a boty * Ponožky a spodní
prádlo * Těhotenské oblečení
Oblečení větší než vel. 158
(12-13 let) * Boty větší než vel. 38
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...pokračování ze str. 1

ROZPOČET PRO ROK 2021

Na prosincové schůzi zastupitelstva
byl schválen rozpočet pro tento rok.
Rozpočet počítá s nákupem pozemků
na nové parcely Na Výsluní, se
spoluúčastí v případě získání dotace
na opravu komunikací a nové dětské
a workoutové hřiště. Samozřejmě
vše bude záležet i na finanční kondici
státního rozpočtu a na tom, jak bude či
nebude omezena ekonomika.
Přehled všech projektů, žádostí
a investičních akcí, které probíhají nebo
které se chystají, najdete v tabulce na
straně 8.

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Projekt na novou školku byl
nepatrně upraven, přičemž byl vyjmut
pozemek o výměře cca 25 m2, který
už nebude předmětem územního
řízení. Od 17. 12. 2020 je vypsáno
nové územní řízení a máme kladná

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

Vážení
spoluobčané,
Vánoce
a konec starého roku utekly jako voda
a před námi se otevírá nový rok 2021.
Letošek bude pro naši obec v mnoha
ohledech velmi důležitý. A to nejen
proto, že si připomínáme 200 let od
narození našeho rodáka a národního
buditele Karla Havlíčka Borovského.
V nadcházejícím Havlíčkově roce nás
čeká zásadní akce – dokončení nové
kanalizace a spuštění ČOV. Následovat
budou opravy rozbitých komunikací po
obci. Dlouhodobě ve vzduchu visí stavba
nové mateřské školy. Podána byla žádost
o dotaci na nové dětské hřiště. Pořídit
bychom chtěli nový hasičský dopravní
automobil. Výčet plánovaných akcí
na rok 2021 je dlouhý a toto je pouhý
nástin. Vše bude samozřejmě zaviset
na množství získaných pěněz. Věřím,
že společně s vámi tyto těžké úkoly
bez závažnějších problémů zvládneme.
Přeji vám všem do nového roku pevné
zdraví a spokojenost.

stanoviska všech dotčených orgánů.
Účastníci řízení mohli ještě do patnácti
dnů podat připomínky. Vzhledem
k tomu, že projekt nezaznamenal žádné
dispoziční změny a je starý už tři roky,
nevidím důvod k případným námitkám.
V případě, že nějaké vzniknou, tak se
s nimi budeme muset vypořádat. Čas
nás tlačí, protože chceme znovu požádat
o dotaci na výstavbu z ministerstva
financí a není prostor na protahování
řízení. Po získání územního souhlasu
musíme získat ještě stavební povolení.

KANALIZACE A ČOV

Práce na kanalizaci byly zastaveny,
ale čilý ruch výstavby započne opět
od prvního února. Čeká nás zajistit
176 odbočení z hlavního řádu na hranici
vašich pozemků. Hlavník se bude hrabat
v ulici Dlážděná, Horní obec a Polní.

DOTACE

těsně před Vánocemi požádat o dvě
dotace na Ministerstvu pro místní
rozvoj. První je na opravu 13 místních
komunikací a žádáme o 80% podporu
ve výši 8,03 milionů. Druhá žádost byla
podaná na výstavbu nového dětského
a workoutového hřiště. Zde je také
80% podpora a žádáme o 1,99 milionů.
Do dubna by mělo ministerstvo
rozhodnout, které projekty podpoří.

KANALIZACE PERŠÍKOV

I když to možná nevypadá, tak i na
projektu nové kanalizace v Peršíkově se
pracuje. Geodet zaměřil dotčené území
a do března by měl být hotov projekt
pro územní souhlas. Nyní musí městys
zažádat Kraj Vysočina o zařazení tohoto
záměru do Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací KrV. Na projekt pro stavební
povolení chceme zažádat o finanční
podporu od Kraje Vysočina.

Městys ještě před koncem roku
připravil projekty s rozpočty a stihl
a probíhal v loňském roce bez
problémů. Kulatina byla prodána téměř
všechna. V tuto chvíli zbývá prodat cca
30 m3 kulatiny. Průměrná cena prodané
kulatiny činila přes 1.100 korun. Bohužel
silné prosincové větry zapříčinily, že
nám v obecních lesích leží zhruba
200 m3 polámaného a vyvráceného
dřeva, které musíme zpracovat.
Podařilo se postavit a zasázet bukem
a modřínem dvě dřevěné oplocenky
v lokalitě Nad Cihelnou. Zejména
na podzim docházelo k vylepšování
a dosázení stávajících porostů.
Brigádníci a samovýrobci paliva vyčistili
několik míst od klestí a připravili tak
lokality k jarní výsadbě.
Těžba bude v letošním roce probíhat
opět v omezené míře. Přestože byl
loňský rok na dešťové srážky bohatý
a kůrovcová kalamita se tímto mírně
zbrzdila, nelze říci, že je vyhráno. Proto
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Přemysl Tonar

se zaměříme především na zpracování
kůrovcového dřeva a těžbu přestárlých
porostů, které jsou na kůrovce nejvíce
náchylné. Pěstební činnost bude
probíhat bez omezení. Budou osázeny
paseky a v plánu je výstavba několika
oplocenek.
Městys Havlíčkova Borová obdržel
v loňském roce kompenzaci za propad
cen jehličnatého dříví způsobený
kůrovcovou kalamitou ve výši 447 tisíc
korun. Jednalo se o dvě částky. Jednu
ve výši 137 tisíc korun za rok 2018
a druhou 310 tisíc korun za rok 2019.
Další částka ve výši 21 tisíc korun byla
získána na výsadbu.
Příjem z nájmu lesních pozemků,
který nám každý rok vyplácí Lesní
družstvo obcí Přibyslav, kde jsme
druhým největším podílníkem, činil za
uplynulý rok 1,7 milionu korun.
Ing. Josef Nevole

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH
LESÍCH ZA ROK 2020

Městys
Havlíčkova
Borová
k dnešnímu dni hospodaří na
69 hektarech lesa. O hospodaření
v obecních lesích vás pravidelně
informuji na začátku nového roku.
Ke dni 31. 12. 2020 bylo v obecních
lesích vytěženo 980 m3 dřeva. Jednalo
se především o dřevo napadené
kůrovcem nebo o dřevo z polomů. Do
konce roku se podařilo rozprodat 460
m3 palivového dřeva a na skládkách
nyní evidujeme cca 40 m3 tohoto dřeva.
Prodej kulatiny si městys zajistil sám

Prodej dřeva si městys zajišťuje sám. Foto: Josef Nevole
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 3. 12. 2020
Omluveni Ing. Martin Benc, David Burian, Jiří Geist,
Jiří Halama, Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Šmíd
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 9-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 9-0-0
ZM schvalilo program jednání. 9-0-0
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 25/2020. 9-0-0
Jedná se o pět faktur vystavených společností Metrostav
a.s., IČO 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 –
Libeň, za stavební práce na stavbě ČOV o celkové hodnotě
4.511.796 korun. Starosta uvedl, že po zaplacení faktur
budeme ihned žádat o proplacení dotace ve výši 5,4 mil. Kč
z Fondu Vysočiny. Na konci roku 2020 by mělo být na účtu
městyse přes 10 milionů korun, které se budou převádět
do roku 2021. Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - za
ocenění Oranžovou stuhou ve výši 600.000 korun, již městys
obdržel.
ZM revokovalo usnesení č. 11/11/2020 ze dne 19. 11. 2020.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. 9-0-0
Zastupitelé dostali informaci o tom, že v nové vyhlášce nesmí
být znevýhodňováni chalupáři, takže není možné schválit
jinou částku pro trvale žijící a jinou pro chalupáře. (V roce
2021 pravděpodobně dojde k dalším změnám ve vyhlášce,
neboť má vstoupit v platnost nový zákon o odpadech.) Sazba
poplatku bude od 1. 1. 2021 tedy 500 korun na osobu trvale
žijící a 500 korun za stavbu určenou k individuální rekreaci.
Pro informaci celkové roční náklady za likvidaci komunálního
odpadu jsou nyní 895.115,71 korun. Roční náklady na osobu
činí 833 korun ročně. Starosta sdělil, že tyto náklady lze snížit
např. snížením frekvence vývozu komunálního odpadu – 1 x
14 dní celoročně. Ve svozu jsme však navázáni na další obce,
které jsou součástí svozové linky.

Starosta informoval o řízení na jednotlivé rozpracované akce
- projekt nové školky – chybí vyjádření Odboru územního
plánovaní - MěÚ Havlíčkův Brod. Poté odbor výstavby
a životního prostředí z z Městského úřadu v Přibyslavi vypíše
územní řízení.
Ing. Jaroslav Blažek sdělil, že je momentálně vypsána dotace na
pořízení projektových dokumentací ve vodním hospodářství.
Starosta uvedl, že akce, na níž bychom mohli čerpat dotaci
- na pořízení projektové dokumentace Splašková kanalizace
Peršíkov, musí být již zapracována v Plánu rozvoje vodovodu
a kanalizace Kraje Vysočina a v územním plánu městyse.
Starosta dále informoval, že se bude bourat objekt Kudrnovo.
Řemeslná dílna Pavlíčkovo se bude kolaudovat po novém
roce.
Starosta sdělil, že ředitelka ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Mgr. Martina Brychtová zvažuje podání žádosti o dotaci
na projekt Modernizace počítačové učebny v ZŠ od MAS
Havlíčkův kraj, IČO 27493245, sídlo Školní 500, 582 63 Ždírec
nad Doubravou. Jelikož hlavní podmínkou je bezbariérovost
budovy, momentálně se zjišťuje, zda by to bylo vůbec
technicky proveditelné.
Je otázkou, zda do projektu jít nebo zda finanční prostředky
vložit raději do vybavení nové MŠ v případě, že dojde k její
stavbě. Starosta informoval, že pokud se někdo odvolá
v probíhajícím řízení na stavbu MŠ, bude vyřízení podaných
námitek trvat cca 2 měsíce. Dále řekl, že projekt parkoviště
je nadále jiným samostatným projektem, avšak jeho
vybudování je současně podmínkou pro stavbu MŠ. Přes
parkoviště je vedeno věcné břemeno pro soukromou osobu –
starosta předpokládá, že nebude nutné ponechat volný pruh
pozemku, když zde bude vybudována veřejná komunikace
v rámci parkoviště, jež umožní naplnění podstaty věcného
břemene, a bude tak zajištěn oficiálně přístup na sousední
pozemek.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 10. 12. 2020
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, Jiří Geist, Jiří Halama,
Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Šmíd
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 10-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-2 (David
Burian, Ing. Martin Benc)
ZM schválilo program jednání. 9-1 (David Burian)-0
ZM schváilo rozpočet na roku 2021. 10-0-0
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce, žádný občan
neměl námitky.
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu. 10-0-0
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen
na úřední desce, žádný občan neměl námitky.
ZM schválilo složení inventurní komise, plán inventur za rok
2020. 9-0-1 (Ing. Karel Tonar)
Komise bude pracovat ve složení: Jiří Geist, Ing. Josef Nevole,
Jaroslav Sedlák a Magda Hošáková.
ZM schválilo pověření rady městyse k provedení veškerých
rozpočtových změn k 31. 12. 2020. 10-0-0
ZM schválilo dodatek ke smlouvě VHST. 9-1 (David Burian)-0
David Burian se zeptal, proč položkový rozpočet neprošla
stavební komise. Starosta odpověděl, že položkový rozpočet
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procházel se stavebním dozorem a že je vše v pořádku.
* Cesta k sokolovně - Karel Tonar upozornil na špatný stav
cesty od Klementových směrem k hřišti, jezdí tam traktory
a cesta je celá poničená. Starosta odpověděl, že o tom ví, ale
momentálně se s ní nic dělat nebude, protože do budoucna
se počítá, že bude sloužit jako místní komunikace. ZM bere
na vědomí.
* Světla – David Burian se zeptal, zda je vyřešené provizorní
osvětlení v ulicích Zelenýho, Kopaninská, Luční a Zahradní.
Starosta odpověděl, že ve všech těchto ulicích je umístěno
provizorní světlo. ZM bere na vědomí.
* Oslavy výročí KHB – Hana Tonarová připomněla, že od
ledna 2021 začnou probíhat akce při příležitosti výročí Karla
Havlíčka Borovského a bude potřeba projektor v muzeu.
Starosta odpověděl, že projektor umístěn v zasedací
místnosti je odmontovatelný, ale že by chtěl do budoucna
zakoupit projektor nový, který by měl i funkci nahrávání.
Karel Tonar přislíbil, že prostuduje nějaké nabídky. ZM bere
na vědomí.
* Pojistná smlouva – Michaela Chlubnová připomněla, že
výročí pojistné smlouvy č. 82511002-11 uzavřenou s Českou
pojišťovnou, Praha, IČO: 45272956 budek 3. 2. 2021. Je
potřeba poslat výpověď této pojistné smlouvy co nejdříve.
ZM bere na vědomí.
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* Kompenzace kvůli covidu – David Burian požádal
o zvážení, aby vzhledem k uzavření pohostinství v rámci
epidemiologického opatření v souvislosti s onemocněním
COVID-19 prominutí nebo snížení poplatku za TDO nebo
jiného poplatku zejména pro tři místní hospody. Starosta
odpověděl, že v tom nevidí žádný problém, že záleží
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na zastupitelstvu či na radě. ZM bere na vědomí.
* Špatný stav střechy – Martin Benc upozornil na špatný stav
střechy na obecní budově čp. 72 Mrázkovo. V prosinci vítr
strhal ze střechy eternit. Je potřeba střechu zabezpečit, aby
nedošlo ke zranění. ZM bere na vědomí.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 30. 11. 2020
RM schvaluje pověření k vykonání kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky za rok 2020 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. 5-0-0
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 24/2020. 5-0-0
RM schvaluje aktualizovanou Přílohu, vypracovanou dne
23. 11. 2020 (nabyde platnosti 1. 1. 2020), k Pachtovní
smlouvě, uzavřenou se společností Havlíčkova Borová
zemědělská a.s., IČO 25252267, Pivovarská 162,
582 23 Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje žádost Ing. Daniela R. z Havlíčkovy Borové
o souhlas s plánovanou výstavbou rodinného domu na
pozemku par. č. 207/2, k. ú. Havlíčkova Borová. 5-0-0

RM schvaluje žádost Ing. Daniela R. z Havlíčkovy Borové
o zřízení přístupu na pozemek žadatele par. č. 207/2,
k. ú. Havlíčkova Borová, a to přes pozemky par. č. st. 112/1 a
par. č. 211/4, k. ú. Havlíčkova Borová, které jsou ve vlastnictví
Městyse Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Havlíčkově
Brodě o jmenování Městyse Havlíčkova Borová opatrovníkem
pro Jiřího A. z Havlíčkovy Borové.
RM bere na vědomí žádost Bc. Kláry V. z Havlíčkovy Borové
o pracovní místo průvodkyně/knihovnice v Rodném domku
Karla Havlíčka Borovského.
RM bere na vědomí oznámení Ing. Daniela R. z Havlíčkovy
Borové o pokácení ovocného stromu na pozemku par.
č. 207/2, k. ú. Havlíčkova Borová, jehož je vlastníkem.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 10. 12. 2020
Nepřítomný Ing. Josef Nevole
RM schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová,
IČ 70985669, Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová, na rok 2021. 4-0-0
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová na období 2022 - 2024. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 14. 12. 2020
Nepřítomný Ing. Josef Nevole
RM schvaluje odměnu 10.000 korun za zápis do obecní kroniky 2019. 4-0-0
RM schvaluje převod majetku z inventur dle přiloženého seznamu do majetku
TJ SOKOL Havlíčkova Borová, z.s., IČ 15059057, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova
Borová. 4-0-0
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 26/2020. 4-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci (vypracovanou Darinou Kašpárovou)
k vybudování sjezdu a rekonstrukce stavby v k. ú. Železné Horky dle žádosti
společnosti Stavlux invest s.r.o., IČ 29351481, Brněnská ev. č. 7, 664 42 Modřice,
jednatel Ing. David Samek. 4-0-0

ZMĚNY V POPLATCÍCH
ZA SVOZ ODPADŮ A Z
UBYTOVÁNÍ OD ROKU 2021
Od 1. 1. 2021 dochází ke
změnám ve výši sazby u poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a
odstraňování
komunálních
odpadů. Nově bude činit u trvale
žijících osob v obci 500 korun (za
osobu a rok) a u osob, které vlastní
stavbu k individuální rekreaci taktéž
500 korun (za stavení a rok). Dále
dochází k navýšení sazby místního
poplatku z pobytu. Nová částka je
10 korun za osobu a každý započatý
den pobytu.
Ing. Iva Jarošová, referentka úřadu

RM neschvaluje finanční příspěvek Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ 15060233,
Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod. 4-0-0
RM neschvaluje finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina, o.p.s., IČ 26594706, Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava. 4-0-0
RM bere na vědomí žádost TJ SOKOL Havlíčkova Borová, z.s., IČ 15059057,
Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová, o vyúčtování vody, energie, tepla
a ubytovacího poplatku k 31. 12. 2020.
RM bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu – žadatelé: Tereza Š. a Marcel
S., oba z Havlíčkovy Borové.
(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)

SBĚRNÝ DVŮR

V lednu bude otevřen sběrný dvůr
ve středu 13. a 27. ledna, v sobotu
16. a 30. ledna. Otevírací doba je vždy
od 10 do 12 hodin.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2021
PŘÍJMY CELKEM
Par.

Pol.

Pozemky

3 910 000,00

1032

Podpora ostat. prod. činností
(lesy)

2212

Silnice

2292

Dopravní obslužnost

2310

Pitná voda

1 918 520,00

2321

Odvádění a čištění odpadních
vod

22 964 520,00

2411

Záležitosti pošt

282 340,00

3113

Základní školy

997 000,00

3313

KD Peršíkov

31 000,00

3314

Činnosti knihovnické

27 500,00

3315

Činnosti muzeí a galerií

897 560,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

183 070,00

3341

Rozhlas a televize

3349

Ost. záležitosti sděl. prostř. (BL)

3399

Ost. záležitosti kultury, církve

3421

Využití volného času dětí a
mládeže

203 500,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

1 700 000,00

3612

Bytové hospodářství

25 000,00

3619

Ostatní rozvoj bydlení (FRB)

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a rozvoj

2 350 240,00

3721

Sběr a svoz nebezpečných
odpadů

35 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních
odpadů

818 080,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

232 000,00
288 940,00

1112

Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.

59 000,00

1113

Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů

300 000,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

2 306 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

7 725 000,00

1511

Daň z nemovitostí

700 000,00

1340

Poplatky za komunální odpad

600 000,00

1341

Poplatek ze psů

28 000,00

1343

Poplatek za užívání veř. prostran.

12 000,00

1342

Poplatek z ubytovací kapacity

13 000,00

1361

Správní poplatky

12 000,00

1381

Správní poplatky

70 000,00

Neinv. přijaté transfery ze SR

4216

Ost. invest. přijaté transfery ze SR

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
2460

Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva
Pozemky (pronájem, prodej)

13 456 800,00
225 800,00
13 231 000,00

4 945 208,00
56 808,00

1032

Podpora ost. prod. činností (lesy)

2119

Ost. záležitosti těžeb. průmyslu

2310

Pitná voda

860 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

640 000,00

2411

Záležitosti pošt

225 000,00

3314

Činnosti knihovnické

3315

Činnosti muzeí a galerí

55 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

10 000,00

3341

Rozhlas a televize

4 000,00

3349

Ost. záležitosti sděl. prostředků (BL)

3 000,00

3745

3511

Všeobecná ambulantní péče

14 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň

3612

Bytové hospodářství

5213

Krizová opatření

3619

Ost. rozvoj bydlení (FRB)

3632

1 000,00

650 000,00

2 040 000,00
710 700,00
2 486 900,00
27 000,00

2 000,00
146 140,00
56 000,00
400 000,00
13 000,00
486 380,00
1 200,00
285 140,00
41 380,00

1 000,00

5512

Požární ochrana - dobrov. část

400,00

6112

Zastupitelstva obcí

1 312 376,00

Pohřebnictví

45 000,00

6171

Činnost místní správy

2 648 130,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

20 000,00

6310

Sběr a svoz komunálních odpadů

15 000,00

Obec. příjmy a výdaje z fin.
operací

25 000,00

3722
3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

150 000,00

6320

70 000,00

6171

Činnost místní správy

265 000,00

Pojištění funkčně
nespecifikované

6310

Obec. příjmy a výdaje z fin. operací

6399

Ostatní finanční operace

2 500,00

Rozpočet
schválen
zastupitelstvem
městyse
10. 12. 2020 usnesením č. 9/12/2020. Podrobný
popis rozpočtu je zveřejněn na úřední desce.
Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová
je paragraf.
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42 950 806,00

Závazný ukazatel

1012

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti

4112

Pol.

15 735 000,00

1111

PŘIJATÉ DOTACE:

VÝDAJE CELKEM
Par.

Závazný ukazatel

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

1012

34 137 008,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM
8115

Změna stavu kr. prostředků
na BÚ

8113

Krátkod. přijaté půjčené
prostředky

8114

Uhrazené splátky půjčených
prostředků

172 692,00

1 000 000,00

8 813 798,00
9 171 966,00
0
-358 168,00
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OBČANÉ DLUŽÍ OBCI
ZA POPLATKY 130 TISÍC KORUN...

Nezbytnou součástí demokracie
je pro většinu z nás především místní
zastupitelská demokracie na té nejnižší,
obecní úrovni. Každý z nás není jen
občanem České republiky, kde může svá
politická práva uplatňovat v zásadě jen
v rámci voleb do Poslanecké sněmovny
či Senátu Parlamentu ČR, ale jsme
rovněž občany dalších samosprávných
korporací, u nichž už lze hovořit
o větších možnostech realizace našich
občanských a politických práv. Jsme
tedy zejména součástí obce, v níž
žijeme a jejíž politická rozhodnutí se
nás dotýkají v každodenním životě.
Proč takový úvod? Protože o svých
právech většinou velmi dobře víme
a někteří z nás jsou schopni je nárokovat
doslova za každou cenu. Poněkud
odlišně je to s druhou stranou mince,
tedy s povinnostmi občana. K nim
mimo jiné patří v rámci obecní politiky
úhrada místních poplatků, které jsou
zakotveny v Zákonu č. 565/1990 Sb.
ve
znění
pozdějších
předpisů.
O tom, že všichni tuto literu zákona
nectí, se přesvědčují i pracovnice
našeho úřadu městyse. Stejně jako loni
touto dobou tedy zveřejňujeme soupis
dlužných částek za níže uvedené místní
poplatky a nedoplatky evidované
k 16. 12. 2020:
1. Poplatek za vodné a stočné
evidovaná celková dlužná částka =
73.493,- Kč, počet dlužníků 21

2. Poplatek za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů;
celková dlužná částka fyzických osob,
které trvale v městysi žijí = 37.632,- Kč,
počet dlužníků 72
Celková dlužná částka fyzických osob,
které mají ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba = 17.256,- Kč,
25 dlužníků
3.
Poplatek
ze
psů
celková dlužná částka 1.650,- Kč, počet
dlužníků 6.
Celková částka všech dluhů dosáhla
130 tisíc korun. Existuje reálná šance,
že do konce kalendářního roku
2020 byly ještě některé částky zaplaceny
a celkové dlužné částky se snížily.
ÚM žádá touto cestou občany,
aby dbali povinností uložených
obecními vyhláškami a předcházeli
tak
zbytečné
administrativě
a nákladům spojeným s následným
vymáháním dlužných částek. Zároveň
žádá občany, aby plnili ohlašovací
povinnosti, hlásili změny údajů
rozhodných pro vyměřování poplatků.
Referentka ÚM zároveň děkuje všem,
kdo svým zodpovědným přístupem
k povinnostem pomáhají zajistit
fungování ÚM i v této složité době.
Ing. Iva Jarošová, Mgr. Jana Žáková, 322

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu
k
30. 11. 2020

BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB
Municipální
konto
ČSOB Spořící
účet
ČNB Účet
dotace
Fond vodovody

10 059 861,67

Fond kanalizace

2 340 150,00

CELKEM

314 858,05
121 180,24
21 107,65
1 515 706,68
1 621 446,00
15 994 310,29

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období listopad - největší příjem
- dotace od MŽP na ČOV ve výši
4.270.847,44 Kč
Za období listopad - největší výdaj
- za stavební práce na ČOV ve výši
4.013.464,24 Kč

POŘÍZENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTOMOBILU
Městys Havlíčkova Borová ve
spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů podaly v loňském roce žádost
na Ministerstvo vnitra ČR o dotaci
na pořízení nového dopravního
automobilu. Žádost byla nejprve
vyhodnocena Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru ČR
a následně byla Městysi dotace
přislíbena. Jedná se o dotaci ve výši
450 tisíc korun. Dalším, koho městys
osloví, bude Kraj Vysočina. Příspěvek
od kraje by měl činit 300 tisíc korun.
Cena nového dopravního automobilu
se pohybuje okolo 1,3 milionu korun.
Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova
Borová přislíbil taktéž přispět na nákup
vozidla nemalou částkou a zbytek ceny
uhradí městys.
Finanční situace městyse je
bohužel nyní v době rozsáhlých staveb
a investic více než tíživá. Proto se na
Vás obracím s prosbou o poskytnutí
jakékoli finanční podpory. Přispěním na
nákup nového dopravního automobilu

podpoříte dobrou věc. Dlouhodobě
se snažíme o zvýšení akceschopnosti
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová, kterou městys
zřizuje a která zajišťuje v našem regionu
požární ochranu. Pro tento účel byl

zřízen transparentní účet, na který lze
přispívat: 4864582309/0800. V případě
dotazů volejte tel. 777355028.
Za vaši podporu vám patří velký dík.
Josef Nevole, starosta SDH

Hasiči mají šanci pořídit nový devítimístný automobil. Foto: archiv
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MŽP, KrV

Kanalizace a ČOV*
2019 - 2021

realizace

stav

v realizaci

94 200 000

předpokl.
fin.
náročnost
79 920 000

vysoutěžená cena

úvěr

24 980 000

dotace

43 940 040 MŽP
9 153 000 KrV

Parcely ulice Polní 10 rodinných domů*
2019 - 2020
realizováno / kolaudace
9 560 000
8 389 000
Průmyslová zóna I
2019 - 2021
územní řízení
Modernizace a oprava veřejného osvětlení Mze
2019 - 2020
realizováno
900 000
900 000
600 000
oranžová stuha
Manipulátor Manitou*
PGRLF
2019 - 2020
realizováno
1 600 000
1 600 000
800 000
800 000
Parkoviště u sokolovny
2019 - 2022
stavební řízení
Novostavba nové mateřské školy*
2018stavební řízení
25 000 000
Kalová koncovka pro novou ČOV*
SFŽP
2019 - 2021
výběrové řízení na dodavatele
3 667 000
3 117 000
Nový posilový vrt pitné vody*
SFŽP
2019 - 2020
realizováno / žádost o dotaci
400 000
365 000
Dovybavení Manitou*
PGRLF
2019 - 2020
realizováno
180 000
90 000
90 000
Demolice čp. 14
2019 - 2021
stavební řízení
Modernizace vodárny a připojení posilového
2020 - 2023
příprava projektu
5 000 000
vrtu pitné vody*
WiFi4EU - podpora připojení k internetu
podepsaná smlouva s
INEA
2019 - 2021
400 000
324 000
324 000
v místních komunitách
dodavatelem
Výměna oken čp. 345 Sokolovna*
KrV
2020
realizováno
260 000
127 000
Chodník pro pěší v ulici K Vepřové
2020 - 2023
příprava projektu
Nákup válečkového sypače Agrometall pro
2020
realizováno
139 400
zimní údržbu*
Nové veřejné osvětlení ulic Zelenýho, Luční,
2020 - 2021
stavební řízení
2 500 000
Kopaninská a Polní*
Splašková kanalizace Peršíkov s napojením na
2020 - 2024
příprava projektu
15 000 000
ČOV Havlíčkova Borová*
Herní a workoutové prvky Havl. Borová*
MMR
2020 - 2021
podaná žádost o dotaci
2 497 000
1 986 000
Oprava místních komunikací H. Borová*
MMR
2020 - 2021
podaná žádost o dotaci
10 544 000
8 035 000
Kompenzace kůrovcové kalamity 2019
KrV
2020
realizováno
310 000
Oprava dešťové kanalizace ul. Zelenýho
2020
120 000
Havarijní oprava stodoly Pavlíčkovo
2020
realizováno
500 000
Řemeslná dílna Pavlíčkovo
2020 - 2021
v realizaci/kolaudace
450 000
Rekonstrukce bytu č. p. 220
2020
realizováno
390 000
Obnova katastrálního operátu intravilánu
2019 - 2021
v realizaci
obce - nové mapovaní pozemku
MŽP = ministerstvo životního prostředí, Mze = ministerstvo zemědělství, PGRLF = Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, MMR = ministerstvo pro místní rozvoj, INEA = Výkonná
agentura Evropské komise pro inovace a sítě, SFŽP = statní fond životního prostředí, KrV = Kraj Vysočina
*Ceny uvedené bez DPH

poskytovatel
dotace

projekt

PŘEHLED PROJEKTŮ A INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2020
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
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

Rok 2020 přinesl nejenom v oblasti
školství velmi nečekané změny.
Po naprosto běžném chodu školního
roku se přehouplo první pololetí a
nikdo by nepředpokládal, že se řítíme
do nelehkého období jak pro nás,
učitele, tak i pro žáky a jejich rodiče.
Přišel březen a s ním vládní zákaz
osobní přítomnosti žáků ve školách
v souvislosti s pandemií koronaviru.
Pro všechny české školy bez výjimky
nová a mimořádná situace. Ze dne
na den jsme se museli rozhodnout
a najet se svými žáky na distanční
vyučování.
Samozřejmě
všichni
jsme si uvědomovali, že bez rodičů
to obzvláště děti na prvním stupni
nezvládnou. Na konci druhého pololetí
jsme vyhodnocovali, co toto období
přineslo, jak vypadalo vzdělávání na

ČÍSLO
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ROČNÍK
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ŠKOLNÍ ROK

2020/2021

UČITELÉ, ŽÁCI I RODIČE VÝUKU BĚHEM
KORONAVIRU ZVLÁDLI
dálku, ale především jsme se zabývali
i vizemi na další školní rok. Domnívám
se, že druhé pololetí loňského roku bylo
nepochybně pro všechny náročné. Ale
ukázalo se, že jsme opravdu ze dne na
den dokázali v rámci možností a dané
situace, kdy nikdo netušil, na jak dlouho
to celé bude, změnit podobu výuky.
Podařilo se najít způsoby, jak budeme
vzdělávání dále organizovat, zjistit,
kolik žáků nemá podmínky pro on-line
komunikaci. Rozhodli jsme, jaký způsob
komunikace s nimi zvolíme, co bude
obsahem vzdělávání, jak bude výuka
probíhat a jakým způsobem budeme
žáky hodnotit.
Bohužel už samotné hlavní
prázdniny naznačovaly, že situace
v září nebude jiná a nebude dobrá.
V poměrně krátkém časovém úseku
jsme se rozhodli pro využití online
platformy a 14. října, kdy byl opět
vyhlášen zákaz osobní přítomnosti žáků
ve škole, jsme najeli na úplně nový
systém online výuky pomocí systému
Microsoft Teams.
Do značné míry nám velice pomohly
dva faktory – úroveň digitálního
a počítačového vzdělávání ve škole před

mimořádným obdobím a IT zázemí,
které bylo ještě zmodernizováno
účelovým
finančním
příspěvkem
MŠMT. Všechny ročníky najely na
jednotný systém, což oceňuji a považuji
za správné. Počáteční problémy, jako
byl například nedostatek počítačové
techniky v rodinách s více sourozenci,
doladění rozvrhů online hodin, jsme
řešili výpůjčkami školních notebooků
a tabletů. Rozhodně ale nechci
jednoznačně tvrdit, že počátky online
vyučování byly snadné a jednoduché.
Jako největší přínos vnímám, že
toto mimořádné období ukázalo, jak
je spolupráce školy a rodičů pro obě
strany důležitá a jak pozitivní dopad na
úspěšné vzdělávání může mít. Rodiče
zároveň mohli v přímém přenosu
vidět a slyšet, jak probíhá komunikace
s učiteli i samotné vyučování.
Zcela zodpovědně si dovoluji
napsat, že naše škola - učitelé, žáci,
rodiče - v této ojedinělé zkoušce obstáli
se ctí. Všem děkuji a přeji si, abychom
se co nejdříve vrátili do normálu.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

ZAČÍNÁ ROK KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO.
POJĎME HO SPOLEČNĚ OSLAVIT
Právě stojíme na prahu nového
roku. Roku, kdy uplyne 200 let od
narození Karla Havlíčka Borovského,
nejznámějšího rodáka naší obce a snad
jednoho z nejznámějších Čechů vůbec.
Předpokládejme, že není třeba ho vám
– našim čtenářům - v několika řádcích
představovat, ostatně uspokojivě to
snad ani v pár odstavcích nelze. Pro
jeho připomenutí raději zvolme během
roku 2021 jinou formu a na kulaté
výročí jeho narození se podívejme
různými pohledy.
Na přípravě Roku KHB se v Borové
podílí nejen obec, ale i spolky či
jednotlivci. Ti všichni se snaží, abychom
vám během dvanácti měsíců nabídli
dostatek různorodých akcí, kterými
si budeme jeho osobnost či odkaz
připomínat. Právě pestrost nabízených
událostí je to, na co organizátoři sázejí.
Věříme totiž, že každý si ve výčtu najde
tu, která se mu bude líbit. Jedním
dechem je však třeba dodat i fakt,
že konání některých událostí závisí
i na jiných objektivních podmínkách.

Pochopitelně mluvíme o covidu
a opatřeních s ním spojených, je
proto možné, že program se může
operativně měnit. Přesto však chceme
být připraveni.
Začali jsme tvorbou kalendáře
na letošní rok a další nejbližší akcí
bude v muzeu promítání filmu Karel
Havlíček Borovský z roku 2016, jemuž
bude předcházet přednáška historika
a ředitele havlíčkobrodského muzea,
Michala Kampa. Na tu se můžete těšit
už nyní, proběhnout by totiž měla
22. ledna večer.

Akcí je v plánu celá řada

Připravujeme a plánujeme toho
však mnohem více. Jmenujme
například vydání publikace s pohledy
různých osobností na odkaz KHB (na
té v současné době finišujeme), novou
výstavu v muzeu, zářijové oslavy
KHB, plánovaný přeběh z Brixenu,
pouťový jarmark, výsadbu nové aleje,
hrané prohlídky v muzeu, prohlídku
zámku v Malči a další. Myslím, že

se bude bezpochyby na co těšit
a o každé následující akci vás budeme
v Borovských listech podrobněji
informovat.
K hladkému průběhu však
potřebujeme vaši pomoc. Připojte
se se svým nápadem, elánem či
třeba
i
kritickou
připomínkou.
Nebojte se zapojit, společně toho
zvládneme mnohem víc. A při
realizaci vašich nápadů samozřejmě
Městys nabízí pomocnou ruku. Bez
ostychu kontaktujte starostu městyse
nebo například Hanu Tonarovou
(H.Tonarova@seznam.cz) či Jakuba
Janáčka (kubajanac@seznam.cz) a vše
můžeme společně probrat.
Žádáme však i o pomoc jinou formou
a možná tou právě nejdůležitější.
Zapojte se prostě jen tím, že za námi na
akce Roku KHB přijdete a Karla Havlíčka
i jeho odkaz si s námi připomenete.
Pojďme společně slavit. Určitě to bude
stát za to.
Jakub Janáček
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„KAŽDÁ DALŠÍ SOCHA JE VÝZVA“, ŘÍKÁ JARDA KOLOUCH

S ŘEZBOU MOTOROVOU PILOU ZAČAL PO KURZU U MISTRA SVĚTA V ŘEZBAŘINĚ
jen v detailech. „Moje sochy jednoduché. Jára je většinou získává
nebyly nijak nabarvené. od známých nebo si jej dodá zadavatel
Moc to nemám rád. Barvou práce. Dotyčný si pak většinou řekne
uzavíráte vlhkost uvnitř svoji hrubou představu a zbytek
nechává na autorovi.
dřeva,“ říká Jára.
Mimochodem podobná
výstava plastik, kterou jsme Dub = značka ideál
Fantazii, z jakého dřeva každá další
viděli na náměstí, snad
nebyla poslední a mohla by socha bude, se vlastně meze nekladou.
se z toho v předvánočním Jarda má ale jasný názor na to, co je
ideální materiál. „Nejlepší je určitě
čase stát hezká tradice.
S řezbou motorovou dub. Řezy v něm jsou čisté a nedělají
pilou začal na odborném se v něm velké praskliny,“ přemítá a
kurzu, který vedl mistr světa pokračuje.
„Ale pracovat se dá s každým
v této disciplíně. Evidentně
to nebyl ztracený čas a první materiálem. Dobré jsou třeba i ovocné
sochou, která pod zuby jeho stromy nebo jasan či modřín. Lipové
dřevo je pak skvělé na práci s dlátem.
pily vznikla, byla volavka.
„Dokonce
jsem Obecně pak pochopitelně platí, že se
se pak byl podívat na používá spíše čerstvější dřevo, aby
neoficiálním
mistrovství se při práci řezbář nemusel vyhýbat
světa v Německu. Hlavním prasklinám. Výjimkou však je dub. Ten
tématem tehdy byli draci se dá skvěle používat i po letech. A je
a díla, která tam vznikla, třeba myslet na to, které dřevo jak
byla úžasná a obrovská. Já hnije. Samozřejmě totiž záleží na tom,
Jardu Koloucha inspirují k tvorbě obrázky či fotografie, ale zpravidla postupuji podle kde bude socha vystavena,“ prozradil.
vyřezat zvládne prakticky cokoli. Foto: Jakub Janáček
Jardovy
plastiky
si
můžete
obrázku nebo fotografie.
Samozřejmě ale také někdy prohlédnout i na jeho facebookové
Borová
podle toho, jaký kus dřeva mám stránce. Stačí do vyhledávání na sociální
O pradávném sepjetí naší obce v danou chvíli k dispozici.“
síti zadat Řezbář Jarda Kolouch.
s lesy a dřevem nemůže být – už podle
Otázka, která padne na závěr, je
názvu - nejmenších pochyb. Z padlého Otázka cviku
stromu se nemusí jenom stavět domy a
V současné době má za sebou Jára nabíledni. A jaké je pro řezbářství
nemusí se měnit jen na teplo domova. zhruba čtyři desítky plastik a asi toho motorovou pilou borové dřevo? „Moc
dobré určitě ne. Je křehké a třepí se,“
Šikovné ruce z něj dokáží vyrobit krásné vlastně není moc, co by jistě nezvládl.
věci, ze kterých se může potěšit oko i
„Každá věc, kterou bych měl dodal na závěr Jarda.
mysl. Ostatně lidé po celém světě se vyrobit, je výzva,“ zamýšlí se. Podle Takže až budete o nějaké soše uvažovat,
řezbářství věnovali už od nepaměti.
něho samotného je jeho nejlepší prací přemýšlejte o jiném materiálu.
Jedním z důkazů tohoto tvrzení koňská hlava. A jako spousta jiných věcí,
Jakub Janáček
mohla být i třeba nedávná výstava je i řezbařina z velké části otázka cviku.
řezbářských výrobků na náměstí, Prostě časem zjistíte,
kterou jsme v Borové odstartovali kam a jak je třeba
advent. Ty mohou být krásnou ozdobou pilou říznout, abyste
jakéhokoliv interiéru nebo exteriéru. svoji práci vylepšili a
Jedním ze dvou autorů, kteří dodali zrychlili.
necelou třicítku děl, byl i Jarda Kolouch
Aby
z
kusu
z Rybízovny. Ten se sice klasickému dřeva vznikl třeba
řezbářství věnuje už dlouhá léta, ale anděl, svícen nebo
práci na sochách s motorovou pilou figura polesného, je
zhruba dva roky.
zapotřebí
spousta
hodin práce, které v
Stačí jen pila
součtu dají i několik
„Přesněji se tomu říká řezba dní. A každý, kdo měl
motorovou pilou. Samozřejmě se dá někdy
motorovku
pracovat i s pilami s klasickou lištou, v ruce, tuší, že musí
ale zpravidla se při této práci používá jít o velmi solidní
speciální carvingová lišta,“ upřesňuje. sportovní
výkon.
K práci je dobré mít připravenou třeba „Pokud bych sečetl
i brusku nebo elektrický pilník, ale pouze čistý čas práce,
spousta věcí jde prý udělat opravdu byly by to minimálně
pouze pilou.
dva dny,“ přepočítává
Sám měl během úvodní adventní rychle svůj odhad
neděle na ukázku patnáct soch. řezbář.
Pochopitelně každá originální, každá
Ono
sehnat
jiná a pozorný návštěvník by si všiml dobrý kus kmene Z výstavy na náměstí by se mohla třeba stát tradice.
rukopisu autora. A ten nemusí spočívat nemusí být úplně Foto: Jakub Janáček
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REKAPITULACE ROKU V KNIHOVNĚ A MUZEU
Na začátku nového roku se sluší
zhodnotit ten předešlý, který bohužel
akcím vůbec nepřál. Hned v lednu
proběhla v muzeu velmi zajímavá
přednáška Pavla Šmída o putování
po Tádžikistánu, které se zúčastnilo
bezmála 50 lidí. Tímto ovšem takto
početné akce v muzeu vyhasly.
Při následující jarní karanténě jsme
se pustili do velké rekonstrukce první
místnosti knihovny a kanceláře. Tyto
prostory potřebovaly nový vzhled jako
sůl a my jsme konečně uskutečnili
dlouho
diskutované
odstranění
koberce.

KRÁTKÁ SEZÓNA

S
červnovým
uvolňováním
v knihovně proběhlo například Čtení
prvňáčků a různé dopolední akce pro

místní školu a školku. Léto přilákalo
do památníku mnoho turistů a v září
jsme s radostí přivítali i pár zájezdů ze
základních a středních škol. Bohužel
většina jarních zájezdů, které byly
přesunuty na podzim, byly i tak zrušeny.

PŮL ROKU ZAVŘENO

Bilance je taková, že půl roku
bylo muzeum zavřeno. S poklesem
návštěvnosti tedy bylo nutné počítat.
Celkem navštívilo v roce 2020 muzeum
690 platících a 155 neplatících turistů.
O rok dříve to však bylo 1639 platících.
Návštěvnost tedy poklesla o téměř
1000 platících.
Z proběhlých akcí nesmíme
opomenout srpnový Pochod Havlíčkovy
mládeže. V předešlém roce jsme
bohužel mohli zrealizovat pouze dvě

přednášky, druhou byla přednáška
o Boženě Němcové.
Věříme, že v nadcházejícím roce
budeme moci vnést do našeho muzea
více kultury a vynahradíme vám
předešlý rok. Přesto však nabízíme
cesty, jak se mohou návštěvníci o Karlu
Havlíčku Borovském více dozvědět třeba prostřednictvím audioprůvodce
či digitálního archivu, jejichž odkaz
naleznete na stránkách městyse
v záložce Muzeum. Pro aktuální
informace můžete sledovat náš
facebook, web nebo okno v muzeu.
Do nového roku bychom vám chtěli
popřát pevné zdraví, mnoho lásky,
štěstí a spokojenosti a doufáme, že
se brzy uvidíme na nějaké pěkné akci
u nás v muzeu.
Simča Karásková

ŽIVOTOPISY A ÚVAHOVÉ PRÁCE O HAVLÍČKOVI
V PAMÁTNÍKU K. H. B.

V snad každé generaci
českých
literárních
i klasických historiků se
našli jedinci, kteří si dali
za cíl napsat životopis
Karla Havlíčka Borovského
a pojednat o jeho
stěžením díle. Havlíčkovy
biografie vycházely sice
i samovolně, ale nejčastěji
u příležitosti různých
významných výročí. Mezi
životopisy
konkrétně
v
našem
archivním
fondu
v
Památníku
najdeme například z
doby před rokem 1918
dílo naprostého klasika
Adolfa Srba a jeho
publikaci „Karel Havlíček
Borovský: Neohrožený bojovník“ z roku
1906 k 50. výročí úmrtí Borovského,
ale i jeho další práce. Ze stejného
roku pochází také kniha rozebírající
Havlíčkovy politické myšlenky od
Františka V. Krejčího „Karel Havlíček:
Prvý politický vychovatel českého lidu“
nebo od Jana Hejreta „Karel Havlíček“.
Hejret se věnoval našemu rodákovi však
již dříve a také ho zajímaly Borovského
politické myšlenky - „K. Havlíček a naše
politika“ (1903).
Nepřeberné množství autorů se
s patřičným oslavným patosem ohlíželo
po památce K. H. B. samozřejmě v době
první republiky. V nedalekém Slavětíně
narozený pedagog Bohumil Vavroušek
(„Památník Karla Havlíčka Borovského“
nebo „Album“ K.H.B. z r. 1921), dále
známý Václav Cháb („Karel Havlíček
Borovský“ z r. 1936), Emanuel Chalupný
(„Havlíček: Prostředí, osobnost a dílo“

z r. 1929, původně
již 1911) a nesmíme
zapomenout také na
Tomáše G. Masaryka
a na opětovné vydání
jeho slavné knihy
„Karel Havlíček: Snahy
a tužby politického
probuzení“, původně
vydané již roku 1896.
My v Památníku
máme
vydání
z r. 1920. Jedná se
o jednu z vůbec
nejkvalitnějších
Masarykových
odborných
knih.
Někteří z uvedených
prvorepublikových
autorů se dočkali
novějšího vydání po druhé světové
válce, nejčastěji již roku 1946.
Po
komunistickém
převratu
1948 došlo na manipulování s obrazem
Havlíčka v duchu bojovníka útočícího na
přežilé a nespravedlivé poměry třídní
společnosti, jho absolutismu apod.,
např. Antonín Švehla: „K. H. B.:
Život plný boje“ (1955) nebo
Oldřich Říha: K. H. B.
(edice
Knihovna
socialistické
akademie,
1950) ad. Z autorů období
normalizace máme ve fondu
také Dušana Jeřábka „Václav
Vladivoj Tomek a Karel
Havlíček v letech Bachovské
reakce“ (1979).
V 90. letech vychází nové
kvalitní
životopisy,
např.
od Slavomíra Ravika „K. H.
Borovský“ (1991) nebo od

Jiřího Moravy „C.k. disident Karel
Havlíček“ (1991). Znovu se také dočkala
vydání řada autorů z předtotalitní
doby, mezi ně patřil i prvorepublikový
historik a diplomat Vlastimil Kybal
(1880-1958) a jeho spis „Karel Havlíček
a naše svoboda“ (vyd. 1997). Kybal roku
1939 zvolil svobodu a usadil se v Kalifornii,
kde v květnu 1941 vytvořil spisek
o Havlíčkovi, kterého líčí, jak je shrnuto
v předmluvě, jako bojovníka s mocí,
jež je drtící a nesmírná a jako autoritu,
jejíž dílo může být mravní posilou
českému národu i v době nacistické
okupace. Vřele vám doporučuji si
na našem digitálním archivu přečíst
toto pozapomenuté dílko. „Jako
pravý vůdce národa věděl, co národu
chybí v daném historickém okamžiku,
a dovedl promluvit k národu jasnou
a mužnou řečí…“, píše mimo jiné Kybal
a jinde dodává: „Nejpůsobivější osobní
Havlíčkova vlastnost... neohroženost
občanská, jeho vzdor každému násilí,
jeho nezdolná víra ve vnitřní sílu
a svépomoc českého národa…“.
Ondřej Neubauer
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DOSTATEK KVALITNÍ PITNÉ VODY NENÍ SAMOZŘEJMOST

VODU MÁME HLAVNĚ Z MĚLKÝCH STUDNÍ, NYNÍ BUDE K DISPOZICI I HLUBINNÝ VRT
O území dnešní ČR se přeneseně
hovoří jako o střeše Evropy. Z obecného
hlediska platí, že prakticky všechny vody,
tvořící využitelné zdroje podzemních
vod ČR, ve starší či mladší minulosti
na jejím území napršely. V porovnání
se světovými zásobami vod se jedná
o pověstnou kapku v moři a jednotlivé
podíly by bylo možné seřadit na
pomyslné ose od katastrofálního
nedostatku po řekněme vodní komfort.
Současný klimatický vývoj nás proto
vede k zajišťování vhodnějších typů
využitelných zdrojů a jejich ochrany.
Zajištění zdrojů pitné vody pro
Havlíčkovu Borovou bylo historicky
řešeno v závislosti na rozvoji obce,
přičemž šlo především o mělké studny
a jímací zářezy rozptýlené na různých
místech katastru. V současnosti je
využíváno celkem 8 objektů. Část
z nich vykazuje v suchých obdobích
hraniční vydatnosti, které nezaručují
jistotu plynulého zásobování obyvatel.
Stávající denní spotřeba ze studní se
pohybuje kolem 100 - 120 m3. V letním
období narůstá až ke 180 m3/den, což je
již na samé hranici kapacity stávajících
zdrojů.

hydrogenuhličitanosodno-vápenatého
typu.
Velmi
nízkým
obsahem
dusičnanů
(6,17,2 mg/l) vyhovuje
podmínkám
pro
výživu
kojenců.
Charakteristické pro
horninové prostředí
zastižené vrtem jsou
zvýšené koncentrace
železa a manganu,
ty budou snižovány
dodatečnou úpravou
vody.

Ceny vodného

Běžný odběratel
nenahlíží na vodu
pouze jako přírodní V uplynulém roce došlo k vyhloubení vrtu až do hloubky 80 m. Foto:
bohatství, ale také Přemysl Tonar
jako
obchodní
zdrojů, jejich ochrana, aktivace,
komoditu skrze cenu vodného. úprava aj. dotačně podporovány, jak
V rámci ČR jsou ceny vodného značně ze Státního fondu životného prostředí,
rozdílné a dle údajů sdružení vodovodů tak z Kraje Vysočina či Ministerstva
a kanalizací (SOVAK) se pohybují zemědělství. Vývoj v následujících
nejčastěji v rozmezí 30-60 Kč/m3 letech je však těžké dopředu predikovat
s DPH. Cena vody odráží v dané lokalitě a je možné, že valná část nutných
především 3 aspekty – její investic zůstane na bedrech vlastníků,
dostupnost (způsob jímání, potažmo samotných odběratelů.
stáří distribuční soustavy
Mgr. Radek Mičke,
apod.), poptávku a vlastnickohydrogeolog
provozovatelský model.
U velkých provozních
společností je součástí
ceny vody i přiměřený
zisk, u měst a obcí,
které majetek zároveň
vlastní a provozují, je
tomu spíše naopak.
Proto bývají často velké
rozdíly v cenách vody
ve větších aglomeracích
a malých obcích.
Městys využívá tři vodárenské budovy, a z toho dvě by si
Z obecních rozpočtů
zasloužily kompletní modernizaci. Foto: Hana Tonarová
je
cena
vodného
často
dotována.
Vhled majitelů infrastruktury,
Nový, vydatný zdroj
Městys tuto situaci v roce 2020 řešil tj. snaha zajistit její udržitelnost
provozuschopnost,
vybudováním posilového zásobovacího a
a
taktéž
legislativní
tlak tuto
vrtu. Vrt o hloubce 80 m byl vybudován
situaci,
která
je
dlouhodobě
cca 350 m jihovýchodně od vodojemu.
Ověřená
dlouhodobá
vydatnost neudržitelná, začíná postupně
zdroje činí Q ÷ 2,0 l/s, tj. téměř měnit. U menších vodovodních
173 m3/den. Ověřenou kapacitou lze soustav, jakou má i Havlíčkova
v podstatě zabezpečit 100 % stávající Borová, budou v příštích letech
spotřeby vody i s výhledem na budoucí kalkulovanou cenu vodného
rozvoj obce. Při běžném provozu v nejvyšší míře strukturálně
v nejbližších letech se předpokládá ovlivňovat přímé náklady jeho využití jako posilového zdroje opravy, odpisy a prostředky na
k dosud provozovaným. Zjištěná obnovu majetku, v menší míře
podzemní voda z hlubinného vrtu pak provozní náklady, elektřina,
je velmi kvalitní. Je slabě kyselé mzdové prostředky aj.
V současném ekonomickém Robustní litinové trubky tvoří „střeva“ staré vodárny a
reakce, slabě mineralizovaná, měkká,
cyklu jsou posilování vodních mají své nejlepší roky už za sebou. Foto: Hana Tonarová
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PAMĚTNÍ STŘÍBRNÁ MINCE KE 200. VÝROČÍ NAROZENÍ
KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Česká národní banka (ČNB) na
podzim tohoto roku vydá ke dvoustému
výročí
narození
Karla
Havlíčka
Borovského pamětní stříbrnou minci
s nominální hodnotou 200 Kč. Cílem
této emise je připomenutí nejširší
veřejnosti kulatého výročí narození
tohoto významného českého básníka,
novináře a politika.

1. místo - vítězný návrh

Soutěž spočívající v předložení
uměleckých návrhů vypsala ČNB
v září 2020 a podmínkou účasti v ní
bylo odevzdání kruhového návrhu
provedeného v sádře. Ten musel
obsahovat na lícní straně v opisu při
obvodu mince nebo v nápisu v řádcích
název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“
a nominální hodnotu mince se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“. Dále měl být
na lícní straně jako dominantní použit
buď motiv vztahující se bezprostředně
k
tématu
mince,
nebo motiv tradičně
zdůrazňující, že mince
je platidlem České
republiky, tj. umělecká
kompozice heraldických
zvířat z velkého státního
znaku České republiky,
případně
doplněná
dekorem, vztahujícím
se k tématu mince. Na
rubové straně mince

pak měl být ztvárněn vlastní autorský
motiv vztahující se ke Karlu Havlíčkovi
Borovskému a nápis nebo opis „KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ“ a letopočty
„1821 - 2021“.
Po uzávěrce soutěže v polovině
října loňského roku se sešlo celkem
27 sádrových modelů od sedmnácti
výtvarníků. Vyhodnocení soutěže
provedla
loni
v listopadu Komise pro
posuzování návrhů na
české peníze, jejímž
předsedou je zástupce
ČNB a členy jsou
renomovaní výtvarníci,
medailéři,
teoretici
výtvarného
umění
a učitelé uměleckých
škol.
Speciálním
odborným poradcem
komise
pro osobu Karla Havlíčka
Borovského
byl
prof.
PhDr. Pavel Janoušek,
DSc., z Ústavu pro českou
literaturu Akademie věd
České republiky. Komise
hodnotila
předložené
návrhy
tradičním
tříkolovým
systémem.
V prvním kole bylo vyřazeno
patnáct návrhů, které se
vyznačovaly
výtvarnými
či technickými nedostatky.

2. místo

Ve druhém kole bylo pak sedm návrhů
oceněno účastenskými odměnami.
Do třetího kola tak postoupilo pět
návrhů, které komise označila za
tematicky i výtvarně nejzdařilejší.
První místo a doporučení k realizaci
získal návrh akademického sochaře
Zbyňka Fojtů za vynikající portrét Karla
Havlíčka Borovského a nápaditou koláž
fragmentů titulních listů jeho novin
a názvů jeho děl na lícní straně. Na
druhém místě se umístil návrh MgA.
Josefa Oplištila, a to především díky
velmi kvalitnímu portrétu.
Třetí místo obsadil další návrh
akademického sochaře Zbyňka Fojtů,
který v něm propojil lícní a rubovou
stranu siluetou hlavy Borovského, která
obsahuje fragmenty titulních listů jeho
novin a názvy jeho děl s úryvky.

3. místo

Bankovní rada ČNB na svém
jednání dne 10. prosince 2020
potvrdila rozhodnutí komise a schválila
realizaci mince podle vítězného
návrhu akademického sochaře Zbyňka
Fojtů. Mince bude ražena ze slitiny
o 925 dílech stříbra a 75 dílech mědi, její
průměr bude 31 mm a hrubá hmotnost
13 g. Datum emise této pamětní mince
je stanoveno na 27. října 2021.
Martin Barák, Praha a Havlíčkova Borová
čp. 170
zdroj: www.cnb.cz

PRVNÍ DISTANČNÍ DÍLNA PRO SENIORY JE ZA NÁMI

Dlouhou dobu jsme si v TrojHáčku
mysleli, že okolnosti dovolí a my se
budeme moci ještě před koncem roku
sejít. Nejenom u vyrábění, ale i u šálku
čaje, svařáku, kousku cukroví… Kurz
malování horkým voskem jsme museli
sice už dvakrát zrušit, rozhodně o něj
ale nepřijdete. Koronavirus tu věčně
nebude a nás chuť do tvoření s vámi
neopouští, tak nám to jednou určitě
vyjde.
Nápad uspořádat distanční dílnu
pro seniory se nám v hlavě rodil
tak nějak postupně s tím, jak začalo

být čím dál jasnější, že to letos už
jinak nepůjde. Ale co vyrábět? Do
neprozkoumaných vod nemělo cenu
se pouštět, proto jsme nabídli to, co už
jste si vyzkoušeli a zhruba tedy věděli,
jak na to. Pustili jsme se tedy s chutí do
keramiky a prosinec tak patřil odlévání
keramických koulí. Ty jsme místním
seniorkám rozvezli spolu s pracovním
náčiním a postupem, co a jak mohou
vyrábět. Výrobky jsme následně zase
svezli a začal výpal v místní základní
škole, za což jsme všichni včetně
seniorek velmi vděční. Fantazie a um

místních žen se opět ukázal a my jsme
rádi, že si alespoň trochu zpříjemnily
toto pochmurné období. Věříme, že
v roce 2021 se sejdeme už v zasedací
místnosti, budeme si moci dát kávu
a popovídat naživo, protože mnohem
víc než tvoření nám chybí ten prostý čas
strávený dohromady.
Tak nám všem v roce 2021 přeji,
abychom se mohli opět všichni ve
zdraví setkávat!
Za TrojHáček Jana Pavlasová
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KNIHOVNA

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
22. 1
2021
6. 2.
2021
13. 2.
2021
20. 2.
2021
4. 3.
2021

LEDEN 2021

18:00

ZAHÁJENÍ HAVLÍČKOVA ROKU,
pozvánka str. 2

Knihovna je otevřena každý týden
vždy v sobotu od 9 do 16 hodin.

20:00

HASIČSKÝ PLES, HRAJE AMIX

8:00

MASOPUSTNÍ PRŮVOD (SDH)

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘADU MĚSTYSE

20:00

OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES

15:00

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
pozvánka str. 2

Úřední hodiny úřadu městyse
se až do odvolání na základě
doporučení vlády zkrátily takto:
v pondělí je otevřeno vždy od
12 do 17 hodin, ve středu od 7 do
12 hodin. Volat a mailovat můžete
kdykoli, pracovnice jsou na úřadu
během celé pracovní doby po celý
týden.

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM PŘEDSEVZETÍM?

LETOS DOBROVOLNÍCI Z BOROVÉ PŘISPĚLI 928 HODINAMI DOBROVOLNICKÉ PRÁCE
Jak nejlépe zakončit rok 2020? Nebo
naopak začít rok 2021? Co kdybychom
se stali dobrovolníky? V loňském roce
se děti z mateřské školky zapojily do
pomoci seniorům v domovech pro seniory Reynkova a Husova Havlíčkův
Brod a Domově pro seniory v Břevnici.
Ptáte se jak, právě v této době? Díky
výzvě dobrovolnického centra FOKUS
Vysočina jsme kontaktovali paní učitelku Šrámkovou a poprosili ji, zda by
děti mohly namalovat nějaký veselý
obrázek pro seniory těchto domovů.
A sešly se opravdu krásné obrázky, které potěšily spoustu osamělých duší.
Víte, jak senioři tráví svůj čas v nouzo-

vém stavu v těchto zařízeních? O samotě a naprosté izolaci, kdy jedinou jejich
návštěvu tvoří ošetřovatelé a úklidový
personál, bez možnosti návštěv rodinných příslušníků. A tak jsme rádi, že
jsme jim mohli zpříjemnit tyto neveselé
dny a děti se tak mohly díky svým obrázkům stát dobrovolníky. Chtěli byste se
také stát dobrovolníkem či vás zajímá,
co tato činnost obnáší? Zeptali jsme se
koordinátorky dobrovolnického centra
FOKUS Vysočina paní Jany Valové.

Kde nejčastěji dobrovolníci pomáhají?
A mohou pomáhat v současné pandemické situaci?
Dobrovolníci pomáhají v domovech
pro seniory, v Krajské
knihovně Vysočiny
a v řadě dalších přijímacích organizací,
na
potravinových
sbírkách, na jednorázových akcích,
také s doučováním
a povídáním si s jednotlivými
klienty.
Pomoci jsou různé
a také záleží na tom,
kdo co chce předat.
Dobrovolníci pomáhají v záležitostech,
které šijeme na míru
Jeden z obrázků,který potěšil seniory v Domově pro seniory v Břevnici tak, aby všichni byli

spokojení. Dobrovolníci mohou pomáhat i v pandemické době jako pomocný
neodborný personál v domovech seniorů, v nemocnicích. Mohou pomáhat
s malováním obrázků, psaním dopisů či
povídek pro seniory. Dále online výuky
a doučování nebo šití roušek a mnoho
dalších aktivit, které pomohou ostatním lidem.
Kdo se může stát dobrovolníkem?
Dobrovolníkem se může stát kdokoliv
starší 15 let, ten, kdo chce pomáhat
a dělá to od srdce, kdo je pro danou věc
zapálen.
Jak časově náročná je dobrovolnická
činnost?
Není časově náročná, záleží jen na dobrovolníkovi, kolik času chce této činnosti věnovat.
Jak se mohu stát dobrovolníkem FOKUSu Vysočina?
Kontaktujte některé z našich dobrovolnických center a domluvte si
schůzku. Dobrovolnická centra se nacházejí v Hlinsku, Havlíčkově Brodě,
Chotěboři, Pelhřimově, Světlé nad
Sázavou a Humpolci. Rádi si s vámi
popovídáme a najdeme aktivity, které Vám budou plně vyhovovat. Máte-li zájem, můžete poslat email na
dc.havlickuvbrod@fokusvysocina.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2021
9. - 10. 1. 2021

Staňková Milena - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 108

16. - 17. 1. 2021

Beránková Marie - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 109

23. - 24. 1. 2021

Maštálka Vojtěch - Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.: 721 132 134

30. - 31. 1. 2021

Teclová Andrea - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 109

6. - 7. 2. 2021

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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OBRAZEM

Malí čertíci. Foto: ZŠ

Naše první Vánoce na 2. stupni. Foto: ZŠ

Strojíme stromeček. Foto: ZŠ

Ve fyzice měříme objem a hmotnost kapalin. Foto: ZŠ

Vítání adventního času. Foto: ZŠ

Vyrábíme adventní čajový kalendář. Foto: ZŠ

Nová lokalita, kde začala výstavba nových stavení již na osmi parcelách. V Peršíkově spousta domů dostává novou podobu. Foto: Martina
Foto: Hana Tonarová
Brychtová
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V prosinci dodala firma Agrometall univerzální válečkový sypač
komunikací. Foto: Martina Brychtová

OBRAZEM

Gabionové opevnění potoka u Janáčků, které chrání nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. Foto: Hana Tonarová

V lokalitě nad Cihelnou se podařilo postavit a zasázet dvě oplocenky. Mikuláš s čerty a anděli obešli přes dvacet borovských rodin, ale Mikuláš nedovolil žádné dítě do pekla odnést. Foto: Michaela Chlubnová
Foto: Josef Nevole

Kdo ví, jestli se ohradník vylomil „sám“ anebo je to něčí práce.
Foto: Jakub Janáček

Vánoční alej se rozsvítila poslední adventní neděli. Foto: Linda Burianová a Michaela Chlubnová
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