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SEDM SET KILOMETRŮ Z BRIXENU DO BOROVÉ. Během prvního červencového týdne vyrazila skupina běžců
a doprovodu z Havlíčkovy Borové do severoitalského Brixenu, aby symbolicky přinesli Karla Havlíčka v roce výročí
jeho narození z někdejšího vyhnanství domů. Vše běželo jako na drátkách a během šesti dnů se podařilo celou trasu
štafetovým během zdolat. Akce účastníkům přinesla celou řadu skvělých zážitků a běžci mohli obdivovat například
krásné alpské scenérie. Foto: Klára Nejedlá

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Minulý rok v létě jsme si mysleli,
že vše kolem covidu máme za sebou
a vracíme se k normálu. Dnes už můžeme
říct, že po krajských volbách došlo
k „tvrdému“ procitnutí. Bohužel

politická
lobby
nás
zavedla
do pochmurných časů a do vysokých
čísel v nemocnicích. Proč to píši?
Protože ona politická lobby nás dnes
nutí očkovat nejmenší občany, a když
to neuděláte, tak vás postaví na okraj
společnosti.
Očkování nepovažuji za špatné, ba
naopak. Za špatné považuji nevhodné
chování politických „elit“, které nás opět

staví proti sobě. Respektujme prosím
vzájemně své názory, neodsuzujme se,
když to někdo vidí jinak, to, zda jsme
či nejsme očkovaní, nevypovídá nic
o síle našeho charakteru a vlastnostech.
Letošní léto je o hodně veselejší.
Rizikové skupiny jsou proočkovány
a zbytek se s tím tzv. nějak popere.
...pokračování na str. 3
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Situace nám umožňuje pořádat
společenské a kulturní akce i vycestovat
na dovolenou.

ČOV A KANALIZACE

Stavba se nám blíží do finiše. A bývá
pravidlem, že ačkoli už vidíme cílovou
pásku, zbývající úsek představuje
nejnáročnější část trati. Srpen, září
a část října se ponese v duchu uzavírek
celých ulic. Důvodem bude příprava
komunikací na asfalty a následné
asfaltování. Nebude to pro vás ani pro
stavbu jednoduché. Nezbytně nutné
bude na požádání vyparkovat vozidla
mimo ulice, kde může být uzávěra
i 14 dní. V ulici Zelenýho a Kopaninská
chceme položit nové obrubníky
a upravit uliční vpusti. K tomu nám
zbývá vyměnit cca 50 vodovodních
přípojek. Obrubníky položíme pouze
do dvou nebo tří ulic, protože na zbytek
městys nemá finance.
Velmi vás prosím, sledujte informace
o uzavírkách a neváhejte informovat
své sousedy. Opravené asfalty nebo

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

ROZŠÍŘENÍ MAPOVÉHO
PORTÁLU MĚSTYSE

Městys Havlíčkova Borová již dlouho
disponuje mapovým portálem určeným
pro potřeby obce i občanů. Mapový
portál je volně přístupný na webových
stránkách městyse a vstoupit do něho
může každý. Přístup k informacím je
samozřejmě pro veřejnost značně
omezen. Počátky vzniku portálu je
třeba hledat v předchozích volebních
obdobích.
Myšlenka to byla a je velice přínosná.
Od původní realizace do dneška se toho
však mnoho změnilo. Změnila se firma,
která nám tuto službu poskytuje, ale
hlavně se změnily možnosti, které nám
mapový portál nabízí. Pro veřejnost
jsou zde volně přístupné informace
o budovách, o číslech popisných,
o parcelách, o číslech parcel,
o rozlohách parcel. Dále je možnost
vyhledat věcná břemena nebo některé
inženýrské sítě. Městys pak disponuje
rozšířenými službami, například může
nahlížet do katastru nemovitostí
a podobně. Nově přibyla služba
HŘBITOV. Zde bude možné podle
čísla vyhledat hrob a zjistit, zda je
hrobové místo volné či obsazené. Pro
přehlednost jsou u každého hrobového
místa dvě fotografie. Nyní pracujeme na
doplnění všech potřebných informací.
Mapový
portál
společně
s podrobným návodem naleznete
na
stránkách
městyse,
a
to

nové silnice jistě všichni uvítáme, ale
bez vaší součinnosti to nepůjde.

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Druhého července bylo předáno
staveniště a začaly první práce na
stavbě nové školky. Stavba to nebude
jednoduchá. Vysoutěžená cena z ledna
je při dnešních raketově rostoucích
cenách materiálů napnutá. Dvě třetiny
stavby musíme zvládnout letos a zbytek
do září příštího roku. Naším přáním je,
aby se dveře nové školky otevřely právě
příští podzim. Pro všechny z nás by to
měla být stavba nejvyšší důležitosti,
podobně jako měla v minulosti v obci
několikrát nejvyšší prioritu škola. Právě
udržení mladé generace v obcích nám
zajistí i důstojné stáří. Nejhorší pro
venkov je alarmující odliv mladých rodin
za dostupnějšími službami do měst.
Postupné omezování venkovského
školství pak s sebou nese ono „vymírání
venkova“. Proto bylo a je pro všechna
zastupitelstva
městyse
důležité
investovat do našeho mateřského
a základního školství.
Přemysl Tonar

pod záložkou mapový portál MAPOTIP
v sekci Městys.

HASIČI ŠKOLENÍ PRO PRÁCI
S DEFIBRILÁTOREM

O pořízení AED (automatizovaný
externí defibrilátor) do naší obce jsme
vás informovali už dříve. Součástí
nákupu bylo i školení obsluhy.
Proškoleni byli všichni zaměstnanci
městyse, někteří zaměstnanci ZŠ
a MŠ Havlíčkova Borová a většina
členů jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce. Defibrilátor je umístěn
v klimatizované schránce na budově
základní školy do ulice K Vepřové.
Od začátku jsme chtěli, aby v případě
potřeby byli formou SMS povoláni i naši
hasiči. Požádali jsme Hasičský záchranný
sbor Kraje Vysočina o zařazení naší
jednotky do poplachového plánu
na použití defibrilátoru a předurčení
naší jednotky k manipulaci s ním.
Celá záležitost se bohužel protáhla
s pandemií covid. Bylo to dáno i tím,
že Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina požaduje doložit proškolení
obsluhy defibrilátoru od Zdravotnické
záchranné služby.
Hned po rozvolnění jsme požádali o
proškolení členů a to proběhlo začátkem
června. V tuto chvíli je jednotka SDH
Havlíčkova Borová předurčena pro naši
obec k použití defibrilátoru. Děje se tak
většinou na vyžádání záchranné služby.
Děkuji záchranářce ZZS Pavle
Blažkové za přínosné školení našich
hasičů a nám všem přeji, aby defibrilátor
nebylo potřeba použít.
Ing. Josef Nevole
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BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB Municipální
konto
ČSOB Spořící účet
ÚČET hasiči
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

Zůstatek účtu k
30. 6. 2021
6 296 747,02
347 520,71
190 285,87
21 110,12
20 426,54
7 456 640,50
2 136 446,00
2 960 150,00
19 429 326,76

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období červen - největší příjem ve výši 4.592.937,79 Kč od Ministerstva
životního prostředí na ČOV
Za období červen - největší výdaj
- za stavební práce na ČOV ve výši
3.743.000,34 Kč

7. srpna - Karel Havlíček
Borovský
8. srpna - 3Bobule
9. srpna - Havel
10. srpna - Mlsné medvědí
příběhy
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek
po 21. hodině
Prodej palivového dřeva
Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji palivové
dřevo. Cena za m3 je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
si každý zajistí sám.

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA

Městys Havlíčkova Borová
nabízí k prodeji palivové dřevo.

3

V případě
zájmuje
volejte
na tel.Kč
777355028.
Cena
za m
400,včetně
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 24. 6. 2021
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, David Burian, Ing. Josef
Nevole, Zdeněk Štěpán, Ing. Karel Tonar
ZM schválila ověřovatele zápisu. 10-0-0
ZM
schválila
usnesení
z
minulého
jednání.
9-0-1 (M. Chlubnová)
ZM schválila rozšířený program jednání o bod Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku z pobytu a bod Aktualizace
Programu rozvoje Městyse Havlíčkova Borová. 10-0-0
ZM rozhodlo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné
zakázky „Oprava místních komunikací Havlíčkova Borová“
nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599,
z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
a schvaluje uzavření smlouvy mezi městysem a vybraným
uchazečem. Cena díla je 8.549.565 korun bez DPH. 10-0-0
ZM schválila Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu. 10-0-0
Z důvodu změny legislativy bylo nutné schválit aktualizovanou
Obecnou závaznou vyhlášku městyse, sazba od roku
2021 může nejvýše činit 50 korun za každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
ZM schválila aktualizaci Programu rozvoje Městyse Havlíčkova
Borová na období 2018-2023, doplnění elektronické vývěsky.
10-0-0

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15. 7. 2021

Omluveni: Ing. Martin Benc, Ing. Jaroslav Blažek, Ladislav
Hájek, Michaela Chlubnová, DiS., Ing. Josef Nevole, Ing. Karel
Šmíd

ZM schválilo ověřovatele zápisu. 9-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-1 (Burian)
ZM schválilo rozšířený program jednání o bod – Nákup
pozemků Na Výsluní a o bod Financování opravy komunikací
a zároveň vyřazuje z jednání bod č. 8 Přejmenování ulice
Polní – nová lokalita 10 RD. 9-0-0
Dorazil Ing. Josef Nevole a Ing. Karel Šmíd.
ZM schválilo sepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová se
spolky a pověřuje starostu podpisem těchto smluv v celkové
výši 91.000 korun: Základní organizace Českomoravského
svazu chovatelů holubů 3000 korun, Spolek Trojháček
30.000 korun, Šachový kroužek 23.000 korun, Myslivecký
spolek 15.000 korun, Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu 20.000 korun. 11-0-0
Dotace nebyla přiznána spolku Peršíkovský dráček a Josefu
Nejedlému. Ve smlouvách bude nově uvedena podmínka, že
příjemce je povinen publikovat např. v Borovských listech, na
co byly peníze použity, a uveřejnit například fotografii z akce.
ZM schválilo zrušení výběrového řízení na akci „Zajištění
bezbariérovosti a modernizace učeben v ZŠ Havlíčkova
Borová – stavební práce“ a „Zajištění bezbariérovosti
a modernizace učeben v ZŠ Havlíčkova Borová – dodávky“.
11-0-0
Starosta uvedl, že v podmínkách výběrového řízení byly
nalezeny chyby a také došlo k pochybení při otevírání obálek,
proto je nutné vypsat nové výběrové řízení, tentokrát vedené
přes systém NEN (Národní elektronický nástroj).
ZM schválilo výběrovou komisi pro výběr dodavatele na
zakázky: „Zajištění bezbariérovosti a modernizace učeben
v ZŠ Havlíčkova Borová – stavební práce“ a „Zajištění
bezbariérovosti a modernizace učeben v ZŠ Havlíčkova
Borová – dodávky“ ve složení: Tonar Přemysl, Burian David,
Ing. Nevole Josef, Halama Jiří, Geist Jiří, Bc. Tonarová Hana
a dále ji ZM pověřuje vypracováním zadávacích podmínek
a zajištěním výběrového řízení na zakázky malého rozsahu.
11-0-0
ZM schválilo vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu
s názvem: „Zajištění bezbariérovosti a modernizace učeben
v ZŠ Havlíčkova Borová – stavební práce“ a „Zajištění
bezbariérovosti a modernizace učeben v ZŠ Havlíčkova
Borová – dodávky“. 11-0-0
Ing. Karel Šmíd opustil jednání
ZM schválilo zřízení věcného břemene č. NM014330053389/002, název stavby: „VN61, o. Buková p.b.
210-p.b.322; obnova“, s E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
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F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 10-0-0
Za zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová náhrada
ve výši 22.010 korun bez DPH. Každý podílový vlastník obdrží
poměrnou část z celkové výše jednorázové náhrady, a to
ve výši svého spoluvlastnického podílu. Městys Havlíčkova
Borová obdrží 1.209 korun.
ZM schválilo zřízení věcného břemene č. NM014330053389/005, název stavby: „VN61, o. Buková p.b.
210-p.b.322;obnova“, s E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 10-0-0
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 4.970 korun pro všechny podílové vlastníky,
městys obdrží 273 korun.
Ing. Karel Šmíd se vrátil.
ZM schválilo kupní smlouvu KS 21/7/1 s Martou D. ze
Železných Horek dle GP 951-34/2021 ze dne 29. 6. 2021
parcelní čísla 4034/2, 4035/2 4090/2, 4091/1, s kupní cenou
865.200 korun a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
11-0-0
ZM schválilo kupní smlouvu KS 21/7/2 s PhDr. Markétou
M. z Dolního Bradla dle GP 951-34/2021 ze dne
29. 6. 2021 parcelní čísla 4036/1 4092/2, 4165/2, s kupní cenou
807.600 korun a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
11-0-0
ZM schválilo kupní smlouvu KS 21/7/3 s Martinem L. ze Staré
Bělé dle GP 951-34/2021 ze dne 29. 6. 2021 parcelní čísla
4037/1, 4093/1, s kupní cenou 867.200 korun a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 11-0-0
Starosta informoval, že pozemky budou vykupovány za
cenu 200 Kč/m2. Bude se jednat v součtu o nákup za
2.540.000 korun. S těmito náklady nebylo počítáno
v rozpočtu městyse. V kupních smlouvách je uvedeno, že
finanční prostředky budou prodávajícím převedeny do
30 dnů od podpisu smlouvy.
ZM schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou
a. s., IČO: 45244782, dle sestavy č. ZUV_423 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 11-0-0
Starosta předložil nabídky úvěrů a jejich modelování od
dvou bankovních společností ve variantách s fixovaným
či proměnlivým úrokem, jímž by byly financovány opravy
místních komunikací. Nejvýhodnější nabídka se jevila od
České spořitelny a. s. – úroková sazba 1,87% pevná po celou
dobu splácení úvěru. Při půjčce v hodnotě 10.000.000 korun
by celková splacená částka byla 10.940.231,55 korun.
Starosta předložil přítomným návrh řešení komunikace
a rozdělení lokality na stavební parcely Pod Moštárnou.
Zastupitelé obdrželi informaci k finančním účtům městyse
a jejich stavům. Z Fondu kanalizace se bude financovat
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rekonstrukce splaškové kanalizace v uličce u Krčálů. Náklady
na obnovu vodovodu v ul. Rybízovna ve výši 1,8 milionu
korun budou čerpány z účtu Fond vodovody.
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Dětské hřiště se bude z důvodu zahájení stavby nové MŠ rušit,
průchod u sokolovny bude uzavřen z důvodu bezpečnosti.
Příští jednání zastupitelstva bude zřejmě 12. srpna.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 24. 6. 2021
Omluveni Ing. Josef Nevole, Zdeněk Štěpán
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Mapotip
Česko s.r.o., IČO 07010770, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha,
za využití mapového portálu a zpracování agendy hřbitova.
3-0-0
RM schvaluje Dohodu o ukončení využívání mapové aplikace
poskytující společnost Webotip s.r.o., IČO: 28127285, Mlčkov
2, 399 01 Přeštěnice. 3-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021. 3-0-0
RM schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském
pachtu ze dne 17. 5. 2018, který upravuje výši pachtovného
z lesních pozemků. Od 1. 7. 2021 se mění z 37 % na
43 % z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění. 3-0-0

RM schvaluje Josefu N. z Havlíčkovy Borové poskytnutí
peněžitého daru ve výši 15.000 korun na uspořádání
sportovního dne k výročí 200 let od narození Karla Havlíčka
z rozpočtu obce Havlíčkova Borová. 3-0-0
RM schvaluje žádost Přemysla T. z Havlíčkovy Borové o souhlas
s oplocením pozemku par. č. 4111/3 v k. ú. Havlíčkova Borová
drátěným pletivem o výšce 160 cm a s umístěním vjezdové
brány dle předloženého zákresu. 3-0-0
RM schvaluje žádost Blanky J. v Havlíčkovy Borové o prodej
pozemku par. č. 4111/4 v k. ú. Havlíčkova Borová a o povolení
oplocení výše uvedeného pozemku nerezovými sloupky
a pletivem ve výši 120 cm. 3-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 14. 7. 2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 5-0-0
RM schvaluje žádost Patrika J. a Jany A. z Peršíkova
o vybudování vodovodní přípojky k parcele par. č. 420 v k.
ú. Peršíkov. Důvodem žádosti je stavba nového rodinného
domu. 5-0-0
RM schvaluje žádost Patrika J. a Jany A. z Peršíkova o připojení
pozemku par. č. 420 v k. ú. Peršíkov k dešťové kanalizaci.
5-0-0
RM schvaluje žádosti Ing. Radka Č. ze Sobětuch, který na
základě plné moci zastupuje investory - manžele Veroniku
a Jakuba K. z Havlíčkovy Borové o vyjádření k existenci
inženýrských sítí a uděluje souhlas se stavbou - doplňková
stavba na par. č. 139/42 v k. ú. Havl. Borová dle předložené
projektové dokumentace. 5-0-0
RM souhlasí se stavbou dočasného přístřešku dle
předloženého výkresu na pozemku par. č. 275/2 v k.
ú. Havlíčkova Borová (pozemek ve vlastnictví Městyse
Havlíčkova Borová, IČO: 00267431), žadatel - nájemce
pozemku - Miroslav B. z Havlíčkovy Borové. 5-0-0
RM schvaluje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina, IČO:
70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - Fond Vysočina –
Program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021“.
Účelem smlouvy je finanční podpora na realizaci projektu
„Vodovod Havlíčkova Borová – posílení vodních zdrojů
a intenzifikace úpravy vody“. 5-0-0
RM schvaluje žádost Miloše Hoffingera, IČO: 18861270,
Dukelských hrdinů 172, 285 71 Vrdy, o pronájem pozemku
na pořádání pouti v roce 2022. 5-0-0
RM schvaluje žádosti manželů Ing. Zdeňka F. z Havlíčkovy
Borové a Mgr. Michaely F. z Chotěboře o vyjádření vlastníka
technické infrastruktury k napojení pozemku par. č.
4055/6 v k. ú. Havlíčkova Borová na veřejný vodovodní a
kanalizační řad a napojení na místní komunikaci. Zároveň
RM uděluje souhlas jako vlastníka sousedního pozemku
s navrhovaným stavebním záměrem – stavbou rodinného
domu na pozemku par. č. 4055/6 v k. ú. Havlíčkova Borová.
5-0-0
RM schvaluje žádost Daniela N. z Brna – vedoucího oddílu
a táboru (pořadatelé Junák – český skaut, středisko Axinit
Brno, z. s., IČO: 60557125, Kroftova 14, 616 00 Brno a Junák
– český skaut, středisko Hrozen Brno, z. s., IČO: 49461923,
Komenského 314, 667 01 Židlochovice), o možnosti odkládání
vyprodukovaných odpadů do kontejnerů v Železných Horkách
v termínech pořádaných táborů. 5-0-0

RM bere na vědomí žádost Bohumíry M. z Havlíčkovy Borové
o přidělení obecního bytu v ulici Pivovarská, č. p. 110.
(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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TORNÁDO ŘÁDILO NA MORAVĚ, ČTYŘI MLADÍ BOROVÁCI
SE VYDALI POMÁHAT PŘÍMO DO ZNIČENÝCH MIKULČIC
Týden po katastrofě mělo na místě obrovskou cenu nákladní auto a lidské ruce

Přesně týden po tornádu se na
Moravu vypravili s nákladním autem
i Borováci Pavel Starý, Marcel Sobotka, Ladislav Luňáček a Tomáš Vytlačil.
Na nákladní kontejner naložili ve sbírce vybrané nářadí, kotouče, drogerii,
ochranné pomůcky a vyrazili do Mikulčic. Prvními dojmy byly zmatek a chaos
způsobené obrovskou zkázou. „Prakticky jsme si museli najít práci sami. Pokud bychom ji nehledali, mohli jsme se
po pár hodinách otočit a jet domů, protože koordinace pomoci ze začátku plně
nefungovala,“ vzpomínají Borováci.
V kulturním domě v Mikulčicích vyložili sbírku, jen drogérii a textil místní
nechtěli. Kotouče, nářadí, košťata, to
všechno okamžitě zmizelo. „Nahlásili
jsme se ve stanu, kolik nás je. Klíčové
bylo naše nákladní auto. Bylo to úplně nejvíc, co jsme mohli nabídnout.
Ihned nás poslali s kontejnerem odklízet suť ze zničeného domu. Přistavili
jsme kontejner, vyložili jsme drogerii
a textil a pro plný kontejner jsme si měli
po obědě přijet. Mezitím jsme pomáhali, například vynesli kotel, vybourali
troje vrata,“ říkají kluci.

Nákladní vůz byl to nejvíc

„Složitá byla i organizace v krizovém stanu, přes obecního zaměstnance, který nás naváděl, jsme vyváželi
kontejnery postupně naplňované sutí
a ostatním materiálem,“ popisoval Pavel Starý, který z auta už prakticky nevylezl. Kluci s motorovými pilami řezali
větve a uklízeli s dalšími dobrovolníky
celé fotbalové hřiště a stadion.
V prvních dnech se všechno, co bylo
potřeba odklidit, vozilo na tři obří hromady kolem Mikulčic. Nic se netřídilo,
na haldách byla suť, hračky, nábytek,
prostě všechno. Domluvili se s obecním zaměstnancem na odvozu větví
na kompostárnu a na další práci, která
byla ve vsi potřeba. Tento člověk byl
rozhodně užitečnější v terénu, než kdy-

by pracoval v krizovém centru.
„Kdybychom jeli
na Moravu příště,
vyrazili bychom navečer, dohodli se na
potřebných pracích
s místními nebo
dobrovolníky, kteří
tam už pár dní jsou
a znají situaci, vůbec
bychom se nezdržovali přes krizová centra,“ shodují se kluci
na tom, co v televizi
neuslyšíme.
Druhý den ráno
kluky poslali bourat Zdevastované domy, zřícené sloupy elektrického vedení, popadané
konkrétní dům. Dva stromy - škody po ničivém tornádu na Jižní Moravě. Foto: Pavel Starý
kontejnery a tři lidi
byl nepoměr, ale když si volali o dob- bez předních skel… Spousta lidí seděla
rovolníky na krizové centrum, trvalo na židličkách, psychicky vysílená, před
dlouhou dobu, než přijeli mladí hasiči. zbytky svých domovů,“ vzpomínají kluci
Rozsah katastrofy byl tak obrovský, že na to, co jen tak nezapomenou.
I přes všechnu beznaděj a v rámci
organizace prací byla velmi složitá. Bohužel se našli i tací, kteří přijeli okuko- možností bylo o dobrovolníky výborně
postaráno, měli dostatek jídla, pití, dalo
vat a udělat si selfíčka…
se spát i v noclehárně, někteří dobroBourali jim dům a ani to nevěděli volníci spali v autech.
„Co nás nejvíc překvapilo? UvědoA z čeho měli největší šok? „Když
mili jsme si, kolik lidí je zraněných, kolik jsme se dozvěděli, že obecní zaměstnaúrazů tornádo způsobilo. Spousta lidí nec, s kterým jsme úzce spolupracovali,
byla v nemocnici, divíme se, že nebylo oznámil, že mu tornádo zabilo dceru.
víc mrtvých. Pomáhali jsme třeba maji- Byla to jednatřicetiletá spisovatelka
teli truhlárny, kterému to zničilo novou dětských knih a překladatelka z čínštihalu za 20 milionů. Ale on skoro vtip- ny. Jela pravděpodobně v autě za aukoval, nehroutil se, byl rád, že s celou tobusem, který tornádo zmačkalo jak
rodinou vyvázli živí,“ dodávají. Přitom plechovku. Její táta přitom fungoval na
ty příběhy, které tam potkávali, byly ně- 150 procent. Do tří do rána po tornákdy šílené. „Večer jsme slyšeli, že se dva du vyhrnoval cesty, aby se do Mikulčic
dny zaplachtovávala střecha domu, je- vůbec dostala technika a záchranáři.
jichž majitelé byli v nemocnici. Když to Pokud bychom na Moravu jeli znovu
dokončili, přišel k domu statik a udělal pomáhat, zavolali bychom právě tomuna dům červený kříž. Než přišli majitelé to muži, domluvili se s ním na konkrétní
domů z nemocnice, byl dům zbouraný. pomoci,“ uzavírají Pavel Starý, Marcel
Umí si tohle někdo z nás představit?“
Sobotka, Ladislav Luňáček a Tomáš Vy„V okolí vesnic byly rozeseté stře- tlačil.
chy domů, na ulicích postávala auta
Hana Tonarová

SBÍRKA VĚCÍ PŘÍMO V OBCI
Ničivé tornádo zasáhlo 24. června
Hodonínsko a mnoha lidem změnilo
během několika minut život. Zanechalo
za sebou spoušť i smrt. Když jsem se
o tom dozvěděla, nechtělo se mi věřit,
že se to stalo u nás v České republice,
zprávy a videa zachycující zkázu
připomínaly spíš obrázky z USA. Hned
mě napadlo uspořádat hmotnou sbírku.
Spolu se Sborem dobrovolných
matek jsme se domluvily na organizaci
a 28. června sbírka proběhla. Díky velké
solidaritě a chuti pomoci přímo lidem
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přijeli dárci nejen z Borové, ale i z Brodu,
Svratky, Cibotína, Vepřové, Přibyslavi
a darovali např. kotouče, lopaty, košťata,
nářadí, úklidové pomůcky, opalovací
krémy, zdravotnický materiál. Během
sbírky se vybrala i finanční hotovost ve
výši 23 tisíc korun. Domluvila jsem se
s organizátorem z Mikulčic, že k nim na
dva dny přijedou pomáhat místní kluci
pod vedením Pavla Starého a že jim
dovezou naši hmotnou sbírku.
Mnoho lidí přišlo během pár minut
o své domovy, vzpomínky, dokonce

i o své blízké. Někteří měli měsíc po
kolaudaci… málokdo si to dovede
představit. Přesto, že někteří lidé
v zasažených obcích rabovali, vznikl
falešný účet, nebo že někteří tvrdili,
že postižení můžou být vlastně rádi za
to tornádo, protože dostanou spousty
peněz a věci a za to budou mít nové
baráčky... i tak se našla spousta lidí,
kteří pomáhali a pomáhají. Těm všem
patří velký dík. Já děkuji všem občanům
Havlíčkovy Borové, kteří pomohli ať už
finančně, hmotně nebo fyzicky.
Lenka Šrámková
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AUKCE NÁKRČNÍKU
V Borové pomáhali lidé těm, koho zasáhlo tornádo,
nejrůznějšími způsoby. Někdo finančně, někdo materiálně,
a někdo uspořádal třeba aukci. Miroslav „Bobr“ Krédl dal
do aukce na facebooku svůj historický nákrčník – součást
zbroje středověkých bojovníků.
Nákrčník pletený do stylu Maglia Ghiazzerina
vlastnoručně vyrobil a v červenci se mu ho podařilo vydražit
za 6000 korun. Koupil ho člověk se vztahem k historii, který
jej bude používat na středověkých akcích. Peníze Miroslav
Krédl přidal k výtěžku Nočního kování na fortu XVII.
v Křelově, které se konalo v polovině července. Tam umělečtí
a historičtí kováři vyrobili kolem dvacítky uměleckých děl,
která byla vydražena. Spolek kovářů pak předal výslednou
částku do Mikulčič.
(han)

Do hmotné sbírky se zapojili lidé z celého kraje. Foto: Jana Pavlasová

PENÍZE PUTOVALY DO MORAVSKÉ NOVÉ VSI

Vybraný
peněžitý
výtěžek
23.000 korun jsme zaslali na účet mojí
kamarádky Jitky Peškové, která žije spolu
s manželem a synem v Moravské Nové
Vsi. Kvůli tornádu přišli o nově postavený
domeček, do něhož se stěhovali
loni v říjnu s manželem a tříletým
synem. Šetřili na dům každou korunu
a nyní je neobyvatelný, odletěla střecha,
propadly stropy. „Naštěstí jsme byli ten
den na dovolené, jinak nevím, jestli
bychom vůbec vyvázli bez zranění.
Škody na domě jsou velké (střecha,

stropy, fasáda, okna, dveře, žaluzie),
to stejné i garáž, kterou nemáme
pojištěnou,“ prozradila Jitka. Ve
stejné vsi žijí i Jitčini rodiče, kteří jsou
tornádem postiženi o něco méně, a
tak u nich může mladá rodina po dobu
oprav bydlet.
„Naštěstí solidarita a pomoc lidí je
opravdu výjimečná. Dům jsme zvládli
za víkend vyčistit, střechu zaplachtit,
zatlouct okna. Teď se snažíme ještě
dočistit interiér a zjistit kompletní
škody. Poškodilo to i spoustu nábytku,

podlahy… I když situace vypadá šíleně,
nevzdáváme to, domeček si určitě
opravíme. Intenzivně sháníme dělníky
i materiál, abychom do Vánoc mohli
bydlet,“ doufá Jitka.
A Jitčin vzkaz pro Borovské?
„Mockrát vám všem děkuju. Určitě
peníze využití najdou, a když všechno
půjde dobře, příští rok komukoliv z vás
nabízím ubytování na Moravě. Máme
tu skvělé víno a moc ráda vám tímto
poděkuju. Pozdravuju celou vesnici
a ze srdce děkuji!“
Veronika Tonarová

LETNÍ ŽURNALISTICKÁ ŠKOLA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
MÁ OPĚT CO NABÍDNOUT

Už posedmnácté se v srpnu pod
organizací Milana Pilaře v Havlíčkově
Brodě uskuteční Letní žurnalistická
škola. Tradiční bohulibý projekt startuje
16. srpna a potrvá celkem pět dní.
A jako každý rok nabídne i letos
nesmírně zajímavý program. Ostatně
Karel Havlíček Borovský v roce
dvoustého výročí svého narození by
měl ze svých mladých následovníků
a náplně mezinárodního letního kempu

- kde se hovoří o žurnalistice, historii
i kultuře - jistě radost.
Letos se bude diskutovat například
s Filipem Rožánkem o důvěryhodnosti
sociálních sítí nebo o tom, co by Karel
Havlíček říkal na současnou satiru.
Nebudou vynechána témata jako
problémy v Sudetech, české školství po
covidu nebo Karel Havlíček a Rusko.
Dalšími hosty během pěti dní budou
například: Marek Wollner, Jiří Přibáň

– právník a sociolog, historik Petr
Hlaváček, historik Andreas Wiedemann,
ekonom Václav Korbel, publicista Ivan
Štern nebo Martin Groman.
Přednášky
a
besedy
jsou
vždy v klubu OKO na Smetanově
náměstí zdarma. Více najdete na:
letnizurnalistickaskola.cz.
Jakub Janáček

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ZAZÁŘILO FOTBALOVÝMI HVĚZDAMI

První červencový pátek letošního
roku byl pro borovský fotbal malým
svátkem. Zdejší stará garda si totiž pozvala k exhibičnímu zápasu tým fotbalových i kulturních osobností, který
startuje pod názvem SIGITEAM. A nutno dodat, že tolik známých osobností se
na hřišti u sokolovny už dlouho nesešlo.
Za hosty, které do Havlíčkovy Borové pozval Josef Nejedlý, totiž nastoupili
nevyhasínající hvězdy Ladislav Vízek
a Antonín Panenka, fotbalový básník,
bavič a mercedes Petr Švancara, elegantní rekordman v počtu ligových českých a československých ligových titulů
Jiří Novotný, další kovaný Sparťan a ostrostřelec Horst Siegl, který v Lize mis-

trů popravil i Barcelonu (pochopitelně
patron týmu), technický filuta Rudolf
Otepka, Patrik Siegl, Jiří Černý nebo dříč
Zdeněk Valnoha, ale třeba i moderátor
Petr Suchoň, herec Sagvan Tofi a další.
A opravdu se bylo na co dívat. Hráči
SIGITEAMU ukazovali, že mnozí z nich
by se ani ve svém věku neztratili minimálně v krajských či divizních fotbalových soutěžích a na hřišti byla pořádně
cítit jejich jemná technika a smysl pro
kombinaci. Diváky, kterých se i v nepříliš vlídném počasí sešly stovky, dobře
bavil Ladislav Vízek a Petr Švancara,
který celý druhý poločas hovořil do
mikrofonu a přidal spoustu zajímavých
zákulisních historek a postřehů. Domá-

cí nakonec přece jen hostům podlehli
5:4, ale ani oni se nenechali zahanbit
a předvedli několik povedených akcí.
Ke cti hostujícího týmu můžete přičíst i fakt, že se všichni po zápase velmi
ochotně fotili a bavili s diváky a opravdu se nerozpakovali ani při improvizované autogramiádě.
Během povedeného pátečního fotbalového odpoledne se představily
také domácí mládežnické týmy. Starší žáci sehráli utkání s Rozsochatcem,
mladší přípravka se střetla s Přibyslaví
a starší přípravky s Přibyslaví a ždíreckým Tatranem.
Jakub Janáček
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KARLE, POĎ DOM! ANEB CESTA AUTY DO BRIXENU
A BĚŽECKOU ŠTAFETOU ZPÁTKY

Na počátku byl před více než
dvěma lety nápad. Možná tak trochu
šílený. „Co kdybychom připomněli
Karla Havlíčka nějak ve spojení
s Borovskou desítkou? Přeci jen to
jsou dvě věci, které o našem městysi
ví i lidé zdaleka. No a co takhle nový
závod nebo štafeta? Co kdybychom
Karla přinesli z Brixenu domů, to by
šlo ne? Vždyť tu máme dost běžců.“
Zhruba tak nějak to bylo. Nu, a stalo
se… Popravdě původní myšlenka
byla běžet štafetou do Brixenu, ale
jako smysluplnější nejen z hlediska
logistiky, ale i z hlediska připomenutí
Havlíčka jako takového, se nám zdála
opačná trasa. Vždyť bezpochyby by
byl před více než sto padesáti tak rád,
kdyby ho někdo z vyhnanství z Brixenu
přivezl domů…

PLÁNOVÁNÍ A DÍKY

Nastala dlouhá fáze plánování.
Propojit takřka sedm set kilometrů
trasy, která se snaží kopírovat tehdejší
cestu Karla Havlíčka do Brixenu,
není úplně jednoduchá věc. Dnes
bylo třeba běžet územím čtyř států
(Itálie, Rakousko, Německo, Česká
republika), vymyslet běh tak, aby
předávky (zpravidla po úsecích mezi
10 – 15 kilometry) plynule navazovaly,
aby nevznikala hluchá místa, aby bylo
kde přespat, není úplně jednoduché.
Jasné je, že před deseti – patnácti
lety před dobou chytrých telefonů,
by vše bylo výrazně těžší, ale i tak šlo
o husarský kousek. Hlavních logistických
příprav se ujal Jarda Blažek, který
ve spolupráci se Zbyňkem Zeleným
trasu dokonale vymyslel, připravil do
mobilní aplikace, zajistil ubytování
apod. Nutno za všechny ostatní běžce
dodat: klobouk dolů a veliké díky!
Šest krásných dní tak všem přineslo
neopakovatelné zážitky, které nelze
vtěsnat do jednoho článku a několika
fotografií. Čtenáři, pamatuj na to.

KARLE, ALPY, TY TĚ OHROMÍ…

A co Karel, co on z toho bude
mít? Taková otázka asi běžela hlavou
Petře Zelené, která přišla na to, jak by
si náš rodák cestu domů co nejvíce
užil. Dokonalá háčkovaná postavička
Karla Havlíčka jako jediná ze všech
absolvuje celou cestu a každý běžec
ji ponese připevněnou na ruce. Karel
nám tak dělal neustále společnost,
takřka slavnostně si ho – při závistivých
pohledech ostatních - každý večer
přebíral ten, kdo druhý den ráno
startoval. Viděl tak překrásná města
a úchvatnou přírodu, mizející cestičky
v kopcích i zarostlých loukách, průzračné
horské bystřiny a hospodářství rozesetá
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po stráních. A při osamělém běhu si
bylo alespoň s kým povídat.
Přípravy proběhly dobře, včetně
nutného
testování
a
očkování
a 4. července se mohlo osobními auty
vyrazit. Poslední skupina skvělé výpravy
(patnáct běžců a další doprovod),
která spolu po celou dobu skvěle
fungovala, dorazila do severoitalského
Brixenu (tehdy samozřejmě patřícího
do rakouské monarchie) v neděli
v
podvečer.
Nádherné
město
s historickým centrem, vklíněné
mezi alpské velikány, nás přivítalo
stylově – prudkým lijákem. To nám ale
nezabránilo navštívit alespoň rychle
domek, ve kterém Karel před lety
pobýval. Ten je dnes v soukromém
vlastnictví, přesto jsme však na majitele
zazvonili a předali drobné dárky.

JDEME NA TO

V pondělí ráno se počasí umoudřilo
a symbolicky na nás začalo svítit
slunce. V takových chvílích jsme si
pokládali otázku, proč se tady vlastně
Karlovi nelíbilo, ale to je samozřejmě
věc na jiný rozbor. Celá naše výprava
zavítala i na místní radnici (překrásná
budova), kde nás přijala radní Brixenu
a při rozhovoru se podivila našemu
nápadu (mimochodem nás původně
považovala za výpravu z Havlíčkova
Brodu). Ale nebyl čas ztrácet čas. Bylo
jasné, že je třeba rámcově dodržet
běžecký plán. Proto následovala znovu
cesta k Havlíčkovu domku, nezbytné
focení, připevnit Karla na ruku a právě
odtud vybíhal první běžec z patnácti
za hlasitého potlesku ostatních na trať.
Karel, komm nach Hause!
Karle, poď dom!

po hodině předávky na místech, kde
je možné zaparkovat. První, druhá,
třetí… Na trati, která se většinou
pohybovala v celkovém součtu mezi
100 a 130 kilometry, vždy nezbytně
bylo minimálně jedno auto (celkem
dvě) s dalšími běžci. Ten, kdo doběhl,
nasedl do vozu a další chrt vyběhl
na trať. Rychle předat Karla a běží se.
I osazenstvo aut tak mohlo neustále
poznávat krajinu, menší i větší města
a vesničky s půvabnou architekturou.
A podobně ubíhaly i další dny.
Ranní start prvního běžce, sbalení věcí,
auta vyráží za běžci na trať, předávky
Karla, který se stával čím dál slanějším,
v podvečerní doběh posledního do cíle.
A okolo nás až neuvěřitelně kýčovitá
letní rakouská (většinou) krajina. Trať
byla velmi pestrá. Někdy rovná podél
dopravních tepen, jindy po okrajích polí
a luk, jindy po lávkách nad horskými
bystřinami ukrytých v hlubokých lesích.
Běželo se dobře. Nejsou tu úseky,
které by vás fyzicky demolovaly a síly
ani tak rychle neubývají. Ale běžet
někudy, kde jste dosud nikdy nebyli
a možná už ani nebudete, je tak trochu
dobrodružství. I když máte s sebou
mobil s mapou a navigací a pomocí
technologií ostatní přesně vidí, kde se
v danou chvíli nacházíte, myšlenky na
to, že se někde ztratíte, asi napadly
úplně každého. Ale vše běží jako
na drátkách, i když někteří běželi ve vedru
mnoho kilometrů bez milosrdného
stínu a občas nás potkala bouře. „Mě
u Lince, ale byl jsem uprostřed trasy
a prostě jsem to pak musel doběhnout.
Ale jinak vše běželo podle plánů
a dařilo se nám dodržovat časy a doběhy
za konkrétní dny,“ říká Jarda Blažek.

Hned během prvních několika úseků ACH, TO RAKOUSKO…
bylo třeba vyšplhat do Brennerského
Doprovodná (čtenáři, rozuměj
průsmyku, kde leží hranice mezi Itálii neběžecká) část výpravy pak mohla
a Rakouskem. Cesta ubíhala dobře, libovolně cestovat. A i to opravdu
po překonání uliček Brixenu pak
za jeho hranicí začala
cesta
poměrně
strmě stoupat po
zpevněných cestách
a cyklostezkách, ale
třeba i přes vinice
či
lesní
pěšinky
nebo
kopírovala
či
překračovala
silnice
i
dálnice.
V slunečném počasí
to mohlo jít ztuha, ale
odměnou byl úžasný
výhled do údolí i
na vrcholy sluncem
zalitých hor.
A pak následovaly
krajina nabízí cestovateli neuvěřitelně krásné pohledy.
vždy
zhruba Rakouská
Například takový v městečku Hallstatt... Foto: Jakub Janáček
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jeho uličky navíc bez proslulá železná opona s dráty
zoufalého návalu turistů pulsujícími smrtonosnou elektřinou
a tak můžete obdivovat a kde jste mohli dostat kulku do zad.
Přiznejme si to, zarostlých příkopů
domky,
kavárny,
zákoutí,
prameny, výrazně přibylo a polozbořených budov
kostely i třeba úchvatný také. Ale třeba Novohradské hory si
hřbitov. Každý z nás si se zahraničím krásou nezadají. Blížíme
navíc položil otázku, se k Třeboni, kde si Karel na Jardově
jak by se s některými ruce dá cestu kolem rybníka Svět a čeká
moderními stavebními nás poslední noc v kempu nedaleko
úpravami
vyrovnali Jindřichova Hradce. Jsme doma, neboť
čeští památkáři…ehm.. kultura kempování je tu evidentně
shrnuto, podtrženo – maličko jiná. „Vždyť mě z toho budou
v Hallstattu to evidentně koukat nohy,“ vyhrknou někteří při
pohledu na letité chatky. Ale vlastně
jde..
Čechy a Moravu i to má své kouzlo.
A je tu poslední den. Vybíháme
můžete
bezmezně
Stanování během štafety bylo pro všechny krásným zážitkem. milovat, ale ať je to, z jindřichohradeckého náměstí směrem
Je příjemné usínat a probouzet se v takovém prostředí. jak chce, ve srovnání na Dolní Cerekev. Pár z nás se na trase
Foto: Jakub Janáček
třeba s Rakouskem zamotá (mobilní aplikace jakoby
v mnoha ohledech trochu ztratily na významu) v lesích či
stálo za to. Centrum Salzburgu prostě silně pokulháváme. Když zarostlé džungli. To se nám paradoxně
(mimochodem i přes jeho historické míjíte vysečené alpské stráně, pečlivě dosud nestalo. Ale už jsme na vlnící se
srdce jsme běželi) s rodným domem udržované vesničky i města, upravená Vysočině.
Wolfganga Amadea Mozarta, rozlehlá fotbalová hřiště nebo třeba malé farmy
Sobotním dnem se každou hodinou
jezera a řeky s tak čistou vodou, že není s typickými alpskými domky a květinami blížíme k Havlíčkovu Brodu. Odpoledne
třeba se bát z nich napít, je něco co ve v oknech, nepřestáváte se rozhlížet se tu předá štafeta a následuje nutné
vás nutně musí zůstat. Dnes už mnoho kolem. Jak je možné, že to tady jde? Co focení. Přes Stříbrné Hory a Žižkovo
z nás Rakousko, severní Itálii nebo nám chybí?
pole utíkáme dál k domovu. A Karel se
Německo zná, ale překvapovat nás asi
Dalším sociálním šokem může určitě těší. Poslední kilometry běžíme
jen tak nepřestanou.
být pro našince návštěva obchodů všichni a jsme skoro u vytržení. Zpod
Třeba první den jsme zakončili a supermarketů. Co si budeme povídat, kopců se vynořuje borovský kostelíček.
v kempu u Innsbrucku. Univerzitního ceny jsou mnohdy poměrně výrazně Nádhera.
města, přes které se musel jeden z běžců nižší než u nás a nabídka kvalitní. Pak
A už vidíme první obyvatele Borové,
vymotat, s olympijskou minulostí, jehož se vám lehce může stát, že v kempu kteří nás vítají. Slabší povahy by mohly
atmosféru až kýčovitě dokreslují alpské pod horami večeříte steak a přikusujete zamáčknout slzu v oku. Nastoupáno
štíty, renesanční a barokní architektura, k němu třeba parmazán. Nejde takřka 11 tisíc metrů, stejně jako
desítky kaváren a neuvěřitelné modré o zhýralost, prostě to v pohodě jde.
naklesáno (dokonce lehce víc), sedm
peřeje řeky Inn.
A kempy a motely. Další milník set kilometrů je za námi a rychleji
Zastávky
běžců
i
neběžců českého cestovatele. V Rakousku jde a rychleji se ve skupině ubíráme
u hlubokého jezera Attersee s luxusním povětšinou o trochu jinou kulturu. k rodnému domku Karla Havlíčka. U něj
koupáním nás zase nečekaně vrátí A nejde jen o to zatraceně krásné stojí desítky lidí. Vítají nás potleskem,
na Vysočinu. Vždyť právě na jeho břehu horské prostředí, kdy na vás večer vlaječkami, přípitkem a hlaholem. To
komponoval v malinkém domku Gustav u zurčící řeky ze tmy dohlíží blikotající byl pocit, který žádný alpský velikán
Mahler, rodák z Kaliště u Humpolce. roj světlušek. WC a sprchy jsou tak nepřekoná.
Tady mu to muselo jít jedna báseň, vždyť čisté, že přemýšlíte, jestli to takto máte
si připadáte jako u moře jen s vysokými doma. Žádný nával, vše je to tak nějak Karel by měl bezesporu stejný názor.
horami nad sebou. A co třeba horské langsam. Pohodička. Není tu kravál Vždyť už je doma.
Jakub Janáček
jezero Achensee, které leží zhurba a do psího
v 900 metrech a je oblíbenou turistickou e x k r e m e n t u
destinací?
Dokonale
průzračné, t
a
d
y
kamenité a nádherné. Pozor, první skok n e š l á p n e t e .
do vody není nic pro kardiaky, dál od Na to se zvyká
břehu je voda ostrá jako žiletky.
dobře. Kromě
Neskutečný dojem ve vás nechá piva, v tom na
Hallstatt. Městečko, počtem obyvatel nás
sousedé
srovnatelné s Havlíčkovou Borovou, fakt nemají.
proslavené
těžbou
soli
(velmi
důležitý obchodní arktikl) a jedna PŘES MALŠI
z
nejexponovanějších
památek DOMŮ
UNESCO, ležící v Solné komoře. Právě
Ale čas se
tady bylo prokázáno osídlení již krátí,
rychle
před sedmi tisíci lety (!) a archeologické s t ř í h á m e
nálezy jej proslavily pod pojmem jednotlivé úseky
Halštatská kultura. Znáte? Jeho krásné a Rakousko nám
domky spojené terasami a můstky se mizí za zády.
k sobě těsně lepí v prudkých stráních P ř e b í h á m e
na břehu rozlehlého jezera a chtě řeku
Malši
nechtě vás napadne, že jste se právě v místech, kde
dostali do malované pohádky. V době stála nechvalně Předávky běžely jako na drátkách a běžcům se dařilo dodržovat běžecký
plán. Foto: Jakub Janáček
covidové a počátkem července jsou
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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

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S NOVÝMI
ZMĚNAMI

V novém školním roce nás čekají
personální změny v mateřské škole
a ve školní družině. Nově budeme
mít zřízeno druhé oddělení ve školní
družině, tzn., že nám Krajský úřad Kraje
Vysočina odsouhlasil žádost o navýšení
kapacity školní družiny. Při červnovém
zápisu bylo zapsáno celkem 50 žáků,
kteří budou od 1. září navštěvovat
školní družinu. V oddělení starších
žáků zůstává Bc. Dana Klimešová,
do oddělení menších žáků nově
nastupuje Dagmar Horáková z
Chotěboře. Nově proto, že Ludmila
Smejkalová nastupuje na mateřskou
dovolenou.
V mateřské škole končí Bc. Šárka
Uttendorfská a na její místo v srpnu
nastupuje Jitka Janáčková.
Oběma kolegyním, které naši školu
opouštějí, děkuji za jejich práci a přeju
jim jenom to nejlepší v dalším životě.

ČÍSLO
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ROČNÍK

21

ŠKOLNÍ ROK

2020/2021

MÁME ZA SEBOU VĚTŠÍ ČÁST LETNÍCH
PRÁZDNIN. JAK BUDE VYPADAT ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022?

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Vysvědčení s hodnocením
za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
30. června 2022.
zaměřený na smysluplnou a
zábavnou alternativu trávení
volného času o prázdninách.
Záměrem
projektu
je
zmírnění
dopadů
na
vzdělávání
dětí
v souvislosti s uzavřením škol,
posílení sociálních vztahů dětí
a usnadnění zahájení výuky
v novém školním roce. Pestrý
program a spokojenost
žáků
byly
společným
jmenovatelem celého týdne.
Celý projekt je hrazen
z finančních prostředků
MŠMT.
Mgr. Martina Brychtová

PRÁZDNINOVÉ LETNÍ KEMPY
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PODRUHÉ
S JEŠTĚ VĚTŠÍM POČTEM DĚTÍ

Týdenní
prázdninový
projekt
pro žáky školní družiny s názvem
Vzdělávací dny zaměřený na podporu
volnočasových, sportovních i naučných
aktivit vznikl za podpory ministerstva
školství. Vychovatelky školní družiny
Ludmila Smejkalová a Dana Klimešová
od 26. do 30. července prožily s 30 žáky
1. stupně aktivní volnočasový týden
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Výlet na žďárský Pilák v rámci letního kempu.
Foto: Ludmila Smejkalová

Začátek školního roku:

středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny:

středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny:

čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022

Pololetní vysvědčení:

pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny:

pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny:

pondělí 14. únor – neděle 20. únor 2022

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 14. dubna 2022

Vysvědčení:

čtvrtek 30. června 2022

Nový školní rok 2022/2023

čtvrtek 1. září 2022

Podpraporčík Josef Zvolánek z Havlíčkovy
Borové převzal v červnu od ředitele Krajského
ředitelství Policie Kraje Vysočina diplom
a plaketu za první místo v krajském kole
soutěže Policista roku 2020 v kategorii ČIN
ROKU. Spolu s kolegy totiž v Praze evakuovali
z hořícího domu 34 lidí. Blahopřejeme.
Foto: archiv Josefa Zvolánka
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NOVINKY
Z KNIHOVNY

NOVÉ KNÍŽKY V KNIHOVNĚ

Do knihovny během července
přibylo hned 20 nových knížek,
které do knihovny věnovali občané
Havlíčkovy Borové a Peršíkova. Moc
děkujeme panu Křesťanovi ze Zelenýho

ulice, díky kterému se naše knihovna
rozrostla o romány a biografie vážící se
k druhé světové válce jako například
Čokoláda pro Wehrmacht nebo Byl
jsem Himmlerovým pobočníkem. Mezi
další novinky patří i současné romány
– například Srdce mezi vinicemi nebo
Říkal jsem mu Kravata. O novinkách
se můžete dozvědět přes náš katalog havlickovaborova.knihovna.cz/katalog/
a nebo se přijďte podívat osobně.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ 			
A SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ

Novinky v knihovně, které daroval pan
Křesťane. Foto: Klára Vencová

Přes prázdniny máte šanci zapojit
se hned do dvou soutěží. Obrázky do
soutěže v malování na téma „Co se vám
vybaví, když se řekne Karel Havlíček
Borovský?“ můžete do muzea nosit
až do neděle 22. srpna. Odpovědi
na soutěžní kvíz, o kterém jsme psali
v předchozím vydání, můžete do
muzea nosit nebo posílat až do pondělí

SRPEN 2021

30. srpna. Vyhlášení výsledků obou
soutěží proběhne v památníku v úterý
31. srpna. Od 16 hodin si budete moci
obrázky prohlédnout a poté budou
vylosováni ti, kteří obdrží malou
pozornost.

PŘEBĚH BRIXEN – BOROVÁ

Moc děkujeme všem, kteří přišli
v sobotu 10. července 2021 přivítat
Karla Havlíčka Borovského k jeho
rodnému domku, s nímž během šesti
dnů doběhli borovští borci až z italského
Brixenu. Vítalo je na pět desítek místních
a běžcům to určitě udělalo velkou radost.
Běžcům pak patří dík za to, že společně
s Karlem (postavičku vyrobila Petra
Zelená) přeběhli téměř 700 km. Velké
díky také patří všem organizátorům.
Tato akce byla neobvyklá a při každé
zmínce návštěvníkům v rodném domku
si vysloužila nejeden obdiv.
Klára Vencová

POCHOD HAVLÍČKOVY MLÁDEŽE PO 32 LETECH

V sobotu 7. srpna 2021 se
naskytne příležitost zopakovat si
pochod Havlíčkovy mládeže, nezávislé
občanské iniciativy formující se koncem
roku 1988 v Havlíčkově Brodě. Právě
pochod se před listopadem 1989 stal
v okrese jednou z nejvýraznějších
veřejných vystoupení havlíčkobrodské
mládeže. Konal se k 133. výročí úmrtí
Karla Havlíčka Borovského a vedl
z Havlíčkova Brodu do jeho rodiště –
Havlíčkovy Borové.
Pochodu se zúčastnilo více než
sto sympatizantů iniciativy a celý
průběh byl pod tichým dohledem
represivních složek. Že se nejednalo
o ledajakou akci, nasvědčovala i účast
královéhradecké StB, ta navíc celou
záležitost monitorovala jak po zemi,
tak ze vzduchu. Státní bezpečnost pak
nezasáhla ani v momentě, kdy zástupci
iniciativy podpořili petici Několik
vět, hovořili o vnitropolitické situaci
či v závěru odzpívali státní hymnu.
Právě
dobový
kontext
ve
spojitosti
s
vynořující
se
vysočinskou krajinou vytváří ze

současného připomínkového pochodu 21 km). Následovat by měla podobně
ojedinělou příležitost, jak být tehdejší jako loni návštěva rodného domku
události blíže. Od prvních uražených Karla Havlíčka, hromadná fotografie
kroků dochází k přesunu v čase do účastníků před jeho sochou a poté
let 1988-1989. Octnout se v situacích se přesunou k besedě do místního
líčených právě tehdejšími aktéry hostince „U Havlíčka“.
a nahlédnout za oponu událostí
Rostislav Šíma, spoluorganizátor
jinak, než může
n a b í d n o u t
odborná literatura.
Současný pochod
tak nabízí střetnutí
te h d e j š í c h
i
současných
pochodníků
a
přispívá
k informovanosti
dalších generací.
Od
Havlíčkova
domu v Havlíčkově
Brodě se vychází
v 10 hodin a trasa
povede
přes
Pohled, Stříbrné
Hory, Žižkovo Pole
až do Havlíčkovy
Borové (přibližně Loňský pochod si zopakovali původní účastníci z roku 1989, přibyli i
mladí pochodníci. Foto: Libor Blažek

BĚH KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Vydejte se společně s Regionálním
muzeem ve Vysokém Mýtě a kavárnou
Bonviván na přespolní běh, který
připomene slavného novináře i jeho
vztah k Vysokému Mýtu.
Karel Havlíček často zajížděl do
Vysokého Mýta za přáteli, mezi které
patřil především knířovský farář Ignác
Tůma. Dodnes je dobře známá příhoda,
kdy se slavný novinář v létě roku
1846 opět dostavil do Vysokého Mýta.
Tehdy byl pozván Ignácem Tůmou na

oběd do Knířova. Ovšem i Havlíček byl
člověk z masa a kostí a tak se zdržel
o něco déle při víně v obchodě
u Tichých. Aby časovou ztrátu dohnal,
půjčil si poštmistrovic koně a uháněl
ke Knířovu. Snad vlivem vypitého vína,
snad bujností koně, skončila Havlíčkova
jízda pádem a on se potlučený
a s velkým zpožděním dobelhal na
knířovskou faru.
Inspirováni touto příhodou i velkým
Havlíčkovým výročím pořádají v neděli

8. srpna Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě a kavárna Bonviván běh
na trase Havlíčkovy divoké jízdy: Vysoké
Mýto – Knířov. V 10 hodin se sejdeme
před vinárnou u Tichých (Lahůdkářství
u Raka). Běh začíná přípitkem bílého
vína a končí ve stánku s občerstvením
před knířovskou farou. Na cestě mohou
běžce překvapit nečekané překážky.
Případné dotazy, informace a přihlášky
na: muzeum@muzeum-myto.cz
Srdečně Vás zvou Radomil Novotný
a Jiří Junek
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Památky na Karla Havlíčka Borovského po České republice
DÍL ČTVRTÝ – MEDAILONY A RELIÉFY (PRVNÍ ČÁST)

Po zmapování a popsání soch, bust a pamětních desek Karla Havlíčka Borovského, nacházejících se na území České republiky, v šesti článcích v únorových až červencových Borovských listech, bych se v následujících dvou článcích
věnoval dalším památkám připomínajícím v tuzemsku osobnost nejvýznamnějšího borovského rodáka, a to tentokráte medailonům a reliéfům. Ty můžeme povětšinou vidět na budovách jako ozdobný prvek jejich fasád a dále pak
na samostatně stojících pomnících. Medailon s Havlíčkovou podobou z profilu
je součástí i jeho náhrobku.
Medailon, jako kruhový nebo oválný ozdobný prvek s plastickým ztvárněním hlavy, nebo reliéf, tedy figurální plastické dílo vystupující z plochy pozadí, s vyobrazením Karla Havlíčka Borovského je možno v naší zemi nalézt
ve 13 městech a obcích, a to na nejvíce místech v Kraji Vysočina (5), dále pak ve Zlínském kraji (3) a ve Středočeském kraji (2).
Po jednom medailonu nebo reliéfu je pak v Praze a ve městech náležejících do krajů Libereckého a Jihočeského. Od Borové
nejvzdálenější Havlíčkův medailon je přitom v téměř 200 km dalekém Vsetíně.
Velký litinový oválný medailon byl
na průčelí Havlíčkova rodného domu
čp. 163 v Borové odhalen 19. srpna
1862 při příležitosti prvních Havlíčkovských slavností, kterých se zúčastnilo na 20 tisíc lidí (některé prameny
však uvádí i dvojnásobek). Jednalo se
o vůbec první umělecké uctění Karla
Havlíčka Borovského na území dnešní
České republiky. Myšlenka označit rodný dům Havlíčkův pamětním medailonem vzešla na počátku 60. let 19. století z oživení národního povědomí
v důsledku tehdejšího uvolnění politických poměrů. V roce 1861 tak byl zřízen
přípravný komitét, v němž zasedali starosta obce Tonar, starousedlíci Jan Veselý, Jan Řičan, Josef Marek, Jan Zelený
a Jan Křesťan a učitel Havlíčkův Antonín Línek. K uhrazení nákladů zhotovení a instalování medailonu byly konány
sbírky peněz v Borové a okolí, ale i v redakcích pražského tisku „Hlas“ a „Národní Listy“. Podobu medailonu navrhl
Christian Peška z Ronova nad Sázavou
a autorem jeho provedení byl pražský
sochař Tomáš Seidan. Medailon umístěný ve štítě mezi spodní hranou oken
horního patra přímo nad vstupními
dveřmi do domu má po obvodu kolem
hlavy a poprsí Havlíčka nápis: „ZDE SE
NARODIL 31. ŘÍJNA 1821 KAREL HAVLÍČEK.“

Havlíčkova Borová
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V Havlíčkově Brodě v Kraji Vysočina
byl v roce 1871 na Havlíčkově domě č.
19 na dnešním Havlíčkově náměstí osazen menší kruhový medailon s vyobrazením hlavy Havlíčka z pravého profilu. Medailon v černé barvě je umístěn
uprostřed průčelí domu do náměstí,
nad okny prvního patra ve výšce 7 metrů nad zemí, takže neunikne jen oku
zvídavého a všímavého kolemjdoucího,
který si Havlíčkův dům detailněji prohlíží. Autora tohoto medailonu žádné dostupné prameny neuvádějí, avšak jedná se o zcela identický medailon, jako
je medailon na Havlíčkově náhrobku
na Olšanských hřbitovech v Praze. Jeho
tvůrcem byl o čtyři roky dříve před instalováním medailonu havlíčkobrodského
akademický sochař Bohuslav Schnirch,
takže mu lze s vysokou mírou pravděpodobnosti připsat i autorství medailonu osazeného na Havlíčkově domě.
Dům samotný zakoupil po přestěhování
rodiny z Borové v roce 1832 otec Karla Havlíčka a ve vlastnictví Havlíčkovy
rodiny zůstal až do roku 1880, kdy jej
matka Karla Havlíčka prodala. Medailon tak byl do fasády domu vsazen ještě
v době, kdy dům rodině patřil.

Havlíčkův Brod
Medailon s podobiznou Havlíčka
Borovského nalezneme v dalším městě Kraje Vysočina, a to ve Žďáru nad
Sázavou na domě č. 64/14 na Náměstí republiky. Jedná se o jeden z nejhonosnějších a nejstarších domů v tomto

městě, neboť jeho historie sahá sedm
století nazpět. Dům s gotickým jádrem
býval sídlem purkrabího a cechovních
mistrů, později s renesančními přístavbami sloužil jako hospodářský dvůr
a zájezdní hostinec. V roce 1906 proběhla jeho přestavba na hotel v secesním stylu. Přebudování hostince U Zla-

Žďár nad Sázavou
tého lva na Hotel Veliš provedl tehdejší
majitel, žďárský starosta a významná
vlastenecky založená osobnost své
doby, Otokar Veliš. Při této přestavbě
získal dům secesní průčelí s bohatou
sochařskou výzdobou plastikami s vlasteneckými motivy na fasádě. Jejich
autory jsou pražští sochaři bratranci
Vlastimil a Vilém Amortovi a ztvárňují Mistra Jana Husa na hranici, Jana
Amose Komenského, Petra Chelčického
a právě Karla Havlíčka Borovského. Jeho
medailon v okrové barvě a oválném
rámu je umístěn ve výšce asi 8 metrů
v pravé části štítové zdi mezi římsami
v úrovni začátku střechy objektu. Po
obou stranách medailonu jsou andílci
držící jednou rukou oponu původně jakoby zakrývající medailon. Nad Havlíčkem je ještě na atice domu umístěn
český lev od novoměstského sochaře
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Jana Štursy. Tento dvouocasý lev s korunou na hlavě, jehož vztyčení na počátku
20. století bylo výrazem vzdoru proti habsburské monarchii, stojí pravou
přední tlapou na knihách, jako symbolu
moudrosti a přední nohy má spoutané
okovem s řetězy. Zajímavostí je, že řetěz byl po vzniku samostatné republiky
přetrhnut a okovy tak uvolněny. Hotel
se postupem doby stal centrem místního společenského života a hostil i různé
významné osobnosti včetně prezidenta
T. G. Masaryka, který díky svému osobnímu přátelství s Velišem opakovaně
navštěvoval Žďár, a to ještě jako budoucí prezident, ale i později ve funkci.
Mezi roky 2016 až 2018 proběhla díky
novým majitelům nákladná a citlivá celková rekonstrukce celého objektu bývalého Hotelu Veliš, který v současnosti
slouží k trvalému bydlení. Vzhledem
k tomu, že secesní fasáda se při rekonstrukci navracela do původní podoby
ze začátku minulého století, má lev nad
Havlíčkovým medailonem přední nohy
opět spoutány okovy a řetězem…

se nachází vpravo od hlavního vstupu
do budovy na zdi směřující proti potoku Svratouch, levostrannému přítoku
řeky Svratky. Kolem hlavy Borovského
je na medailonu kromě nápisu KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ ještě nápis: „JAKÁ
SLAST MILOVATI ČESKOU VLAST!“.

Nová Cerekev – Proseč-Obořiště

Svratka
Dalším medailonem Karla Havlíčka
v Kraji Vysočina je medailon ve městě
Svratka v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se na budově místní sokolovny čp.
235 v ulici Revoluční. Na tehdejší dobu
moderní budova vystavěná pro účely
kulturní, tělovýchovné a společenské
v letech 1927 až 1928 je na fasádě vyzdobena nárožní plastikou sokola s rozevřenými perutěmi držícího v pařátech
činku a celkem šesti medailony umístěnými mezi okny přízemí a prvního patra a nad bočními vstupními dveřmi.
Dvojice medailonů osobností hledících
si do tváře jsou kromě nepominutelných spoluzakladatelů sokolského hnutí Tyrše s Fűgnerem dále Komenský
s T. G. Masarykem a Hus s Havlíčkem.
Ze všech šesti medailonů je autorsky
podepsán pouze medailon Komenského. Je na něm uvedeno „K. PAVLÍK PRAHA 1927“. Rodák z nedalekých Českých
Křižánek sochař a keramik Karel Pavlík
však provedl reliéfní výzdobu svratecké
sokolovny společně ještě s místním rodákem, sochařem a medailérem Antonínem Odehnalem. Medailon Havlíčka

Poslední Havlíčkův reliéf v Kraji Vysočina nalezneme v okrese Pelhřimov
v místní části městyse Nová Cerekev
Proseč-Obořiště. Reliéf se nachází ve
veřejnosti běžně nepřístupném areálu
Domova důchodců, sídlícího v budově prosečského zámku a přidružených
stavbách umístěných v rozlehlém 14-ti
hektarovém parku se soustavou pěti
rybníků. U jednoho z nich s názvem
Hluboký rybník je nedaleko majestátního dubu letního, jehož stáří se odhaduje na 300 let, umístěn v zemi kamenný
pomník s reliéfem Karla Havlíčka. Místo
je to přímo spjaté s jeho osobní přítomností, neboť mladý Havlíček do Proseče
jezdil za svojí pozdější manželkou Julií
a pod korunou starého dubu spolu posedávali a trávili čas. Havlíček zde prý
Julii hrál na loutnu nebo psal své básně.
Julie Sýkorová bydlela od roku 1836 se
svými rodiči v Proseči, neboť její otec
zde byl hraběcím lesníkem. S Karlem
Havlíčkem se však seznámila při učení
v Praze, kde měli také v roce 1848 svatbu. Mladí manželé se pak do Proseče
vraceli i po narození dcery Zdeničky.
Během let se dubu, který byl němým
svědkem jejich nedlouho trvajícího rodinného štěstí, začalo říkat „Havlíčkův“
a dnes je chráněn jako památný strom.
Pomník s reliéfem Havlíčka byl v Proseči
odhalen v roce 1998 při příležitosti 150.
výročí sňatku Havlíčkových a jeho autorem je akademický sochař Michal Moravec, profesor Sochařské a kamenické školy v Hořicích. Pod zpodobněním
Havlíčka je umístěna deska s nápisem:
„Na památku pobytu Karla Havlíčka Borovského v letech 1847 - 1848 u svojí
budoucí manželky Julie rozené Sýkorové z Proseče-Obořiště / L.P. 1998“.
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V Praze je Havlíčkův medailon součástí jeho hrobového pomníku na Olšanském hřbitově. Hrob, do kterého
byl Borovský uložen 1. srpna 1856, byl
do roku 1870 označen jen provizorní deskou s nápisem „Karel Havlíček
a jeho choť Julie“. V tomto roce byl na
náklady spolku Svatobor postaven náhrobek podle návrhu architekta Josefa
Zítka, autora původního projektu Národního divadla v Praze. Skutečnost,
že Havlíčkův pomník byl zbudován a financován tímto vlasteneckým spolkem
českých spisovatelů, založeným v roce
1862 Františkem Palackým, dokládá
nad Havlíčkovým medailonem umístěný atribut tří rukou držících kruh, symbolizující heslo Svatoboru „Pomáhej!
Osvěcuj! Pamatuj!“ Slavnostní odhalení
pomníku Karla Havlíčka proběhlo na II.
oddělení Olšanských hřbitovů 15. května 1870 bezprostředně po odhalení
pamětní desky na domě v Havlíčkově
(tehdy Jezdecké) ulici, ve kterém Havlíček zemřel. Mezi přítomnými byla prý
i Havlíčkova dcera Zdeňka, které tehdy bylo 22 let a zbývaly jí pouhé dva
roky života. Autorem Havlíčkova bronzového portrétního medailonu z roku
1867 umístěného ve středu pomníku je
akademický sochař Bohuslav Schnirch,
jehož díla tvoří výzdobu Národního
divadla, Národního muzea nebo budovy Rudolfina. Pod medailonem je
na pomníku nápis „KAREL HAVLÍČEK /
NAR. V BOROVÉ 1821 / ZEMŘ. V PRAZE
1856“. Pod ním je už téměř u paty pomníku menší leštěná žulová deska s nápisem „JULIE HAVLÍČKOVÁ / *16.4.1826
† 16.4.1855“ a snítkou olivy.

Praha

Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170
zdroj: Wikipedie; www.literarnimuzea.cz/relief-karla-havlicka-borovskeho-v-havlickove-borove/;
https://www.hrady.cz/havlickuv-dum-havlickuv-brod;
https://www.rezidencevelis.
cz/#architektura; https://www.turistika.cz/mista/
hotel-velis-secesni-fasada/detail;
https://www.
ddprosec-oboriste.cz/o-nas/od-historie-po-soucasnost/; KOPEČKOVÁ, Ludmila Stopami Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkův Brod: Okresní vlastivědné středisko – muzeum v Havlíčkově Brodě, 1971;
Sedm století Havlíčkovy Borové, kolektiv autorů,
vydaly MNV a JZD ČSSP Havlíčkova Borová, 1989;
HAJN, Dr. Ant. Národ o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův
fond Jednoty československých novinářů, 1936
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

7. 8.
2021
7. - 10. 8.
2021
3. - 5. 9.
2021

MLÁDEŽ,
15:00 HAVLÍČKOVA
více informací na str. 13
cca LETNÍ KINO,
21:00 pozvánka str. 2
HAVLÍČKOVSKÉ OSLAVY

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

1

U moštárny

2. 8.

9. 8.

2

Na Rozvalinách

2. 8.

9. 8.

3

Rozcestí Horecká

2. 8.

9. 8.

4

Drahotín

2. 8.

9. 8.

5

Parkoviště čp. 110

2. 8.

9. 8.

6

Rybízovna

9. 8.

16. 8.

7

Zelenýho

9. 8.

16. 8.

8

Kopaninská

9. 8.

16. 8.

9

K Vepřové

9. 8.

16. 8.

10

U Vodárny

9. 8.

16. 8.

1

U moštárny

16. 8.

23. 8.

2

Na Rozvalinách

16. 8.

23. 8.

3

Rozcestí Horecká

16. 8.

23. 8.

4

Drahotín

16. 8.

23. 8.

5

Parkoviště čp. 110

16. 8.

23. 8.

6

Rybízovna

23. 8.

30. 8.

SBĚRNÝ
DVŮR
V
srpnu
bude otevřen
sběrný
dvůr
vždy ve středu
a v sobotu
od
10
do
12 hodin.
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná
i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE,
PODĚKOVÁNÍ, to vše patří
do společenského okénka, které
však v Borovských listech dosud
chybělo. Rádi bychom to napravili
a dali lidem v obci příležitost
připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí
podobná rubrika vychází a lidé
jejím prostřednictvím popřejí
mamince či tatínkovi k jubileu,
manžel/manželka
zavzpomíná
nasvéhozesnuléhopartnera,rodiče
se pochlubí narozením dítěte.
To vše může v rubrice být, a třeba
i s fotografií. Zveřejnění je zdarma.
Máte-li zájem, pište nám na
redakcni.rada.hb@gmail.com
nebo se zastavte na úřadu městyse
osobně.

SRAZ RODÁKŮ 2021
U příležitosti oslav 200. výročí od narození Karla Havlíčka
chystá městys také sraz rodáků. Ten proběhne v sobotu
5. září a my bychom rádi pozvali vaše příbuzné, známé
a příznivce obce. Prosím ty, kdo ještě nestihli donést na úřad
adresy svých blízkých, nechť tak do 15. srpna učiní. Z úřadu
jim pak budou zaslány oficiální pozvánky i s programem
– buď e-mailem nebo poštou – podle toho, zda dodáte
adresu poštovní či mailovou. Nemusíte adresy vyplňovat
do letáku z červencových BL, postačí kousek papíru nebo
zaslat na elektronickou adresu: urad@havlickovaborova.cz.
Děkujeme za spolupráci.
(han)
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Zelenýho

23. 8.

30. 8.

8

Kopaninská

23. 8.

30. 8.

9

K Vepřové

23. 8.

30. 8.

10

U Vodárny

23. 8.

30. 8.

Č.

STANOVIŠTĚ

1

U moštárny

30. 8.

6. 9.

1

2

Na Rozvalinách

30. 8.

6. 9.

3

Rozcestí Horecká

30. 8.

4

Drahotín

5

Parkoviště čp. 110

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
přistavení

odvoz

Peršíkov u kulturního domu

2. 8.

9. 8.

2

Železné Horky u čekárny

9. 8.

16. 8.

6. 9.

3

Peršíkov u mostku

16. 8.

23. 8.

30. 8.

6. 9.

4

Železné Horky u pily

23. 8.

30. 8.

30. 8.

6. 9.

1

Peršíkov u kulturního domu

30. 8.

6. 9.

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2021
7. 8. - 8. 8.

Kočová Jana - Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou, tel.: 724 170 466

14. 8. - 15. 8. Pospíšilová Jitka - Koželská 222, Ledeč n. Sázavou, tel.: 776 100 171
21. 8. - 22. 8. Nobel s.r.o. - U Trojice 4059, Havlíčkův Brod, tel.: 777 505 212
28. 8. - 29. 8. NEOBSAZENO
4. 8 - 5. 9.

Lánová Milena - Na Rozcestí 82, Ždírec n. Doubravou, tel.: 569 694 639

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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Pomoc Jižní Moravě, více na str. 6 a 7. Foto: Jana Pavlasová, Pavel Starý
Během prvního červencového pátku se na hřišti u sokolovny sešla celá řada hvězd. Pozvání borovské staré gardy totiž přijal tým bývalých fotbalových
a kulturních osobností - Sigiteam. Kromě domácích na hřiště vyběhl třeba Ladislav Vízek, Antonín Panenka, Petr Švancara, Horst Siegl, Sagvan Tofi nebo Jiří
Novotný. A všichni několika stovkám diváků ukázali, že ze svého fotbalového umu ani po letech nic neztratili. Foto: Linda Burianová

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Před rodný dům Karla Havlíčka se po letech opět vrátily lípy, zasadili je Práce na novostavbě mateřské školy již začaly, prvním počinem bylo
zastupitelé. Foto: Hana Tonarová
odhalení základního kamene. Foto: Hana Tonarová

Zastupitelé se na konci července šli podívat do provozu čistírny odpadních Pokládka nové děšťové a splaškové kanalizace a vodovodního potrubí
vod. Foto: Hana Tonarová
v ulici Dlážděná. Foto: Přemysl Tonar

Provádění prací na pokládce nového vodovodního potrubí v ulici Demontace stávajícího dětského hřiště u sokolovny, které ustoupilo
Rybízovna. Foto: Přemysl Tonar
staveništi nové školky. Foto: Přemysl Tonar

Zážitkové hry v rámci letního kempu. Foto: 2x Ludmila Smejkalová
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Součástí kempu byly i vzdělávací programy s hasiči a policií.

