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Utajená láska prezidenta
Masaryka, str. 5

Pochod Havlíčkovy mládeže,
str. 6

První školní den,
str. 9

Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
V
minulých
měsících
jsme
s panem místostarostou určitě přijali
řadu důležitějších rozhodnutí než to
o zrušení Borovské 10, ale za nás
za oba chci napsat, že tohle bylo jedno
z nejtěžších. Nikdo by nechtěl rušit

největší sportovní a zároveň i kulturní
akci městyse, a to ještě pouhý jeden
den před startem. V pátek 24. července
ráno jsme se ale sešli se zástupci
pořádajících spolků, vyslechli jejich
názory a padlo rozhodnutí, že B10
zrušíme. Věřím, že emoce utichnou
a s odstupem času převáží názor, že šlo
o rozumné řešení. Důvodů jsme měli
více.
Bohužel jsme nebyli připraveni

zajistit vládní nařízení k nešíření
COVIDu v tom smyslu, že na jedné
akci nesmí být více než tisíc osob.
Dalším důvodem bylo obdržení dvou
varování, že v případě uspořádání celé
akce na nás bude zavolána kontrola
z hygienické stanice. Pokud by nás
hygiena skutečně kontrolovala, nejsme
si jisti, zda by stačil pro tisíc lidí počet
toalet a umyvadel, které máme v areálu
v současné době k dispozici.
...pokračování na str. 3
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v sobotu 12. 9. 2020

od 13:00 areál fary v Havlíčkově Borové

čtvrtek 3. 9. 2020
od 15.00 do 18.00 hodin

HAVLÍČKOVA BOROVÁ, hasičská zbrojnice
PRODÁVAT
BUDEME:

PRODÁVAT
NEBUDEME:

Dětské oblečení čisté a odžmolkované
Čistou obuv * Hračky * Dětské knížky
Kočárky * Sedačky * Autosedačky
Sedačky na kolo * Odrážedla
Dětské sportovní vybavení
Postýlky * Chůvičky

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

PŘEDNÁŠKY na téma:
* Vada nožiček Pes equinovarus a spolek Achilleus

* Funkce nohy z pohledu fyzioterapeutky aneb proč
chodit naboso

* Workshop, jak vybrat správnou botu pro vás i vaše dítě

V PRŮBĚHU CELÉHO ODPOLEDNE budou pro děti připraveny:

* Aktivity pro podporu správné funkce nohou
- bosý chodník, tvořivé dílny se zapojením nohou, atd.

* Každý účastník si bude moci vytvořit vlastní senzorický
chodníček s sebou domů

Veškeré vybrané peníze budou věnovány spolku Achilleus,
který pomáhá dětem s vadou Pes equinovarus.
* Občerstvení zajištěno * Změny v programu vyhrazeny *

😊😊

Akce byla podpořena v rámci projektu "Sport pro všechny - Havlíčkova Borová",
SPORT-2-B-0977/2020, MŠMT
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...pokračování ze str. 1

A také jsme nechtěli způsobit
těžkosti spolkům, které připravovaly
občerstvení, protože ne na všechno
by se pracovníci hygieny zřejmě tvářili
v této vyhrocené době přívětivě,
ačkoli podobně probíhá občerstvení
účastníků různých akcí už roky zpátky
a nikdy s tím problém nebyl.
Takže: maximální povolený počet
osob v areálu bychom zřejmě překročili,
prodej občerstvení je při kontrole
z hygieny náročný i pro profesionální
cateringové společnosti a v neposlední
řadě mohli mít někteří lidé obavy
ze zatažení COVIDu k nám do obce.
My víme, že se sem dřív nebo později
zřejmě dostane a že zdravý člověk,
který sportuje a vyznává alespoň nějaký
zdravý životní styl, se s ním vypořádá,
ale nechtěli jsme „jít viru naproti“,
když by se sem sjeli závodníci a jejich
doprovod z celé republiky.
Všem pořadatelům děkuji, že naše
rozhodnutí respektují. Odvedli velký
kus poctivé práce s přípravou celé akce
a všichni si toho nesmírně vážíme. Příští
rok nás čeká nejen jubilejní desátá
Borovská desítka, ale také Havlíčkovské
slavnosti a dá se předpokládat, že
některá omezení mohou přetrvat.
Takže nám nezbývá, než se na to dobře
připravit a případným informátorům
hygieny vyrazit zbraň z ruky...

NOVÉ PARCELY

Asfalty kolem nových parcel jsou
položeny a během srpna proběhne
kolaudace celé lokality. Po kolaudaci
zastupitelstvo vyřeší, jak se nová ulice
bude jmenovat, protože zatím je to
ulice Polní. Úsměvné je, že by to byla již
pátá ulice toho jména. Jelikož zde zatím
nemáme ulici našeho významného
rodáka – letce Josefa Stránského, nabízí
se pojmenovat ulici právě po něm.
V pátek 31. července jsme přebrali
od zhotovitele VHST s.r.o. finální

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Vážení spoluobčané, jistě si mnozí
z vás všimli, že v měsíci červnu proběhla
oprava fasády na budově hasičské
zbrojnice. Současně s opravou fasády
bylo natřeno veškeré dřevěné podbití
a všechny viditelné dřevěné části střechy.
Nedokončený sokl budovy byl zateplen
extrudovaným polystyrenem, oddělen
od fasády plechovou okapničkou a
natažen probarveným marmolitem.
Opravu fasády provedla firma Zednictví
Kolouch z Chotěboře, která předložila
nejnižší cenovou nabídku. Celková
cena díla i s vícepracemi dosáhla částky

povrchy komunikací a tím od 1. srpna
umožnili stavebníkům přístup na
parcely. Stavebníci byli poučeni, jak
se chovat k majetku městyse a kudy
navádět kamiony s materiálem pro
jejich stavby. Každý si musí uvědomit,
že rodinné zástavby nejsou stavěny na
dlouhé kamiony či klanicové tahače.
A podle toho by měl k tomu každý
přistupovat. Jakmile si objedná nějaký
stavební materiál, musí promyslet, kam
dopravce navede a materiál přebere,
aby nebyly obrubníky a povrchy
poničené.
Další nepříjemnost vidím ve výkopku
z nově budovaných obydlí. Městys byl
udán na CHKO a životní prostřední
Havlíčkův
Brod.
Anonymnímu
stěžovateli vadí výkopek navožený na
obecní pozemek staré Podstránecké
cesty a nazval ho černou skládkou plnou
odpadů. Dovolím si celé nedorozumění
vysvětlit. Stará Podstránecká je vedena
jako ostatní plocha, a tudíž může
být využita na mezideponii takzvaně
vedlejšího produktu ze stavby nové
lokality. Výkopek byl ovzorkován
a rozbory jsou v pořádku. Nyní budeme
usilovat o územní rozhodnutí na
rozrovnání výkopku na tomto pozemku.
Rozrovnání provede na své náklady
zhotovitel nových parcel. Následovat
bude ozelenění, jehož skladbu řešíme
s CHKO, a provede ho městys.
Smutné je, že kdyby nespokojený
občan kontaktoval nejdřív městys
a upozornil, že mezi výkopem nám
„nějaký dobrák“ vysypal jednu fůru
stavebního odpadu pravděpodobně ze
stavby rodinného domu, mohli jsme
si všichni odpustit objíždění úřadů.
Čas, který věnujeme vysvětlování,
kde se tam ona fůra bordelu vzala
a že jsme o ní nevěděli, jsme mohli
věnovat zásadnějším věcem, kterých
je v městysi celá řada. A stavební suť
bychom naložili a odvezli na skládku do
Ronova nad Sázavou, kam patří...
Městys má dveře otevřeny pro
354 tisíc korun. Ještě je třeba dokončit
terénní úpravy mezi hasičskou zbrojnicí
a Pavlíčkovým. Děkuji pracovníkům
firmy Zednictví Kolouch za dobře
odvedenou práci.

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA

Na konci března byl z důvodu výstavby
nové kanalizace vykácen prostor kolem
potoka od Klementových až k Ovčínům.
Vytěženo bylo velké množství vrbového
dřeva. Přes dlouhotrvající nezájem
o toto palivové dříví jsme se rozhodli
nechat ho občanům zdarma. Dřevo
je snadno přístupné na skládce nad
Ovčíny. Zájemci o toto vrbové dřevo
nechť se mi hlásí na telefoním čísle:
777 355 028
Ing. Josef Nevole, místostarosta

každého a budu velmi rád, když
budete v případě stížností a kritiky
nejdřív kontaktovat mne nebo
pana místostarostu. Bohužel udání
a anonymy se u nás množí, ale i bez
nich jsme pod značným drobnohledem
úřadů a děláme – troufnu si to tvrdit –
vše v mezích zákona. Ale může toto říct
v obci každý?

PŘÁNÍ JUBILANTŮM

Po vypuknutí COVIDu jsme
pozastavili návštěvy seniorů a tradiční
osobní přání k jejich narozeninám. Velmi
nás to mrzelo, protože si uvědomujeme,
že řada z nich se na setkání možná
těšila. Na druhou stranu jsme v rámci
celorepublikově
doporučovanému
omezení osobních kontaktů nechtěli
nikoho vystavovat riziku, protože já
i pan místostarosta se během týdne
setkáváme s velkým množstvím lidí,
a neodpustili bychom si, kdybychom
při nevinném přání k narozeninám
někoho ohrozili. V červenci jsme už
začali opět chodit gratulovat a Vás,
které jsme dosud nenavštívili a měli
jste v uplynulých měsících jubileum,
postupně určitě navštívíme. Věřím,
že to chápete a nevyženete nás od
vašich dveří:-).
Přemysl Tonar, starosta

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

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

Zůstatek účtu
k 30. 6. 2020

251 310,85
291 442,99
86 819,09
21 105,87
32 156,13
1 621 446,00
2 340 150,00
4 644 430,93

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období červen - největší
příjem - daň z nemovitostí ve výši
512.576 Kč
Za období červen - největší výdaj
- za stavební práce na 10 RD ve
výši 1.069.849,61 Kč
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 22. 6. 2020
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek a David Burian.
Nepřítomen Jan Vambera.
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 12-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 11-0-1
(Ing. Karel Šmíd)
ZM schválilo rozšířený program jednání o bod: PGRLF
- Smlouva o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce
č. 1958000861-2 a o bod: GasNet s.r.o. - Smlouva o nájmu
plynárenského zařízení č. 9420001697/4000230993. 12-0-0
ZM bere na vědomí žádost č. j. 1097/2020/MSHB ze dne
11. 6. 2020 a pověřuje starostu sepsáním a podpisem
dodatku kupní smlouvy s Lubomírem R. a Michaelou Š.
z Havlíčkovy Borové. Předmětem dodatku bude, že vlastnické
právo k pozemku par. č. 4055/4, k. ú. Havlíčkova Borová, se
převádí pouze na Michaelu Š.
ZM schválilo uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu práva
a o výpůjčce č. 1958000861-2 se společností Podpůrný
a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČO 49241494,
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8. 12-0-0
ZM
schválilo
uzavřít
Smlouvu
o
nájmu
plynárenského zařízení č. 9420001697/4000230993.
9-1(Ing. Karel Tonar)-2(Jiří Halama, Milan Štefáček)

Starosta vysvětlil, že jde o smlouvu mezi městysem Havlíčkova
Borová jako pronajímatelem a nájemcem GasNet, s.r.o.,
zastoupeným na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 62 00 Brno. Předmětem
smlouvy je pronájem plynárenského zařízení ROZ, HB,
p. č. 4121, STL pl. a přípojky 10 rodinných domů. Nájemce
se zavazuje zajistit provoz zařízení ve stanoveném rozsahu.
ZM bere na vědomí Stanovisko pedagogického sboru ZŠ
a MŠ Havlíčkova Borová k zápisu jednání školské rady dne
11. 6. 2020. Ze společné diskuze vzešel závěr, že zmíněný
návrh zápisu nebude zatím zveřejněn a další postup projedná
RM se školskou radou, termín jednání bude dohodnut
s dotčenými členy.
Dále starosta oznámil možnost jednání o pozemcích v k. ú.
městyse, které by měly být výhledově využity k výstavbě
dalších rodinných domků. Jedná se o pozemky pod Novým
domem. Majitel vyzval vedení obce k jednání o odkoupení
pozemků. Aktuálně je tedy nutné prověřit podmínky
odkoupení a okolnosti související s územním plánem
a následně rozhodnout.
Příští jednání ZM se bude konat ve čtvrtek 13. 8. 2020.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 22. 6. 2020
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020. 5-0-0
RM schvaluje záměr - pronájem části pozemku par. č. 95/1,
k. ú. Havlíčkova Borová o rozloze 5 x 30 m, Vladimíru Š.
z Havlíčkovy Borové. Jedná se o část pozemku navazující na
pozemek žadatele. 5-0-0
RM schvaluje žádost Bedřicha H. z Havlíčkovy Borové
o souhlas s umístěním stavby do 25 m2 na pozemku par. č.
4183/11, k. ú. Havlíčkova Borová (druh pozemku zahrada,

společné jmění manželů). 5-0-0
RM schvaluje po dohodě s ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy Havlíčkova Borová prázdninový provoz
Mateřské školy Havlíčkova Borová, a to od 1. 7. - 17. 7. 2020
a od 17. 8. 2020 – 31. 8. 2020. 5-0-0
RM schvaluje pronájem obecního bytu v ul. Havlíčkova čp.
220, Tomášovi J. z Havlíčkovy Borové, a to od 1. 7. 2020.
5-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 29. 6. 2020
Omluven Ing. Josef Nevole
RM schvaluje Rozpočtová opatření č. 8/2020. 4-0-0
RM schvaluje záměr - pronájem pozemku par. č. 275/2,
k. ú. Peršíkov, spolku Peršíkovský dráček z. s., IČO 08620822,
Peršíkov 20, 582 63 Ždírec nad Doubravou. 4-0-0
RM schvaluje žádost Libora J. z Havlíčkovy Borové o povolení
ke stavbě zděného zahradního domku (stavba do 25 m2) na
pozemku par. č. st. 164, k. ú. Havlíčkova Borová a dřevěné
pergoly (stavba do 25 m2) navazující na dům čp. 153, na
pozemku par. č. st. 164, k. ú. Havlíčkova Borová (druh

pozemku zastavěná plocha a nádvoří) dle předloženého
zákresu do mapového podkladu. 4-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci - Novostavba
rodinného domu na pozemku par. č. 4055/1, k. ú. Havlíčkova
Borová a schvaluje připojení pozemku par. č. 4055/1 v k. ú.
Havlíčkova Borová na obecní vodovod, dešťovou kanalizaci
a souhlasí s napojením na místní komunikaci, investor: Lukáš
O. z Havlíčkovy Borové a Lenka Ť. ze Žďáru nad Sázavou,
dokumentaci zpracoval projektant Ing. Radka Matoušková,
zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pohanka, Dolní 35,
591 14 Nové Veselí. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 13. 7. 2020
Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava, o pokácení dřevin rostoucích mimo les,
ze dne 9. 7. 2020, č. j. 1232/2020/MSHB. 4-0-0

RM schvaluje žádost Divadelního spolku JenTak Havlíčkova
Borová, IČ 28559924, Horecká 82, 582 23 Havlíčkova Borová,
o prominutí poplatku za pronájem velké společenské
místnosti hasičské zbrojnice, v termínu 2. 9. 2020 – 7. 9.
2020, z důvodu pořádání burzy dětského oblečení. 4-0-0

(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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UTAJENÁ LÁSKA PREZIDENTA MASARYKA:
OLDRU SEDLMAYEROVOU POZNAL PRÁVĚ U NÁS V BOROVÉ

Jen pár dní uteklo od 114. výročí
seznámení tehdy pravda výrazného,
ale stále „jen“ univerzitního profesora
Tomáše G. Masaryka s Oldrou
Sedlmayerovou, a odehrálo se právě
u nás v Havlíčkově Borové. Jemu
bylo šestapadesát, jí dvaadvacet.
Přestože šlo o letmé představení,
mělo v průběhu dvaceti let vyústit
v tajný, avšak vášnivý milostný vztah
uctívaného „tatíčka“ s nepříliš známou
moravskou spisovatelkou, básnířkou
a aktivistkou.
Předkládáme knižní tip a právě
z něj výborně vyzdrojované informace
o neznámé části Masarykova života
čerpáme. Kniha se jmenuje Utajená
láska prezidenta Masaryka a napsal
ji Petr Zídek, vydalo nakladatelství
Universum.
Oldra
Sedlmayerová
byla
nemanželskou dcerou z učitelské rodiny
a otcem byl pozdější herec Národního
divadla Karel Želenský. Krátce pracovala
jako poštovní aspirantka a telegrafistka
na poště ve Žďáře nad Sázavou, posléze
se vdala za přednostu stanice Jana
Sedlmayera a odstěhovala se s ním do
Přibyslavi, kde v této funkci působil do
roku 1914. Ona i tam pracovala jako
telegrafistka a zárověň byla aktivní
členkou přibyslavského ochotnického
spolku a Sokola.

borovského náměstí prof. Masaryk
a v několikahodinové (!) řeči mluvil
o významu života a příčinách konce
Havlíčkova a jeho řeč byla velikou
obžalobou neschopného Rakouska
a vídeňské kamarily. Stál vysoký a štíhlý
nad tisícovými zástupy a tisíce párů očí
viselo mu na rtech. Na borovský tábor
lidu přišlo na deset tisíc lidí, připutovali
k němu lidé studovaní i dělníci, od
Žďáru a Nového Města, od Německého
Brodu, Polné, Jihlavy a Chotěboře.
Řeč prof. Masaryka vyzněla mocným
závěrem: důvěrou v národ vzdělaný,
a tím hodný a schopný sebeurčení –
plným krédem realistickým,“ to napsala
Oldra o 24 let později.
Oldra byla společně se svými
přítelkyněmi po skončení slavnostního
shromáždění v místní zahradní
restauraci Havlíčkovou příbuznou
Karlou
Zátkovou
představena
Masarykovi a jeho manželce. Oldra
následně vstupila do „jeho“ České
strany pokrokové, v Přibyslavi založila
její místní organizaci a později se dostala
přímo do výkonného výboru strany
v Praze. S Masarykem se pravidelně
setkávala na schůzích výboru v hotelu
Viktoria v pražské Jungmanově ulici...
V průběhu I. světové války již v kontaktu
nebyli, Oldra se s manželem dostala
k Rosicím u Brna, kde dál psala básně
pro děti, zdramatizovala Karafiátovy
Broučky, psala do novin... Po vzniku
nového státu se s Masarykem setkala
letno asi dvakrát.
Teprve v roce 1928 došlo k setkání,
kterým začal jejich důvěrný vztah.
Masaryk zastavil v Rosicích, kde se mu
Oldra pokusila políbil ruku na znamení
své velké úcty. Prezident si ruku políbit
nenechal a dal najevo svou nelibost

k tomuto přežitému zvyku. Oldru jeho
reakce velmi mrzela a napsala mu
omluvný dopis. Důsledkem bylo, že ji
Masaryk pozval do Lán, a to hned na
tři dny. V tom okamžiku začíná jejich
více než pětiletý milostný vztah, který
se postupně rozšířil i o publicistickou
spolupráci a další roviny. Především
však byla jeho velkou důvěrnicí, která
zřejmě slyšela osobní a intimní věci,
o nich ani jeho nejbližší rodinní
příslušníci netušili. Není tedy divu, že
vztahu nepřáli – především Masarykova
dcera Alice - a Oldru nepřijali...

Puritánské prostředí

„Žena, kterou miloval zakladatel
československého státu, se musela
vyrovnávat s nepřízní osudu, zažila
vzestupy i pády, těžce jí otřásla rodinná
tragédie a nakonec dožila v osamění,
bídě a zapomnění,“ píše v úvodu autor
knihy Petr Zídek. Právě díky němu si
můžete přečíst nejen to, jak se vztah
s Masarykem vyvíjel dál, ale i to, že
první prezident, který byl pro své
současníky i následující generace téměř
polobohem, byl značně introvertní
člověk z masa a kostí, který měl své sny,
touhy, ambice. Zjistíme, že vzešel a žil
ve velmi puritánském prostředí, měl
úžasnou, silnou, inspirativní a nadanou
manželku. Její přísné a puritánské
názory na fyzickou lásku přijal za své
a pranýřoval fyzickou lásku například
i na stránkách beletrie. „Masaryk
nikdy nepřestal hlásat, že muž má
mít v životě jen jednu ženu. Vše ale
nasvědčuje tomu, že sám zažil skutečně
vášnivý vztah až s tou druhou. Oldrou
Sedlmayerovou,“ dovozuje Zídek...
Z knihy Utajená láska prezidenta Masaryka
čerpala Hana Tonarová

Tábor lidu v Borové

O Masarykovi slyšela už za
hilsneriády, ale setkat se s ním měla
až v Havlíčkově Borové. Tam se totiž
29. července 1906 konal Tábor lidu
u příležitosti padesátého výročí
Havlíčkovy smrti. Masaryk tehdy trávil
prázdniny v nedalekém Krucemburku
a do Borové přijel... „V zářivém
červencovém slunci stál na tribuně

Tábor lidu v Borové v červenci 1906. Foto: archiv Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
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KOSTELNÍ SBOR BY UVÍTAL MUŽSKÉ HLASY

Víte, že v Havlíčkově Borové máme
kostelní sbor? Ne? Ani se vám nedivím.
Sbor se neprezentuje křiklavými plakáty
a bombastickými pozvánkami, naopak
vystupuje důstojně a nenápadně, a to
především při bohoslužbách v kostele.
Kdo ví, třeba v budoucnu bude slyšet
nejen při mších či svatbách, ale i jiných
slavnostních příležitostech v obci.
Odpovědi na zaslané otázky společně
sepsaly Marie Doležalová a Veronika
Tonarová.

Kam sahají kořeny vzniku sboru?
Již v roce 2011 se dalo pár lidí
dohromady v rámci ochotnického
spolku JenTak a hudebně a pěvecky
podpořilo Živý Betlém v kostele sv.
Víta a Adventní jarmark. Tyto akce se
každoročně opakují. Největší zlom však
nastal asi v době, kdy pan varhaník
Karel Sobotka dosluhoval v rámci
svých možností a bylo třeba vymyslet
hudební doprovod při mších. Toho
se ujala Veronika Tonarová. Pan farář
tehdy vyzval všechny, kdo chtějí zpívat
a hrát, aby se připojili, a začal vznikat
současný sbor.
V roce 2018 se sešly Klárka
a Hanička Vencovy, Dana Musilová,
Marie Doležalová, holky Holcmanovy
a chtěly pomoci při slavení Velikonoc
v kostele – doprovodem mší a obřadů,
protože ten rok byla Veronika Tonarová
těhotná a měla rodit. Rok před tím totiž
odzpívala žalmy na Bílou sobotu sama.
Tentokrát se toho ujal sbor a my měly
stále větší touhu zpívat a hrát. Když
Verunka porodila, začaly jsme se scházet
a trénovat na další příležitosti. Nejprve
to byla občas nějaká písnička při mši,
pak celá mše, 1. svaté přijímání, loni
jsme doprovázely při poutní mši svaté
v Jitkově. Postupně jsme oslovovaly
další muzikálně nadané a teď je nás už
bezmála 15 zpěvaček a hudebnic.

Máte jméno a kdo je vedoucí?
Jsme Chrámový sbor při kostele sv.
Víta v Havlíčkově Borové - Vitus. Název
máme zatím krátce, ale pro většinu lidí
bude určitě snadné si jej zapamatovat.
Název Vitus souvisí s patronem
borovského kostela, sv. Vítem, a dále
také s vybudovaným střediskem Vitus
v areálu fary v Havlíčkové Borové, kde
se často scházíme ke svým zkouškám.
Nás sbor se věnuje především liturgické
hudbě, tzn. doprovází křesťanské
bohoslužby a jiné slavnostní obřady.
Vede nás Dana Musilová, které za to
patří velký dík;).
Kromě hlasů je součástí i nějaký
hudební doprovod?
Jsou s námi děvčata, která hrají
na housle, zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, kytaru, elektronické klávesy
a hudební nástroje jako triangl, ozvučná
dřívka, apod.

zpěvníku Hosana, ale i jiných. Při
vánočních mších a Živém Betlému pak
zpíváme samozřejmě koledy.
Mohou si vás lidé nějak objednat pro
určitou událost?
Při
slavnostních
událostech
(svatbách či křtech) rádi zahrajeme
a zazpíváme. Na pohřbech jsme ještě
nehráli a asi se ani nechystáme. Spíše
se budeme držet těch slavnostních
příležitostí.
Jaké máte plány do budoucna?
Rádi bychom se rozšířili ještě
o nějaké ty mužské hlasy, případně
další nástroje, a častěji doprovázeli mše
svaté, protože zapojení mládežnických
písní mezi známé písně z kancionálu
bývá příjemná změna, která může
přispět k prohloubení duchovního
zážitku z bohoslužby.
Hana Tonarová

P ř i j í m á t e
další
případné
zájemce?
Další zpěváky
a
hudebníky
jistě
vítáme.
Nejvítanějšími
budou určitě muži,
protože mužské
hlasy
opravdu
postrádáme.
Obrátit
se
mohou na Danču
Musilovou nebo
i kohokoli jiného
ze sboru.
Repertoár
je
složený vyloženě
z náboženských
písní?
A n o ,
především
ze Sbor při zkoušce na kruchtě kostela sv. Víta. Foto: Marie Doležalová

POCHOD HAVLÍČKOVY MLÁDEŽE PO TŘICETI LETECH
Během letošních prázdninových
dnů by se měl zopakovat pochod
Havlíčkovy mládeže po třiceti letech
– a to v sobotu 8. srpna 2020. Od
Havlíčkova domu v Havlíčkově Brodě
se vychází v 10 hodin a trasa povede
přes Pohled - Stříbrné Hory - Žižkovo
Pole – do Havlíčkovy Borové (21 km).
Následovat bude od 18 hodin návštěva
rodného domku K. H. B, posezení
a diskuze v místní restauraci a závěrečná
hromadná fotografie účastníků před
sochou Karla Havlíčka Borovského.
Zpáteční dopravu zajistí Městys
Havlíčkova Borová, který s organizací
pochodu vypomáhá. Je možné se tak
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nechat dopravit na poslední vlak, který
z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu odjíždí
v 21:45 hod. Cílem celé akce není jen
tento čin veřejnosti připomenout, ale
zapojit a obeznámit mladší generaci
s tehdejším tichým protirežimním
odporem havlíčkobrodské iniciativy.
Zváni jsou samozřejmě i Borováci, kteří
si budou chtít pobesedovat a dozvědět
se více o tom, jak Havlíček inspiroval
mládež těsně před revolucí v roce 1989.
Pro více informací:
tel.: + 420 737 184 746
SimaRostislav@seznam.cz

Jedna z největších
protirežimních akcí roku ´89
na Brodsku

K založení iniciativy Havlíčkova
mládež došlo sepsáním čestného
prohlášení v havlíčkobrodském klubu
Osma v listopadu 1988. U zrodu
stáli Pavel Šimon, Petr Hrabalík, Petr
Novotný a několik dalších lidí. Jednalo
se o společenství lidí, kteří se v druhé
polovině osmdesátých let pravidelně
scházeli, účastnili demonstrací či
undergroundových koncertů. Vycházeli
z myšlenek „disidenta“ Karla Havlíčka
Borovského, který se ve svých
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článcích věnoval jak komunismu,
tak liberální demokracii a svobodě
slova. Havlíčkovi přívrženci poskládaní
z okraje společnosti i z vrstvy běžně
fungující. Nerovnost sjednocoval prvek,
a to nesmíření se s nesvobodou, kterou
komunistický režim diktoval.

Až příliš nezávislí

Členové iniciativy Havlíčkova mládež
dělali to, co komunistický režim po
mládeži chtěl – jenže nezávisle, mimo
oficiální struktury SSM, a to stačilo,
aby se stali „vnitřním protivníkem”.
Funkcionáře SSM tím přiváděli
k nepříčetnosti a stejně tak i brodské
estébáky, kteří se potupně museli
převléct do montérek a nastoupit na
brigádu s nimi. Státní bezpečnosti
vadilo, že se odehrává cosi mimo
dosah režimové struktury, co je mimo
hledáček establishmentu.
Během pár měsíců se z regionální
Havlíčkovy mládeže stává uskupení,
o němž se mluvilo celostátně, jeho
jméno několikrát zazní v rozhlase
Svobodné Evropy, což samosebou
pro havlíčkobrodskou StB bylo
nepříjemnou vizitkou. Veřejnost si
všímala prospěšnosti mladých a režim
tak vlastně nemohl nic namítat. Přesto
ale StB nepřestávala šlapat některým
po patách a zvolila taktiku tzv.
odkrajováním. Z uskupení si vytipovala
členy slabší povahy, které si postupně
zvala k výslechům, a ti se pak ze strachu
neúčastnili dalších aktivit Havlíčkovy
mládeže.
Do uskupení navíc zapojila StB
svého informátora, který nejenže
předával StB o iniciativě zprávy, ale
také se jí snažil dle zadaných instrukcí
vyšetřovatelů kormidlovat či ji přímo
zevnitř rozkládat, čímž mělo docházet
k oslabení funkčnosti celého uskupení.
Temné chvíle přicházejí v momentě,
kdy z celostátního vedení přichází
rozhodnutí: „Skončete to s nimi!” To
mělo za následek u některých členů
tvrdší průběh výslechů.

V cíli pochodu se účastníci vyfotili u sochy KHB a prohlédli si jeho rodný dům. Foto: archiv Paměti
národa

Podpisové archy zachránili

Největší akcí Havlíčkovy mládeže
se stal pochod z Havlíčkova Brodu do
Havlíčkovy Borové v červenci 1989,
kterého se účastnilo dle výpovědí více
než sto lidí. StB pochod monitorovala
dokonce i z vrtulníku. V Havlíčkově
Borové, kde si výletníci prohlédli
muzeum Karla Havlíčka Borovského, pak
na ně čekalo množství uniformovaných
i neuniformovaných příslušníků. Někteří
měli podle vzpomínek účastníků kožené
kabely se zabudovaným objektivem,
z nichž si akci tajně natáčeli. Během
pochodu se sice podepisovaly různé
petice – vedle Několika vět například
petice Nezávislého mírového sdružení
za možnost civilní vojenské služby.
Podpisové archy se ale organizátorům
podařilo dostat do bezpečí ještě před
příchodem do Havlíčkovy Borové.

Udával je kamarád

Na tehdejší dění vzpomíná Pavel
Šimon: „Sraz
byl v deset
u Havlíčka.
Upřímně
j s e m
nečekal, že
zájem Státní
bezpečnosti
bude takový,
jaký byl. Na
sobě jsem
ale
jinak
cítil, že tlak
systému
opravdu
roste. Vím,
že
jsme
t e h d y
diskutovali
nad
tím,

kudy jít a co na té cestě dělat a jak
by to mělo probíhat, takže bych řekl,
že to bylo klasická akce Havlíčkovy
mládeže, která se mohla změnit. Byly
to desítky lidí, snad ke stovce, a celý
pochod byl monitorovaný policií. Expo
jsem se dozvěděl, že to probíhalo tak,
že mezi sebou jsme měli člověka, který
se Státní bezpečností spolupracoval
a ten pochod formoval, což se později
ukázalo, že tím člověkem byl František
Štibor, který se mnou mimo jiné hrál
i v kapele Bio 29. Franta Štibor byl od
StB instruován tak, aby jsme se vyhýbali
obcím, protože jsme měli v plánu
zastávky. Když jsme došli do Havlíčkovy
Borové, následovala po skupinkách
návštěva rodného domu K.H.B.
a pokračovalo se do restaurace, kde už
bylo vidět, že vědí, kdo k nim přijde.
Samozřejmě venku stála policejní auta,
ale k žádnému zakročení nedošlo,
čemuž jsem se teda divil. Závěrem byla
hromadná fotka před sloupem, což pro
estébáky musela být super záležitost,
že jsme se jim takhle seřadili.“
Na události spojené s pochodem
vzpomíná i Petr Novotný. Tehdy
bezpečně převážel a uchovával
podpisové archy Několik vět: „Když
jsem přijel do Havlíčkovy Borové,
bylo tam plno uniformovaných
i neuniformovaných policistů. Někteří
z nich měli kožený kabely, v kterých byla
zabudována oka od kamery. Tajně si tak
natáčeli všechny účastníky pochodu,
a do toho nám nad hlavou lítala
helikoptéra. Jakmile se pochod rozešel,
vyjel jsem autem spolu s Tomášem
Holendou z Borové a hned nás zastavila
hlídka. Prohledávali nám auto a snažili
se nalézt podpisové archy, které jsem
naštěstí předtím odvezl do Havlíčkova
Brodu.“
Šíma Rostislav, Paměť národa
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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

SLAVNOSTNÍ
ROZLOUČENÍ SE
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

V předvečer ukončení školního
roku 2019/2020 se v borovské
hasičárně loučili deváťáci se základní
školou. Po důstojném nástupu
absolventů přivítali žáci 8. ročníku pana
starostu, paní ředitelku, pedagogy,
rodiče,
prarodiče,
sourozence
a kamarády. Všichni společně sledovali
vzpomínkovou prezentaci fotografií od
prvňáčků až po deváťáky a připomněli
si společné zážitky, školní výlety,
exkurze, sportovní akce, akce, které
jako nejstarší organizovali, nabytá
kamarádství,
společné
průšvihy
a spolupráci s ostatními… Byla to
devítiletá cesta, která uběhla jako
voda, a teď již nadešel čas rozloučení.
Milým zpestřením slavnostního večera
bylo vystoupení osmáků pod vedením
pana učitele Marka Kotrče. Na každého
deváťáka čekal detektor lži, který
odhalil pravdivé a nepravdivé odpovědi
na někdy záludné otázky. Deváťáci
obstáli na výbornou a právem se z nich
stali absolventi naší školy. Následovalo
tradiční šerpování, předání závěrečného
vysvědčení, pochval třídního učitele,
pamětního listu, dárečků a květin.
Pan starosta pronesl velmi milou řeč,
popřál absolventům do dalšího života
hodně úspěchů a předal na památku
dárečky. Paní ředitelka se připojila
s přáním všeho dobrého do dalšího
života a čtyřem deváťákům udělila
pochvalu ředitelky školy za výborný
prospěch a reprezentaci školy. Se třídou
se rozloučily i třídní učitelky, které
svým svěřencům popřály do budoucna
hodně štěstí a studijních úspěchů.
Blížil se závěr rozloučení a s ním
přišlo poděkování. Deváťáci poděkovali
všem učitelům za velkou snahu,
obětavost a trpělivost, se kterou
k nim vždy přistupovali a připravili je
na budoucí život. Poděkování patřilo
i paním učitelkám z mateřské školy,
ze Základní školy v Oudoleni, paním
uklízečkám, panu školníkovi, paním
kuchařkám a dalším, kteří o ně během
školní docházky pečovali. Nezapomněli
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ani na poděkování Městysi Havlíčkova
Borová za podporu při vzdělání a za
vzpomínkové mikiny, které jim daroval.
Velké poděkování patřilo rodičům za
výchovu, velkou trpělivost a lásku.
Na samém konci slavnosti pasovali
kamarády z osmičky na budoucí
deváťáky mazáky, předali jim na

2019/2020

památku dáreček a putovní housenku.
Se slovy písně „pár přátel stačí mít….“
se všichni rozloučili.
Loučení probíhalo vřele, vesele
i důstojně, bylo plné emocí, úsměvů
i slz. Bylo takové, jaké má loučení být.
Snad nezapomenutelné.

Milí deváťáci,
děkuji Vám za naplněné 4 roky, které jsme strávili na 2. stupni borovské základní
školy. Byly to roky plné předávání vědomostí, zkušeností, rad a poučení, ale
také společně strávený čas na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích.
Užili jsme si naplno školní výlety, exkurze a poznali se navzájem. Na naši třídu
nikdy nezapomenu!! Děkuji za všechno!! Poděkování patří i všem rodičům. Moc
si vážím Vašich děkovných slov, která mi dodávají další sílu a energii do mého
dalšího pedagogického působení.
Mějte se v dalším životě hezky a prožijte ho podle svých životních snů
a představ!!
Blanka Zvolánková, třídní učitelka

MALÁ VĚDECKÁ
KONFERENCE

Již čtvrtým rokem zakončili žáci
devátého ročníku působení na
naší škole obhajobou závěrečných
absolventských prací. Ve spolupráci
s pedagogy je úspěšně zvládlo 8 žáků
a výsledky svého snažení prezentovali
před komisí. I když nám přípravné
práce narušila koronavirová doba,
přesto se bylo na co dívat a mrzelo
nás, že jsme nemohli pozvat žáky
z nižších ročníků a další hosty. Tak jako
při každé činnosti, i zde bylo patrné, že
základem úspěchu je nadšení pro věc.
A to, že si všichni žáci vybrali téma,
které je zajímá, posunulo pomyslnou
laťku absolventských prací opět výš.

Obdivovali jsme nejenom vybraná
témata, ale také znalosti ve zvolených
oborech,
schopnost
komunikace
a skvělé odborné vyjadřování.
Nechyběl vtip ani nadsázka, očekávání
i nervozita.
A jaká témata deváťáci v letošním
roce zpracovali?
OZZY OSBOURNE (Jenda), E-SPORT
(Dan K.), RYBAŘENÍ V ČR A NAŠE
RYBY (Pepa), HEAVY METAL (Roman),
MALBA A KRESBA (Pavla), SLOVINSKO
(Karolína), ARA ARARAUNA (Dan H.) a
FOTBAL (Pavel).
Našim deváťákům blahopřejeme
k úspěšnému zvládnutí základní školy
a do dalšího života přejeme mnoho
studijních i osobních úspěchů.
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. stupeň

Problematika poruch autistického spektra u dětí
Co je to autismus a jak ho poznat?
Co patří mezi obecné příznaky?

přednáška pro rodiče dětí z MŠ
středa 26. 8. 2020 od 16 hodin v budově ZŠ
v Havlíčkové Borové
Autismus je vrozená mentální porucha dítěte (mozkové funkce), projevuje
se před třetím rokem věku. Mezi obecné příznaky autismu patří stále se
opakující vzorce chování, sociální odloučení a špatné verbální dovednosti,
i když se u každého jedince liší v závislosti na typu postižení.
přednášet budou odborníci z integračního centra Sasov (Jihlava)
www.icsasov.cz

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

ČÍSLO
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HLAVNÍ PRÁZDNINY SE PŘEHOUPLY DO DRUHÉ POLOVINY.
PODÍVEJTE SE NA PLÁN NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Personální změny
Organizace školního roku 2020/2021 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých v základní i mateřské škole
V minulém vydání Borovských
školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve středu 30. června 2021.
Začátek školního roku:

úterý 1. září 2020

Podzimní prázdniny:

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny:

středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021

Pololetní vysvědčení:

čtvrtek 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny:

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny:

15. února - 21. února 2021

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021 (Státní svátek)

Vysvědčení:

středa 30. června 2021

Nový školní rok 2021/2022 středa 1. září 2021

Zřízení klubu dětí

Nově také začne od září fungovat tzv. dětský klub při základní škole. Vyřešili jsme
tak kapacitní problém školní družiny, která nám umožňuje zřídit jedno oddělení,
tj. 25 žáků. Při počtu žáků budoucích 1. a 2. ročníků (16 + 11) bylo celkem jasné,
že by se nedostalo ani na třeťáky. Tímto jsme mohli při zápisu do školní družiny
a dětského klubu vyhovět i starším žákům na prvním stupni, celkem 49 žákům.
Se staršími dětmi bude v dětském klubu v odpoledních hodinách pracovat Bc.
Dana Klimešová, DiS. Jelikož zřizovatel souhlasil s rozšířením této služby ve škole,
bylo zároveň nutné přistoupit ke zvýšení úplaty za mateřskou školu i školní družinu
na 200,- Kč měsíčně. Upozorňuji proto všechny rodiče, kteří
hradí úplatu za MŠ a ŠD (netýká se předškoláků MŠ) i obědy
srážkou z účtu, aby měli do 10. srpna 2020 zkontrolovanou
výši limitu pro platby. Po 15. srpnu bude provedena první
platba na nový školní rok 2020/2021 na měsíc září.
Zde uvádím poplatky za stravování v MŠ a obědy
v ZŠ: celodenní stravování MŠ 1 den – 38,- Kč, polodenní
stravování MŠ – 30,- Kč, 1 oběd žáka na 1. st. – 24,- Kč,
1 oběd žáka na 2. st. – 25,- Kč, 1 oběd žáka na 2. st. nad
15 let – 26,- Kč, úplata mateřská škola, školní družina
a dětský klub 200,- Kč/měsíc.

listů jsem čtenáře informovala
o personálních změnách, které nás
v novém školním roce čekají. Za měsíc
se ale ještě leccos změnilo, a tak to,
o čem jsme psali v červenci, už neplatí.
Stále platí, že na vlastní žádost odchází
Mgr. Dana Hrušková, učitelka českého
jazyka na 2. stupni a od 1. 9. 2020
na její místo nastoupí Mgr. Michaela
Frűhbauerová,
učitelka
českého
jazyka, dějepisu a občanské výchovy.
Novinkou je zpráva, že od 1. 9. už
nenastoupí Mgr. Kamila Paříková, třídní
učitelka nastávající VIII. třídy a učitelka
matematiky a informatiky. Bude mít
totiž daleko milejší a příjemnější
povinnosti - po dvou letech praxe
nastoupí na mateřskou dovolenou.
A jelikož učitelů matematiky je
obrovský nedostatek, tak do základní
školy nastoupí Mgr. Jana Sobotková,
která měla původně pracovat jako
učitelka v mateřské škole, ale zároveň
má vystudovanou i matematiku. Do
mateřské školy k mladším dětem
přibude Bc. Šárka Uttendorfská. Platí
i skutečnost, že od začátku školního
roku posílí pedagogy ve třídě menších
dětí asistentka pedagoga - Bc. Dana
Klimešová, DiS. z Jitkova.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka

Prázdninové Vzdělávací dny ve školní
družině

Týdenní prázdninový projekt pro děti školní družiny
s názvem Vzdělávací dny zaměřený na podporu
volnočasových, sportovních i naučných aktivit vznikl za
podpory MŠMT. Vychovatelka školní družiny Ludmila
Smejkalová bude po dobu týdne od 17. 8. do 21. 8. 2020
realizovat s žáky 1. – 3. ročníků aktivní týdenní volnočasové
akce zaměřené na smysluplnou a zábavnou alternativu
trávení volného času o prázdninách. A na co se mohou
děti těšit? Na jihlavskou zoo, dopravní hřiště, na přednášky
s hasiči, policisty a zdravotníky, na výlet do Slatiňan, na
sportovní turnaje a další a další věci. Týden děti zakončí
hledáním pokladu.
Celý projekt bude hrazen z finančních prostředků MŠMT.
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DEN JAK NOHA

Každá maminka se snaží vybrat
svým dětem správnou obuv, ale výběr
té nejvhodnější je vážně zapeklitý. Špatným výběrem můžeme způsobit pozdější problémy nohou, kyčlí nebo zad.
Proto jsme se rozhodli uspořádat akci
s názvem „Den jak noha“, která vám
s výběrem může pomoci. Uskuteční se
v sobotu 12. září 2020 od 13 hodin na
borovské faře. Bude to odpoledne plné

AKTUÁLNĚ
Z KNIHOVNY

LÉTO V PAMÁTNÍKU

V Památníku očekáváme tradiční
nárůst turistů z celé republiky a jsme na
něj připraveni. Ať už se jedná o cyklisty,
chataře či větší zájezdy, vždy nás baví

SRPEN 2020

zajímavých přednášek ve Vitusu, ale
také aktivit pro správnou funkci nohy
v dalších prostorách areálu. K dispozici
budou i tvořivé dílny, kde si bude moci
každý účastník vyrobit vlastní senzorický chodník. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení a drobná odměna
pro malé účastníky. Na své si tak přijdou rodiče i děti.
Svojí návštěvou nejen získáte nové
znalosti pro sebe, ale zároveň pomůžete dětem s vrozenou vadou Pes equi-

novarus. Veškerý výtěžek z této akce
totiž poputuje na konto spolku Achilleus, který pomáhá dětem s vrozenou
vadou nožiček. Ta ovlivňuje životy dětí
i dospělých na celém světě, dokonce
i v Havlíčkově Borové. I o této vadě a
životě s ní se v rámci přednášek dozvíte.
Přijďte se dozvědět něco nového, nebo
jen přispět dobré věci. Těšíme se na
každého z vás.

setkávat se s novými milými lidmi, kteří mají zájem o našeho velkého rodáka
Karla Havlíčka.
V souvislosti s blížícím se výročím
200 let od narození K.H.B. připravují
pracovníci Památníku v rámci kulturní
komise kalendář, knihu a další počiny, jež budou průběžně reprezentovat
„Rok Karla Havlíčka 2021“.
Samozřejmě nesmíme zapomínat

ani na naše další slavné rodáky, takže
srdečně zveme na prohlídku také vedlejších expozic pilota RAF Josefa Stránského či umělce Viktora Dobrovolného.
Výročí těchto významných osobností
nebo činnost knihovny můžete navíc
již rok sledovat na našem Instagramu
a Facebooku, neboť se snažíme kráčet
s dobou. Srdečně se těšíme na Vaši náOndřej Neubauer, průvodce
vštěvu.

Za divadelní spolek JenTak, další borovské
spolky, i jednotlivce Klára Vencová

JARMILA BARTOŠÍKOVÁ PŘEDALA VZPOMÍNKY A DÍKY
TOMU ZŮSTANOU V PAMĚTI NÁRODA NAVŽDY

V červnu navštívil paní Jarmilu Bartošíkovou (*1932) z borovského „Pivára“ externí spolupracovník Paměti národa Rostislav Šíma a ve dvou sezeních
si vyposlechl a nahrál vyprávění o jejím
dětství, mládí, životě. V červenci byl následně její příběh zveřejněn na webu
v rámci projektu Příběhy 20. století.
Zveřejněný text není historickou
studií, ale převyprávění životních osudů
na základě vzpomínek paní Bartošíkové a my si dovolíme doporučit vám jej
k přečtení. Pokud to bude možné, rádi
bychom jej v některém z dalších čísel

Borovských listů zveřejnili. Kdo je ale
nedočkavý, může si příběh přečíst na
https://www.pametnaroda.cz/cs/bartosikova-jarmila-20200608-0, o paní
Bartošíkové se pak píše ještě na https://
www.pametnaroda.cz/cs/bartosikova-jarmila-1932. Najdete tam i množství
fotografií a dalších zdrojů.
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává
a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji
skupina českých novinářů a historiků,
kteří se potkávali na tiskových kon-

ferencích a výročních pietních akcích
a byli přesvědčeni, že pamětníci musí
dostat příležitost svůj příběh vyprávět
vcelku, souvisle a detailně. Stěžejním
projektem Post Bellum se proto stala
Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků
a různých archiválií z období totalit
20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový
archiv je přístupná široké veřejnosti.
(zdroj:www.postbellum.cz).
Hana Tonarová

Borovská desítka letos opravdu „trochu jinak“
Přípravy na tradiční závod Borovská
desítka, která je každoročně zřejmě
největší sportovně – společenskou
událostí v městysi vrcholily, když den
před akcí padlo rozhodnutí o tom, že
se letos závod konat nebude. Borovská
desítka, která měla prožít svůj jubilejní
desátý ročník, tak opravdu proběhla
jinak.
Rozhodnutí, které mnozí z nás
považovali za nešťastné a nečekané
a mnozí možná za logické. Někdo dostal
vztek, někomu se možná ulevilo. Tak
jako tak zkrátka padlo a přípravy vyšly
bohužel vniveč.
Mezi lidmi se objevovaly zprávy
o anonymech, které vyhrožovaly (asi se
to jinak nazvat nedá) třeba nahlášením
akce zaměstnancům hygienické stanice.
Pokud takové opravdu byly, asi nezbývá
než doufat v to, že onen člověk měl na
srdci skutečně pouze a jenom zdraví
obyvatel městyse a závodníků. Věřme,
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že nesledoval jakékoliv postranní
pohnutky a že ho nevedla zloba nebo
závist.
Je velká škoda a možná znamení
této doby, že ti, kteří mají podobné
obavy (a bohužel v době nesmyslných
mediálních masáží na ně snad i mají
plné právo) se s pořadateli nesejdou
a společně nehledají jiné možnosti, jak
celou situaci včas řešit.
Nicméně. Několik desítek nadšenců
(věřte/nevěřte, nebáli se viru, který
na ně mohl vyskočit z lesa či luk..) se
v sobotu v 17 hodin stejně na trať
postavilo, další vyrazili s předstihem
(někdo si trasu zaběhl už v pátek).
Vše neorganizovaně, bez vyhlašování
výsledků i zázemí. Ale i tak to vlastně
byla pohodová akce, vedena možná
symbolicky převážně v černých
trikotech.
Borovská desítka se tak trochu

vrátila v čase nazpět, blízko svému
prvnímu ročníku.
Věřme, že napřesrok bude zpět
v plné síle.
Výběh nelze považovat za oficiální
ročník, tudíž se můžeme na opravdový
jubilejní 10. ročník těšit napřesrok.
ZELDA, JARDA, Jakub Janáček

TURISTICKÁ VIZITKA B10
A PAMĚTNÍ TRIKO

K jubilejnímu 10. ročníku běžeckého
závodu Borovské desítky se nechaly
zhotovit turistické vizitky a pamětní
trika. Z důvodu zrušení této akce
ovšem velká spousta triček a vizitek
zůstala. Pokud byste chtěli i tak
podpořit tuto akci, oba předměty
lze stále zakoupit v Památníku Karla
Havlíčka Borovského, vizitky také na
úřadu městyse. Cena pamětního trika
je 200 Kč.
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OBČERSTVOVAČKA II. ANEB JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Ačkoli se letos Borovská desítka
nemohla uskutečnit, nedalo mi to,
abych nezavzpomínala na těch téměř
deset let, kdy jsme byly s několika
nadšenými kamarádkami její – byť
neoficiální a trochu recesistickou –
součástí.
Když u mě 30. července 2011
zazvonila Jiřka, jestli se nepůjdu podívat
na tu Borovskou desítku, po pravdě
jsem přiznala, že ne, že je zima a že prší
a že to bude asi nějaká soukromější
akce, kde se mi nechce „očumovat“,
a tak jsme nikam nešly. Přesto jsme
potom po očku sledovaly, že to úplně
soukromá akce nebyla, protože přece
jen 46 účastníků nebylo tak málo. Vůbec
jsme netušily, že tenhle počáteční lehký
zájem přeroste v neoficiální fanklub
B10 a bude nás dost bavit!
Hned následující rok jsme se do
toho totiž s kolegyněmi pěkně obuly.
V počtu pěti jsme se rozhodly zúčastnit
2. ročníku B10 a protože jsme ještě
stále nepředpokládaly takový sportovní
šmrnc akce, pojaly jsme ji – podle nás –
velmi vtipně. Nakráčely jsme na hřiště
v sukních a lodičkách, že jako my tu
desítku klidně odběhneme jako pravé
dámy (v kabelách jsme samozřejmě
měly sportovní úbory). A představte
si, nikdo se nesmál, nikdo naše
vtipné převleky neocenil, nikdo nás
nepoplácal po ramenou jako že „dobrý,
holky“! A tak jsme poprvé pocítily, že
ono se bude fakt závodit a bude to
těžké. Nicméně: desítku jsme ten rok
došly, obsadily jsme pěkné 119. – 123.
místo, a když si na trase té naší desítky
ještě představíte dvě kouřové zastávky
a spoustu srandy, pak ani čas 1:48:52
nebyl nejhorší!

Rok 2014 už byl jasný: na desítku
jdeme, budeme na 8. kilometru, tam je
to určitě potřeba , a tentokrát v plném
počtu s dalšími fanoušky a jako druhá
občerstvovačka. Organizátoři nebyli
proti. Abychom atmosféru fandovství
ještě umocnili, přidali jsme paruky
a další nezbytné doplňky.
Pro rok 2015 byl organizátory
avizován záměr sehnat mimojiné
některého z keňských běžců. Nic jsme
nepodcenili a na tuhle eventualitu
si připravili kromě občerstvení aktuální
převlek a transparent se zdravicí.

V roce 2013 jsme byly jenom čtyři. Už jsme vyrazily jako
fanynky, s transparentem a několika lahvemi vody „pro
všechny případy“. Bránu borců jsme vztyčily u Podhoráku.

Rok 2016 byl rokem XXXI. LOH
v jihoamerickém Rio de Janeiro, tak
i pro nás to bylo velmi silné téma. Opět
v plném počtu, přibylo nám jedno
miminko, stále na 8. kilometru už jako
plně funkční občerstvovací stanice.
V následujících letech nám
organizátoři už zajistili kelímky, naše
stanice čím dál více získávala sympatie,
naše řady se rozrůstaly, vždycky jsme
přidali běžcům nějaký psychický bonus
navíc. Jsme pokaždé moc rádi za to,
když někdo po závodě řekne, že se na
tu partu na 8. kilometru vždycky těší…

Za úplně celý Fanklub B10 Jana Žáková

11

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STANOVIŠTĚ
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
U moštárny
Na Rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště čp. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
U moštárny
Na Rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště čp. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny

přistavení
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.

odvoz
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.
24. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
Č.
2
3
4
1

STANOVIŠTĚ
přistavení
Železné Horky u čekárny
27. 7.
Peršíkov u mostku
3. 8.
Železné Horky u pily
10. 8.
Peršíkov u kulturního domu
17. 8.

odvoz
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.

2

Železné Horky u čekárny

31. 8.

24. 8.

TJ SOKOL informuje
Mistrovské soutěže dospělých začínají
již za několik dní. Jak vypadá příprava
borovských fotbalistů a co se po
dlouhé pauze změnilo?
Regenerací prošla hrací plocha, která
byla doseta, propískována a hnojena
a v současné době tak má opravdu
skvělé parametry. Viditelnými úpravami
prošlo také okolí hřiště.

12

SRPEN 2020

PŘÍPRAVY OSLAV 200 LET
NAROZENÍ KARLA HAVLÍČKA
Rok 2021 se kvapem blíží a již nyní se rýsuje hlavní rámec
oslav narození našeho velkého rodáka. V nepravidelných
intervalech se hlavně kvůli tomu schází Kulturní komise.
Někdy nás je více, někdy méně. Nechci žehrat na to, že
by nás mohlo být více, proto stále platí: kdo má zájem se
jakkoliv podílet na organizování akcí, určitě se může čas
od času sejít s dalšími lidmi, kterým není život v městysi
lhostejný. Rádi vás přivítáme, probereme vaše připomínky
a nápady. Rozhodně není třeba se stydět. A určitě je lepší
za námi přijít a své podněty sdělit, než s křížkem po funuse
říkat co vše je či bylo špatně.
Myslím, že již nyní můžeme prozradit několik hlavních
bodů, které se snažíme k oslavám KHB rozpracovat.
- Velmi rádi bychom vydali k výročí KHB knihu. Ne snad
o jeho životě, ne publikaci plnou dat. Jsme toho názoru,
že po dvou stoletích je čas si říci, co pro nás odkaz Karla
Havlíčka vlastně znamená. Komu co přinesl v politické,
pracovní, osobní či emoční rovině. Proto jsme oslovili široké
spektrum lidí z politického, kulturního, akademického
života, kteří nám v publikaci sdělí, co pro ně Karel Havlíček
znamená. Chybět by samozřejmě neměli ani „Borováci“.
- Abychom neopomenuli data z Havlíčkova osobního
či pracovního života, připravujeme kalendář na příští rok,
kde by byla zanesena.
- Úpravami by měla (alespoň na jistou dobu) projít
i expozice v muzeu a příchozí by měli mít kromě toho také
možnost se během prohlídky ponořit do doby poloviny 19.
století během hrané prohlídky v kostýmech.
- Chceme Karla přinést domů. Jak? No přece pěšky z jeho
vyhnanství v Brixenu! Šestidenní štafetový běh ze severní
Itálie do Borové po trase dlouhé necelých sedm stovek
kilometrů by mohl být skvělou akcí. Zúčastnit se můžete
aktivně, nebo třeba jako doprovod. A pokud ne, rádi vám
vše přiblížíme pomocí moderních technologií. Chcete
o našich plánech vědět víc? Zeptejte se.
- Po celý rok chceme veškeré akce a materiály prezentovat
v jednotné vizuální identitě. Takové akce si přece zaslouží
své logo.
- Na začátek září připravujeme celovíkendovou akci
s programem, která bude jakýmsi vrcholem oslav.
- Chybět během roku by neměly ani přednášky či filmové
večery.
…a to nebude všechno..
Takže?
Neseďte
doma
s
rukama
v
klíně
a nemudrujte jen v nálevnách. Přijďte nám pomoci!
Více informací na telefonu 737/480777 nebo na
kubajanac@seznam.cz .
Jakub Janáček

Příprava na nový fotbalový ročník
A TÝM:

První tým dospělých začal přípravu již
před několika týdny a pokračuje v ní
kontinuálně dál. Hráči se setkávají pod
vedením Petra Veselého a do kádru se
podařilo získat dvě posily. Do týmu ze
Žďírce nad Doubravou zpět přestoupil
Patrik Kučera a z Přibyslavi přišel Martin
Pátek.

A tým hrál dosud tři přátelská utkání.
V Bohdalově prohrál 3:4, ve Vítanově
zvítězil 5:1 a doma s Bobrovou prohrál
2:3.

B TÝM:

Někteří hráči B týmu se pravidelně
připravují s „áčkem“, družstvo nyní
povede Jiří Kryštofek. V době uzávěrky
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za měsíc začne také našim nejmenším
fotbalistům. Minimálně jednou týdně
se snažíme scházet i o prázdninách, aby
si děti mohly zahrát fotbálek a aby nám
STARŠÍ ŽÁCI:
„nevypadly z rytmu“ a těší nás, že se
Novinkou je také nově družstvo starších stále hlásí noví zájemci o fotbal.
žáků, které vedení do oddílu přihlásilo
do soutěže namísto mladších žáků. I nyní tak můžete se svými ratolestmi
Doufejme, že tento krok povede dorazit na náš trénink. Moc rádi do
k dalšímu zlepšení práce s mládeží našich týmů vezmeme další kluky
v borovském fotbale. Děti již budou i holky prakticky jakéhokoliv věku,
hrát na větším hřišti, ve větším počtu kteří se zkrátka chtějí hýbat (při
a s novými soupeři. Letní přípravu žáci tréninku pochopitelně nejde pouze
o fotbal, ale o obecné sportovní
začínají na TJ
konci
Sokolčervence.
Havlíčkova Borová, z. s., fotbalový
oddíl
aktivity
a pohybovou průpravu).
soutěžní
ročník 2020/2021
MLADŠÍ A STARŠÍ
PŘÍPRAVKY:
Novinkou je přihlášení dalšího
Podzim
2020zhruba mládežnického týmu do soutěží – starší
Další ročník fotbalových
soutěží
přípravky. Hráči,
Starší ŢÁCI 7 + 1
VÝSLEDKY
kteří z věkových
důvodů
končí
okresní přebor, skupina A
PODZIM
JARO
v
mladší
2020
2021
D/V ODJEZD
SOUPEŘ
DEN
ZAČÁTEK
přípravce,
23.8. Neděle
D
9:00
10:00
Lipnice n/S.
tak
budou
29.8. Sobota
V
12:30
13:30
Česká Bělá
mít
zajištěný
plynulý přechod
2.9. Středa
D
16:00
17:00
Ledeč n/S.
do
následné
6.9. Neděle
D
9:00
10:00
Věţ
kategorie, což
13.9. Neděle
V
8:30
10:00
Golčův Jeníkov
je obrovské plus
16.9. Středa
D
16:00
17:00
Přibyslav
v jejich dalším
20.9. Neděle
D
9:00
10:00
Šmolovy
sportovním
26.9. Sobota
V
7:45
9:00
Mírovka
růstu. Co nás
4.10. Neděle
D
9:00
10:00
Rozsochatec
však trápí při
7.10. Středa
D
15:00
16:00
Habry
práci s dětmi,
10.10. Sobota
V
11:00
13:30
Leština
je
malá
18.10. Neděle
D
9:00
10:00
Speřice
a n ga žo va n o s t
24.10. Sobota
V
12:00
13:30
Tis
dospělých, kteří
by s dětmi chtěli
V soutěži starších žáků 7+1 je 14 účastníků. Hraje se dvoukolový systémem podzim – jaro
pracovat.
Dopravu na utkání zajišťuje mikrobusem pan Ivan Vítek, případně rodiče osobními auty.
Do kabin přicházejí hráči 45 minut před začátkem utkání.
Je to velmi
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
paradoxní
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.
situace. Dlouhé
roky od mnoha
lidí slýcháváme,
ODDÍL KOPANÉ HLEDÁ DALŠÍ TRENÉRY A VEDOUCÍ
že
je
málo
K TĚMTO MLADÝM TALENTŮM
dětí. Že bez
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dostatečného počtu mládežnických
týmů nedokážeme fotbal do budoucna
udržet v podobě, jakou má dosud
a že děti sportovat nechtějí. Ukazuje
se, že jde o liché představy a spíše
o neschopnost nás dospělých. Jsem
přesvědčen, že dětí může být dostatek,
pokud jim dospělí vytváří vhodné
podmínky (a to se v našem klubu
bezesporu děje). A nyní, když máme
skvělou možnost vyslat do soutěží
další mládežnický tým, jen horko těžko
sháníme někoho, kdo by si jej rád vzal
na starost…
Budeme velmi rádi, když se
někdo sám přihlásí a s organizováním
i trénováním našich dětí pomůže.
Co nás čeká ještě před následující
sezónou? Stejně jako vloni jsme
se rozhodli i letos uspořádat od
7. do 9. srpna malý fotbalový kemp.
Program jsme doplnili o vystoupení
několikanásobného mistra ČR ve
fotbalovém freestylu Petra Karáska
a dvě sobotní tréninkové jednotky
pod
vedením
profesionálního
mládežnického trenéra Tomáš Tůmy.
To vše je pochopitelně otevřené i pro
veřejnost. Po celý víkend mají členové
TJ Sokol možnost s dětmi stanovat
na hřišti. Dodejme, že akce byla
podpořena v rámci projektu „Sport pro
všechny - Havlíčkova Borová“, SPORT2-B-0977/2020, MŠMT.
Ve druhé polovině srpna (sobota
22. 8. cca od 8:30) bychom chtěli znovu
uspořádat fotbalový turnaj pro mladší
přípravky za účasti šesti až osmi týmů
z okolí. Budeme moc rádi, když se na nás
přijdete podívat. Občerstvení zajistíme.
Více informací k našim přípravkám
vám poskytneme na telefonním
čísle 737 480 777 nebo na mailu
kubajanac@seznam.cz.

tohoto vydání Borovských listů první
přátelské zápasy na béčko teprve
čekaly.

Jakub Janáček

Zpracovali: Josef Staněk st., Roman Brukner

TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., fotbalový oddíl
soutěžní ročník 2020/2021

PODZIM 2020

I.
DEN
9.8. Ne
16.8. Ne
22.8. So
30.8. Ne
5.9. So
13.9. Ne
20.9. Ne
27.9. Ne
4.10. Ne
11.10. Ne
17.10. So
25.10. Ne
1.11. Ne

MUŽI A

B třída - skupina A - Kraj Vysočina

D/V ODJ-PŘÍ

D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

8:45
8:45
14:30
8:45
14:15
8:45
13:45
8:45
13:30
8:45
12:15
8:45
12:15

ZAČÁTEK

10:00
10:00
16:30
10:00
16:00
10:00
15:30
10:00
15:00
10:00
14:30
10:00
14:00

SOUPEŘ
Lučice
Chotěboř B
Batelov
Svratka
Tis
Antonínův Důl
Habry
H. Brod C
Pohled
Ždírec n/D. B
Pacov
Světlá n/S. B
Lípa

MUŽI B

VÝSLEDKY
PODZIM
2020

JARO
2021

III. třída - okres Havlíčkův Brod
DEN
9.8. Ne
16.8. Ne
23.8. Ne
30.8. Ne
6.9. Ne
13.9. Ne
19.9. So
27.9. Ne
3.10. So
10.10. So
18.10. Ne
24.10. So
31.10. So

D/V ODJ-PŘÍ ZAČÁTEK

V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

9:00
8:30
15:15
15:00
14:45
14:45
14:15
12:00
13:45
13:30
13:15
12:45
12:45

SOUPEŘ
Věžnice B (Brzkov)
Habry
Rozsochatec B
Víska
Veselý Žďár
Vepřová
Sobíňov
Jeřišno
Lipnice n/S.
Maleč

VÝSLEDKY
PODZIM
2020

JARO
2021

10:30
10:00
16:30
16.30
16:00
16:00
15:30
13:30
15:00
15:00
14:30 Keřkov
14:30 Kožlí B
14:00 Lípa B

D = DOMA - 7x: Lučice, Chotěboř B, Svratka, A. Důl, HB C, Ždírec N/D. B, Světlá n/S. B
V = VENKU - 6x: Batelov, Tis, Habry, Pohled, Pacov, Lípa
Z okresu HB je 9 týmů, Antonínův Důl a Batelov - okres Jihlava, Svratka - okres Žďár n./S.,
Pacov- okres Pelhřimov

D = DOMA - 6x: Rozsochatec B, Veselý Žďár, Sobíňov, Lipnice n/S., Keřkov, Lípa B
V = VENKU- 7x: Věžnice B, Habry B, Víska, Vepřová, Jeřišno, Maleč, Kožlí B

Doprava na utkání je vždy osobními auty – Zemědělská a.s. již neprovozuje autobus.

ODJ – ČAS ODJEZDU NA UTKÁNÍ, ČAS PŘÍCHODU DO KABIN JE O 15 MINUT DŘÍVE!!!!!
PŘÍ - ČAS PŘÍCHDU DO KABIN NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ.

Doprava na utkání je vždy osobními auty - Zemědělská a.s. již neprovozuje autobus .
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

7. - 9. 8.
2020
8. - 11. 8.
2020
8. 8.
2020

17. - 21. 8.
2020
26. 8.
2020
29. 8.
2020
3. 9.
2020
12. 9.
2020

LETNÍ FOTBALOVÝ TÁBOR,
fotbalové hřiště, pozvánka str. 2
LETNÍ KINO,
21:00
pozvánka str. 15
10:00
POCHOD HAVLÍČKOVY MLÁDEŽE,
sobota informace str. 6
TÝDENNÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT ŠKOLNÍ
DRUŽINY,
informace str. 9
16:00
PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ,
středa
pozvánka str. 8
FOTBALOVÝ TURNAJ PRO MLADŠÍ PŘÍPRAVKY,
fotbalové hřiště, informace str. 13
čtvrtek BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
od 15:00 pozvánka str. 2
13:00
DEN JAK NOHA,
sobota pozvánka str. 2

27. 9.
2020

13:00
neděle

ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA,
pozvánka str. 15

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

COVID informace

Situace COVID-19 během července nebyla pro Kraj Vysočina tak příznivá,
zkraje prázdnin se objevilo jedno ohnisko ve Větrném Jeníkově, kde je
v současné době již stav dobrý. Dalším ohniskem se stalo krajské město Jihlava,
kde došlo k rozšíření nákazy v Alzheimer centru a ve fabrice Bosch Jihlava.
To vedlo v Kraji Vysočina k uzavření několika domovů pro seniory a k zákazu
návštěv v nemocnici Havlíčkův Brod, doprovod do porodnice je stále možný.
V Jihlavě dále platí nošení roušek v uzavřených prostorách. Od 25. července
je v Kraji Vysočina povinné nošení roušek na vnitřních akcích ve větším
počtu než je 100 lidí. Od 27. července jsou povoleny vnitřní akce pouze do
500 účastníků.
ODBĚROVÉ místo v Havlíčkově Brodě na Covid-19 pro INDIKOVANÉ pacienty
a SAMOPLÁTCE funguje pondělí, úterý a pátek od 8 do 10 hodin na parkovišti
nemocnice - Rozkošská ulice. Pacient se dostaví vozidlem, případně pěšky.
Pokud se pacient dostaví vozidlem, nevystupuje!
(red)

BUDE NÁS LETOS VÍC II.
V červencových BL jsme avizovali
obnovenou tradici vítání občánků
v našem městysi a slíbili jsme
připomenutí této slavnostní akce. Dnes
tedy už konkrétně: vítání občánků
nabízíme rodičům dětí, které se narodily
po 30. 9. 2019 a jejichž matka má

trvalý pobyt /nebo se k němu přihlásí/
v Havlíčkově Borové. Tito rodiče se
mohou na vítání přihlásit v době od
1. do 20. září 2020 prostřednictvím
formuláře, který najdou buď na webu
obce
www.havlickovaborova.cz
v sekci Aktuálně – do vyhledávače
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SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je otevřen pro veřejnost
vždy ve středu a v sobotu od 10 do 12
hodin, a to až do listopadu.

TIP: VÝPADEK ELEKTŘINY

V případě, že dostanete z mobilního
rozhlasu zprávu o výpadku elektrické
energie, je dobré si několik dní předem
znovu na tento odkaz kliknout. Otevře
se stránka společnosti ČEZ a po
zadání názvu obce se rozbalí všechny
plánované odstávky elektrické energie
v příštích cca 20 dnech v požadované
obci. Lze tam vidět i konkrétní ulice
a především konkrétní čísla popisná,
kterých se plánovaná odstávka týká.
V den, kdy ostávka začne, již odkaz ale
nefunguje...
(red)

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou všem
přátelům a známým, sousedům
a všem, kteří doprovodili na poslední
cestě mého manžela. Děkujeme za
slova útěchy a květinové dary. Velký dík
patří jeho kamarádům z mysliveckého
spolku, kteří ho doprovázeli až do
poslední chvíle, a pak ho uložili
k věčnému spánku.
Jménem zarmoucené rodiny
Helena Zvolánková

DOPRAVNÍ UZAVÍRKA:

Do Přibyslavi přes Vepřovou
Do konce října 2020 bude uzavřena
silnice číslo III/3507 z Havlíčkovy Borové
do Přibyslavi proto, že za obcí Modlíkov
směrem na Přibyslav bude opravován
mostek. Do Přibyslavi tak budete moci
jet směrem na Vepřovou a dále po
silnici II/350.
(red)
zadat heslo Přihláška k vítání občánků
nebo přímo na Úřadu městyse.
Následně
obdrží
pozvánku
s konkrétními údaji ke slavnostnímu
odpoledni, které letos chystáme
na neděli 25. října 2020 od 14 hodin.
Těšíme se na setkání, tak nezapomeňte !
Za kulturní komisi Jana Žáková

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2020
8. - 9. 8. 2020

Pospíšilová Jitka, Koželská 222, Ledeč nad Sázavou, tel.: 776 100 171

15. - 16. 8. 2020 Biesieda Ganna, U Trojice 4059, Havlíčkův Brod, tel.: 777 505 212
22. - 23. 8. 2020 Kotrbová Věra, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 422 741
29. - 30. 8. 2020 Lánová Milena, Na Rozcestí 82, Ždírec nad Doubravou, tel.: 569 694 639
5. - 6. 9. 2020

Longin Petr, Husova 3622, Havlíčkův Brod, tel.: 776 116 125

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

Absolventi ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová. Foto: ZŠ

Pasování osmáků na deváťáky 2020-2021. Foto: ZŠ

Malá vědecká konference vycházejících žáků měla velký úspěch. Foto: ZŠ

Rozloučení s pátou třídou. Foto: ZŠ

Čištění

Borovského potoka
aneb potok není skladka
.. spolu proti proudu

27. září 2020
A toto je 4. a 5. ročník na návštěvě v ZŠ Oudoleň. Foto: ZŠ

Sejdeme se ve 13 hodin
u sokolovny
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

8. srpna - Hodinářův učeň
9. srpna - Afrikou na pionýru
10. srpna - Na střeše
11. srpna - Poslední aristokratka

info@trojhacek.cz
702304840

Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině
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V červenci došlo k vyasfaltování ulice K Vepřové a pro občany tak skončila Některé dny byla v červenci na náměstí značně nepřehledná situace.
jedna z uzavírek. Foto: Jakub Janáček
Na snímku asfaltování silnice. Foto: Hana Tonarová

Na Trojháčku bylo instalováno nové molo a vypadá výborně. Snad bude Jako v Drdově pohádce vydává zvuky nový „PEKELEC“ u potoka
sloužit dlouho. Foto: Eliška Tonarová
v Koutech, autorem je Miroslav Stránský. Foto: Martina Brychtová

Kolem nových parcel jsou položeny asfaltové povrchy, v srpnu se má
kolaudovat. Foto: Michal Pavlas

K čistírně odpadních vod byla vybudována přístupová komunikace. Nový povrch získala i silnice na Jitkov, od „Pivára“ k oudoleňské
Foto: Michal Pavlas
křižovatce. Foto: Michal Pavlas
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