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V lednu vyrazily děti z celé mateřské školy do lesa do Kopanin ke krmelci a donesly zvířátkům spoustu lahůdek. Foto: Eva Šrámková

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Doufám, že jste ve zdraví a klidu
zahájili nový rok. Věřím, že jste na
jeho úvodu naplánovali nejen svůj
osobní roční program, ale že jste
se podívali i na náročný program obce,
který jste měli možnost prostudovat
v příloze lednových Borovských listů.
Nebude to jednoduchý rok, to říkám
a píšu otevřeně, ale zvládneme to!

SOKOLOVNA

V lednovém zastupitelstvu bylo
sice málo bodů k jednání, ale o to byla
delší diskuze. Probírala se budoucnost
staré i nové sokolovny (přístavby).
Závěr z diskuze je, že nyní není
dotační titul, který by nám umožnil
provést její celkovou rekonstrukci.
Bohužel stav oken a elektroinstalace
ve staré sokolovně je dlouhodobě
neudržitelný. Jestli chceme sokolovnu
i užívat v roce 2021 a dalších, tak jsme
nuceni letos provést výměnu oken,

u kterých už vypadávají skleněné
výplně. Bude se jednat o celou čelní
stranu do Pivovarské ulice, stranu
k asfaltovému hřišti i nahoru
k odstavné ploše. Dále vyměníme
hlavní vchodové dveře, které budou
na rozdíl od současných těsnit
a zabráníme tak vnikání hlodavců.
Navíc budou i coby únikový východ
bezpečnější.
Celkové
náklady
na výměnu zhruba 30 oken
a vstupních dveří se vyšplhají na cca
270 tisíc korun.
...pokračování na str. 3
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MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ a RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍ TŘÍDY

VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA SPOLEČNÝ

ŠKOLNÍ A OBECNÍ

PLES

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






GARDE VÁCLAVA KUBÁTA
TANEČNÍHO KROUŽKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA
PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z

PŘEDTANČENÍ ZÁVODNÍCH TÝMŮ Z M-AEROBIC CLUBU PŘIBYSLAV

BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

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

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ
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O část prostředků budeme žádat
z Programu obnovy venkova Kraje
Vysočina, který přispívá částkou
až 127 tisíc korun.
Další
nelehký
úkol
bude
elektroinstalace
staré
budovy.
V letošním roce bude končit revize
a na další období ji s největší
pravděpodobností nezískáme. Během
jara povedeme jednání se spolky
a snad se domluvíme na realizaci
prací svépomocí za spolupráce
obce a spolků. Pro všechny strany
by to bylo nejlevnější řešení, ale
i příležitost se potkat u společného
díla. Navíc spolky mají možnost
velkou měrou sokolovnu všemožně
využívat pro svoji činnost, tak

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

se tato varianta přímo nabízí.
A dovolím si připomenout, že naši
předci byli schopní postavit sokolovnu
i přístavbu, tak naše generace by měla
za sebou též něco zanechat. Nemusí
to být zrovna nová stavba. Stačí, když
opravíme a udržíme jejich dílo. Navíc
nás to bude stát určitě méně úsilí, než
to stálo naše předky.

PARCELY
PRO RODINNÉ BYDLENÍ

I když výstavba na parcelách
ul. Polní stojí, u stavebníků
se děje spousta věcí. Již všichni
mají podepsány smlouvy budoucí
o
smlouvě
kupní.
Všichni
už intenzivně projektují svá budoucí
obydlí a většina by ráda započala

NEMÁM SLOV…

práce již letos. S dodavatelem VHST
s.r.o. je harmonogram výstavby
připraven s dokončením v první půli
tohoto roku, a to i přesto, že termín
ve smlouvě o dílo je do 30. 11. 2020.
V lednu jsme podali žádost o dotaci
pro tuto lokalitu na Ministerstvo pro
místní rozvoj. V případě, že bude
kladně posouzena, bychom měli
získat až 800 tisíc korun.
V tomto roce se budeme také
snažit připravit studii pro výstavbu
rodinných domů pod moštárnou. Tam
by mohlo vzniknout až pět parcel.
Je třeba nezaspat, protože příprava
lokality přes výstavbu až po předání
budoucím rezidentům trvá zpravidla
více než tři roky.
Přemysl Tonar, starosta

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

BÚ Česká
spořitelna

Silvestr na hřbitově…

Takto končí Vánoce v Borové…

Přeji nám všem v novém roce méně takových pohledů.

Ing. Josef Nevole, místostarosta

DOTACE PRO SPOLKY

Oznamujeme spolkům, organizacím i jednotlivcům, že mohou opět
po roce žádat o poskytnutí neinvestiční nebo investiční dotace z rozpočtu
Městyse Havlíčkova Borová na podporu svých činností.
Žádosti o finanční podporu na rok 2020 bude možné podávat do
31. 3. 2020. Prosíme všechny, kteří chtějí žádat o podporu své akce
nebo činnosti, aby žádosti podali včas a řádně vyplněné včetně přílohy
na Úřad městyse Havlíčkova Borová. Elektronická žádost včetně formuláře
k vyúčtování poskytnuté finanční dotace z rozpočtu Městyse Havlíčkova
Borová je ke stažení na webových stránkách městyse v sekci Úřad – Úřední
deska – Vyhlášky a dokumenty, anebo je možné si ji v papírové podobě
vyzvednout na úřadě městyse.
Celková částka, kterou je možné v letošním roce přerozdělit žadatelům, je
250.000,- Kč (může mít investiční i neinvestiční podobu). Každá přijatá žádost
bude následně projednána na zastupitelstvu městyse, které rozhodne,
zda bude finanční dotace jednotlivým žadatelům přiznána a v jaké výši.
Na základě kladného rozhodnutí zastupitelstva se s žadateli sepíše
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční nebo investiční dotace
z rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová.
Finanční dotaci je možné utratit do konce kalendářního roku, na který
se žádá. Vyúčtování z minulého roku je nutné podat do 31. 1. 2020. Spolky,
či sdružení, které mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční či investiční dotace z rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová
na rok 2019 a dosud toto vyúčtování nepředložili, žádáme, aby tak
neprodleně učinili. Děkujeme.
Ing. Iva Jarošová, referentka úřadu
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Zůstatek účtu k
31. 12. 2019

3 916 649,14

Fond rozvoje
bydlení ČS

263 359,24

ČSOB Municipální
konto

982 424,51

ČSOB Spořící účet

21 103,75

ČNB Účet dotace

2 490 068,29

Fond vodovody

1 106 446,00

Fond kanalizace

1 720 150,00

CELKEM

10 500 200,93

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období prosinec - největší příjem
- dotace splašková kanalizace a ČOV ve
výši 3 919 662,18 Kč
Za období prosinec - největší výdaj
- stavební práce na akci splašková
kanalizace s čistírnou odpadních vod ve
výši 9 006 630,39 Kč

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
Městys Havlíčkova Borová nabízí
kpalivového
prodeji
palivové dřevo.
Prodej
dřeva
3 je nabízí
Městys
Havlíčkova
k prodeji
palivové
Cena
za mBorová
400,Kč včetně
dřevo. Cena za m je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
DPH.
si každý zajistí sám.
Dopravu si zajistí každý sám.
3

V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
V případě zájmu volejte na tel. 777355028.

3

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ÚNOR 2020

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. 1. 2020
Omluveni David Burian, Jiří Halama, Michaela
Chlubnová, DiS., Ing. Jaroslav Blažek a Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 9-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 9-0-0
ZM schvaluje rozšíření programu jednání o bod č.
7 - Havlíčkův kraj, o. p. s., a schvaluje program jednání.
9-0-0
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku č. 395/11 v k. ú. Peršíkov z majetku státu
do vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová, IČ 00267431,
Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová. Jde o část
komunikace v Peršíkově přes mostek, který není
v dobrém technickém stavu, ale vlastnictví pozemku
může pomoci v budoucnu při případné výstavbě
tlakové kanalizace. 9-0-0
Na jednání dorazil Zdeněk Štěpán.
ZM schválilo zařadit do změny územního plánu
pozemky par. č. 129/1 a par. č. 130 v k. ú. Havlíčkova
Borová, na plochy smíšené obytné – venkovské (SV).
10-0-0
V souvislosti s předchozím bodem informoval
starosta o výstavbě rodinného domu na pozemku par.
č. 134/7 v k. ú. Havlíčkova Borová, že v podobě, kterou
prosazují pracovníci CHKO Žďárské vrchy, rozhodně
nepovolí Odbor Územního rozvoje v Havlíčkově Brodě,
neboť ten požaduje, aby nový rodinný dům měl
obdobné dispozice jako domy, na něž stavba bude
v ulici navazovat v souladu s územním plánem.
Dále se diskutovalo o možnosti využití domu
čp. 19 „Pavlíčkovo“ k drobnému podnikání. U objektu
se bude opravovat stěna stodoly, městys dům a jeho
pozemky využívá jako skladovací prostory. Městys již
eviduje zájemce, který by si chtěl pronajmout bývalý
chlév jako dílnu pro své podnikání. Je nutné však
provést opravy podlahy a vybudovat elektrické rozvody.
V obytném domě by po opravě mohlo vzniknout
i zázemí pro pečovatelku. Dále chybí prostory
pro případné zájemkyně o provozování služeb jako je
kadeřnictví, pedikúra, manikúra a podobně.
Na polovině zahrady vznikne parcela pro stavbu
rodinného domu. Každá takto nalezená parcela uvnitř
obce ušetří obecní pokladně investici cca 1 milion
korun, neboť stavebníci si sami řeší zasíťování.
V rámci diskuze se mluvilo také o možnosti vybudovat
v budoucnu pečovatelský dům v objektu „Mrázkovo“,
neboť se nachází v klidném místě, dále od rušné silnice
a přitom v centru obce.
ZM schválilo souhlas obce s realizací strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území Místní
akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s., IČO 27493245,
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, na období
2021 – 2027 na svém správním území. 10-0-0
K tomuto bodu Ing. Hana Chlubnová sdělila, že
je potřeba dobře promyslet, které priority jsou
pro městys nejdůležitější a mít na ně zpracované
projekty. V zájmu MAS je všechny získané peníze

4

přerozdělit žadatelům, aby je nemusel vracet zpět
ministerstvu pro místní rozvoj, jako se to stalo v případě
financí, které mohly být použity na opravu muzea KHB.
Městys ovšem nepožádal, neboť neměl zpracován
projekt. Informace o dotačních možnostech rozesílá
MAS emailem z valných hromad. Dle zpracovaného
historického průzkumu na objekt muzea si nepřejí
pracovníci památkové péče, aby se rekonstruovalo
podkroví objektu, ale došlo pouze k výměně střešní
krytiny. K obnově a novému využití by mělo dojít spíše
u sklepních prostor objektu.
Sokolovna - dalším bodem k diskuzi byl špatný technický
stav budovy sokolovny, kde vypadávají celé tabule skla
z oken. Navíc je ve špatném stavu elektroinstalace.
Zastupitelé se shodli, že není ve finančních možnostech
obce pustit se do kompletní rekonstrukce objektu,
takže se bude řešit po částech. Letos dojde k výměně
oken, na které by se částečně použily prostředky
z Programu obnovy venkova (cca 127.000,- Kč). Dojde
i k výměně vstupních dveří.
Dalším problémem je strop v sále. Vedla se diskuze
o možnostech a způsobech jeho rekonstrukce,
zabezpečení světel kvůli sportovnímu využití budovy
(nyní jsou světla nekrytá).
Starosta informoval, že objekt přístavby sokolovny
má ve výpůjčce TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., IČO
15059057, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová.
Elektrorozvody jsou v přístavbě v pořádku, avšak
topení, voda, kanalizace bude potřeba vyměnit či
opravit. V případě, že by se spolku TJ Sokol podařilo
dosáhnout na nějakou dotaci, je možné uvažovat
o tom, že by jim přístavbu městys dal do dlouhodobé
výpůjčky na 30 let. Naskýtá se otázka, zda projekt
na rekonstrukci celé sokolovny částečně oddělit, neboť
nelze žádat na dvě čísla popisná zároveň. K tomu
Ing. Hana Chlubnová jako předseda spolku dodala, že je
potřebné smlouvu o výpůjčce s městysem aktualizovat
a dále uvedla, že každý rok TJ Sokol vkládá do budovy
cca 100 tisíc korun.
Diskuze k odbahnění rybníka - byl proveden rozbor
rybničního sedimentu z rybníka na Rozvalinách, který
dopadl dobře. Starosta vysvětlil, že je tedy možné
vytěžené bahno prozatím uložit na sousední pozemek
a to přibližně na jeden rok. Starosta projedná
podrobnosti o uložení sedimentu s odborem životního
prostředí Havlíčkův Brod. Rybník je nutné před
zahájením prací ještě vystokovat, neboť uprostřed
rybníka se tvoří laguna. Také stavidlo je potřeba
opravit a vybetonovat. Na opravě se bude podílet
místní myslivecké sdružení (zpevnění břehů kameny).
Písemná připomínka nepřítomné Michaely Chlubnové,
DiS. k tomu, že kolem budovy základní školy projíždí
osobní auta, která mohou ohrozit bezpečnost dětí.
Řidiči si tu zkracují cestu. Starosta bude situaci řešit
s ředitelkou školy a v úvahu připadá instalace velkého
betonového květináče či sloupku do průjezdu.
Mgr. Jana Žáková se dotázala na nedoplatky, jak se
bude proti dlužníkům postupovat. Starosta uvedl,
že dlužníkem je ten, kdo byl dvakrát upomenut
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k zaplacení a neučinil tak. Lidem, kteří nezaplatili některý
z místních poplatků, budou rozeslány poštovní
poukázky k zaplacení. Mgr. Žáková dodala, že by
dlužníci neměli mít možnost dosáhnout na výhody,
které městys poskytuje, například žádat o dotaci
a podobně.
Znovu se mluvilo o novém vrtu. Při dovážení vody do
vodárny je chemická úprava vody složitější. Zastupitel
Jiří Geist zmínil, zda se voda občanům nemá zdražit,
když se voda musí často dovážet. Zmínil i mrhání
vodou v letním období při napouštění bazénů. Michal
Pavlas zmínil, že Havlíčkova Borová má nadprůměrnou
spotřebu vody. Starosta přislíbil, že nový vrt se začne
vrtat hned, jak bude k dispozici souprava na schválený
průměr vrtu.
Michal Pavlas ještě upozornil, že při poškození
vodovodního řádu v ulici Rybízovna bylo nutné kvůli
jedné závadě uzavřít vodu pro velkou část Borové
a osadu Peršíkov. V budoucnu by bylo potřeba
zokruhovat části obce a v podobném případě zavřít
vodu jen v jedné ulici. Starosta informoval, že je
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v plánu oslovit projektanta, který zpracuje projekt
na rekonstrukci vodovodu v ulici Rybízovna s propojením
hlavníku až do ulice Zelenýho. Během léta by bylo
možné tuto realizaci soutěžit a na podzim zrealizovat.
Velká část rekonstrukce by se měla hradit z ušetřených
finančních prostředků na obnovu vodovodů
a kanalizací. Na vodu je nyní našetřeno 1.106.446 Kč.
Starosta ještě mluvil o parkování u budoucí mateřské
školy. Jednou z možností je přesunutí stávajícího
dětského hřiště na antuku a na jeho místě pak
vybudovat parkování pro školku, což je levnější
varianta než přesouvat transformátor a rekonstruovat
pomalu dosluhujicí dětské hřiště, které by v blízkosti
transformátoru a vysokého vedení nemělo ani být.
Nynější odstavná plocha u sokolovny je navíc z velké
části vedená jako zahrada. Je již nezbytně nutné,
abychom získali stavební povolení na novou mateřskou
školku.
Příští jednání ZM se bude konat 13. 2. 2020.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 23. 12. 2019

Omluven Zdeněk Štěpán

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019. 4-0-0
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 5/2019 se
Svazkem obcí Podoubraví, se sídlem Trčků z Lípy 69,
583 01 Chotěboř, IČO 70924937, zastoupeným
předsedou
panem
Václavem
Venhauerem
(obdarovaný), kterou se zavazuje poskytnout finanční
dar ve výši 13.054,- Kč pro účely poskytnutí finančního
příspěvku společnosti MedicalRay s.r.o. Jde o příspěvek

na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti
v Chotěboři, Jiráskova 669, 583 01 Chotěboř. 3-1-0
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností
TopGis, s.r.o., IČ 29182263, Svatopetrská 35/7,
617 00 Brno – Komárov, ve výši 15.500,- Kč bez DPH za
rok. Jedná se o zpřístupnění webové mapové aplikace
GisOnline. 4-0-0
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních
údajů se společností TopGis, s.r.o., IČ 29182263,
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno – Komárov. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 30. 12. 2019
RM schvaluje rozpočtové změny k 31. 12. 2019. 5-0-0
RM schvaluje žádost o dofinancování prostředků

na mzdy zaměstnanců ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová ve
výši 140.000,- Kč včetně odvodů. 5-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 9. 1. 2020
Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje prominutí nájemného sokolovny
Spolku TrojHáček, IČ 22758020, Zahradní 313,
582 23 Havlíčkova Borová, při konání kurzu taneční
pro dospělé v roce 2020. 4-0-0
RM schvaluje žádost o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les paní Olze T. na pozemku u rodinného domu
č. p. 299. 4-0-0
RM schvaluje záměr výstavby zahradního domku
v Peršíkově, par. č. 277/1, k. ú. Peršíkov panu Aleši W.
4-0-0
RM schvaluje žádost pana Davida F. o pronájem garáže

z důvodu parkování auta. 4-0-0
RM schvaluje dodatek č. 1/2020 k nájemní smlouvě
panu Leošovi P. o jejím prodloužení do 28. 2. 2022.
4-0-0
RM bere na vědomí žádost pana Ivana B. o pronájem
obecního bytu.
RM bere na vědomí žádost paní Anny D. o výpověď
z obecního bytu.
RM bere na vědomí ohlášení stavby dřevěného
přístřešku na uskladnění paliva a nářadí, pana
Vladimíra K. na pozemku u rodinného domu č. p. 271.

(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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POBYT ŠTÁBU PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY
MISTR JAN HUS V BOROVÉ V LEDNU 1945
konci ledna uplynulo již

Na
75 let od doby, kdy ve stavení rodiny
Henzlovy čp. 170 pobývali v Borové
několik dní sovětští (ruští a ukrajinští)
partyzáni z paravýsadku brigády Mistr
Jan Hus. Tato partyzánská skupina
byla na naše území vysazena v noci
26. října 1944 v podhůří Železných hor
v prostoru mezi obcemi Podhořany,
Starkoč a Lovčice nedaleko Čáslavi.
Původně měla být skupina vysazena
ve Žďárských vrších u Žďáru
nad Sázavou, ale v důsledku navigační
chyby zapříčiněné skutečností, že byl
v tu dobu vypuštěn rybník Velké Dářko
coby orientační bod, došlo nakonec
k výsadku přibližně 50 kilometrů
severozápadněji.
Zpočátku tak skupina působila
v širší oblasti seskoku a dále směrem
na Trhovou Kamenici, ale později
se její akční rádius rozšířil i na
Českomoravskou vrchovinu, včetně
původně plánované operační zóny
v západní části Žďárských vrchů.

Alexandr Vasiljevič Fomin

Skupina byla tvořena těmito členy:
Alexandr Vasiljevič Fomin – velitel
(v době výsadku stáří 27 let), Ivan
Vasiljevič Perchun – náčelník štábu
(28 let), Nikolaj Ignatjevič Chimič –
zástupce velitele pro věci zpravodajské
(25 let), Lydija Alexandrovna Smyková
– lékařka oddílu (24 let), Alexandr
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Nikolajevič Čepurov – starší radista
(22
let),
Marija
Nikiforovna
Poljakovová – mladší radistka
(21 let), Nikolaj Vladimirovič Kolesnik
– náčelník zásobování (22 let),
Nikolaj Alexejevič Mezelev – minér
(26 let), Vladimír Nikitič Prigodič
– minér (20 let), Nikolaj Alexejevič
Šustov – specialista na diverzní akce
(25 let), Ivan Kirilovič Kniš –
kulometčík (20 let) a Miroslav PichTůma – politický komisař a jediný Čech
z dvanáctičlenného parašutistického
výsadku (25 let).
Příslušníci partyzánského oddílu
Mistr Jan Hus a jejich spolupracovníci
z řad civilního obyvatelstva, mnohdy
ve spolupráci i s jinými skupinami
partyzánů, s jejichž činností se
působení
této
skupiny
často
prolínalo, realizovali
poměrně
rozsáhlou diverzní činnost mířící
prostřednictvím různých sabotážních
akcí na narušení infrastruktury
a
německé
válečné
výroby
v Protektorátu. Posláním partyzánů
tak bylo především provádět útoky
poškozující železniční tratě, silnice
a mosty, přepadávat menší německé
vojenské
zásobovací
kolony
a policejní jednotky nebo poškozovat
vedení vysokého napětí a přerušovat
telefonní spojení.
Jako příklad konkrétní diverzní
akce lze uvést spolupracovníky
brigády Mistr Jan Hus provedené
vypuštění zásob surového lihu
určeného jako pohonná hmota pro
motorizované jednotky wehrmachtu,
ke kterému došlo v lihovaru ve Velké
Losenici. Nejvýznamnější bojovou akcí
brigády Mistr Jan Hus, provedenou
čtyřmi jejími členy, však zřejmě bylo
zastřelení vysokého důstojníka SS
Bruno Waltera při palebném přepadu
projíždějícího automobilu na silnici
mezi Frýdnavou a Habry. Přestože
sami partyzáni ani netušili, na jak
vysokého německého pohlavára při
jeho cestě Protektorátem z Berlína
do Vídně spáchali de facto
neplánovaný atentát, jednalo se
v konečném důsledku o akci, která
asi nejcitelněji zasáhla přímo řady
německých nacistů.
Skupina partyzánů Mistr Jan
Hus však prováděla i zpravodajskou
činnost
pro
vrchní
vojenské
velení Rudé armády, spočívající
v
radiotelegrafickém
předávání
informací o pohybu vojáků a válečné
techniky,
protiletecké
obraně

nacistů nebo průmyslové výrobě
v Protektorátu. V neposlední řadě
bylo úkolem jednotky Mistr Jan Hus
i politicko-organizační působení mezi
civilním obyvatelstvem, které mělo
napomoci zajistit pozdější předání
správy poválečného Československa
do
rukou
komunistických
představitelů.
Tato
činnost
zahrnovala mimo jiné zakládání
ilegálních národních výborů v obcích,
jež měly organizovat ozbrojený odpor
především v závěrečných dnech války.
Okolnosti
pobytu
štábu
partyzánské brigády Mistr Jan Hus
u Henzlových v Borové v lednu roku
1945 mám z ústního podání mého
dědečka Jaromíra Henzla, kterému
v danou dobu bylo téměř 19 let.
V lednu 1945, tedy tři měsíce po
seskoku, už byla původní partyzánská
brigáda rozdělena na menší oddíly,
které pojímaly za členy další
dobrovolníky.
V poslední dekádě ledna tak
do zasněžené Borové jednoho dne
po setmění dorazila skupina asi osmi
partyzánů a s požadavkem úkrytu
a ubytování zabouchala na vstupní
dveře stavení čp. 170, ve kterém
žila pětičlenná rodina Augustina
Henzla. Jednalo se o náhodně
vybranou chalupu, pravděpodobně
z důvodu, že byla tenkráte prakticky
posledním stavením ve směru
z polesí táhnoucího se od Vepřové,
a poskytovala tak potenciální
vhodnou únikovou cestu do otevřené
krajiny za vsí. Poté, co otec rodiny
otevřel dveře, namířili na něj Fomin
s Pich-Tůmou své pušky a druhý
jmenovaný doslova řekl: „Buď nás
tady necháte, nebo vás zastřelíme.“
Nebylo tedy pro válečného invalidu,
který v 1. světové válce přišel v Itálii
o pravou paži, v zásadě na výběr…
Skupina partyzánů pak ve stavení
setrvala déle než týden a během nocí
byla rozmístěna po dvou až třech
na tehdejším výměnku (po v tu dobu již
nežijících rodičích Augustina Henzla),
na půdě stavení a ve stodole. Přes
den pobývali partyzáni ve světnici,
kde byla okna zevnitř zastíněna
prostěradly, nebo se ze stavení brzy
ráno vzdalovali a po setmění se do
něj vraceli. Ze stodoly spojené přímo
se stavením pak radisté jedenkráte
i vysílačkou vysílali své zprávy, což
ovšem po prosbách za strany členů
rodiny obávajících se neúměrného
zvýšení rizika prozrazení již později
neopakovali.
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v lesním úkrytu, během
kterého radisté vysílali
zprávy. Právě to se jim však
zřejmě stalo osudným,
neboť Němcům se podařilo
radiotelegrafické vysílání
poměrně přesně zaměřit a
rychle zorganizovat masivní
zásah. V boji s německou
převahou
nakonec
27. března 1945 padlo
šest ze sedmi obklíčených
členů štábu, a to Perchun,
Čepurov,
Poljakovová,
Smyková a čeští partyzáni
Josef Coufal ze Samotína
u Žižkova Pole a Jan Janáček
ze Sobiňova u Ždírce
nad Doubravou. Velitel
Fomin přestřelku jako jediný
s těžkými zraněními, zřejmě
po neúspěšném pokusu
o sebevraždu, přežil a ve
vážném stavu byl převezen
do věznice v Chrudimi, kde
byl druhý den kriminálním
komisařem
gestapa
Paulem Feustelem zákeřně
Leškovice – pomníček padlým hrdinům na místě posledního zastřelen.
boje (zbudován 1960)

V chalupě a přilehlé stodole tak
přes noc přebývalo dohromady
i 13 lidí, což třeba znamenalo, že mladí
dospělí mužští členové rodiny Josef
a Jaromír přečkávali noc ve chlévě
na slámě mezi hospodářskými zvířaty,
ze kterých při venkovních teplotách
pod bodem mrazu sálalo alespoň
trochu potřebného tepla. Partyzáni
se samozřejmě při svém příchodu
rodině jmenovitě nepředstavovali, ale
z pozdějších informací a svědectví lze
říci, že ve stavení s určitostí byli Fomin,
Pich-Tůma, Čepurov, Poljakovová,
Smyková, Perchun, Chimič a český
partyzán Jiří Starý. Úleva pro rodinu
Henzlovu nastala ve chvíli, kdy se
partyzáni za doprovodu po velkou
část cesty Jaromírem Henzlem
(v jeho případě na primitivních lyžích)
přesunuli na Račín do hájenky Viktora
Hlávky. Ubytování skupiny štábu
partyzánů u Henzlových je zmíněno
na str. 169 v knize Miroslava PichaTůmy „Útěk a návrat“, která byla
s podtitulem vzpomínky komisaře
partyzánské brigády Mistra Jana Husa
vydána v roce 1986.
Na konci března 1945 se štáb
partyzánské
brigády
přesouval
z Ledečska do oblasti Železných hor,
když byl východně od Habrů u Leškovic
obklíčen mnohonásobnou přesilou
jednotek gestapa. Partyzáni byli
značně vyčerpáni pochodem těžkým,
jarním táním rozbahněným terénem
a rozhodli se k celodennímu odpočinku

Velení brigády následně
převzal Miroslav Pich-Tůma, který se v
době likvidace části štábu partyzánské
jednotky skrýval u Přibyslavi.
Po konci války čelil Miroslav PichTůma dokonce i podezření, že
spolupracoval s gestapem a smrt
svých druhů přímo zavinil. Takovou
skutečnost se však nikdy nepodařilo
jednoznačně prokázat.
O tom, že byl Pich-Tůma velmi
rozporuplnou osobností, však není
nejmenších pochyb. Po Únoru
48 používal jako vyšetřovatel StB
při výsleších politických vězňů
nejsurovější metody a figuroval
v několika kauzách, kdy se StB
dopouštěla násilných trestných činů
končících v některých případech
až smrtí pro režim nepohodlných
osob. Někteří historikové navíc
uvádějí, že Pich-Tůma byl v březnu
1948 osobně přítomen se skupinou
bývalých partyzánů a agentů sovětské
tajné služby NKVD v bytě ministra
zahraničních věcí Jana Masaryka
v Černínském paláci bezprostředně
před jeho neobjasněnou smrtí.
Každopádně se však Pich-Tůma
v paláci a na jeho nádvoří, kde bylo
Masarykovo tělo nalezeno, pohyboval
brzy ráno osudného 10. března, což
sám později nebyl schopen nijak
vysvětlit a odůvodnit.
Za své tehdejší násilné činy byl
Pich-Tůma v 50. letech dokonce přes
6 let vězněn, přičemž mu byl prominut

ÚNOR 2020

zbytek původně patnáctiletého trestu.
Na rok do vězení se za své zločiny
znovu dostal i v roce 1968. V roce
1990 byl pro své pověstné brutální
výslechové
metody
vyšetřován
Úřadem dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu. Život Miroslava
Picha-Tůmy se uzavřel 9. ledna 1995,
když ve věku 75 let spáchal na půdě
svého domu v Trutnově sebevraždu
oběšením…

Miroslav Pich-Tůma

Ambicí autora tohoto článku
o pobytu partyzánů v jedné obci
na Vysočině rozhodně není přehnané
heroizování jeho předků (ostatně ty
chápe vlastně jako svým způsobem
„hrdiny z donucení“), ale je to spíše
připomínka nejen mladší generaci
toho, jakým výzvám a nebezpečím
čelili někteří obyvatelé Borové v době
válečných let. Takové připomenutí
událostí z období války je o to
důležitější ve chvíli, kdy od konce
2. světové války uplyne brzy doba,
která dosahuje téměř průměrné
délky života muže v České republice.
Co by prozrazení ukrývání partyzánů
znamenalo a jaké fatální důsledky
pro rodinu Henzlovu, a možná nejen
pro ni, by téměř jistě mělo, si lze
velmi dobře představit na příkladu
více než stovky obyvatel obcí Lipovec
a Licoměřice, ležících nedaleko
místa seskoku partyzánů, kteří
byli za podporu odbojové činnosti
členů partyzánské skupiny Mistr Jan
Hus v prosinci roku 1944 posláni
do koncentračního tábora v Terezíně.
Téměř třetina z nich se přitom zpátky
domů již nikdy nevrátila.
Martin Barák,
Praha a Havlíčkova Borová čp. 170
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Zápis žáků do I. třídy
pro školní rok 2020/2021

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová oznamuje, že zápis žáků
do I. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 se bude konat

info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

v pondělí 20. dubna 2020

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční
prázdniny

od 13.00 do 16.00 hodin v budově základní školy

6. 1. návrat žáků do školních lavic
7. 1. zahájil činnost keramický
kroužek vedený Lenkou Sedlákovou
z Jitkova, zájem dětí byl tak velký, že
byly vytvořeny tři pracovní skupiny
a na škole zahájily činnost tři
keramické kroužky (v úterý a ve
středu)

K zápisu se dostaví všechny děti narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Mohou se dostavit i děti narozené až do 31. 12. 2014
a ty, které měly odklad školní docházky.

Při zápisu rodiče (zákonný zástupce) předloží:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Vyplněný dotazník
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

9. 1. žáci 1. ročníku navštívili Krajskou
knihovnu v Havlíčkově Brodě,
vzdělávací program V domečku
s pejskem a kočičkou. Kdo by znovu
nechtěl slyšet pohádky od Josefa
Čapka Povídání o pejskovi a kočičce?
14. 1. proběhlo okresní kolo
olympiády z dějepisu v Havlíčkově
Brodě, naši školu zastupovali Jan
Kubát a Pavel Neubauer z 9. ročníku
(19. a 30. místo)
* ve druhém lednovém týdnu si žáci
VII. a IX. třídy změřili síly v jazykové
a slohové části olympiády z češtiny,
nejlépe obstála deváťačka Karolína
Hiblbauerová a zúčastní se okresního
kola
16. 1. žáci 1. a 2. ročníku zhlédli
pásmo pohádek Kamarád krteček
v kině v Krucemburku
21. 1. navštívili žáci 4. ročníku Krajskou
knihovnu v Havlíčkově Brodě (beseda
na téma Včely a jejich život)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Lence Sedlákové za skvělé
nápady a trpělivost při vedení
keramického kroužku. Jsem
moc ráda, že si i při takovém
pracovním nasazení najde čas pro
práci s žáky naší školy. V letošním
roce se zapojilo celkem 34 žáků.
Martina Brychtová,
ředitelka školy
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Máte doma předškoláka, který
letos nastoupí do první třídy?
Přečtěte si, jaký je průběh zápisu
do 1. třídy a co by měl budoucí
prvňáček zvládnout. Zápis do 1. třídy
probíhá podle školského zákona
v termínu od 1. – 30. dubna 2020.
Na naší škole v Havlíčkově Borové
se zápis do první třídy uskuteční
20. 4. 2020. K zápisu se dostaví děti,
které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok
věku včetně těch, kterým byl odložen
začátek povinné školní docházky
o jeden rok.
Vzhledem k tomu, že je povinný
poslední ročník mateřské školy, je
pravděpodobné, že většina rodičů
zná silné i slabší stránky svého dítěte
a spolupracuje se školkou. Pani
učitelky v naší mateřské školce
každý rok zodpovědně připravují
předškoláky tak, aby dítě bylo

na školní práci zralé a připravené
a přechod dítěte do 1. třídy byl co
nejplynulejší a radostný.
Úplně
zjednodušeně by dítě mělo znát své
jméno a základní osobní údaje, mělo
by mít rozvinutou přirozenou úroveň
inteligence,
smyslové
vnímání,
úmyslnou pozornost a paměť. Mělo
by být samostatné, umět udržet
pozornost po delší dobu, pracovat
samostatně i ve skupině. Zvládnout
základy sebeobsluhy (umět se
převléknout, nachystat si věci
na vyučování,…). Znát a uplatňovat
základní
společenská
pravidla
(pozdraví, umí požádat, poděkovat,
omluvit se, umí být trpělivé), mělo
by umět správně držet tužku, lepit
a stříhat nůžkami a ovládat početní
základy.
Zápis do první třídy je pro dítě
významným dnem, na který by se
mělo těšit. Není tedy vůbec třeba
dítě stresovat. Mnohem více než
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vědomosti, jako například poznávání
písmen nebo počítání a psaní, které
se budou děti učit ve škole, jsou
důležitější schopnosti a dovednosti
k učení.
Cílem zápisu je motivovat dítě pro
školní docházku. V rámci neformálního
rozhovoru
pedagog
orientačně
zjišťuje úroveň jeho dosažených
znalostí a dovedností. Zápis probíhá
tak, že se paní učitelka ujme vašeho
budoucího prvňáčka a hravou formou
s ním projde vše, co by měl před
nástupem znát - předčíselné představy
- např. více, méně, geometrické tvary,
barvy, jednoduché počítání nebo
prostorovou orientaci (nahoře, dole,
vlevo, vpravo). V oblasti sluchového
a zrakového vnímání dítě roztřiďuje
odlišné obrázky, určuje počet slabik
a počáteční hlásky ve slovech.
Zjišťujeme úroveň řečového projevu
např. na pohádkách a básničkách.
Rodiče k zápisu budou potřebovat
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápisní lístek, Žádost o přijetí a bližší

informace včas obdrží. Zápis je první
krok k začínající nové etapě života
dítěte. Když se ze školkového dítěte
stane školák, změní se život jemu, ale
i celé rodině. Rodiče a malí

NOVINKY ZE ŠKOLKY

zdramatizovaly si příběh o obdarování
a zazpívaly si „My tři králové jdeme
k vám“.
Pokračujeme v projektu „Babičko,
dědečku, čti nám a vyprávěj“.
V měsíci lednu jsme přivítali další dva
hosty, paní Marii Panáčkovou a paní
Blanku Janáčkovou. Děkujeme jim
za pěkné povídání a čtení pohádky
před odpoledním odpočinkem.

Po vánočních prázdninách jsme
se ve školce sešli 6. ledna. V obou
třídách děti vyprávěly, jak se měly
o Vánocích, co dostaly od Ježíška a jak
trávily volné dny s rodiči či prarodiči.
Vánoční období se ve školce ukončilo
tradicí tří králů. Ve třídě Ježečků
i Broučků se děti převlékly za krále,

Ježečci si užívají sněhovou nadílku. Foto: MŠ

předškoláci, těšíme se
20. 4. 2020 na Vaši návštěvu
na naší škole a přejeme vám šťastné
vykročení.
Hana Sobotková

Letošní deváťačka Pavlína Andresová u zápisu do 1. ročníku zjara roku 2011. Foto: ZŠ

V pátek 10. ledna se Ježečci těšili
na první „psaní“ do opravdických
školních sešitů. Nejprve si zopakovali,
jak mají správně sedět a držet tužku.
Potom se seznámili s pojmy listy,
stránky a linky. A nakonec je čekalo
první grafomotorické cvičení.
Ve středu 15. ledna se třídy Ježečci
a Broučci sešly na cestě do Kopanin,
protože se společně vypravily
ke krmelci. V obou třídách si paní
učitelky na tento týden připravily
téma Ptáci a zvířátka v zimě. Děti
se učí pomáhat pečovat o zvířata,
učí se nové říkanky a pohybové hry.
Popisují zimní obrázky, pojmenovávají
obrázky zvířat a ptáků, kteří zůstávají
na zimu. Děti ví, že je pro zvířata
těžké v zimě shánět potravu. A tak
jsme poprosili rodiče, aby dětem
do
batůžků
připravili
něco
pro zvířátka. U krmelce děti vybalovaly
jablíčka, mrkve, ale i seno a obilí.
Děkujeme rodičům za spolupráci.
Ve čtvrtek 16. ledna si děti opět
vyjely do kina v Krucemburku, které
pro ně připravilo promítání pásma
KAMARÁD KRTEČEK.
V pátek 17. ledna se třída Broučků
vydala nejprve na zahradu MŠ nasypat
ptáčkům do krmítka slunečnicová
semínka. Na vycházce měly děti
za úkol hledat krmítka a do těch, která
byla volně přístupná, mohly také
sypat, protože semínek bylo v sáčku
opravdu hodně.
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BRONZOVÁ PŘÍČKA VE FARMĚ ROKU 2019
FARMA FRÜHBAUEROVI

Rod Frühbauerových je s Peršíkovem, jednou z osad Městyse Havlíčková Borová, spjat již několik století, s domem
č. p. 23, kde dnes pospolu žijí tři generace, pak od roku 1805. A nutno podotknout, že tato rodina měla v několika
posledních letech na zdejší osadu, jež je využívána především rekreanty a má pouze 38 stálých obyvatel, velmi
významný vliv. Rozsáhlými rekonstrukcemi svých hospodářských i obytných budov ji vzhledově výrazně vylepšila
a nejen to - značně přispěla i k tomu, že toto místo ožilo.

Vesnický boháč z rozhodnutí MNV

V minulosti se tu o rozkvět
hospodářství
zasloužil
zejména
pradědeček
dnešního
majitele
Jana Frühbauera - taktéž Jan,
po němž tu začal v roce 1943 sedlačit
na 13 hektarech zemědělské půdy
a jednom a půl hektaru lesa
jeho syn Albín. Ten byl v roce
1953 označen za vesnického boháče
s pozdějším písemným odůvodněním,
že: „…většina členů rady MNV byla
pro toto označení, neboť postoj
dotyčného k lidově demokratickému
zřízení jest nepřátelský, podléhá
zprávám zahraničního rozhlasu, jeho
hospodářství je dobře vystavěné
a strojově vybavené, rovněž jsou na
něm zaměstnávány pracovní síly…“
V roce 1955 zde bylo založeno
družstvo a tak byl na téměř čtyřicet
let se sedlačinou konec.
Žádosti o restituce a značně
nelehkých začátků soukromého
hospodaření se v devadesátých letech
ujal otec stávajícího hospodáře,
Jan Frühbauer starší se svou ženou
Dagmar, která pochází z velkého
statku v Olešence na Přibyslavsku.
„Zpočátku jsem měl v úmyslu
věnovat se zemědělství pouze
při zaměstnání. Když ale k navráceným
třinácti hektarům během vcelku
krátké doby přibylo dalších 45 a stáje
u budovy původního statku zaplnily
dojnice, v mžiku vzala počáteční
představa za své,“ usmívá se Jan
Frühbauer starší.

Budování, budování, budování…

Rozšiřujícímu se stádu mléčného
skotu přestaly prostory starých
stájí
dostačovat,
Frühbauerovi
proto uvítali, když jim byla v rámci
majetkového vyrovnání s JZD
nabídnuta přímo v Peršíkově budova
kravína. Tu v roce 2003, kdy byl již
do hospodaření plně zapojen i syn Jan,
kompletně zrekonstruovali na volné
roštové ustájení pro 80 kusů dojnic,
vybudovali i přístřešek pro zástavový
skot s výběhem na šestihektarovou
pastvinu, zřízena byla rovněž nová
tandemová dojírna na 2 x 3 stání.

Bez robota ani ránu

O pět let později pak došlo
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k další inovaci a Jan
Frühbauaer mladší,
který v té době
hospodářství
po
svém otci převzal, se
po zralé úvaze rozhodl
pro pořízení dojicího
automatu
značky
Lely Astronaut. „Vím,
že názory na dojicí
automaty se značně
rozcházejí, já si jej však
nemůžu vynachválit.
Mé počáteční obavy
z toho, zda si na něj
dojnice zvyknou, byly
naštěstí
zbytečné.
Pro ně to znamená
mnohem
větší
pohodu při dojení, pro
nás jako obsluhu zase
výraznější
časovou
flexibilitu,“ vysvětluje V osadě Peršíkov, v domě č. p. 23, který je s rodem Frühbauemladý farmář. Investici rových spjat již od roku 1805, dnes pospolu žijí tři generace.
na
pořízení Foto: archiv ASZ ČR
robotického
dojení
Stádo o počtu více než stovky
se podařilo zčásti pokrýt dotací krav tvoří jak holštýnky, tak
z evropských fondů, stejně tak i nákup červené straky. Jejich užitkovost
napájecího automatu pro telata.
činí zhruba 9 000 l mléka na dojnici
při obsahu složek 4,10 % tuku
Nizozemské hospodářství
a 3,60 % bílkovin. Pro zhruba
na Vysočině
2500 litrů si denně dojíždí cisterna
Nejnovějším
počinem
na z východočeského mlékařského
peršíkovské farmě, díky němuž má odbytového družstva Viamilk, při
takřka každý její návštěvník pocit, že jehož založení stál otec současného
se ocitl na jednom z nejmodernějších hospodáře. Prostřednictvím družstva
nizozemských hospodářství, jež také jsou prodáváni i býci. „Křížence
Frühbauerovi velmi inspirovaly, je a
české
straky
vykrmujeme,
zbrusu nová roštová stáj o kapacitě holštýny prodáváme ve věku dvou
150 kusů skotu. Její stavba, kterou měsíců. Jalovičky si ponecháváme,
rodina
realizovala
svépomocí maximální možnou kapacitu vidíme
s několika firmami, probíhala od do budoucna na počtu 140 krav,“
jara 2017 a ještě před Vánocemi informuje hospodář.
daného roku se do ní stěhovaly první
K zajištění krmivové základny
krávy. Kromě maximálního zapojení slouží většina rostlinné produkce
všech členů rodiny do přípravných ze 140 hektarů obhospodařované
a stavebních prací byla zapotřebí půdy, z nichž 60 je vlastních. Veškeré
i značná míra odvahy, neboť pozemky se nacházejí v nadmořské
pro zrealizování tohoto záměru byl výšce okolo 560 m nad mořem,
nezbytný úvěr ve výši 25 milionů spadají tedy do oblasti s přírodními
korun. Dotace z Programu rozvoje znevýhodněními (ANC), část z nich
venkova podpořila pouze pořízení leží v Chráněné krajinné oblasti
technologií.
Žďárské vrchy. Na stovce hektarů orné
Nové prostory nyní slouží půdy jsou pěstovány ozimá pšenice,
k ustájení dojnic a vysokobřezích krav, žito, kukuřice a jetelotrávy, přičemž
část je vyhrazena i pro výkrm býků, poslední dvě jmenované plodiny
v původní stáji jsou umístěny jalovice slouží k silážování, z obilnin jsou
a telata.
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vyráběny krmné směsi. K výraznému
snížení ztrát při skladování siláže
přispělo vybudování silážních žlabů,
novinkou je kompostárna.

Zapojení další generace

Veškeré práce na farmě zvládá
vyjma dvou pomocníků sama
rodina. Ačkoliv nasazení všech je
značné, panuje tu takřka hmatatelná
atmosféra spokojenosti - s možností
znovu hospodařit a rozvíjet své
podnikání dle vlastních představ,
ale také ohromná pokora ke všemu
dosaženému i tomu, co ovlivnit nelze.
A v tomto duchu jsou tu vychovávány
čtyři děti manželů Jana a Markéty
Frühbauerových - patnáctiletá Nela,
třináctiletý Jan, jedenáctiletý Matyáš
a pětiletá Markétka. „Začínáme
pozorovat jejich zájem a počáteční
angažování a máme samozřejmě
velkou radost, je to ohromné plus,“
shodují se rodiče.

Co do budoucna?

Stavbou nové stáje s množstvím
technických
vymožeností
si
Frühbauerovi splnili svůj sen
o moderním hospodaření a uzavřeli
tak jednu pomyslnou etapu. „Nyní
plánujeme zaměřit se na zkvalitnění
krmivové základny, vylepšení chovu

skotu a využití jeho potenciálu
v získávání mléka. Rádi bychom se
i částečně vrátili k oboru zemních
výkopových prací, kterému jsme se
již v minulosti věnovali,“ nastiňují své
plány Frühbauerovi.
V květnu roku 2018 uspořádali
hospodáři v Peršíkově Den otevřených
dveří, během něhož seznámili
přítomné s historií rodinného
hospodaření, součástí byla i prohlídka
nové stáje a nechybělo rovněž svěcení
božích muk. Ty nechali Frühbauerovi
vystavět na krásném místě kousíček
za farmou. Stavba rozdělená na dvě
části symbolizuje období hospodaření

předků, jeho násilné přerušení
totalitním režimem a následně jeho
současnost a budoucnost. Dokládá
to i nápis na ní vyrytý: „Bože, díky,
že znovu svěřuješ půdu do našich
rukou!“

Bronzová Farma roku

Asi jen máloco by lépe
charakterizovalo takřka tři desítky let
trvající přístup rodiny Frühbauerovy
k
obnově
peršíkovského
hospodářství, za který si vysloužili
bronz v soutěži Farma roku 2019.
Šárka Gorgoňová, Asociace soukromého
zemědělství ČR (www.asz.cz)

Je nějaká oblast ve vašem podnikání, ve které vám byl nápomocen městys
Havlíčkova Borová?
Spolupráce s městysem započala již s p. Bruknerem dodávkami zemních
prací jak v Havlíčkově Borové, tak i Peršíkově či Železných Horkách. Velký
průlom za p. Bruknera nastal v pronájmech zemědělských pozemků,
kdy městys dokázal na několik málo sezon své pozemky pronajmout
mezi všechny zemědělské hospodáře na svých katastrech (tedy i nám).
Následovalo období na spolupráci trochu „slabší“. Poslední vzájemná
spolupráce vznikla s p. Uttendorfským v kompostování BRKO (=biologicky
rozložitelný komunální odpad) vzniklého v městysi a jeho osadách, toto
pokračuje i s p. Tonarem, za což jsem rád. Myslím, že kompostování v naší
režii je velkým snížením práce pro zaměstnance městyse (i jeho financí)
a pro nás je to přínos pro zlepšení půdy - toho nejdůležitějšího pro naše
hospodaření.
Jan Frühbauer, ml.

SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY CHKO
ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Setkání
se
uskutečnilo
v Havlíčkově Borové ve středu
22. ledna 2020, přilákalo asi 30 zájemců, z toho zhruba polovinu borovských, druhou polovinu tvořili obyvatelé Oudoleně, Slavětína a Modlíkova.
CHKO prezentovali Ing. Nicol Sobotková z oddělení sledování stavu
biodiverzity, Ing. Aneta Dvořáková
a Petr Matějka, oba z oddělení ochrany přírody a krajiny.
V první části svého vystoupení
nás provedli slovem i obrazem obecně ochranou přírody v ČR, připomněli síť českých „chráněnek“, ale
i svou kontrolní, odbornou i praktickou činnost. Víte například, že
naše CHKO je třetí největší ze všech
26 českých? Ale že i přesto má pouze
3 bezzásahové zóny – Radostínské rašeliniště, Dářko a Žákovu horu? Jsou
to části CHKO, kde je zakázána jakákoliv hospodářská činnost člověka.
V druhé části se lektoři zabývali aktuálním ohrožením CHKO. Řeč byla např.
o nelegálním zalesňování, o správně
prováděném zadržování vody v krajině, o vlivu zemědělství na krajinu.
CHKO nabízí finanční podporu pro
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eliminaci výše uvedených rizik.
Jedná se o dotační projekty vyhlašované ve spolupráci Ministerstvem zemědělství nebo s Ministerstvem
životního
prostředí.
CHKO má ve své kompetenci mimojiné i řešení přestupků, kterých se
na přírodě a krajině dopouštíme.
Nejčastěji bývají spojené s kácením
dřevin v mimolesním prostoru, s jejich ořezem a dalším ošetřováním,
s navážkami nevhodného stavebního odpadu do cest a s umisťováním různých staveb v krajině.
Asi nejvíc čekali všichni přítomní
na poslední část setkání, kterou avizovala i pozvánka. Téma kůrovcové
kalamity hýbe celou republikou a je
o něj obrovský zájem. Podle odborníků se ale názory na kůrovce velmi
různí, a tak nám lektoři sami přiznali, že i jejich pohled a hodnocení
jsou především ochranářské. Takový pohled se logicky v praxi střetává
s názory ekonomů, ekologů a lesníků. Kolem kalamity vzniká spousta
legend o tom, co vše CHKO zakázala,
co kontroluje, případně postihuje.
CHKO se především řídí příslušnými

zákony a vyhláškami, na druhé straně
má samozřejmě kompetence vydávat
opatření, kontrolovat a zasahovat.
Vše o změnách, kterými české
lesy během dlouhých desetiletí prošly, bylo už pravděpodobně řečeno.
Vysazování smrkových monokultur
po roce 1930 jistě přispělo k problémům, které řešíme dnes. Přidáme-li
k tomu fakt, že udržení zdravého lesa
vyžaduje i obrovské množství lidské
práce a proti tomu stále klesající zaměstnanost v lesnictví, jednoznačně
z toho vyplývá, že jediným řešením
do budoucna podle mínění odborníků může být přestavba smrkových
monokultur. Pro majitele lesa to
představuje těžbu, zalesňovací povinnost, asanaci aktivní kůrovcové
hmoty, zajištění bezpečnosti v lese.
Ekonomické škody, destrukce ekosystémů,
ohrožení
biodiverzity
a další hrozby se rýsují celkem jasně už dnes. Pojďme tedy využít
všechny šance a dejme je přírodě!
Pro zájemce uvádím několik zdrojů
informací:
www.zdarskevrchy.cz, www.mze.cz,
www.mzp.cz
www.chcemezivelesy.cz
Z informací z prezentace pracovníků CHKO
Žďárské vrchy zpracovala Jana Žáková /čp
322 /
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K + M + B 2020 (TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA)

Tříkrálová sbírka letos slaví 20 let
své celorepublikové existence. Za tu
dobu se sbírka stala celospolečenskou
událostí,
která
přináší
všem
zúčastněným radost a především
ukazuje sílu lidské solidarity.
Desetitisíce koledníků a dárců tak
společně dělají náš svět lepší. Díky
vybraným finančním prostředkům
pomáháme i my těm, kteří si sami
pomoci nemohou.
V Havlíčkově Borové letos chodilo
pět skupinek koledníků (15 králů)
a dělali radost písničkou, cukříkem
a kalendářem těm, kteří jim otevřeli.
Je krásné, že jste si vy, obyvatelé
Borové, již na sbírku zvykli a naše malé
koledníčky obdaříte nejen peněžním
darem do pokladničky, ale i nějakou
dobrotou či čajem na posilněnou.
Moc vám za to děkujeme! Vaše konání
je pro tyto koledující děti jistě dobrým
příkladem do života.
Pojďme se však podívat na to, jak
byla letošní sbírka u nás úspěšná.
Vybrala se opět rekordní částka.
V Havlíčkově Borové 33.746,-Kč,
v Peršíkově 5.668,-Kč. Velký dík tedy
patří všem dárcům, kteří otevřeli svá
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V Peršíkově koledovali Markéta
a Matyáš Frühbauerovi s tatínkem
Janem, Michal a Tomáš Křehlíkovi
s maminkou Lenkou, Lukáš Pešek
s maminkou Kateřinou Nedělkovou
a Evan Belák s maminkou Weronikou.

srdce a přispěli jakýmkoli obnosem.
Vybrané finanční prostředky chce
Oblastní charita Havlíčkův Brod využít
například na provoz domácí hospicové
péče, obměnu starých kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek v jejich Všem dárcům a koledníkům patří
půjčovně, spolufinancování provozu velký DÍK!
Marie Doležalová
charitních služeb ve vikariátu
Humpolec a Havlíčkův Brod
a mnoho dalších. Více informací
o záměrech Charity ČR najdete
na: https://www.trikralovasbirka.
cz/vyuziti/.
V neposlední řadě mi dovolte
zde
poděkovat
šikovným
koledníkům
a
obětavým
vedoucím, bez kterých by se tato
sbírka u nás v Havlíčkově Borové
a v Peršíkově neuskutečnila.
Byli
jimi
Lenka,
Iveta
a Jáchym Dejmalovi, Klára
a Věra Bruknerovy, Tereza
a Lucie Holcmanovy, Eliška
a Radoslav Tonarovi, Agáta
Čejková, Eliška Ronovská, Petr
Šmíd, Kamila Havlíčková, Viktorie
Nejedlá, Anna Staňková, Hana
králům přálo počasí, nemrzlo, nebyla vyložeVencová, Klára Wasserbauerová, Malým
ně zima, přesto byli na konci trasy znavení a promrzlí.
Milan Krčál a Hana Ronovská. Foto: Marie Doležalová

PUTOVÁNÍ PO TÁDŽIKISTÁNU S PAVLEM ŠMÍDEM

Cestovatelská
přednáška
o Tádžikistánu se uskutečnila
v muzeu v pátek 17. ledna. O tom,
jak s partičkou kamarádů vyrazil
na dobrodružnou cestu, povyprávěl
Pavel Šmíd. Přednášky se zúčastnilo
bezmála 50 lidí, z čehož jsme měli

velkou radost. I přesto, že jsme na
takovou účast nebyli připraveni, místní
muži si poradili a všichni příchozí si
díky tomu mohli sednout. Děkujeme
vedlejšímu hostinci za zapůjčení židlí.
Těšil nás nejen zájem o přednášku, ale
především zvídavé dotazy a přátelská

Stručně o Tádžikistánu:

Rozloha: 143 tis km2 (téměř 2x větší než ČR)
Počet obyvatel: 8,5 milionu (v ČR 10,5 milionu → hustota
zalidnění nižší - asi 50 obyvatel/km2)
Sousedí se státy: Uzbekistán, Kyrgyzstán, Afghánistán
a Čína
Na jeho území se nachází vysoké pohoří Pamír.
Hlavní město: Dušanbe
Převládající náboženství: islám (sunnité)
Byl součástí sovětského svazu – proto se tam domluvíte
rusky, ale mají i svůj vlastní jazyk tádžičtinu, která je
úřední.
Samostatný stát vznikl získáním nezávislosti na Sovětském
svazu v roce 1991 a téměř celou dobu tam vládne stejný
prezident.
Na území Tádžikistánu se stále ještě nachází krásná
neposkvrněná příroda.
Ve volné přírodě se tam vyskytuje hodně oslů, krav
a českých turistů – baťůžkářů se stanem (dle Pavla jsou
všichni vybaveni poctivou českou slivovicí; turisty jiných
národností tam téměř nepotkal).
Poměrně chudá země → nízké ceny (např. jídlo v Dušanbe
v pěkné restauraci za 70 Kč).
Česká výprava zde potkala samé milé a pohostinné lidi.
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atmosféra, která celou přednášku
provázela. Bylo úžasné poslechnout si
zážitky z míst, kam se málokdo z nás
podívá. Děkujeme Pavlu Šmídovi,
že se rozhodl přednášku v našem
muzeu uskutečnit.

Ivka Hamerníková a Síma Karásková,
knihovnice

Spojení Turista Evropa rozuměli všichni a plynula
z toho jistá privilegia, stejně tak jako z přítomnosti žen
(především těch blonďatých).

Nádherná a nezničená příroda na každém kroku...Foto: archiv
Pavla Šmída
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Upozornění pro majitele pozemků,
kteří pronajímají pozemky
Havlíčkové Borové zemědělské a.s.
Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty
pozemky u naší společnosti, mohou
podat přiznání z příjmu fyzických osob
prostřednictvím našeho podniku.
Termín vždy v úterý od 4. 2. 2020 do
25. 2. 2020, od 13.00 hod. do 15.00 hod.
v kanceláři v přízemí správní budovy, kdy bude
přítomna pracovnice, která pomůže přiznání
vyplnit.

ČÍSLA Z KNIHOVNY
Knihovnu v roce 2019 navštívilo 613 lidí
v rámci půjčování knih i akcí uskutečněných
v prostorách muzea. Registrovaných čtenářů
je celkem 98. V knihovně máme přes 12 tisíc
knih, tiskovin a dokumentů, čtenáři si z nich
vypůjčili 1382 kusů, z toho 991 beletrie
a 125 kusů naučné literatury. Děti si přišly
celkem pro 202 knih beletrie a 17 naučných
knih. Hojně se půjčují také periodika, zejména
Zahrádkář. Ve výměnném fondu máme nyní
okolo 300 titulů a prezenčně je také možnost
zapůjčit si deskové a stolní hry. Velice si ceníme
skvělé spolupráce s pracovníky brodského
výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny,
kteří nám poskytují nejen knihy, ale i rady
a pomoc v oblasti knihovnictví.
Ondra Neubauer, knihovník
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Pozvánka
na jednání:

Valná hromada TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s.
Valná hromada oddílu kopané TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s.

Schůze se uskuteční dne 29. 2. 2020 od 18:00 hodin
v sokolovně v Havlíčkově Borové.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení a schválení programu jednání
Volba zapisovatele a ověřovatele
Volba návrhové, volební a mandátové komise
Volby
Výše členských příspěvků na rok 2021
Dotace a dary
Zpráva o fotbalové činnosti
Inventura a zpráva kontrolní komise TJ
Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2019
Různé
Občerstvení
Diskuse
Návrh usnesení
Poděkování a závěr
Hana Chlubnová, předseda TJ (mobil: 739 626 612)

Od 18.00 h do 18.30 h bude probíhat prezence členů
a výběr členských příspěvků. Prosím, přijďte včas! Děkujeme.

Své členské příspěvky můžete uhradit i prostřednictvím bankovního účtu
TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s.: číslo BÚ: 1120770389/0800,
Variabilní symbol: 15059057. Poznámka/zpráva pro příjemce: Příjmení člena TJ
bez diakritiky a označení příspěvku (např.: Novak – sokol, fotbal).
ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PŘES BANKOVNÍ ÚČET NEJPOZDĚJI DO 30. 4. 2020!

Výše členských příspěvků:
Sokolský příspěvek: 100,- Kč
Oddílový příspěvek: 500,- Kč aktivní sportovec nad 18 let, 200,- Kč aktivní sportovec do 18ti
let včetně, 100,- Kč ostatní. Každý člen fotbalového oddílu platí sokolský i oddílový příspěvek.
www.tjsokolborova.cz

FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě pro vás! Každý měsíc uveřejníme
jednu starou fotografii a máme nějakou zvídavou otázku... Z došlých odpovědí vylosujeme jednoho výherce,
který obdrží drobný dárek od úřadu
městyse.
Ještě se vracíme k prosincovému
snímku skupinky mladých lidí na sněhové závěji. Dostali jsme ještě dodatečně informaci, že na snímku je zleva kromě pana Víta Šorfa i paní Marie
Brunová, roz. Konfrštová z Modlíkova
(*1924) žijící dosud ve Slavči, pan
František Stránský, paní Milena Půžová, roz. Novotná z Modlíkova (*1926)
žijící v Přibyslavi a Marie Servítová,
roz. Slámová z Modlíkova. Muselo to
být foceno těsně po válce, protože
Marie Konfrštová byla za války v „Reichu“.
Na muzikantský snímek z lednových listů se nám sešli tři odpovědi.
Jde o karneval v Hesově v roce 1971
a na snímku je zleva: František Štefá-

ček (*1926), kapelník Jaroslav Štukhejl
(*1926), Jaroslav Brychta, býv. starosta, Jaromír Březina z Přibyslavi a Karel
Sobotka (*1926) - jediný žijící člen kapely Borovanka. Vylosovaným výhercem je paní Marie Havlíčková.
Tentokrát uveřejňujeme fotku partyzánů, kteří se do Havlíčkovy Borové
vrátili řadu let po válce. Budeme rádi,

když nám napíšete nejen jména lidí
na snímku, rok, kdy tu byli, ale také
jakoukoli vzpomínku na tuto událost
v obci, ať už jste ji osobně zažili nebo
vám ji někdo vyprávěl. Těšíme se
na vaše odpovědi do 20. února, a doručit je můžete na úřad městyse nebo
pošlete na e-mailovou adresu redakcni.rada.hb@gmail.com.
(red)
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
4. 2.
2020
11. 2.
2020
15. 2.
2020
18. 2.
2020
22. 2.
2020
22. 2.
2020
25. 2.
2020
29. 2.
2020
6. 3.
2020
11. 3.
2020
21. 3.
2020
20. 4.
2020

18:00
úterý
18:00
úterý
20:00
sobota
18:00
úterý
sobota
8:00
20:00
sobota
18:00
úterý
18:00
sobota
pátek
10:00
17:00
středa
10 - 16
sobota
13 - 16
pondělí

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

1. TANEČNÍ LEKCE,
2. TANEČNÍ LEKCE,
MAŠKARNÍ ZÁBAVA,
pozvánka str. 2
3. TANEČNÍ LEKCE,
MASOPUST,
pozvánka str. 2
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES,
pozvánka str. 2
4. TANEČNÍ LEKCE,
VALNÁ HROMADA TJ SOKOL,
pozvánka str. 13
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
pozvánka str. 2
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA BOŽENY NĚMCOVÉ,
pozvánka str. 2
VELIKONOČNÍ DÍLNY,
pozvánka str. 2
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
pozvánka str. 8

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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PRVNÍ BOROVSKÉ
MIMINKO ROKU 2020
Daniel Toman se narodil v úterý
7. ledna ráno mamince Marušce
v havlíčkobrodské porodnici.
Vážil 3480 g a měřil 51 cm. Doma
se na něj těšil bráška Honzík. Celé
rodině přejeme hodně zdraví
a spokojenosti, a ať jim malý
Daneček dělá jenom radost.

SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba
v únoru a březnu:
každá středa
10 - 12 hodin
každá druhá sobota
10 - 12 hodin
1., 15., a 29. února
a 14. a 28. března
ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2020
8. - 9. 2. 2020
Teclová Andrea - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 109
15. - 16. 2. 2020 Semchuk Alina - Lánecká 970, Světlá nad Sázavou, tel.: 569 453 246
22. - 23. 2. 2020 Richter Tomáš - Jiráskova 669, Chotěboř, tel.: 569 626 481
29. 1. 3. 2020
Chládek Albert - Humpolecká 244, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 110
7. - 8. 3. 2020
Čurda Pavel - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel: 569 426 102
V případě, že je služba NEOBSAZENA, je možno využít zubní pohotovosti v okrese Jihlava - https://www.nemji.cz/zubni-pohotovost-2013/d-5531
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OBRAZEM

Opět po roce nám začala keramika s paní Lenkou Sedlákovou. Foto: ZŠ

Prvňáci na besedě v KKV v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

UBONGO nás baví... Foto: ZŠ

V tělocvičně každou středu řádíme při vybíjené. Foto: ZŠ

Broučci postavili sněhuláka. Foto: MŠ

Broučci sypou do krmítka. Foto: MŠ

Holčičky ze třídy Ježečků se svými netradičními papírovými sněhuláky. Ježečci si v tělocvičně v ZŠ zacvičili i na velkých gymnastických míčích.
Foto: MŠ
Foto: MŠ
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OBRAZEM

Tři králové v každém domě zazpívali tradiční koledu, a na jedné z pěti Díky přístřešku můžeme trávit kroužek na rybniku i v zimě.
borovských tras ji museli zvládnout dokonce 70krát! Foto: Marie Doležalová Foto: Martina Šnajdrová

Mladší přípravka se zůčastnila na fotbalovém turnaji v Přibyslavi. Foto: Loni se podařilo díky výhře v dotaci Obec přátelská seniorům pořídit
Zuzana Rosecká
AED defibrilátor. Foto: Hana Tonarová

Myslivečci si při lednové procházce do zasněžených lesů opekli špekáčky. V lednu četla dětem ve školce paní Blanka Janáčková. Foto: Jakub
Foto: Tomáš Janáček
Janáček

Ačkoli to z dálky vypadá, že se kolem budovy ČOV nic moc neděje, opak je pravdou. V měsících lednu a únoru probíhá pokládka střešní krytiny, a
pracuje se také ve vnitřních prostorách - aktuálně jde o omítky vnitřních zdí. Foto: Hana Tonarová
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