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Každý pátek až do konce října patří v moštárně tradičnímu zpracování ovoce - moštování. Havlíčkova Borová patří k několika posledním místům
na Havlíčkobrodsku, kam mohou lidé přivézt jablka a odvézt si lahodný mošt. S celým procesem se seznámily i mladší děti z mateřské školky, které
moštárnou provedl a kterým dal také mošt ochutnat Karel Sobotka z borovského Českého zahrádkářského svazu. Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Podzim před pár dny začal a můžeme
se „těšit“ na první plískanice. Vzhledem
k tomu, že naše komunikace jsou jedno
velké staveniště, čeká nás místo prachu
pro změnu bláto. Děkuji, že chápete
situaci. Věřte, že osobně se těším, až se
městys příští rok uklidí a vrátíme se do
normálních kolejí.
Stavba kanalizace by měla letos
probíhat až do prosince a poté od ledna

pokračovat přibližně do června.
Samozřejmě vše bude záležet na počasí,
ale už nyní je prostavěno 55 milionů
ze zatím přislíbených 82,2 milionů.
Jen pro zajímavost, do konce roku
mělo být prostavěno 48,4 milionu, což
znamená, že už nyní jsme sedm milionů
nad plánem. A když to půjde dobře, do
konce roku prostavíme ještě minimálně
osm milionů. Nechci vás zahltit čísly,
ale na začátku září u nás proběhla velká
kontrola poskytovatele dotace a úvěru
ze Státního fondu životního prostředí.
Městys byl pochválen, že stavíme nad
plán, protože dnes je u většiny projektů

opačný problém. Zásluhu na tom nesou
všichni, jak sdružení dodavatele stavby,
tak i občané.
Nyní probíhají práce v ulicích
Horecká, Na Výsluní a Horní obec.
Když nás netrápí skála, tak nám
překáží vodovod a skoro u všech
ulic bylo přistoupeno k částečné
nebo úplné výměně vodovodního
řádu. V uličce mezi Horeckou
a Na Výsluní jsme museli přistoupit
k vymělčení nové kanalizace z hloubky
3 metrů na 1,2 metrů, protože by byla
ohrožena statika sousedních domů.
...pokračování na str. 3
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Spolek

Havlíčkova Borová Vás všechny co nejsrdečněji zve na

OD 17:00

V SOBOTU

NA NÁMĚSTÍ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ, ODKUD NÁS
SV. MARTIN NA BÍLÉM KONI POVEDE PRŮVODEM LAMPIONŮ,
KTERÝ UŽ TRADIČNĚ UKONČÍ

OHŇOVÁ SHOW
SKUPINY

NOVUS ORIGO

SKUPINY NOVUS
ORIGO

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 7. listopadu 2020

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.
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Bohužel z toho důvodu bude muset
mít jeden dům čerpací jímku splašků
s výtlakem do nové kanalizace.
Stále platí, že nová ČOV má být
uvedena do provozu v průběhu března
a dubna. Poté budeme moct napojit svá
obydlí do nové kanalizace. S napojením
bude souviset i podpis nové smlouvy
o odběru pitné vody a vypouštění
odpadních vod. Ten, kdo se nebude
chtít napojit na novou kanalizaci, bude
muset dokládat na životní prostředí
v Havlíčkově Brodě, jak s fekáliemi
nakládá. Jsou dvě možnosti: netvořit
je nebo si pořídit bezodtokou jímku
a nechávat si ji vyvážet na ČOV.
Jiná možnost neexistuje! Osobně
doporučuji využít novou kanalizaci,
protože se jedná o nejlevnější variantu,
jak nakládat s tímto druhem odpadu.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Jednu akci máme ukončenou
a druhou stavíme. Tou první byla
modernizace veřejného osvětlení
páteřní Pivovarské ulice a výměna
sloupů v ulici Zahradní a Družstevní.
Náklady dosáhly částky 900 tisíc
korun, z toho dotace z výhry Vesnice
roku 2018 - Oranžové stuhy - pokryje
600 tisíc korun.
Faktem je, že většina lidských obydlí
na planetě je přesvícena. Před čtyřiceti
lety stály lampy v některých obcích

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

KONTROLA Z KRAJE

V minulých Borovských listech
jsme vás informovali o podání žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019. Městys
za rok 2019 žádá o kompenzaci ve
výši 412 tisíc korun za vytěžení více
než 1000 m3 kůrovcového dřeva. Ve
středu 16. září proběhla na úřadě
městyse kontrola z krajského úřadu,
oddělení
Lesního
hospodářství
a myslivosti, odbor Životního prostředí
a zemědělství. Kontrola byla zaměřena
na samotnou žádost, lesní hospodářskou
evidenci, číselníky a fakturaci. Součástí
kontroly byla prohlídka lesních porostů
zasažených těžbou. Na závěr krajští
úředníci vystavili protokol o kontrole,
při které nebyly shledány žádné
nedostatky. Děkuji hajnému panu Petru
Ondráčkovi a ekonomce paní Hošákové
za hladký průběh kontroly.

NÁVRAT SOCHY
SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Na borovské posvícení 6. září
požehnal P. Daniel Kolář opravenou
kapličku a novou sochu sv. Jana

spíše sporadicky, ale lidé během krátké
doby udělali z noci den. Na tom, že má
přesvícenost na zdraví člověka negativní
vliv, se shoduje většina odborníků.
A když slyšíte od významného odborníka,
že pro auta není třeba tolik svítit, když
si svítí vlastními světly, a chodcům stačí
menší výkon pouličního osvětlení, tak
je to minimálně k zamyšlení. Na začátku
září jsme zde měli schůzku s akademiky
a zástupci státních institucí. Na náměstí
to u nás vypadalo jako v malém Fokusu
Václava Moravce. Většina z přítomných
totiž už v jeho pořadu skutečně byla.
Debata probíhala mezi odborníky skoro
pět hodin a zástupkyně ministerstva
životního prostředí nastínila, že
v budoucnu se budou tvořit dotační
tituly právě na modernizace veřejných
osvětlení.
Větší akcí je nové osvětlení po
pokládce nadzemního vedení, které
provádí ČEZ v ulicích Zelenýho,
Kopaninská, Luční a Polní. Zaměstnanci
položili kabely do společného výkopu.
Na to, abychom mohli osadit lampy, je
potřeba projekt, na kterém intenzivně
pracuje projektant. Obsahovat bude
minimálně 50 nových lamp a otázkou
zůstává, jaký zvolíme typ svítidel.
Varianty jsou minimálně dvě a hlavní
slovo bude mít zastupitelstvo. Na
výměnu světel je vypsána 50 % dotace
a my o ni budeme usilovat.
Přemysl Tonar, starosta

Nepomuckého u pivovaru. Právě socha
sv. Jana Nepomuckého byla do kaple
navrácena po dlouhých desetiletích.
Původní sochu zřejmě někdo kdysi
odcizil či nenávratně poničil. Žehnání se
uskutečnilo za účasti asi tří desítek lidí.
Novou sochu světce vytvořil známý
sochař Petr Šebesta ze Světlé nad
Sázavou. Za opravou kaple a pořízením
nové sochy stojí rodina Bartošíkova
z pivovaru, která zde odpracovala
nespočet hodin, za což jí patří obrovské
poděkování. Kaple se díky této rodině
opět proměnila v dominantu u vjezdu
do obce. Městys se bude na pořízení
sochy finančně podílet.

OPRAVY NA HŘBITOVĚ

Během září proběhlo na hřbitově
několik oprav. Firma pana Jiřího
Netolického provedla nátěr plechové
střechy na budově márnice. Střecha
byla očištěna od rezu, omyta a následně
natřena. Další oprava byla svěřena
kamenické firmě Obelisk z Mírovky.
Ta opravila hrob, kde jsou uloženy
ostatky kněží sloužících v Borové.
Hrob byl zcela rozebrán, náhrobek,
obrubníky a desky byly očištěny a znovu
složeny. Dále došlo k obnově nápisů na
náhrobním kameni.
Ing. Josef Nevole, místostarosta
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BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB Municipální
konto
ČSOB
Spořící účet

Zůstatek
účtu k
31. 8. 2020
1 603 483,86
300 808,49
1 500,21
21 106,59

ČNB Účet dotace

1 299 789,46

Fond vodovody

1 621 446,00

Fond kanalizace

2 340 150,00

CELKEM

7 188 284,61

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období srpen - největší příjem
- nenávratný příspěvek od Kraje
Vysočina určený ke zmírnění dopadu
poklesu daňových příjmů ve výši
1.215.000,- Kč
Za období srpen - největší výdaj
- za stavební práce na ČOV ve výši
1.804.437,- Kč

COVID INFO
COVID
linka
Kraje
Vysočina
564 602 602 sedm dní v týdnu od
8 do 22 hodin.
Opatření platná od 5. 10.2020:
* Povinnost nosit roušku ve všech
vnitřních prostorech staveb, mimo
bydliště nebo místo ubytování, v
prostředcích veřejné dopravy a
všech vnitřních akcích.
* Zákaz přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb
v čase mezi 22. a 6. hodinou.
* Ve venkovních prostorách se může
zdržovat pohromadě max 20 osob,
ve vnitřních max 10 osob, nevztahuje
se na výkon práce a podnikání.
* Zákaz zpěvu – na koncertech,
muzikálech, v opeře i ve školách.
Dále také v kostele, kde mají všichni
lidé sedět, a max počet je stanoven
na 100 lidí.
* U stolu v restauraci, hospodě i
kantýně smí u jednoho stolu sedět
max 6 lidí (pokud nejde o členy
rodiny).
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 10. 9. 2020
Omluveni: David Burian, Michaela Chlubnová, DiS., Ing. Karel
Šmíd, Milan Štefáček, Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele. 9-0-0
Dorazil Ing. Karel Tonar.
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-2 (Jiří Halama,
Ing. Karel Tonar)
ZM rozšířilo program jednání o body Složení slibu zastupitele
Městyse Havlíčkova Borová, Dodatek ke kupní smlouvě na
pozemek par. č. 207/2, k. ú. Havlíčkova Borová, Dodatek
ke kupní smlouvě na pozemek par. č. 252/8, k. ú. Peršíkov
a schvaluje rozšířený program jednání. 10-0-0
ZM bere na vědomí rezignaci zastupitele Jana Vambery. Slib
složil nový člen zastupitelstva Ing. Martin Benc a od této
chvíle může hlasovat.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020. 11-0-0
Starosta informoval o žádosti městyse na Kraj Vysočina
o proplacení částky 1,5 milionu korun na stavbu ČOV ze
získané dotace a na Státní fond životního prostředí (SFŽP)
o 2,5 milionu korun za měsíc srpen. Poslední faktura
z dotace od Kraje Vysočina musí být proplacena nejpozději
14. 12. 2020.
ZM bere na vědomí informace o mobilní kalové koncovce
a zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele. Ta bude
předložena na příštím jednání zastupitelstva, neboť je nutné
ji doplnit o minimální požadavky na zařízení, jeho specifikaci
atd. Městys dostal příslib dotace od SFŽP ve výši cca
3,5 milionu korun bez DPH, celkové náklady budou cca
4,4 milionu korun.
ZM revokuje usnesení č. 9/8/2020 ze dne 13. 8. 2020, kdy
ZM schválilo uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č.
06014/2019 se zhotovitelem „Společnost Havlíčkova Borová
splašková kanalizace a ČOV“ na akci „Havlíčkova Borová –
Splašková kanalizace a ČOV“, jehož předmětem je navýšení
ceny díla o 7.619 korun bez DPH. 10-0-1 (Ing. Karel Tonar)
V krycím listu totiž byla početní chyba, takže došlo k novému
přepočtu a navýšení ceny. V technologii byly dále nalezeny
zdvojené položky - starosta uvedl, že je možné v případě
vzniku méněprací použít tyto přebývající finanční prostředky
na vícepráce.
ZM schválilo záměr výstavby splaškové kanalizace v osadě
Peršíkov. 11-0-0
ZM schválilo cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské
činnosti k územnímu řízení na akci Splašková kanalizace
Peršíkov od společnosti PROfi Jihlava spol. s r.o., IČO 18198228,
Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, za nabídkovou cenu
140.000 korun DPH a pověřuje starostu sepsáním a podpisem
smlouvy o dílo. 11-0-0
Dorazily dvě nabídky, kromě té od PROfi ještě od
Ing. Jiřího Novotného ze společnosti IPI s.r.o., IČO 46978135,
Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši
150.000 korun bez DPH.
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 4004
v k. ú. Havlíčkova Borová o výměře 2.108 m2 za cenu 200,- Kč/
m2 bez DPH s Radoslavem T. z Havlíčkovy Borové a pověřuje
starostu podpisem smlouvy a podáním vkladu do katastru
nemovitostí. 10-0-1 (Přemysl Tonar)
Starosta informoval, že Ing. Rauš přepracovává projekt bez
pozemku ve vlastnictví Ondřeje D. z Havlíčkovy Borové.
S majiteli dotčených pozemků probíhá jednání a jsou
uzavírány kupní smlouvy. Smlouva obsahuje podmínku
zpětné koupě, pokud se stavba rozestaví, ale nezkolauduje,
dostanou prodávající finanční kompenzaci. Marie H. z Kralup
nad Vltavou požádala o zanesení podmínky do smlouvy, že
pokud stavba nebude dokončena do 60 měsíců od podpisu
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smlouvy, bude městys platit smluvní pokutu. Radoslav T.
z Havlíčkovy Borové požaduje dát do smlouvy podmínku, že
v případě, že ke stavbě mateřské školy nedojde, pozemek mu
bude vrácen za stejnou kupní cenu zpět.
Starosta uvedl, že brzy budou vypsány dotace na dětská
hřiště, a proto by bylo vhodné na podzim připravit projekt
a případně využít dotaci při přesunu dětského hřiště na
antukové hřiště.
ZM schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-2006477/VB/41, Oudoleň,
rekonstrukce části obce, s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly.
11-0-0
Katastr Havlíčkova Borová zasahuje do blízkosti obce
Oudoleň. V okrajové části pozemku městyse bylo při opravě
uloženo nedorozuměním podzemní vedení NN společnosti
ČEZ Distribuce, která navrhuje zřídit věcné břemeno –
služebnosti, za které městys obdrží jednorázovou náhradu
včetně daně z přidané hodnoty - celkem ve výši 1.210 korun.
ZM neschválilo záměr prodeje části pozemku par. č. 378/3
v k. ú. Peršíkov, z důvodu plánované výstavby splaškové
kanalizace. 11-0-0
ZM bere na vědomí žádost č. j. 1665/2020/MSHB ze dne
10. 9. 2020 a pověřuje starostu sepsáním a podpisem
dodatku kupní smlouvy s Danielem R. z Havlíčkovy Borové
a Lenkou N. z Kněže, s předmětem dodatku, že vlastnické
právo k pozemku par. č. 207/2, k. ú. Havlíčkova Borová, se
převádí pouze na Daniela R. 10-0-1(Přemysl Tonar)
ZM bere na vědomí žádost č. j. 1664/2020/MSHB ze dne
7. 9. 2020 a pověřuje starostu sepsáním a podpisem
dodatku kupní smlouvy s MUDr. Davidem K. ze Žďáru nad
Sázavou a Bc. Barborou K. z Jihlavy s předmětem dodatku,
že vlastnické právo k části pozemku par. č. 252/1 (nové par. č.
252/8), k. ú. Peršíkov, dle schváleného geometrického plánu
č. 142-32/2020, se převádí pouze na paní Bc. Barboru K.
10-0-1(Přemysl Tonar)
Starosta informoval, že je nutné se domluvit se spolky,
jak bude vyřešena nutná oprava elektroinstalace v místní
sokolovně, neboť revizi dle předběžného sdělení již nezískáme.
V případě, že městys zadá zakázku na vybudování nové
elektroinstalace firmě, byla by práce velice drahá, navrhuje
ji udělat svépomocí. Jednalo by se o obnovu elektroinstalace
v přísálí, sále a ve vestibulu. Bez toho nelze pořádat
v sokolovně zábavy, plesy ani školní besídku. Místostarosta
sdělil, že je skutečně potřeba nejprve nechat zpracovat
projektovou dokumentaci, podle které by se postupovalo.
Michal Pavlas uvedl, že je nutné zvolit také někoho, kdo
bude práce koordinovat. Starosta nabídl, že uspořádá
jednání s místními spolky. Dále poprosil majetkovou komisi
o součinnost.
Mluvilo se o možnosti instalace kontejneru na kovový odpad,
škola již plechovky a víčka nevybírá. Starosta uvedl, že nový
kontejner by mohl být umístěn do sběrného dvora. Znovu se
debatovalo o možnosti, aby každý měl doma nádoby na plast,
komunální odpad a papír. Bylo by vhodné se domluvit také se
společností, která vyváží kontejnery s textilem, aby zajížděla
pravidelněji jak pro obsah kontejneru pod úřad městyse,
tak i na sběrný dvůr, kdy je však nutné domluvit se předem
s obecními pracovníky, aby svozovému vozu dvůr otevřeli.
Informace o iniciativě WiFi4EU. Obec získala poukázku v rámci
registrace k iniciativě, kterou financuje Evropská komise,
a má za cíl, aby návštěvníci měli po obci možnost přístupu
k vysoce kvalitnímu a rychlému internetu zdarma – například
ve veřejných prostorách, parcích, náměstí, v úřadech...
Obec získala poukázku v hodnotě 15 000 EUR (cca 400 tisíc
korun). Byli osloveni okolní poskytovatelé internetového
připojení, ale náročnost v administraci projektu je tak velká,
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že nikdo neměl zájem projekt realizovat. Proto městys oslovil
firmu GiTy, a.s., IČO 25302400, Mariánské náměstí 617/1,
617 00 Brno – Komárov, která již má několik úspěšných
realizací za sebou a po technickém jednání podala cenovou
nabídku na realizaci. Nabídka je koncipována tak, aby došlo
k naplnění podmínek projektu bez finanční spoluúčasti obce.
A ze strany obce byla vybrána zařízení, která pro svůj provoz
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nevyžadují licenční poplatky, aby bylo možné bezplatnou
Wi-Fi síť provozovat i po uplynutí udržitelnosti
projektu.
Oslovená
firma
předpokládá,
že
by mohlo dojít k realizaci na přelomu roku,
následně by pro městys, po dobu udržitelnosti
(3 roky) spravovala a uchovávala výše uvedená data pro případ
kontroly orgány WiFi4EU.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 3. 8. 2020

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020. 5-0-0
RM schvaluje dle žádosti Lucie D. z Jihlavy stavební úpravy
rodinného domu v Železných Horkách č. p. 35 na pozemku
par. č. st. 231, k. ú. Železné Horky. 5-0-0
RM schvaluje Tomáši J. z Havlíčkovy Borové odpuštění platby
nájmu z obecního bytu za měsíc srpen z důvodu nedokončené
rekonstrukce. 5-0-0
RM bere na vědomí Společný souhlas - Územní souhlas
a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
na novostavbu rodinného domu v Havlíčkově Borové na
pozemku par. č. 4055/3 v k. ú. Havlíčkova Borová, vydaný dne
30. 7. 2020 stavebním úřadem v Přibyslavi pro stavebníky –
Mgr. Lucii J. z Havlíčkovy Borové a Jana Ch. z Malé Losenice.
RM bere na vědomí Společný souhlas - Územní souhlas

a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na
novostavbu skladu v Havlíčkově Borové na pozemku par.
č. 441/8 v k. ú. Havlíčkova Borová, vydaný dne 31. 7. 2020
stavebním úřadem v Přibyslavi pro stavebníky – Jiřího a Evu
H. z Havlíčkovy Borové.
RM bere na vědomí rozhodnutí Odboru dopravy Městského
úřadu v Havlíčkově Brodě o povolení úplné uzavírky silnice
č. III/3507 u obce Modlíkov, v termínu od 1. 8. 2020 –
31. 10. 2020, žadatel: Raeder & Falge s.r.o., IČ 28714989,
Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice.
RM bere na vědomí žádost Mohameda I. H. z Nymburka
o vyjádření ke stavebním úpravám v objektu čp. 44, Havlíčkova
Borová, spočívající ve výměně oken, vybudování střešních
oken, úpravě fasády a venkovních prostorů před domem.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 13. 8. 2020
Omluven Ing. Josef Nevole a Ing. Karel Tonar

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020. 3-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 26. 8. 2020

Omluven Milan Štefáček
RM schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová o přijetí daru ve výši 19.325 korun od
Anety Holcmanové, Havlíčkova Borová čp. 376, na zájmové
aktivity dětí, kulturní akce, pomůcky pro výtvarnou a pracovní
výchovu dětí v Mateřské škole Havlíčkova Borová. 4-0-0

RM schvaluje stavbu přístřešku s posezením o rozměrech
3 x 3 m u rodinného domu č. p. 261, Havlíčkova Borová dle
žádosti Jiřiny Š. z Havlíčkovy Borové. 4-0-0
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020. 4-0-0
RM bere na vědomí oznámení manželů Josefa a Jany A.
z Peršíkova o výměně střešní krytiny v Peršíkově na č. p. 1.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 31. 8. 2020

Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace
Městyse Havlíčkova Borová – Základní školy a Mateřské

školy Havlíčkova Borová, IČ 70985669, Náměstí 97, 582 23
Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020. 4-0-0

RM schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny
při Základní škole a Mateřské škole Havlíčkova Borová pro
školní rok 2021/2022. Městys zajistí financování zvýšení
kapacity školní družiny za období září až prosinec 2021. 5-0-0
RM uděluje souhlas k demolici kolny na pozemku parc. č. st.
46, k. ú. Peršíkov, na němž bude postaven nový rodinný dům
dle žádosti Josefa a Jany A. z Peršíkova ze dne 14. 9. 2020.
5-0-0
RM ruší nájemní smlouvu ze dne 30. 6. 2020, po vzájemné
dohodě, uzavřenou s Anetou Ř. z Chotěboře a Michalem
R. z Chotěboře, která bude nahrazena smlouvou novou,
uzavřenou pouze s Anetou Ř. Zároveň schvaluje uzavření
dodatku č. 1/2020 k nájemní smlouvě s Anetou Ř. o přijetí
nového člena domácnosti – Michala R. do obecního bytu
č. 7, na adrese Pivovarská 110, 582 23 Havlíčkova Borová.
5-0-0
RM schvaluje žádost Michala R. z Chotěboře o povolení stavby
rodinného domu na pozemku par. č. 85/5, k. ú. Havlíčkova
Borová. 5-0-0

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020. 5-0-0
RM schvaluje žádost Tadeáše H. z Havlíčkovy Borové o souhlas
se stavbou na pozemku par. č. 4171/2, k. ú. Havlíčkova
Borová, a o souhlas s připojením výše uvedeného pozemku
na obecní rozvody vody a dešťové kanalizace, a dále o souhlas
s napojením na místní komunikaci a o souhlas s napojením na
veřejné osvětlení a místní rozhlas. 5-0-0
RM schvaluje žádost Jiřího H. z Havlíčkovy Borové o souhlas se
stavbou na pozemku par. č. 4122/3, k. ú. Havlíčkova Borová,
o souhlas s připojením výše uvedeného pozemku na obecní
rozvody vody a dešťové kanalizace, o souhlas s napojením
na místní komunikaci a o souhlas s napojením na veřejné
osvětlení a místní rozhlas. 5-0-0
RM schvaluje pronájem pozemku par. č. 275/2, k. ú. Peršíkov,
spolku Peršíkovský dráček z. s., IČO 08620822, Peršíkov 20,
582 63 Ždírec nad Doubravou. 5-0-0
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
24. 6. 2020 s Tomášem J. z Havlíčkovy Borové, jímž se mění
cena nájmu 50,- Kč/m2. 5-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 14. 9. 2020

(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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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Odečet vodoměrů

Žádáme občany, aby nám do 15. 10. 2020 nahlásili
stavy vodoměrů, a to včetně fotografie vodoměru. Posílat
můžete jako MMS na číslo 797 812 176 nebo e-mailem na
urad@havlickovaborova.cz, uveďte celé jméno a číslo
popisné. Nebo můžete přinést fotografii v mobilu osobně na
úřad městyse. Kdo nemůže fotografii jakýmkoli z uvedených
způsobů doručit, k němu přijde provést odečet pracovník
městyse.
Vodné a stočné lze uhradit do konce října 2020 buď
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osobně nebo bezhotovostním převodem na účet č.
1122777349/0800. Při bezhotovostním převodu nás prosím
kontaktujte, sdělíme Vám částku a další údaje k platbě.
Z důvodu opatření kvůli šíření koronaviru
upřednostňujeme bezhotovostní platební styk.

Svoz komunálního odpadu

Od 1. listopadu bude svoz komunálního odpadu
(popelnic) probíhat opět každý týden, vždy ve čtvrtek.
Připomínáme, že do konce října je splatná druhá polovina
poplatku za komunální odpad.

Magda Hošáková, ekonom městyse

BIODYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ MÁME PRVNÍ V KRAJI

V září proběhla tiskem zpráva o tom, že
v Havlíčkově Borové máme hlavní ulici
osvětlenou moderním biodynamickým
osvětlením. Svítí od začátku června,
k oficiálnímu přednání díla došlo právě
v září za účasti významných osobností
z vědecké obce, ministerstva životního
prostředí a dalších hostů. Na otázky
odpovídají starosta Přemysl Tonar
a člen majetkové komise Michal
Pavlas.
Co můžeme od tohoto osvětlení
všechno čekat a jak se ovládá?
PT: „Inteligentní“ veřejné osvětlení
nám umožňuje individuálně nastavit
barevnost spektra světla a jeho
intenzitu. Sama lampa obsahuje
komunikační a řídící modul, takže může
pracovat se třemi časovými programy
a umožňuje až sedm změn v rámci
jednoho dne. Můžeme si dokonce
nastavit, s jakým časovým programem
bude konkrétní lampa pracovat.
Všechno probíhá bezdrátově na dálku.
A jak konkrétně se dá těch časových
programů využít?
MP: Osvědčily se nám třeba ve chvíli,
kdy dochází k intenzivní stavební
činnosti, protože jak všichni víme,
staví se tu čistírna odpadních vod
a kanalizace. My díky těmto lampám
můžeme intenzivně celou noc nasvítit
pouze jednotlivá nebezpečná místa,
aniž bychom světelným smogem
obtěžovali celou dlouhou ulici.
Setkala jsem se s pojmem „obecní
systém MaR“. O co jde?
PT: Ten se zde vybudoval v minulých
letech spolu se stavbou teplovodu.
V systému je integrováno ovládání
výměníkových stanic, kotelen obecních
objektů nebo například měření teplot
či koncentrace CO2 v učebnách školy
včetně řízení vzduchotechnických
jednotek pro udržení správného
klimatu v učebnách. Teď je do systému
zařazeno i ovládání veřejného osvětlení
a v budoucnu přibude napojení čistírny,
vodárny a dálkových odečtů vody
a dalších energií. Vše se ukládá a s daty
můžeme pracovat, pozorovat vývoj
u toho, co nás zajímá. A to přímo na
mobilu nebo tabletu.
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Přinesou tato světla nějaké úspory?
MP: LED technologie samozřejmě
přináší úsporu elektrické energie.
V našem případě jsme jimi nahrazovali
sodíkové výbojky o příkonu 100 W.
Nově instalovaná světla jsou rozdělena
na dva světelné segmenty. Konkrétně
60 W modul o chromatičnosti 3 500
Kelvinů (což odpovídá téměř dennímu
světlu) a 40 W modul o chromatičnosti
1800 Kelvinů. Na první pohled se tedy
může zdát, že k úspoře energie vlastně
nedochází. Ale díky řízení osvětlení
nikdy neprovozujeme světla na plný
výkon obou barevných složek.
Aktuálně svítíme na 100 % bílé
složky pouze do 21 hodin a poté se
nám chromatičnost plynule mění do
červené složky. Od večerních hodin
zase postupně snižujeme intenzitu
osvětlení a svítíme jen asi na 70 %, tedy
přibližně 25 W na jeden modul. Teprve
až s blížící se ranní dobou opět měníme
intenzitu a chromatičnost. Většinu noci
tedy svítíme méně než na ¼ původního
příkonu elektrické energie.
Je potřeba zdůraznit, že vedle
ekonomického přínosu je podstatný
i ten ekologický. Náš městys se z části
nachází v památkové zóně a částečně
v CHKO. Poslední dobou je snaha ze
strany CHKO i jiných institucí řešit
znečištění světelným smogem. Proto
jsme rádi, že se nám toto řešení podařilo
nejen prosadit, ale i zrealizovat.

Proč jste ale šli do tohoto osvětlení?
Jste první v kraji...
PT: Tím, že žijeme v malé obci na Vysočině, se nemusíme automaticky vyhýbat moderním technologiím
a trendům. Naše poloha na kraji CHKO
s několika přírodními rezervacemi
v okolí nás snad přímo vybízí k tomu,
abychom se více snažili souznít s přírodou. K realizaci projektu jsme využili
dotaci, kterou obec obdržela v rámci
soutěže Vesnice roku 2018. Podmínkou
přidělení dotace byla investice do infrastruktury. Vzhledem ke špatnému stavu
veřejného osvětlení zejména v některých místních částech jsme se rozhodli
investovat peníze do veřejného osvětlení. Podmínkou byla investice do modernizace, tudíž cca 60 % prostředků

šlo do instalace inteligentního osvětlení
a zbytek do oprav v rámci obce. Původní demontované osvětlení bude použito v rámci oprav veřejného osvětlení
zejména v místních částech Peršíkov
a Železné Horky.
Jak dlouho trvalo, než se celý záměr
stal skutečností?
MP: Paradoxně nejdéle trvala administrativní část projektu. Zastupitelstvo schválilo záměr loni na podzim.
Na konci roku jsme podepsali smlouvu
s generálním dodavatelem osvětlení,
ale zjara nám do toho přišla korona,
a jelikož se dnes elektronické součásti
téměř výhradně vyrábějí v Číně a dalších asijských zemích, byl projekt ohrožen. Samotná instalace světel vlastně
trvala jen asi 3 dny a poté následovala
integrace do našeho stávajícího systému. Dá se říct, že od vášnivé diskuze se
zastupiteli po předání stavby uplynul
přibližně rok. Ale celé je to trochu daň
za to, že jde o pilotní projekt jak pro dodavatele světel, tak dodavatele bezdrátového řešení i instalační firmy.
Co světlům říkají lidé v obci?
PT: Máme různé ohlasy. Někomu se
zdá takové technické řešení zbytečné,
někdo si vlastně ještě ani nevšiml, že
se něco změnilo, ale máme i pozitivní
ohlasy hlavně od lidí, kteří žijí v blízkosti
hlavní komunikace a kteří si všimli,
že jim lampy nezáří tolik do oken, že
ta intenzita je nižší a mají tak lepší
podmínky pro přirozený spánek.
Zajímají se o projekt třeba starostové
okolních obcí?
MP: V rámci předání akce se u nás sešli
dodavatelé světel, bezdrátového řešení
a instalační firmy, ale i řada významných
odborníků například z Astronomického
ústavu Akademie věd ČR. Chvílemi
jsme si připadali jako ve Fokusu Václava
Moravce, který Česká televize odvysílala
v prosinci minulého roku a který se
této problematice věnoval. Zajímavá
byla přednáška a reálné měření pana
Hynka Medřického a jeho týmu. Tohoto
setkání se účastnilo i několik starostů či
zastupitelů okolních obcí.
Hana Tonarová

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

LOGO ROKU KHB. JAK SE VÁM LÍBÍ?

Snad všichni v našem městysi dobře
vědí, že se příští rok ponese v duchu výročí narození Karla Havlíčka. A takové
kulatiny je třeba pořádně oslavit.
Jsme rádi, že vám již nyní můžeme
představit logo,
které budeme
během příštího
roku vídat asi
hodně často –
jde o logo oslav,
které
bude
k vidění na prezentačních materiálech, webu,
sociálních sítích
a mnoha dalších
místech. Jeho

autorem je Klára Nejedlá. Tedy, jak se
vám líbí?

KALENDÁŘ BUDE!

A co nejbližšího se namátkou chystá? Již během podzimních měsíců by
měly být k dispozici nové týdenní kalendáře našeho městyse – jejich tématem
bude minulost. Ano, víme, že podobný
nápad městys už v minulosti zdařile realizoval, ale ruku na srdce: proč ne ještě
jednou? Vždyť je třeba si připomínat,
jak naše obec vypadala před lety, jak se
v ní asi žilo a jak si některá místa pamatují lidé dříve narození.
Ale když už jsme u oslav Karla Havlíčka, pochopitelně nebude tentokráte
chybět ani důraz na našeho nejslavněj-
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šího rodáka. Prostřednictvím kalendáře
si každý z nás bude moci zopakovat důležitá a zajímavá data a události z jeho
života. Věříme, že kalendáře na příští
rok se stanou dobrým pomocníkem
i oblíbenou připomínkou zašlých časů
nebo možná milým vánočním dárkem.
Kalendáře si pochopitelně budou
moci zakoupit i lidé, kteří nežijí v Havlíčkově Borové trvale. Při té příležitosti bychom byli rádi, kdyby nám rodáci, kteří
se u nás v městysy nevyskytují často,
poslali své adresy a kontaktní údaje,
abychom jim mohli včas zaslat pozvánky a avíza na oslavy a akce, kterých
bude příští rok (snad) dost a dost.
Kontakt: urad@havlickovaborova.cz,
telefon: 797 812 176.

Jakub Janáček

ÁČKO TŘIKRÁT V ŘADĚ PROHRÁLO. BÉČKU SE NEDAŘÍ
DOMA. V SOUTĚŽÍCH MÁME HNED TŘI TÝMY DĚTÍ
TJ SOKOL informuje
Fotbalové soutěže, ve kterých má TJ
Sokol Havlíčkova Borová hned pět družstev, jsou zhruba v polovině podzimní
části. Družstvům mužů se momentálně
daří střídavě, pozitivem jsou týmy dětí.
Za zmínku stojí, že muži získali do svého
kádru hned dvě velmi zajímavé posily.

A TÝM:

V posledních kolech ztratilo
borovské áčko poněkud dech a střelecký
apetit. V době uzávěrky tohoto vydání
Borovských listů totiž mělo za sebou
hned tři nevydařené zápasy, které jej
poslaly do spodní poloviny tabulky.
Nejprve nechala Borová všechny
body na půdě posledního Tisu, pak
po střelecké impotenci a pokaženém
závěru utkání prohrálo s Antonínovým
Dolem a nakonec odjelo s prázdnou
i z Habrů. Prohry mrzí o to víc, že šlo
o zápasy s týmy, které pravděpodobně
také budou hrát spíše ve spodních
patrech soutěže. Borová nyní také
získala hned dvě zajímavé posily ze
ždíreckého Tatranu. Nejprve mladého
Jiřího Veselského (ten již nastoupil ve
dvou posledních utkáních) a čerstvě
i svého odchovance Kamila Štukhejla.
Snad se jim oběma bude u nás dařit.
Tis – Havlíčkova Borová 2:0
Havlíčkova Borová – Antonínův Důl 0:1
Habry – Havlíčkova Borová 2:0

B TÝM:

Výsledky borovské rezervy jsou jako
na houpačce a je zarážející, že Borová
v současném ročníku dosud ve III. třídě
nedokázala zvítězit na vlastní půdě.
Zdviženým prstem může být zejména
poslední zápas doma se Sobíňovem,
který domácí doslova prošustrovali po

prachmizerném výkonu. Naopak vždy
potěší plný bodový zisk z derby ve
Vepřové. I béčko tak nyní spíše spadá
do dolní poloviny tabulky a do konce
podzimu bude muset ještě vytěžit
několik potřebných bodů, aby před
zimní pauzou získalo klid.
Havlíčkova Borová – Veselý Žďár 3:3
(Antl, Šmíd, D.Fruhbauer)
Vepřová – Havlíčkova Borová 0:1
(Janáček)
Havlíčkova Borová – Sobíňov 0:3

STARŠÍ ŽÁCI:

Nové zkušenosti čerpají v letošní
sezóně také naši starší žáci, kteří svoji
současnou soutěž okusili opět po
dlouhých letech (dlouhé roky bylo
v Borové pouze družstvo mladších
žáků). A věkové i fyzické rozdíly mezi
jednotlivými týmy jsou pochopitelně
velmi znatelné. Navíc před sezonou
se do týmu zapojilo několik nových
tváří a v této kategorii potřebuje hra
i výsledky svůj čas. Starší žáci však tvrdě
a ve velmi slušném počtu trénují a jsme
pevně přesvědčeni o tom, že výsledky
se dostaví. Nyní je tým na dvanáctém
místě čtrnáctičlenné tabulky.
Golčův Jeníkov – Havlíčkova Borová
14:0
Přibyslav – Havlíčkova Borová 11:2
(Lipavský 2)
Havlíčkova Borová – Šmolovy odloženo

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:

Dalším
novým
týmem
v havlíčkoborovském fotbale je starší
přípravka. I jí již začala mistrovská
soutěž, které je vedena formou
turnajů, evidují se pouze výsledky
a netvoří se žádné tabulky pořadí. Jsme
velmi rádi, že se nám podařilo družstvo
založit, protože děti potřebují primárně

hrát ve své věkové kategorii se soupeři
herně i fyzicky podobnými, jsou více na
míči a mohou lépe tvořit hru. A nutno
dodat, že hra naší starší přípravky
není vůbec špatná. Týmu, který má za
sebou tři turnaje (soupeři 2 x Přibyslav,
2 x Habry, Ledeč nad Sázavou,
Šlapanov) se daří střílet dost branek
a vidíme i hodně zajímavé individuální
výkony. Nedostatkem však je absence
stálého trenéra týmu, proto – přidejte
se k nám!

Mladší přípravka (ročníky 2012
a mladší):

Soutěž – vedená (podobně jako
u starší přípravky) formou turnajů bez
konečných tabulek – jsme s mladší
přípravkou hráli i volni. I pro letošní rok
se nám daří udržet hned dva týmy (hrají
souběžně na dvou hřištích), což se nedaří
ani některým výrazně větším městům.
Výsledky nejsou vůbec důležité,
podstatné je, že nám na tréninky
chodí hodně dětí a klub jim poskytuje
velmi dobré podmínky. Samotnou
hru se snažíme v této kategorii vést
k individuálnímu rozvoji techniky,
obecné
pohybové
připravenosti
a hlavně zábavnou formou. Zkrátka děti
má fotbal hlavně bavit. Nyní máme za
sebou tři mistrovské turnaje (soupeři
Přibyslav/Víska, Habry, Lípa, Golčův
Jeníkov, Ledeč nad Sázavou) s velmi
divokými výsledky, které jsou však u
této věkové kategorie naprosto běžné.

Do našich dětských týmů velmi rádi
vezmeme kluky i holky jakéhokoliv
věku. Co je třeba? Jen chuť si jít zahrát.
Uvítáme také další dospělé, kteří by se
chtěli na chodu dětských týmů podílet.
Stačí přijít na trénink nebo zavolat na
737 480 777 nebo na 605 171 232.
Jakub Janáček
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VÝSTAVA NA STROMECH
Výstava
na
stromech
je
celorepublikový výstavový happening,
který se koná během Týdne důstojné
práce a upozorňuje na ožehavá témata
naší každodenní spotřeby. Důstojná
práce neboli důstojné pracovní
podmínky ctí svobodu, spravedlnost
a jistotu. Jde o takovou práci, při níž
jsou chráněna práva pracovníků, kteří
dostávají odpovídající odměnu a těší se
adekvátnímu sociálnímu zabezpečení.
Zajištění důstojné práce pro všechny
se tak stává jedním z nejúčinnějších
způsobů, jak bojovat s globální
chudobou a s ní spojenými problémy,
jako jsou například dětská práce,
utlačování ženských práv atd.
Letos se v týdnu od 3. do 10. října
2020 uskuteční již 6. ročník zaměřený
na změnu pracovních podmínek, které
s sebou v blízké budoucnosti přinese
automatizace a robotizace. Výstavu
na dvanácti plakátech si prohlédnete
na stromech u náměstí a směrem ke
kostelu. Více informací o letošním
i ročnících minulých se dozvíte na
https://www.nazemi.cz/cs/vystava-nastromech.
Mgr. Michaela Frühbauerová

ZDRAVÁ ŠKOLA
Letošní, v pořadí již sedmá dotace
Zdravé školy s názvem Zážitky z našeho
regionu, byla naplánována přesně tak,
jak vypovídá samotný název – poznat
známá místa našeho kraje. Bohužel
situace s covidem těmto akcím nepřála,
takže poskytovatel dotace Kraj Vysočina
prodloužil termín čerpání. Jenomže
situace nyní na podzim je obdobná,
takže s politováním musím konstatovat,
že část dotace (podobně jako jiné školy)
jsme nuceni vrátit. Některé aktivity
jsme absolvovali (preventivní programy
Spektra Žďár nad Sázavou, programy
v zábavném třebíčském science centru
Alternátor), některé jsme museli zrušit
– společný sportovní kurz v Daňkovicích
se ZŠ Krucemburk, plavání ve Žďáru nad
Sázavou). V roce 2021 budeme opět
žádat finanční prostředky na obdobné
akce, ovšem uvidíme, zda Kraj vůbec
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finance uvolní a situace je poté dovolí
čerpat.

KOOPERATIVNÍ UČENÍ
Všichni učitelé z naší školy a ze
Základní školy v Krucemburku se
hned v úvodu školního roku sešli
na společném semináři s názvem
Inovativní kooperativní a párové formy
ve výuce. Cílem semináře, který vedl
kolega z Rychnova nad Kněžnou Lukáš
Heřman, bylo získat nové náměty do
vyučování. Učitelé se tak na odpoledne
stali žáky a mohli si prakticky
vyzkoušet řadu aktivit a metod, které

v případě, že se je rozhodnou využít,
povedou k zábavnějšímu osvojování
a procvičování učiva.

ÚŘAD PRÁCE
Už
tradičně
naši
deváťáci
v rámci volby povolání navštívili
havlíčkobrodský Úřad práce, konkrétně
Informační středisko pro volbu povolání.
Po krátkém teoretickém úvodu se
věnovali profesnímu testu, ve kterém
spontánně řešili osobní vztah k různým
pracovním a studijním činnostem.
Hned po odevzdání testu se každému
jednotlivě věnovaly Ing. Šachová a Eva

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Malá. Na základě výsledků konzultovaly
se žáky vhodná povolání, nároky
a požadavky na jednotlivá povolání,
pracovní činnosti v konkrétních
oborech, vzdělanostní předpoklady
a způsobilosti pro výkon povolání,
osobnostní a zdravotní předpoklady,
a také uplatnitelnost a perspektivy
jednotlivých povolání na trhu práce.
Většině deváťáků se jejich plány

ČÍSLO

2

s volbou povolání potvrdily,
někteří dostali nový námět
k přemýšlení, ale rozhodně
všichni vědí, že hlavní díl
zodpovědnosti
při
volbě
povolání leží především na nich.
Mgr. Jana Žáková, výchovná
poradkyně

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ VOZÍ RÁNO DĚTI DO ŠKOLY A ŠKOLKY
A ODPOLEDNE JE OPĚT VYZVEDÁVAJÍ, ABY NEJEZDILI AŽ PŘED
VCHOD ŠKOLY NEBO KOLEM VCHODU. OD 6.30 HODIN A POTÉ
I ODPOLEDNE JE ZDE POMĚRNĚ VELKÁ KONCENTRACE DĚTÍ, KTERÉ
CHODÍ DO ŠKOLKY, DRUŽINY, OD AUTOBUSŮ A NAOPAK, A PROSTOR
KOLEM ŠKOLY BY MĚL BÝT BEZPEČNÝ HLAVNĚ PRO NĚ.
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ
Martina Brychtová, ředitelka školy

NOVINKY ZE ŠKOLKY
V úterý 1. září jsme ve školce zahájili
nový školní rok 2020/2021. Opět se
po prázdninách bezezbytku naplnila
kapacita školky do počtu čtyřiceti dětí.
Otevřely se obě třídy. Třída předškoláků,
Dráčků, v budově ZŠ a třída mladších
dětí, Žabiček, v budově MŠ. První
školní den byl pro většinu dětí ze třídy
Žabiček prvním samostatným krůčkem
do života. Rodiče je na školku dobře
připravili, a tak slziček nebylo mnoho.
Do třídy předškoláků se děti už těšily.
Nejen na své kamarády, s kterými se
někteří neviděly celé prázdniny, ale také
na společné hry, práci, zábavu i legraci.
Paní učitelky připravují nové výchovně
vzdělávací projekty, aby dětem co
nejvíce obohatily čas prožitý ve školce.
Moc nás všechny mrzí, že v letošním
školním roce nemůžeme realizovat
čtenářský projekt „Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj“, který dětem
umožňoval setkávat se s našimi seniory.
Současná koronavirová epidemie nám
to prostě nedovolí.
Krásné a teplé poslední letní dny
jsme využili k vycházkám, které přímo
sváděly k vyhledávání a pozorování
nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny
na zahrádkách a políčkách. Také
do školky si děti na ukázku přinesly
výpěstky ze svých zahrad a snažily
se je vnímat všemi smysly. Prohlížely
si je, ohmatávaly, přivoněly si k nim
a samozřejmě i ochutnávaly. Dráčci si
ve školní cvičné kuchyni uvařili dýňovou
polévku a upekli jablečný závin. Žabičky
si připravily čerstvý mrkvový salát,

Spojené třídy se vydaly na 1. exkurzi do ekotechnického
centra Alternátor v Třebíči. Foto: ZŠ

ochutnaly
smažené
bramboráky, místní moštárnu. Děti sledovaly při
pochutnaly si na jablečném závinu a po práci pana Karla Sobotku, který jim celý
palačinkách promazaných švestkovým proces moštování ukázal, vše vysvětlil
povidlím se jen zaprášilo. Chodíme a nakonec si všichni připili čerstvým
na delší vycházky, všímáme si krás moštem plným zdraví prospěšných
podzimní přírody a začínáme sbírat vitamínů.
různé podzimní přírodniny. Je toho
Žabičky zahájily dva nové celoroční
opravdu hodně, co stihneme.
projekty. Ten první se jmenuje „Máme
Již koncem prázdnin, ve středu rádi večerníčky aneb Večerníček slaví
26. srpna, se v mateřské škole konala 55. narozeniny“ a je to čtenářský
přednáška na téma „Problematika projekt. Ten druhý jsme nazvali „Naše
poruch autistického spektra u dětí“. jabloň“. Je to přírodovědný projekt
Zájem byl obrovský jak ze strany rodičů, a budeme v něm dlouhodobě sledovat,
tak i veřejnosti. Hodinové vyprávění pozorovat a slovně popisovat změny
odborníků z Integračního centra Sasov jedné jabloně v průběžném sledu
(Jihlava) bylo zajímavé, pro většinu ročních období.
zcela nové a určitě přínosné.
kolektiv MŠ
V úterý 15. září se třída Dráčků
vypravila
do
bramborárny
v
Zemědělské
a. s. Paní Monika
Wasserbauerová
je
provedla
celým areálem.
Děti obdivovaly
o b r o v s k é
h r o m a d y
brambor a na
vlastní oči se
přesvědčily, jak
dlouhou cestu se
musí brambory
kutálet,
než
se
dostanou
do pytlů a ke
konzumentům.
V
pátek
25. září třída
Žabiček navštívila Žabičky se učí poznávat základní druhy ovoce a zeleniny. Foto: MŠ
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Martin Benc: Na Beskydskou sedmičku nijak netrénuji

S parťákem Honzou zvládli 101,5 km a obsadili 34. místo z 209 dvojic ve své kategorii

Za sedmero horami... Takhle obvykle
začínají klasické české pohádky.
Stejné hrdinství prožily – ovšem bez
pohádkových příkras – zhruba tři
tisícovky účastníků letošní B7, tedy
Beskydské sedmičky. Mezi nimi i Ing.
Martin Benc z našeho městyse.
Kilpi Beskydská sedmička je extrémní
horský závod jednotlivců a Mistrovství
České republiky v horském maratonu
dvojic pořádaný pod hlavičkou České
asociace extrémních sportů. Letos
se ve dnech 28. – 30. srpna konal její
11. ročník. Závod byl odstartován na
Atletickém stadionu v Třinci a cílem
závodníci proběhli na Náměstí míru ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
Trasa vedla přes hlavní vrcholy
Beskyd. Ty jsou seřazeny takto: Malý
Javorový 945 m n. m., Velký Javorový
1031 m n. m., sedlo Pod Velkým
Lipovým 925 m n. m., traverz Travný
v cca 1000 m n. m., Kykulka 995 m n. m.,
Lysá hora 1324 m n. m., Smrk 1276 m n.
m, Čertův mlýn 1205 m n. m, Tanečnice
1084 m n. m., Radhošť 1129 m n. m.,
Velký Javorník 918 m n. m. Závod
probíhá jednak mezi jednotlivci, ale
soutěží i dvojice – ženské, mužské nebo
mix, celkem v 7 věkových kategoriích.
Letos se na start postavilo
486 jednotlivců a 1218 dvojic. Závodníci
postupují po turistických značkách
a zpevněných lesních cestách podle
pevně stanovené a značené trasy,
k navigaci smí použít jakoukoli mapu,
buzolu, kompas nebo GPS navigaci.
V průběhu celého závodu nesmí
přijmout jakoukoliv pomoc mimo
vyhrazené prostory. Jakákoliv taková
pomoc je trestána diskvalifikací. Trasa
musí být absolvována do 30 hodin od
startu. Hned v úvodu můžeme prozradit,
že z uvedených 486 jednotlivců závod
dokončilo 323 a z 1218 dvojic dokončilo
676. Zbylí byli tzv. DNF čili nedošli do
cíle nebo DQ čili diskvalifikováni pro
porušení některého z pravidel závodu.
Martine, jak ses k B7 vůbec dostal?
Úplně náhodou v roce 2016, kdy
jsem se při oslavě bavil s kamarádem
Markem Ondráčkem. Právě on hledal
parťáka na B7 a navrhl mi, zda nechci
absolvovat pochod, na který nikdy
nezapomenu. Po prvotním váhání jsem
souhlasil, trasa tehdy měřila kolem
95 km s limitem do 29 hodin.
Je vidět, že tě to napoprvé nezlomilo.
Jak to bylo s těmi dalšími ročníky?
Poprvé jsem šel tedy v roce 2016 se
zmíněným Markem Ondráčkem, kdy se
nám trasu podařilo zdolat za 20 hodin
a 15 minut. Dalšího absolvování jsem
se dočkal až roku 2019, kdy se nám
podařilo zaregistrovat se do závodu
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s kolegou z práce, Janem Krejzou. To
jsme stihli trasu za 20 hodin a 5 min. Tak
jsme se rozhodli, že to letos dáme pod
20 hodin. To jsme ovšem netušili, že se
trasa prodlouží na 101,5 km a budeme
čelit rozmarům počasí od deště přes
silný vítr až po mlhu, takže jsme se letos
dostali na čas 23 hodin a 24 minut.

To je určitě obdivuhodné! Blahopřeji!
Vím, že se nezalekneš žádné fyzické
práce, ale přece jen tohle je určitě jiné
kafe. Jak trénuješ ?
Nijak zvláštně netrénuji ani neběhám,
jediný můj trénink spočívá v tom, že
rád jezdím na kole a občas vyrazíme
na nějakou pěší túru. Z mé strany to je
spíše takový pochod na pohodu.
No, 100 kilometrů na pohodu... Co
nějaké podpůrné prostředky? Myslím
samozřejmě
sportovní
vybavení
a podobně.
Co se vybavení týče, je dobré mít hůlky.
Bez hůlek bych závod asi nezvládl.
Člověk musí mít povinnou výbavu,
jako jsou 2 čelovky a náhradní baterie,
protože se jde přes noc, ALU folii, nějaké
náplasti a letos samozřejmě roušku
na občerstvovací stanice. Trochu vody
a nějaké dobroty, aby člověk
vydržel do další občerstvovačky.

neskutečně dobije baterky, ale hlavně,
už se pomalu blížíme k cíli.

Mluvil jsi o občerstvovacích stanicích.
Máš nějakou přibližnou statistiku,
kolik jsi toho během závodu snědl
a vypil?
No, letos jsem vypil kolem 10 litrů
tekutin, od čisté vody přes iontové
nápoje až po Kofolu. Pití si nesu přes
trasu sám a doplňuji si ho v údolích na
občerstvovacích stanicích. Na jídlo jsem
si většinou vystačil s čokoládovými
tyčinkami a ovocem a zbytek jsem
doplňoval taky v údolí, kde byl výběr od
ovoce přes různé tyčinky až po chleby
namazané škvarkovou pomazánkou
se salámem. Ve stanici na Ostravici
a Pustevnách byla k dostání káva
a vývar s nudlemi.
Přiznej se, co nohy, co hlava? Dostavila
se krize? A jak jsi ji vyřešil?
Únava se dříve či později vždy dostaví.
U mne to bylo kolem Lysé hory, kdy
mě začalo bolet koleno. Naštěstí jsem
ho pomocí Francovky a Ibalginu uvedl
do stavu, že jsem mohl pokračovat.
Během trasy, kdy začalo pršet a my
zpocení a promočení zároveň, ve
3 hodiny ráno stoupali na horu Smrk, se
začala dostavovat spíše psychická krize,
kdy jsem měl opravdu
chuť skončit. Naštěstí
pak přestalo pršet
a začalo svítat, tak se
nálada rychle zvedla
a pokračovali jsme až
do zdárného konce.

Jak se do letošního
ročníku
promítlo
n e b e z p e č í
koronaviru?
Letošní závod byl kvůli
současné
pandemii
upraven jako časovka,
kdy se nestartovalo
hromadně, ale po
vlnách, kvůli menší
koncentraci
lidí.
Bylo
překvapující,
jak všichni závodníci
Martin Benc na trase Beskydské sedmičky. Foto: archiv Martina Bence i doprovod dodržovali
předepsaná pravidla,
roušky, rozestupy atd.
Jak bys přiblížil trasu z hlediska
náročnosti? Dá se vůbec mluvit I během závodu, kdy bylo nutné na
občerstvovacích stanicích mít rovněž
o lehčích a obtížnějších částech?
Která část trasy je obtížná a která ne, roušky, bylo všechno dodržováno.
nelze jednoduše určit. Pro mě byla Musí to být v každém případě vítězný
nejtěžší část závodu po fyzické stránce, pocit dorazit až na náměstí do
když jsme zdolávali Lysou horu z Krásné Frenštátu!
přes Malenovice v neskutečně prudkém Nejhezčí pocit je, když na frenštátském
větru. Mezi lehčí a příjemnější pasáže náměstí dojdete a zdoláte poslední
patří trasa okolo Pusteven a Radhoště, metry, dav lidí aplauduje a vy si
kde je vyšší koncentrace turistů, kteří ač uvědomíte, že máte za sebou 101,5 km,
vás neznají, tak povzbuzují, a to člověku
...pokračování na str. 11

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
...pokračování ze str. 10

že se to podařilo a hlavně že to člověk
přežil.
Martine, ještě jednou velká gratulace,
jsme na tebe pyšní. Přeji Ti hodně

NOVINKY Z
KNIHOVNY
Zimní otevírací doba

Sezóna se nám chýlí ke konci
a otevírací doba muzea a knihovny se
v zimních měsících zkrátí.

OTEVÍRACÍ DOBA
říjen
Úterý - sobota:
Neděle:

9 - 16 hodin
13 - 16 hodin

listopad - únor

Pondělí - středa: ZAVŘENO
Čtvrtek - sobota: 9 - 16 hodin
Neděle:
ZAVŘENO
Ve státní svátek připadající na
čtvrtek - sobota je otevírací doba od
13 do 16 hodin.

PODZIMNÍ BURZA KNIH
Vzhledem k vypodařené minulé
burze jsme se rozhodli pro další,
tentokrát uspořádanou spíše z vašich
knih, na které se vám doma jen práší,
ale jiným lidem by udělaly radost.
Pokud tedy máte doma přebytečné
knihy, můžete je věnovat do burzy
knih. Knihy můžete kdykoliv přinést
k nám do muzea, nebo popřípadě
i v čase konání burzy přímo do
hasičárny. Burza se bude opět konat
v hasičárně v sobotu 21. listopadu
a v neděli 22. listopadu v čase od
14 do 17 hodin.

dalších sportovních úspěchů! Děkuji
za rozhovor.
Martin skromně zmínil dosažený čas
23 hodin 24 minut a 21 sekund. Že jde
o kvalitní výsledek potvrzuje fakt, že
se svým parťákem Honzou tak obsadili
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34. místo z 209 dvojic ve své kategorii
a 133. místo z 662 v kategorii všech
mužských dvojic. Takže, klobouk dolů,
Martine, a příští rok budeme zase držet
pěsti!
S Martinem si povídala Jana Žáková

MEDAILE Z PAMÁTNÍKU K. H. B.
Mezi archivními materiály našeho muzea nejsou nutně pouze psané dokumenty,
což asi může leckoho překvapit. Mezi nejcennější hmotné předměty patří pět
pamětních medailí, vyrobených k různým jubileím K. H. B. a dalším slavnostem.
Začněme hned tou nejvzácnější. Pochází
z roku 1911 a byla vyrobena v USA k příležitosti
odhalení pomníku Borovského v Chicagu.
Muzeu ji věnoval podle darovacího listu Zdeněk
Štěrba ze Žďáru nad Sázavou. Na líci je vyražena
silueta sochy i celého honosného památníku se
jménem Karel Havlíček. Na dolním okraji přední
strany navíc stojí ještě „Douglas Park, Chicago,
Ill [zkratka pro stát Illinois, pozn. autora], 1911“.
Rub medaile je holý, pouze u dolního okraje nese
nápis výrobce, kterým byl „Karel Malík, jeweler,
1419W.18TH.ST.[adresa ulice] Chicago“. Nejen,
že se taková socha, jakou máme na náměstí,
dostala za oceán, ale také něco malého z druhé
strany Atlantiku se dostalo k nám! Socha již dnes
nestojí v Douglasově parku, ale na nábřeží jezera
Michigan před velkým Adlerovým planetáriem.
Další čtyři bronzové medaile jsou již domácí výroby, první byla navrhnuta
a vyrobena J. Pálavským roku 1968 jako medaile města Havlíčkův Brod za zásluhy.
Přední stranu zdobí profil Karla Havlíčka a dům Havlíčkových v Brodě na náměstí,
na rubu je v duchu doby znázorněna rozestavěná továrna s jeřábem a u ní erb
Brodu.
Třetí medaile byla vyrobena k 30ti letému výročí „osvobození Československa
sovětskou armádou 1945-1975“. Na rubu je erb a nápis: „Havlíčkův Brod“. Čtvrtá
medaile byla vyrobena pravděpodobně roku 1977 na připomenutí „700. výročí
udělení městských práv Havlíčkovu Brodu 1278-1978“ a přední stranu zdobí opět
profil Karla Havlíčka, vystouplý mírně dopředu. Na rubu je opět erb Brodu, kolem
kterého jsou jména významných rodáků a komunistické hvězdy. Poslední medaile
vyhotovená M. Knoblochem (nar. 1921) z blíže neznámých důvodů pravděpodobně
také pro Havlíčkův Brod má na líci pouze profil K. H. B. s daty 1821-1856 a na rubu
ornament listnatého stromu, pravděpodobně lípy.

Ondřej Neubauer

Simča Karásková

DIGITÁLNÍ ARCHIV PAMÁTNÍKU
Náš Památník má ve svých fondech
řadu
autentických
dokumentů
pocházejících z 19. a 20. století.
Vzhledem k jejich křehkosti tyto
dokumenty sice nezpřístupňujeme
fyzicky,
ale
díky
moderním
technologiím si je nyní můžete
prostudovat v digitalizované podobě
(PDF). V našem digitálním archivu si
také můžete prohlédnout i hmotné
předměty, např. pamětní medaile
ad. Archiv najdete na adrese:
https://rodny-dum-karla-havlickaborovskeho-archiv.webnode.cz/
Ondřej Neubauer
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DEN JAK NOHA NA BOROVSKÉ FAŘE SE VYDAŘIL

V sobotu 12. září 2020 se v areálu
havlíčkoborovské fary uskutečnila akce
s názvem Den jak noha. Počasí vyšlo
opravdu skvěle a na faru dorazilo během
celého odpoledne přes 80 návštěvníků.
Někteří přišli cíleně na přednášky
fyzioterapeutky Martiny Víchové, která
usnadnila svým poutavým odborným
výkladem
výběr
bot
mnohým
maminkám, když upozornila, na co si
mají dávat pozor.
Pro děti byla připravena řada aktivit,
které slavily úspěch nejen u těch
menších účastníků, ale i těch dospělých.
Prošli si několik aktivních chodníků,
nechali se hýčkat v lázních, otiskli nohu
na strom pro Achilleus a vytvořili si
obrázek s otiskem vlastní nohy. Děti
za absolvování všech disciplín dostaly
drobnou odměnu. A kdo chtěl, mohl si
za malý příspěvek vytvořit senzorický
chodník na doma.
Celá akce měla pomoci nejen těm,
kteří ji navštíví, ale hlavně spolku
Achilleus, který sdružuje děti i dospělé
s vrozenou vadou nožiček – Pes
equinovarus congenitus, zkráceně PEC,
které i v Borové a okolí mezi sebou
máme. Nejen, že jsme si tuto vadu
v rámci jedné přednášky přiblížili, ale
v průběhu odpoledne mohli všichni
návštěvníci spolku Achilleus přispět či
si zakoupit krásné věci z jejich e-shopu,
například trička, kabelky, polštářky či
placky.
Vzhledem k charakteru akce ale
toto odpoledne mohlo proběhnout
hlavně díky finančním i věcným darům,
za které děkujeme všem sponzorům
– jmenovitě Havlíčkova Borová

zemědělská a.s., BagiFloor, SP Mont podpoříme spolek Achilleus částkou
s. r. o., Městys Havlíčkova Borová, 10.000 korun (ve které je výtěžek
Amylon, a. s., Coop HB. A v neposlední z dražby) a díky prodeji krásných věcí
řadě děkujeme také Lence a Mirkovi s logem Achillea pak poputuje na jejich
Janáčkovým z Oudoleně (z firmy účet ještě částka 7.095 korun. Kdo by
Jamotech s. r. o.), kteří věnovali do ještě chtěl přispět, může poslat peníze
dražby originální balanční desku Mikka přímo na jejich transparentní účet:
s logem spolku Achilleus. Ta se vydražila 2101507299/2010.
za krásných 3.555 Kč a následně byla
věnována přímo spolku Achilleus. A kdo Ještě jednou velké díky všem dárcům,
by si takovou balanční desku chtěl též sponzorům i pořadatelům! Klára Vencová
pořídit a neměl to štěstí si ji vydražit,
může kontaktovat
samotné výrobce
nebo si o podložku
napsat Ježíškovi.
I když akci
pořádal Divadelní
spolek
JenTak,
zapojili se do
příprav i samotné
akce lidé z dalších
borovských spolků
a stejně tak i z řad
jednotlivců. Všem
pomocníkům,
ať už pomohli
jakkoliv,
bych
chtěla z celého
srdce poděkovat.
Za sebe můžu
říct, že to byla
vydařená
akce,
kterou si snad
každý
užil,
a navíc jsme ještě
pomohli
dobré Lenka Janáčková (zleva) darovala balanční podložku, která byla vydražena
věci. Díky všem a výtěžek přednán spolku Achilleus. Přednášet přijela fyzioterapeutka
Víchová a dorazila také ortopedka MUDr. Monika Frydrychová.
n á v š t ě v n í k ů m Martina
Fyzioterapeutku Danielu Hamerníkovou a iniciátorku akce Kláru
a
sponzorům Vencovou asi netřeba představovat... Foto: Klára Nejedlá

BURZA VYBAVILA DĚTI NA ZIMU

Burza oblečení přilákala tentokrát rekordní počet maminek. Foto: Klára Vencová

12

Burza, která se uskutečnila začátkem září již tradičně v hasičárně, byla
z našeho pohledu organizátorek zatím
nejúspěšnější. Celkem nabízelo oblečení po svých dětech 34 prodejkyň
a nakupovat přišlo více než 80 maminek, tet i babiček. Ty nakoupily oblečení za bezmála 27 tisíc korun. Nabízeno
bylo 1896 kusů oblečení a bot, hraček
či potřeb pro miminka, prodalo se
512 věcí, takže 27 % z celkového počtu.
A to vůbec není špatný výsledek.
Jsme maminky, které burzu organizují nezištně a ve svém „volném“ čase,
a z legrace si říkáme Sbor dobrovolných
matek. Největší odměnou pro nás je, že
můžeme jiným maminkám zprostředkovat oblečení pro děti za přijatelné
ceny, že oblečení využije ještě někdo
další a nekončí zbytečně v popelnicích,
protože většina kousků byla velmi pěkná a nezničená.
Všem, kdo nám pomohl, velmi děkujeme, také děkujeme úřadu městyse,
že nám odpustil platbu za pronájem.
Za organizátorky Michaela Chlubnová
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CHARITATIVNÍ POCHOD MEZI DVĚMA SVĚTY POMŮŽE
PŘÍMO TAM, KDE JE TO POTŘEBA

První víkend v září proběhl druhý
ročník dobročinného pochodu Mezi
Dvěma Světy. S ohledem na současnou
pandemii COVID – 19 se letošní ročník
nekonal tak jako vloni na Velkém
Dářku, jelikož zdraví účastníků bylo pro
pořadatele pochopitelně na prvním
místě.
Každý se však mohl během celého

víkendu bez obav zúčastnit kdekoliv
v místě svého bydliště a pomoci svým
pohybem potřebným. Za každý ušlý či
uběhnutý kilometr totiž byla vypsána
odměna 5 korun až do maximální
částky 15 tisíc korun.
Cíl byl tedy jasný. Společným úsilím
zdolat vzdálenost 3 tisíce kilometrů
a dosáhnout tak na maximální možnou
odměnu. Každý tedy
na trasu sice vyrážel
v jiném koutu světa,
ale i tak měli letos
všichni
účastníci
stejnou touhu. Pomoci
svým pohybem těm,
kdo pomoc potřebují.
Sobotní ráno vše
odstartovalo a lidé
vyrazili na pochod
(včetně
domácích
mazlíčků,
jelikož
i
jejich
kilometry
si počítaly). Každý
poctivě pořadatelům
poslal údaje o tom,
kolik lidí a kde vyrazilo
do přírody a kolik
urazili kilometrů. Po
neděli pak nastalo
sčítání a výsledek
byl skvělý! Celkově
se zapojilo 360 lidí,
kteří dohromady ušli
Neuvěřitelných 360 lidí se zapojilo do dobročinného pochodu a ušlo 3 996 km, a podařilo
se tak dosáhnout
bezmála 4000 km. Foto: archiv pořadatelů

na
maximální
15 000 korun.

odměnu

Pomoc Dennímu stacionáři

Do pochodu se zapojilo i 24 občanů
z Havlíčkovy Borové, a tak i náš městys
tento projekt patřičně podpořil.
K pochodu Mezi Dvěma Světy byla
otevřená i dobrovolná sbírka, díky
které se konečná částka vyšplhala na
17 100 korun.
A komu vlastně pochod pomohl?
Celá částka poputuje na podporu
a rozvoj Denního stacionáře Bludiště
FOKUSu Vysočina v Chotěboři,
kam dochází lidé s mentálním či
kombinovaným postižením.
„Za získané finance bude pořízeno
nové vybavení pro prostory tělocvičny
v našem denním stacionáři. Tělocvična
bude sloužit nejen k rozvoji pohybových
a tělesných aktivit našich klientů, ale
také k jejich relaxaci. Pořadatelům
za jejich snahu a vstřícnost velmi
děkujeme,“ radovala se vedoucí
chotěbořského střediska FOKUSu
Vysočina Jitka Klepetková.
Všem, kdo se do letošního ročníku
pochodu Mezi Dvěma Světy zapojili,
moc děkujeme a doufáme, že s námi
vyrazíte další rok!
Více informací k akci Mezi Dvěma
Světy:
https://mezi-dvema-svety5.webnode.cz/
Pořadatel Pavel Šmíd za podpory FOKUS
Vysočina

FARNÍ DEN NABÍDL
SETKÁNÍ MÍSTNÍCH
S PŘESPOLNÍMI
Na posvícenskou neděli svolal P. Daniel Kolář
VIII. Farní shromáždění, a to tentokrát do Havlíčkovy
Borové.
Nejprve byla vysvěcena kaplička u pivovaru s novou
sochou sv. Jana Nepomuckého, kterou zhotovil sochař
Petr Šebesta ze Světlé nad Sázavou. Poté následovala
slavnostní mše svatá v kostele, kde následně farníci
dostali informace k aktuálnímu dění v Havlíčkově
Borové, Velké Losenici i Sázavě.
Pak přišel na řadu program pro maminky
a děti a nechyběl ani koncert chrámové scholy Vitus
v kostele. V mezičase bylo k dispozici občerstvení,
lidé si měli možnost posedět a popovídat. Cílem
těchto shromáždění je posilování společenství
a spoluzodpovědnosti za život farního svazu. Je také
příležitostí k seznámení se s činností pastorační
a ekonomické rady farního svazu.
(han)

Na posvícení 6. září byla i s novou sochou sv. Jana
Nepomuckého požehnána otcem Danielem kaplička u pivovaru.
Foto: Jan Brtník
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
říjen
vždy v pátek
2. - 4. 10.
2020
11. 10.
2020
25. 10.
2020
7. 11.
2020
14. 11.
2020
21. - 22. 11.
2020

15:30 - MOŠTOVÁNÍ
17:00 pozvánka str. 2
VÝSTAVA NA STROMECH,
pozvánka str. 2
14:00 ENKAUSTIKA - MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM,
neděle pozvánka str. 2
14:00 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
neděle info minulé BL
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU,
pozvánka str. 2
PRŮVOD,
17:00 SVATOMARTINSKÝ
pozvánka str. 2
14:00 - BURZA KNIH,
17:00 pozvánka str. 2

Manželům Lence a Lukášovi Joklovým
se dne 19. 8. 2020 narodila malá Káťa
s mírami 3020 g a 48 cm. Doma na ni
čekali sourozenci Hanička a Kryštůfek.

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

6

Rybízovna

5. 10.

12. 10.

7

Zelenýho

5. 10.

12. 10.

8

Kopaninská

5. 10.

12. 10.

9

K Vepřové

5. 10.

12. 10.

10

U Vodárny

5. 10.

12. 10.

1

U moštárny

12. 10.

19. 10.

2

Na Rozvalinách

12. 10.

19. 10.

3

Rozcestí Horecká

12. 10.

19. 10.

4

Drahotín

12. 10.

19. 10.

5

Parkoviště čp. 110

12. 10.

19. 10.

6

Rybízovna

19. 10.

26. 10.

7

Zelenýho

19. 10.

26. 10.

8

Kopaninská

19. 10.

26. 10.

9

K Vepřové

19. 10.

26. 10.

10

U Vodárny

19. 10.

26. 10.

1

U moštárny

26. 10.

2. 11.

2

Na Rozvalinách

26. 10.

3

Rozcestí Horecká

4
5

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 je
opravován mostek.
Do
Přibyslavi
tak budete moci
jet směrem na
Vepřovou a dále po
silnici II/350.

Paní Blanka Sajfertová se v září dožila
99 let! Je nejstarší občankou Havlíčkovy
Borové a my jí z celého srdce přejeme,
aby jí zůstala ještě hodně, hodně
dlouho. Přejeme jí zdraví, pohodu
v kruhu rodiny, radost ze zahrádky a
stále takovou mentální svěžest jako
dosud.

(red)

SBĚRNÝ DVŮR

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

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

2. 11.

4

Železné Horky u pily
Železné Horky u čekárny

5. 10.
12. 10.
19. 10.

Železné Horky u pily

26. 10.

12. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.

26. 10.

2. 11.

1

Peršíkov u kulturního domu

Drahotín

26. 10.

2. 11.

2

Parkoviště čp. 110

26. 10.

2. 11.

3

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2020
3. - 4. 10. 2020

Vrábel Vít, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 720 075 751

10. - 11. 10. 2020

Brixi Martin, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.:569 426 112

17. - 18. 10. 2020

Nováčková Molíková Jana, Na Valech 4155, Havlíčkův Brod, tel.: 569 435 593

24. - 25. 10, 28. 10. 2020 Kosal Josef, Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod, tel.: 737 480 854
31. 10 - 1. 11. 2020

Brázdová Hana, Krále Jana 538, Chotěboř, tel.: 569 623 790

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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Druhá třída školky nese název Dráčci. Foto: MŠ

Dráčci ochutnávají výpěstky, které si přinesli z domu. Foto: MŠ

Děti ze třídy Žabiček si užívaly teplé podzimní dny v přírodě. Foto: MŠ

Učení je hra a hra je učení - žabičky Karolínka a Tonička. Foto: MŠ

Fyzika s pokusy nás baví. Foto: ZŠ

Prvňáčci zářili jako sluníčka v tričkách od městyse. Foto: ZŠ

V Alternátoru jsme už zvládli zajímavé pokusy. A povedly se nám! Foto: ZŠ Zahájení nového školního roku v I. třídě. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Tři barevné tašky pro pohodlnější třídění odpadu (sklo, papír, plast) jsou
ke koupi na úřadu městyse za 60 korun. Ilustrační foto: Hana Tonarová

Farní den na posvícení se vydařil, zazpíval při něm i chrámový sbor.
Foto: Romana Pertlová

Všichni se těšili jak na aktivity, přednášky, tak i na dražbu balanční
podložky MIKKA. Ta byla po vydražení věnována spolku Achilleus. Autor:
Klára Nejedlá

Pro výběr bot je důležité hlavně správné změření nožky a i to bylo na
akci možné. Vedle toho se maminky dozvěděly spoustu zajímavých
rad. Autor: Klára Nejedlá

Děti i dospělí si vyzkoušeli spoustu aktivit - například Kneippův chodník či
bublinkovou lázeň. Autor: Klára Nejedlá

Do letošního ročníku fotbalových soutěží nově zasáhlo také borovské
družstvo starší přípravky. Foto: Jakub Janáček

Od června svítí v obci na hlavní ulici biodynamická světla. Více informací
najdete na str. 6. Foto: Linda Burianová

Mistrovský zápas starších žáků 7+1 s Věží, na snímku v oranžovém
dresu „naše“ Klára Bruknerová. Foto: Linda Burianová

