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Zápis proběhl tentokrát
bez dětí, str. 9

Majitelka Českého lva
Helena Rovná, str. 14

Hasiči vyjížděli k řadě
požárů, str. 15

Už celých 75 let uplynulo od konce II. světové války. Po šesti letech válečných hrůz, nedostatku a obav o své blízké se mohli lidé znovu svobodně
nadechnout. Jakmile pochovali své mrtvé z posledního řádění nacistů ke zdi borovského hřbitova, už vítali vojáky Rudé armády. Více se dozvíte
v tomto rozšířeném vydání Borovských listů. Foto: Ladislav Hladík

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Po dlouhé zimě tu máme konečně
jaro a všechno je hned veselejší. Nevadí,
že letos nemohli chodit koledníci, jistě si
to vynahradíme příští rok. Vždyť tradice
charakterizují naši společnost. Jen se
zamýšlím nad tím, jaké to bylo minulý
rok, když tradiční pouť na náměstí byla
z důvodu rozmaru kolotočářů jinde.
Bohužel letošní pouť na našem náměstí
je opět nejistá, ale věřím, že v případě
zrušení pouti se toto tradicí nestane.
Zda pouť na náměstí bude či ne, to
bude jisté na konci května.

VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV

Zhotovitel
kanalizace
zdárně
postupuje našimi ulicemi a to s sebou
nese i vícepráce. Sítě jsou v majetku
městyse (jednotná kanalizace nyní,
po kolaudaci dešťová a vodovod),
ale nikdy nebyly přesně zaměřeny.
A kudy vedou, víme jen přibližně.
Bohužel zjišťujeme, že skoro v každé
ulici dochází ke kolizi staré kanalizace
s novou. V takovém případě zhotovitel
musí rozebrat staré kanalizační potrubí,
provést pokládku nového a následně
i starého. Udělat se to musí a my za
to musíme zaplatit, protože projekt
s těmito vícepracemi nepočítal.
Uzavírka silnice K Vepřové je plánovaná
až do 3. července, ale pokud se

zhotoviteli kanalizace bude dařit,
mohla by být průjezdná i dřív. Pokládka
asfaltu na této komunikaci proběhne
ještě v letošním roce a o termínu
se jedná.
Další omezení z důvodu výstavby
kanalizace očekávejte v ulici Pivovarská
od 14. května do konce května. Budou
tu provedeny dva překopy přes hlavní
silnici. Jeden bude proti ulici Drahotín
a druhý pod křižovatkou do ulice
Rybízovna. Provoz v obou omezeních
bude veden vždy jedním jízdním
pruhem.

OPRAVA KRAJSKÉ KOMUNIKACE

Koncem května by měly začít práce na
opravě krajské komunikace na Chotěboř.
...pokračování na str. 3
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Deváťáci mají místo triček rovnou třídní mikiny. Foto:
Jan Málek

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 30. května 2020

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU

ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA

...aneb POJĎME

SPOLU PROTI PROUDU

Nevadí, že nemůžeme jít společně. Když půjdete kamkoliv
na procházku, vezměte pytel a posbírejte odpadky po cestě.
A POŠLETE NÁM Z TOHO FOTO!!! :-) na info@trojhacek.cz

nebo vložte na náš Facebook s hashtagem

SEBER

ÍŠ

TERMÍN? KDYKOLIV!

SEBER
2

ÍŠ

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
...pokračování ze str. 1

Bude se jednat o úsek od Piváru po
křižovatku na Oudoleň. Opraveny
budou propustky a celý povrch
vozovky. Je to dobrá zpráva, protože
stávající povrch a jízda po něm už
stála některé řidiče i proraženou
pneumatiku. Pokoušeli
jsme se
jednat s cestmistrovstvím o možnosti
opravy komunikace na Železné Horky.
Bohužel oprava této komunikace není
zatím v plánu.
Jednou z možností, jak docílit
kompletní opravy komunikace na

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

DEZINFEKCE

Vážení spoluobčané, předem mi
prosím dovolte, abych vám všem
poděkoval za zodpovědný přístup
k nastalé situaci ohledně pandemie
COVID-19. Samozřejmě někdo namítne,
že ne všichni se chovají zodpovědně, ale
těch nezodpovědných a neuvědomělých
je u nás minimum. Jak si mnozí všimli,
ani městys nezůstal v opatřeních proti
šíření koronaviru v pozadí. Podařilo se
nakoupit od státního podniku ČEPRO
a.s. Šlapanov 1.000 litrů dezinfekce,
která byla a je zdarma distribuována
mezi občany. Obrovský dík patří panu
Lukáši Kopeckému, který nás o této
možnosti informoval a pomohl zajistit
nákup dezinfekce.

NABÍDKA LISTNATÉHO DŘEVA

Na konci března byly z důvodu
výstavby nové kanalizace a ČOV
vykáceny veškeré stromy kolem potoka
v lokalitě nad ovčíny směrem k Borové.
Porost byl v těchto místech silně
zanedbaný, prolámaný od předchozích
větrů a bránil výstavbě kanalizace.
Městys Havlíčkova Borová proto nabízí
k odprodeji listnaté dřevo za cenu 100,Kč za m3. Jedná se o dřevo vrbové, které
není v našich končinách tak oblíbené
a rozšířené. Případní zájemci prosím
volejte tel. číslo: 777 355 028.

VÝSTAVBA KANALIZACE

O výstavbě kanalizace a ČOV
v Havlíčkově Borové toho bylo, je
a ještě bude v Borovských listech
napsáno mnoho. Píše se o průběhu
stavby, o omezeních či o problémech,
které samotnou stavbu provází. O čem
se však nepíše, je přístup či chceteli spolupráce spoluobčanů při takto
nákladné a složité stavbě. Mnozí z vás
už mají výkopové práce za sebou,
další na bagry v ulici čekají. Většina
občanů vychází stavebníkům vstříc
a jsou nápomocni při hledání sítí před
svými domy. Kvůli výstavbě kanalizace
se musel městys dohodnout i s majiteli
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Železné Horky, je, že Krajská správa
a údržba silnic by komunikaci opravila
a následně předala do majetku městyse.
Toto řešení pro nás však není ideální.
Všechny další opravy by šly z rozpočtu
městyse. Jak tato krajská silnice, tak
i bývalé polní cesty, které byly zpevněny
asfaltovým prostřikem a jsou v našem
majetku, mají jeden společný problém.
Nemají konstrukční vrstvy, které by
unesly přejíždení nakladů nad 40 tun
- a taková nákladní auta či traktory
u nás jezdí běžně. Když ponechám
stranou auta z lomu, tak plně chápu,

že se musíme dostat na naše pole
a obdělat je. Jen je třeba se k nim trochu
lépe chovat. To znamená zbytečně
neoborávat kraje, najíždět na pole
v místech k tomu určených, vyhýbat
se na vhodných místech a hospodařit
na souvratích.
Nechci nikoho poučovat, ale sám
občas jezdím traktorem a vidím, jak to
někdy vypadá, a o to víc mě pak mrzí,
když si ničíme to, co slouží primárně
zemědělcům. Ale náklady na opravu
komunikací pak nese každý občan
městyse.

soukromých pozemků např. kvůli
dočasnému přeložení koryta potoka.
Velké díky patří panu Josefu Smejkalovi,
panu Radoslavu Tonarovi st. a panu
Bohumilu Pavlíčkovi za vstřícné jednání.
Velké poděkování patří společnosti
Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
za vstřícnost a bezproblémovou
spolupráci při výstavbě kanalizace přes
areál akciové společnosti.

bylo avizováno, pak se pouť v kostele
sv. Víta v Havlíčkově Borové uskuteční
bez jakýchkoli omezení. Horší je to
však s poutí světskou. Tam si nikdo
netroufáme říci, zda se uskuteční či
nikoliv. Věřím, že snad na konci května
budeme vědět více a vy se to dozvíte
v červnových Borovských listech.

PARKOVÁNÍ V OBCI
PO MILIÓNPRVÉ

O
nevhodném
parkování
automobilů na místních komunikacích
v naší obci toho bylo napsáno už dost.
Promiňte mi prosím, že se opakuji.
Většina občanů, kteří vlastní nějaký
povoz, pochopila, že nelze parkovat,
kde se komu zlíbí. Zpevněné vjezdy,
upravené předzahrádky pro odstavení
vozu tomu nasvědčují, že to bylo
napsáno srozumitelně a česky. Bohužel
stále zbývá pár lidí, kteří nerozumí
češtině a parkují jako tataři. Když ani
stavba kanalizace některé neukázněné
spoluobčany
nenaučí
parkovat
na svém pozemku, pak nezbývá než
od slov přikročit k činům. Důkazem
neukázněného parkování je hned
několik ulic. Zahradní, Luční, Polní,
Kopaninská,
Drahotín,
Horecká,
K
Vepřové a další. Dost bylo
vysvětlování, proseb a přemlouvání.
Od 1. 7. 2020 začne městys ve věci
nevhodného parkování na místních
komunikacích spolupracovat s Policií
České republiky. Od tohoto data
přestaneme v tomto směru prosit,
ale více jednat. Času bylo až dost.

BOROVSKÁ POUŤ V OHROŽENÍ

Vážení spoluobčané, všichni jistě
sledujete dění kolem pandemie COVID19. Všechny nás ať přímo či nepřímo
zasáhla řada omezení, která celou
situaci provází. Jedním z omezení je
nyní zákaz shromažďování více lidí
na jednom místě. Zdá se, že postupně
dochází ke rozvolňování přijatých
opatření, nicméně je třeba se i nadále
řídit platnými usneseními Vlády ČR.
Letos slavíme borovskou pouť v neděli
21. června. Pokud vše půjde, jak

Přemysl Tonar, starosta

Ing. Josef Nevole, místostarosta

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu
k 31. 3. 2020

BÚ Česká
spořitelna

257 372,64

Fond rozvoje
bydlení ČS

277 399,35

ČSOB Municipální
konto

877 133,68

ČSOB Spořící účet

21 104,81

ČNB Účet dotace

131 218,29

Fond vodovody

1 621 446,00

Fond kanalizace

2 340 150,00

CELKEM

5 525 824,77

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období březen - největší příjem daň z příjmu právnických osob ve výši
593.551,62 Kč
Za období březen - největší výdaj
- stavební práce na ČOV ve výši
4.796.344,51 Kč

PRODEJ PALIVOVÉHO
JEHLIČNATÉHO DŘEVA
Městys Havlíčkova Borová nabízí
k prodeji palivové dřevo.
Cena za m3 je 400,- Kč včetně
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. 4. 2020
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, Jan Vambera

2019 psala pro městys kroniku Mgr. Petra Zelená, ale ráda
by štafetu předala dál. Oslovena byla paní Jana Sobotková,
která přislíbila, že by ji krátkodobě psala. Paní Marcela
Sobotková bude oslovena oficiálním dopisem úřadu městyse,
aby vrátila finanční prostředky za psaní kroniky za dva roky,
které doposud nedodala, a kronika z těchto let tedy vůbec
neexistuje.
* Starosta informoval přítomné o uzavírce části silnice
od Borové - směrem na Chotěboř, po oudoleňskou křižovatku,
a to v termínu od 25. 5. do 10. 7. 2020. Městys dostal také
nabídku, zda nechce odkoupit do svého majetku za 1,- Kč
komunikaci vedoucí do Železných Horek. Kdybychom měli
zájem o převzetí, opravili by ji nám. Starosta společně
s místostarostou však v nabídce nespatřují klady.
* Zastupitelé dostali informaci o schůzce Finančního výboru,
který jednal o doručených žádostech o dotaci. Finanční
částka je přislíbena z rozpočtu městyse ve výši 250.000
korun, avšak v součtu je městys spolky požádán o 306.000
korun. Podrobnosti budou prodiskutovány v radě městyse
a je možné, že předsedové spolků budou pozváni na jednání
zastupitelstva, aby částky, o které žádají, obhájili.
* Poté se diskutovaly konkrétní záležitosti stavebního rázu
u nových parcel - „utopený“ pilířek pod úrovní obrubníku,
nevyasfaltovaná komunikace a další. Starosta informoval,
že v lokalitě musela přibýt oproti projektu jedna lampa
veřejného osvětlení. Starosta se zároveň omluvil za to, že
na základě mylné informace chybně informoval stavebníky
o procesu vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
Stavebníci budou muset uhradit poplatek dle skutečně
zastavěné plochy. Starosta dále uvedl, že MÚ Přibyslav vydal
souhlas s dělením pozemků. Příští týden se bude snažit podat
žádost na KN.
* Místostarosta Ing. Josef Nevole uvedl, že bude znovu
apelovat na občany, aby parkovali na svých pozemcích a nikoli
na místních komunikacích. V budoucnu je možné to řešit
s Policií ČR. Na vybraných ulicích – ul. Zahradní, Vepřovská
a další je stav parkování dlouhodobě neuspokojivý. Dále
místostarosta informoval, že byla při výkopových pracích
nalezena přímo v Borové nevybuchlá munice – minometný
granát. Munici zneškodnil pyrotechnik PČR. Starosta uvedl,
že bude apelovat na zhotovitele, aby byl více všímavý.

ZM schválilo ověřovatele zápisu. 12-0-1 (Michaela Chlubnová,
DiS.)
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 10-0-3 (David
Burian, Ladislav Hájek, Ing. Karel Tonar)
ZM schválilo program jednání. 13-0-0
ZM schválilo uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze
dne 7. 6. 2019 na výkon technického dozoru stavebníka
IS engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek 401, 582 22
Přibyslav, na akci „Havlíčkova Borová – komunikace
a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD, ul. Polní“, jehož
předmětem je odměna za činnost nad rámec příkazní
smlouvy ve výši 16.000,- Kč bez DPH za každý započatý měsíc.
11-2 (David Burian, Ing. Karel Tonar)-0
ZM schválilo uzavření dodatku č. 5 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 869.364,43,- Kč bez DPH. 13-0-0
Vícepráce tvořily např. sanace podloží, bourání starého mostu
či kolize s dešťovou kanalizací – nejvyšší položka. Starosta
zmínil nebezpečnou situaci v ul. Kopaninská, kde byly zjištěny
průrazy plynových přípojek skrz dešťovou kanalizaci. S tímto
projekt vůbec nepočítal. Kanalizace v minulosti zakreslena
nebyla a plynaři předpokládali kanalizaci uloženou hlouběji.
Starosta uvedl, že pracovníci provozovatele plynového
potrubí přijíždí a opravují nebezpečné úseky.
ZM schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny GP Stavby ve vodním hospodářství 2020 ve výši
9.153.268,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. 13-0-0
Od Kraje Vysočina se podařilo získat dotaci ve výši
9.153.268,- Kč bez DPH. Částka musí být proinvestována
do konce letošního roku. Práce už začaly na stoce C,
která bude vedena přes společnost Havlíčkova Borová
zemědělská a.s. Projektant navrhl vedení odkanalizování od
sběrného dvora a truhlárny pana Čermáka do ČOV v Borové
přes přečerpávací stanici. Kořenová čistírna odpadních vod
by měla příští rok ukončit činnost.
ZM schvaluje pořízení Změny č. 3 územního plánu Havlíčkova
Borová: prověří možnost zrušení podmínek prostorového
uspořádání pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, Příští jednání ZM se bude konat ve čtvrtek 14. května od
v plochách bydlení – v rodinných domech, v návrhové ploše Z5. 19 hodin.
Z podmínek prostorového uspořádání bude
pro plochu Z5 vypuštěna věta „Zástavba
či rekonstrukce objektu v souvislé uliční
frontě musí dodržovat uliční čáru, stejnou
výškovou hladinu a stejnou orientaci
střechy jako sousední objekty uliční fronty“,
stanovená platným Územním plánem
Havlíčkova Borová. Změna územního
plánu bude pořízena zkráceným postupem
a pověřuje starostu k projednávání změn
a zpráv o uplatňování Územního plánu
Havlíčkova Borová pro volební období
2018/2022. 13-0-0
Jde o zrychlenou změnu územního plánu
u stavební parcely u rybníka na Rozvalinách,
jež předběhne územní plán, který ještě
není hotový. Stavba je momentálně
v rozporu s platným územním plánem.
Správa CHKO Žďárské vrchy dala již souhlas
k projektované stavbě, je ale nutná změna
územního plánu.
Dubnové zasedání zastupitelstva bylo vskutku originální: v sokolovně, s rouškami na ústech a
* Zastupitelé dostali na vědomí, že v roce dva metry od sebe. Museli jsme napnout uši, abychom se dobře slyšeli... Foto: Hana Tonarová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 24. 3. 2020
Omluven Ing. Josef Nevole
RM schvaluje pronájem obecního bytu na adrese Pivovarská
110, Havlíčkova Borová paní Jaroslavě P. z Havlíčkovy Borové,
a to od 1. dubna 2020. 4-0-0
RM schvaluje pronájem obecního bytu na adrese Pivovarská
110, Havlíčkova Borová, panu Ivanu B. z Havlíčkovy Borové,
a to od 1. dubna 2020. 4-0-0
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 65.000,- Kč TJ Sokol
Havlíčkova Borová na rekonstrukci kabin hostů a rozhodčích.
4-0-0
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
k 30. 4. 2020 s manželi Alešem a Marií V., kteří společně
užívali byt v domě v ul. Havlíčkova 220. 4-0-0
RM schvaluje žádost Městyse Havlíčkova Borová o kácení

dřevin rostoucích mimo les ze dne 23. 3. 2020, JID 615/2020/
MSHB, č. j. 568/2020/MSHB. 4-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci předloženou
žadatelem: Havlíčkova Borová zemědělská a.s. na akci
Teplovodní přípojka pro čerpací stanici PHM a souhlasí
s připojením zařízení. 4-0-0
RM schvaluje uzavření Mateřské školy Havlíčkova Borová
do odvolání. 3-1-0
RM
neschvaluje
poskytnutí
sponzorského
daru
na uskutečnění dvoudenního hudebního festivalu HROŠENÍ
NA ŘECE koordinátoru festivalu panu Janu Voňkovi. 0-4-0
RM bere na vědomí žádost o pronájem nebytového prostoru
pro podnikání, kterou podala dne 6. 3. 2020 Klára V.
z Havlíčkové Borové.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 9. 4. 2020
RM schvaluje projektovou dokumentaci - Novostavba
rodinného domu na pozemku p. č. 4055/2, k. ú. Havlíčkova
Borová, investor: František a Jana N. z Havlíčkovy Borové
zpracovanou projektantem Ing. Martinem Doležalem,
Vepřová 133, 592 11 Velká Losenice. 5-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci – Novostavba
rodinného domu na pozemku p. č. 4055/3, k. ú. Havlíčkova
Borová, investor: Lucie J. z Havlíčkovy Borové a Jan Ch.
z Malé Losenice zpracovanou projektantem Ing. Jaroslavem
Roušem, IČO 41001117, Vejmluvova 316/53, 591 02 Žďár
nad Sázavou. 5-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci – Novostavba
rodinného domu na pozemku p. č. 4055/4, k. ú. Havlíčkova
Borová, investor: Lubomír R. a Michaela Š. z Havlíčkovy

Borové zpracovanou projektantem Lukášem Dohnalem,
Nade Mlejnem 446, 582 66 Krucemburk. 5-0-0
RM schvaluje pronájem bytu na adrese Havlíčkova čp. 220,
582 23 Havlíčkova Borová, panu Tadeáši H. z Havlíčkovy
Borové, a to od 1. 5. 2020. 5-0-0
RM schvaluje žádost o stavbu pergoly o rozměru 3 x 3 m
na zahradě u bytového domu Havlíčkova čp. 220, Havlíčkova
Borová, kterou podala paní Lenka K. z Havlíčkovy Borové.
5-0-0
RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na opravy fasády
hasičské zbrojnice s firmou Zdeněk Kolouch – zednické
práce, IČ 16258525, Zelená 1295, 583 01 Chotěboř, z důvodu
nejlevnější cenové nabídky. 5-0-0

(upraveno pro potřeby zpravodaje znamená, že zápis nebo usnesení ze ZM či RM je pouze minimálně upraven, někdy
zkrácen, častěji dovysvětlen a především převeden z „úředničtiny“ do „lidštiny“ tak, aby to byl souvislý text a nikoli sled
písmen, čísel a těžko odhadnutelných zkratek; celé znění je pak zveřejněno na webu městyse a lze je kdykoli porovnat
s verzí v BL)

Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
Na dubnovém jednání finančního
výboru jsme měli jediný bod, a to
žádosti o dotace z rozpočtu městyse
pro rok 2020, kde je pro tyto účely
vyčleněno 250 000 Kč. Do konce března
využilo možnosti podat žádost o dotaci
celkem 14 subjektů. Dohromady žádají
o 311 000 Kč.
Finanční
výbor
se
zabýval
posouzením 12 žádostí, dvěma
žadatelům již byl na základě schválení
rady městyse příspěvek vyplacen.
Jednotlivé žádosti jsme posuzovali
po formální stránce, v potaz jsme
ale museli vzít navíc jak současnou
situaci, která do značné míry omezuje
společenské aktivity, tak schválený
rozpočet městyse na rok 2020.
Naše závěry jsou následující:
OMEZENÍ SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT
– ve světle okolností finanční výbor
navrhuje
neposkytovat
dotace

na jakékoliv společenské akce (tábory,
soustředění, dílny a podobná setkání),
a to až do podzimu (týká se bez rozdílu
všech žadatelů).
ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2020
– schválený rozpočet počítá s určitou
výší příjmů, o které ale už nyní můžeme
s jistotou říci, že nebude taková, jakou
jsme si plánovali v prosinci loňského
roku. Současné utlumení ekonomiky
se podepíše na výši daňových příjmů,
které formou rozpočtového určení
daní náš městys dostává. Nemůžeme
si dovolit uspokojit všechny žádosti
v plné výši. Finanční výbor navrhl
ponížení žádostí v souhrnu zhruba
o 100 000 Kč a naším návrhem
se bude zabývat zastupitelstvo
městyse na svém květnovém jednání.
Doporučujeme zároveň zastupitelům
pozvat na toto jednání zástupce všech
žadatelů, aby mohli svoje žádosti blíže

představit, případně obhájit akce, které
navrhujeme finančně nepodpořit.
V době, kdy jsme museli učinit
doporučení pro zastupitele, jsme
vycházeli z aktuálního stavu poloviny
dubna. Nikdo z nás s jistotou nevíme,
jak dlouho současná omezení potrvají.
Rozhodnutí zastupitelů o výši dotace
pro jednotlivé žadatele odložit nelze
a my jsme se snažili připravit co
nejracionálnější podklad pro jejich
květnové jednání.
Věříme, že i za podmínek,
které jsme nastínili výše, dojdeme
k rozumnému řešení. Všichni občané
jistě oceňují společenské vyžití, které
tu za „normálních“ okolností máme.
Rozvolnění současných restrikcí bude
zároveň výzvou pro kulturní komisi
městyse, která by měla koordinovat
činnost spolků tak, aby se v posledních
měsících roku nekonalo více akcí
v jeden den.
za finanční výbor Linda Burianová
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ÚŘAD MĚSTYSE

Úřad městyse je od 20. 4. přístupný
veřejnosti v běžnou pracovní dobu.
Nadále prosíme, abyste přednostně
pro všechny úkony, u kterých je to
možné, využili písemný, elektronický
či telefonický kontakt.

ROUŠKY OBČANŮM

Roušky pro občany jsou nadále k vyzvednutí na úřadu městyse
v úředních hodinách.

POŠTA PARTNER

Od 20. 4. je pošta opět přístupná v
běžnou pracovní dobu.

COOP PRODEJNA
Po, Út, Čt, Pá: 6 - 16 hodin
St: 6 - 12 hodin
So: 7 - 9.30 hodin

DEZINFEKCE
Již
3/4
dezinfekce,
kterou
městys zakoupil pro občany, bylo
vyzvednuto. Kdo si dosud pro
dezinfekci nepřišel, bude mít ještě
v první polovině května příležitost.
Termíny budou vyhlášeny mobilním
rozhlasem,
imobilní
senioři
mohou za sebe samozřejmě poslat
příbuzného, souseda nebo zavolat
na úřad, a dezinfekce jim bude
dovežena.

KNIHOVNA

Knihovna prochází rekonstrukcí a její
otevření pro veřejnost se odhaduje
na přelom května a června.
Konkrétní datum bude vyhlášeno
mobilním rozhlasem a vyvěšeno na
obvyklých místech.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

ZDRAVÍ A HYGIENA
724 810 106, 725 191 367,
725 191 370, nonstop
ZAHRANIČNÍ CESTY
224 183 200, 224 183 100, nonstop
PSYCHOLOGICKÁ POMOC
973 255 140, 973 255 141,
973 255 142, denně 7.00 – 24.00

INFORMAČNÍ LINKA
Ministerstva zdravotnictví ČR

1212

www.linka1212.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K PANDEMII

KORONAVIRU A K NOUZOVÉMU STAVU

Nouzový stav je prodloužen do 17. 5. 2020 (dle stavu k 28. 4.
2020). Aktuální informace k vládním opatřením v souvislosti
s touto situací hledejte na webových stránkách městyse.

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ:
od pondělí 11. 5. 2020:
Všechny provozovny
v nákupních centrech
Provozovny nad 2 500 m2,
které nejsou v nákupních centrech
Restaurace, hospody, bufety,
kavárny, vinotéky, pivotéky
s prodejem přes výdejní okénko a v
rámci venkovních (letních) zahrádek
Holičství a kadeřnictví, pedikúry,
manikúry, solária, kosmetické,
masérské, regenerační nebo
rekondiční služby
Muzea, galerie a výstavní síně
Zámky, hrady, skanzeny
(venkovní prostory)
Venkovní tréninkové aktivity
profesionálních sportovců
s vyloučením veřejnosti

od pondělí 25. 5. 2020:
Restaurace, hospody, bufety,
kavárny, vinotéky, pivotéky
(vnitřní prostory)
Hotely, venkovní kempy a další
ubytovací zařízení (včetně jejich
restaurací a kaváren)
Taxislužby (dosud nepovolené)
Živnosti, při kterých je porušována
integrita kůže (tetování, piercing)
Divadla, zámky, hrady a ostatní
kulturní aktivity za přesně
definovaných podmínek
Kulturní, společenské, sportovní akce
(počet osob bude specifikován)
Zotavovací akce pro děti do 15 let
Svatby za specifických
hygienických podmínek

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace.
Pramen: www.vlada.cz.

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ
KRAJE VYSOČINA 2020

PERŠÍKOVSKÁ POUŤ
Vzhledem ke stávající situaci bude
peršíkovská pouť pravděpodobně
přesunuta na podzim. V případě,
že by proběhla v běžném termínu,
budou občané informováni na webu
městyse a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Kraj Vysočina s lítostí oznamuje, že
Letní škola seniorů se v letošním
roce v Havlíčkově Borové bohužel
neuskuteční.

KRAJ VYSOČINA NABÍZÍ INFORMAČNÍ LINKU PRO OBČANY
COVID linka Kraje Vysočina je dostupná ve všední dny od 8 do 22 hodin. Pokud se
ihned nedovoláte, můžete využít následující komunikační kanály:

MÁTE-LI ZDRAVOTNÍ PROBLÉM, obraťte se prosím na lékaře prostřednictvím formuláře https://www.ulekare.cz/vysocina, zde Vám během šesti hodin
odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.
MÁTE-LI DOTAZ NEZDRAVOTNÍHO CHARAKTERU, můžete se na nás

obrátit na e-mailu koronavirus@kr-vysocina.cz.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO
HEJTMANA

Píšu tato slova jako obvykle
s určitým předstihem. Jindy ovšem
vím nebo alespoň tuším, jak bude
svět kolem mne vypadat za necelý
měsíc. Tentokrát je to jinak. Ještě nikdy
jsme nezažili takovou situaci. Všichni
se díváme i do blízké budoucnosti
s určitou nejistotou. Koronavirová
pandemie nás zaskočila. Už mnohé bylo
o tomto fenoménu současnosti řečeno
a napsáno. Přesto bych rád připomněl
některé podstatné věci.
Prastará lidská zkušenost říká,
že všechno zlé přináší i pozitivní
momenty. Velmi mne potěšila solidarita
našich občanů a jejich většinou
disciplinovaný přístup k dodržování
potřebných opatření vlády. Rovněž
obětavá práce všech, kteří nemohou
zůstávat v domácí karanténě, ale musí

i dnes vykovávat svou důležitou práci.
Zdravotníci, policisté, hasiči, armáda,
pracovníci v sociálních službách,
v prodejnách a v nejrůznějších dalších
oblastech včetně výroby. Profese, které
nemohou své činnosti omezit nebo
vykonávat z domu, zabezpečují obětavě
běžný chod naší společnosti. Mnozí
přitom tak činí nehledě na to, že přitom
riskují své vlastní zdraví. Pomáhat
si navzájem v těžké situaci je právě
to nejcennější na lidské sounáležitosti.
První
dny
domácích
karantén
to vypadalo, že jaro prosedíme doma
u televizí, ale během pár dnů si většina
z nás uvědomila, že na to je teď nejméně
vhodná doba. Naopak, je potřeba
pomoci a alespoň co já mám zkušenost
ze svého okolí – každý dělá, co umí a co
může. Starostové okamžitě zareagovali
a začali pomáhat občanům ve svých
obcích. V mnohých z nich na Vysočině
funguje koordinované dobrovolnictví,
starostové se starají především o ty

KVĚTEN 2020

nejohroženější, seniory, ale ne jenom
o ně.
Přes všechny dílčí nedokonalosti se
také ukázala kvalita fungování našeho
zdravotnictví, i celé společnosti.
Rád bych poděkoval všem, kteří
se zapojili do práce pro své
spoluobčany – ať v rámci své profese
nebo dobrovolnictví. Dnes ještě nevím,
jak bude šíření nákazy pokračovat a co
vše nás čeká. Musíme počítat s určitým
nepohodlím, omezením věcí, které
byly běžnou součástí našich životů. Ale
věřím, že dokážeme tuto nestandardní
situaci zvládnout a vyjdeme z ní silnější
a s novými znalostmi, dovednostmi
a poznáním, že na to nejsme sami.
Přeji vám do dalšího období hodně sil,
pevné zdraví a stále více pozitivních
zážitků i v této celosvětově složité době.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

PÁD Z KONĚ I TUHÝ NOVINÁŘSKÝ BOJ S BÝVALÝMI PŘÁTELI.
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A VYSOKÉ MÝTO

Borovský rodák, žurnalista a literát Karel
Havlíček v polovině devatenáctého
století jako morální autorita národa
výrazně ovlivnil myšlení lidí v mnoha
koutech tehdejší monarchie. Zajímavé
svědectví například o jeho vztahu
k městu Vysoké Mýto ve Východních
Čechách do redakce Borovských listů
dorazilo z tamějšího regionálního
muzea. Článek, který v říjnu 2019
vyšel ve Vysokomýtském zpravodaji,
pojednává o vztahu Havlíčka k městu
a my si jej dovolujeme v přepracovaném
znění přiblížit.
Zjistit, jak vznikly první Havlíčkovy
kontakty s Vysokým Mýtem už dnes není
snadné, stopy však nás pravděpodobně
zavedou k několika lidem, se kterými se
novinář s jistotou přátelil (například A.V.
Šembera či například farář Ignác Tůma).
S prostředím fary v Knířově (leží
v těsném sousedství města) se pojí také
jedna úsměvná historka, která Havlíčka
jistojistě polidšťuje.

Letem koni přes hlavu

V srpnu 1846 dorazil do Vysokého
Mýta a ještě v den příjezdu byl pozván
do Knířova na oběd. Zdržel se však
v místní vinárně, a protože pak spěchal,
požádal zde o zapůjčení poštmistrova
koně.
„Ostatní společníci sice Havlíčka
varovali, že kůň je sice dobře vycvičený,
ale poněkud bujný. Jenže Havlíček
se slovy, že jezdil na jiných divočejších
koních kozáckých, vyhoupl se do sedla
a uháněl ke Knířovu. První zádrhel
nastal na samém počátku jízdy. Statečný
literát totiž málem vjel do otevřených

dveří chrámu sv. Vavřince, kde právě Konec přátelství
končila nedělní mše. Z karambolu se
Další – a největší – spor pojí Karla
však Havlíček oklepal a uháněl dál. Havlíčka s místními rodáky bratry
Buď pod vlivem vína, nebo nabytého Jirečkovými. Tomu paradoxně původně
sebevědomí se jezdec za městem sklonil předcházelo velké přátelství. Bratři byli
k šíji koně. Pro oře to bylo znamení, že v Havlíčkových Národních novinách
má přejít v trysk. To samo o sobě ještě redaktory, v revolučním roce 1848
nemuselo mít tragické následky, ale i oni pracovali s velkým nasazením
sklopená závora z vedlejší polní cesty a zapálením, a dokonce i na nich
přiměla koně k náhlému a prudkému po nějaký čas spočívala tíha vedení listu
zastavení. Havlíček přeletěl koni přes (když byl Havlíček na Kroměřížském
hlavu a ze země ho zvedli až jeho sněmu). Po potlačení revoluce se však
společníci, kteří za ním běželi pěšky. cesty obou bratrů i borovského rodáka
Pád se ovšem obešel bez závažnějších nesmiřitelně rozešly.
následků a Havlíček, sic kulhající a se
Havlíček se stal bojovníkem proti
zpožděním, do Knířova přece jenom absolutismu, Jirečkovi naopak začali
dorazil,“ stojí v článku. Tolik jedna vystupovat jako jeho loajální obhájci
z „lidských“ vzpomínek na našeho (ve Vídeňském deníku) a vedli proti sobě
rodáka.
velice ostrý novinářský boj. Zatímco
Havlíček později pod sílícím tlakem Havlíček musel později do vyhnanství,
státní moci i nějaký čas ve Vysokém bratrům vynesla jejich cesta hvězdnou
Mýtě pobýval v hostinci U lípy.
kariéru, ale později jim byl v očích
S městem novináře pojí také další národa vypálen cejch zrádců.
vazby, už ne tolik veselé a příjemné.
Jde například o soudní spor s jedním Tak skončilo jedno kdysi velké přátelství.
Jiří Junek (RMVM), Jakub Janáček
místím radním. Celé věci předcházel
místní spor vedený,
mimo jiné, i na stránkách
tisku. Radnímu Aloisi
Bontimu se nelíbil jeden
z článku v Havlíčkových
Národních
novinách
(otištěný bez Havlíčkova
vědomí),
který
jej
napadal a prohlašoval
za nepřítele otcovského
města a celé vlasti.
Soud se táhl až do
roku 1851, kdy byl jako Karel Havlíček byl veselý společník i zarputilý protivník. Foto: Filip
neodůvodněný zastaven. T.A.K.
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INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti
561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
dětí, obdobně jako zápisy k základnímu vzdělávání, které probíhaly v měsíci dubnu.
561 202 089 - sborovna, 093 družina
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová oznamuje, že zápis
k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale se zrušením
561 202 033 - jídelna
některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona,
734 230 317 - MŠ
tedy v termínech od 2. května 2020 do 16. května 2020. Vzhledem k mimořádným
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz
opatřením však situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.
Po ukončení mimořádných opatření doporučuje ministerstvo
školství
uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené
V MŠ Havlíčkova Borová proběhne
na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem,
zápis následovně:
učitelkami a prostory školy (tedy motivační část). V takovém
v úterý 12. 5. 2020 od 14.30 – 16.30 hodin
případě už samozřejmě nebude součástí zápisu.
ve středu 13. 5. 2020 od 14:30 - 16:30 hodin
Pro přijetí dítěte jsou předem písemně stanovena kritéria,
V kterýkoliv z uvedených časů se zákonný na základě kterých bude výběr probíhat:
zástupce osobně dostaví do budovy MŠ, kde formální 1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ – Městys
část zápisu společně (za dodržení hygienických Havlíčkova Borová, které dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 5 let
(povinné předškolní vzdělávání)
požadavků) provedeme.
S sebou vezměte vyplněnou žádost o přijetí 2. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ – Městys
k předškolnímu vzdělávání, která je ke stažení na Havlíčkova Borová, které dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 4 let
webových stránkách školy www.zsborova.cz v sekci 3. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ – Městys
mateřská škola/dokumenty. Dále zákonný zástupce Havlíčkova Borová, které dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 3 let
doloží k žádosti kopii očkovacího průkazu a písemné 4. Ostatní děti dle věku
prohlášení (taktéž k dispozici ke stažení), že je dítě Kritéria jsou zpřístupněna na webu školy/mateřská škola.
řádně očkované. Tato povinnost se netýká dětí, které Při zápisu zákonný zástupce dítěte podepisuje souhlas o seznámení
s těmito kritérii.
plní povinné předškolní vzdělávání.
Martina Brychtová, ředitelka školy
Jaroslava Janáčková, vedoucí učitelka MŠ

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ
OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ
(pokud to ovšem vzhledem k vývoji situace
doporučí epidemiologové)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology
vytvořilo uvolňovací scénář mimořádných opatření v oblasti
školství. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat
zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní,
bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium.
Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také
žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků
některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto
školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. V závislosti
na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován
nebo doplněn.   
pondělí 20. dubna
- individuální aktivity pro studenty posledních ročníků
vysokých škol (individuální konzultace, zkoušky, maximálně
5 osob)
- individuální návštěvy školních knihoven (pouze pro vrácení
či vyzvednutí knih)
pondělí 11. května
- studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a
vyšších odborných škol se ve školách budou moci připravovat
na závěrečné zkoušky (dle konkrétních podmínek školy)
- individuální výuka na základních uměleckých školách
a jazykových školách (pouze jeden žák a učitel)
- obnovení výuky ve školách při dětských domovech,
výchovných a diagnostických ústavech
pondělí 25. května
- možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol
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ve školách formou školních skupin
- dodržení opatření maximálně 15 dětí bez možnosti změny
složení skupiny, jedno dítě v lavici, vzájemný kontakt skupin
bude omezený
- účast žáků bude nepovinná, i nadále bude pokračovat
distanční výuka
- výuka na základních uměleckých školách a jazykových
školách ve skupinkách s maximálně pěti dětmi
- školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec
jedné skupiny povoleny nebudou
- tělesná výchova bude zakázána
- co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální
epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak
možnosti oddělení jednotlivých skupin
- provoz mateřských škol zřejmě budou moci obnovit jejich
zřizovatelé, konkrétní podmínky jim v manuálu upřesní
ministerstvo školství
- v průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky,
nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle
potřeby
- při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale
stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol
budou roušky povinné
pondělí 1. června
- možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek
a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
- odborný výcvik na středních a vyšších odborných školách
za jasně daných podmínek
- možnost jednotných přijímacích zkoušek za střední školy,
přesný termín bude určen podle konkrétní situace
- konzultace nebo občasné vzdělávací aktivity na druhém
stupni základních škol (v menších skupinách)
zpracováno ke dni 20. 4. 2020

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Vážení rodiče, milí žáci,

v době, kdy Vám píši tento dopis, máme
za sebou měsíc od uzavření škol.
Dovolte mi, abych Vám touto
cestou poděkovala za Vaši dosavadní
spolupráci. Já i všichni učitelé jsme
si moc dobře vědomi toho, že mnozí
z Vás chodí do práce nebo pracují
formou home office a je pro Vás velmi
náročné zvládnout současnou situaci.
Na jedné straně se snažíte naplno
věnovat svým pracovním povinnostem,
na straně druhé se po příchodu z práce
věnujete svým dětem - kontrolujete
s nimi domácí úkoly, pomáháte jim
s vyučováním. Navíc u těch nejmladších
to bez Vaší pomoci snad ani nejde.
O to více si vážím přístupu těch z Vás,
kteří se snaží svým dětem s distanční
výukou pomoci. Na druhou stranu
jsme zaznamenali i žáky (naštěstí
jenom výjimky), kteří se doposud
do distanční výuky zapojili velice laxně,
ačkoli jim v práci vlastně nic nebrání,
snad jenom jejich lenost. Těmto
žákům posílám vzkaz, že domácí výuka
nejsou prázdniny. Vyučování na dálku
je prostě momentální možností, jak
zajistit a pokračovat ve vzdělávání žáků
i v této mimořádné situaci. Rozhodně
nemusíte mít obavy, že po návratu
do školy budou žáci ihned hodnoceni.

ČÍSLO
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Budeme však přihlížet na to, jak se
zapojovali do distanční výuky.
Jsem přesvědčena, že všichni
učitelé přistupují k distanční výuce
zodpovědně, věřím, že tyto posílané
úkoly nejsou jen formální, ale jsou
připravovány tak, aby žáci co nejvíce
pracovali sami a aby je práce alespoň
trochu bavila. Zároveň doufám, že
poskytovaná zpětná vazba od učitelů je
pro vás srozumitelná.
Na závěr tohoto dopisu mi dovolte
uvést, že situace je stále velmi nejistá
a veškerá opatření se mohou v průběhu

času měnit a aktualizovat.
S jasnou přesností stále ještě
nevíme, kdy a jak se školy otevřou.
Proto Vás všechny prosím – neustávejte
ve svém snažení a spolupráci! Pro
odlehčení uvádím citaci žákyně
9. ročníku: „Paní ředitelko, to už je
taková krize, že bych chodila do školy
i v sobotu!“ (autorka se určitě pozná).
Ještě jednou děkuji všem rodičům
i všem zaměstnancům a všem přeji
hodně zdraví a sil.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
Na
metál
je
výkon
brigádníka
Davida Kučery,
který vynosil
na půdu školy
celkem
53
balíků skelné
vaty. Schodů
je 84, celkem
tedy
David
vyšlapal 4452
schodů nahoru.
Z á l u d n á
otázka: Kolik
jich
musel
zdolat směrem
dolů?
Foto:
M a r t i n a
Brychtová.

Tak ho od nás pozdravujte aneb Zápis v nouzovém režimu
Obraz 1:
Je pondělí 20. dubna 2020,
12 hodin. Ve škole vrcholí přípravy
na zápis předškoláků do 1. ročníku.
Kolegyně z 1. stupně doslova kmitají,
upravují třídy i samy sebe, rozmisťují
pomůcky. Deváťáci do sebe ve školní
jídelně rychle hodí oběd a spěchají
do třídy, aby za malou chvíli v převlečení
za pohádkové bytosti rychle připravili
vše, čím k zápisu každý rok významně
přispívají, mimojiné i provozem malé
školní kavárny s občerstvením…
Obraz 2:
Je úterý 14. dubna 2020,
10 hodin. Budova školy zeje prázdnotou,
na
vchodových
dveřích
jsou
připomenuty pokyny k dodržování
mimořádných opatření, na schodech
krabice s návleky na obuv a lahvičky
s dezinfekcí. Kolegyně nekmitají,
jsem tu sama, o poschodí výš pracují
ředitelka školy a její zástupkyně,
všechny s rouškou na obličeji
a jakousi podivnou náladou… Průběžně
přicházejí jednotliví rodiče, zběžně
a na dálku si vysvětlíme, co je třeba,
splníme a povíme si opravdu jen to
nejdůležitější. Pak rychle vydezinfikovat
stolek, tužky a židli a další, prosím!

Asi jste pochopili. Obraz 1 je klasická
podoba zápisu, tak jak každoročně
probíhá a jak byl připravován i letos
– jednoduchý ve formální části,
veselý, barevný a přátelský v části
motivační.
Bohužel,
mimořádná
situace nastolila obraz 2, netradiční
a zvláštní. Zápis letos probíhal podle
pokynů ministerstva školství, tedy
pouze formálně, bez přítomnosti dětí.
Za normálních podmínek by to nebyla
až taková novinka, MŠMT totiž už
několik let umožňuje, aby rodič doručil
žádost o přijetí svého dítěte do školy
sám nebo dokonce jen v elektronické
podobě. Mnozí rodiče to využívají,
hlavně ve velkých městech. Většina
ale stále preferuje přítomnost dítěte
u zápisu hned ze dvou důvodů – dítě
si prohlédne budoucí školu a učitelka
si „ prohlédne“ dítě - v tom nejlepším
slova smyslu! V tomhle naši borovští
předškoláčci snad příliš neutrpěli! Díky
tomu, že mají letos svoji třídu přímo
v budově školy, znají ji jako svoje boty.
Znají prostředí, znají učitele základní
školy, mají tu starší sourozence, účastní
se celé řady školních akcí. Jejich třídní
učitelka, Eva Šrámková, je navíc před
zápisem telefonicky pozdravila a jako
dárek pro každého připravila jeho
rozepsanou předškoláckou písanku,

aby se děti doma nenudily a zůstaly
v tom správném předškolním napětí.
O každoroční kvalitní předškolní
přípravě v borovské mateřské škole
i o úzké spolupráci mezi MŠ a ZŠ ve
všech vzdělávacích a výchovných
oblastech svědčí i pochvalná slova
rodičů směrem k učitelkám MŠ. Ale
protože pravidlo musí být vždycky
stvrzeno alespoň jednou výjimkou, tak
tady je: na otázku, kterou jsem i v tom
přísném letošním režimu položila všem
rodičům, a to, jestli jejich předškolák
doma smutní, že nemohl přijít k zápisu,
jedna maminka odpověděla: „Ani ne,
říkal, ať ho ani nebudím, že by se mu
stejně nikam nechtělo!“
Jana Žáková, 2. stupeň

Žádost o přijetí dítěte k povinné
školní docházce podalo 16 rodičů,
pro 6 dívek a 10 chlapců.
Nastaveným kritériím vyhověly
všechny žádosti.
V případě uvolnění nouzového
režimu plánujeme s dětmi, které
v září nastoupí do 1. ročníku ZŠ,
a jejich rodiči, nějaké neformální
školní setkání s jejich budoucí třídní
učitelkou.
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

POSLEDNÍ DNY VÁLKY

Nejděsivější
válečný
konflikt
v lidských dějinách se na jaře roku
1945 nezadržitelně blížil ke svému
konci. Němci definitivně prohrávali
na všech frontách a přes Vysočinu se
jich na západ valily statisíce, plny děsu
ze sovětského zajetí.
I v okolí našeho městyse se v dubnu
a květnu stalo mnoho událostí, které
i po 75 letech stojí za připomenutí.
Jsou plny smutku, krve i slz, ale také
radosti z konce války.
Vybíráme alespoň několik z nich,
jako zdroj nám posloužila kniha Zelené
vzpomínání jednoho z pamětníků,
Františka Janáčka. Text jsme upravili
pro potřeby našeho zpravodaje.

Masakr ve Slavětíně

Konec hrozné války přišel i na
Vysočinu. Byl pátý květen, pršelo.
Pražský rozhlas volal o pomoc. Matka
s dědou běželi ráno do hájenky nakrmit
a zase běželi do vsi (do Peršíkova
pozn. red.), totéž zase odpoledne.
Další den, šestého května, byla neděle
a ráno ještě pršelo. Během dopoledne
se začala šířit zpráva, že ve Slavětíně
se střílí. Fanatici z SS mordovali lidi.
Ráno totiž kdosi přiběhl do Slavětína
a volal, že je potřeba kácet stromy
u silnice, aby německá armáda nemohla
ujet na západ. Starosta Kolouch Václav
zorganizoval skupinu dělníků a nechal
u Horáků připravit pro dřevaře svačinu,
kterou s hospodářem a jeho synem nesl
na silnici (dnešní I. 34) dělníkům. Když
snídali, vyrazilo po okraji lesa směrem
od Nového Ranska několik příslušníků
SS. Ti o několik stovek metrů předtím
zastřelili dva občany z Oudoleně,
potom bez milosti zahájili palbu.
Na místě zůstalo osm mrtvých mužů
a kousek dál byl ranou do krku zastřelen
teprve třináctiletý Josef Horák.
Po tomto hrůzném činu šli hrdlořezové
do Slavětína. Tam zapálili Medovu
stodolu, zastřelili cestáře Janáčka
a Marii Smejkalovou, která se na ně
dívala z okna mezi muškáty. Poté
pochytali tři náhodně potkané muže,

odvedli je na pole a doslova umučili.
Všichni tři byli hrozně zohavení.
Pohřby se konaly osmého května
v Borové, smutný průvod jezdil přes
Peršíkov, aby se vyhnul silnicím,
rakve všech byly na několika vozech,
i smutečních hostí bylo poskrovnu.

Udání: bomby padaly do lesa

Po ranním slavětínském střílení se
vyjasnilo a odpoledne jsme nad lesy
pozorovali kroužící německé letadlo.
Stáli jsme kousek nad posledními
domky Peršíkova a viděli jsme, že
z letadla občas vypadne bomba. Bylo
to tak, že někdo donesl do Borové
zprávu, že u Nového Ranska stojí v lese
auto se zbraněmi a municí. Mladíci
chtiví dobrodružství sehnali tři páry
koní s povozy a jeli pro věci z auta.
Ústním podáním se to dozvěděl jeden
občan Borové, který sympatizoval
s Němci, telefonoval do Německého
Brodu a odtud byl vyslán letoun. Jeho
posádka svrhla celkem pět bomb.
Nejnebezpečnější byla třetí, která
dopadla dvacet pět metrů od cesty
uprostřed pole od hájenky k Peršíkovu,
a střepina poranila jednoho koně na
zádi. Jinak se nic vážného nestalo.

Veletrh

Další dva dny byl poměrný klid,
po silnice směrem na Brod jezdily kolony
Němců, ale vojáci si nikoho nevšímali.
Ve středu devátého května někdo ráno
po Peršíkově volal, že na Kopaninách
je spousta opuštěných aut a je tam
mnoho věcí. Nevymizí mi z paměti
scéna, kdy jistý Pospíchal z Peršíkova
vytahoval z auta na hrázi Podhoráku
maso. Na trakař položil nejprve hovězí
čtvrť, na tu položil vykuchané tele
v kůži a navrch položil sele a pelášil
k Peršíkovu. Měl masa na mnoho dní.
Lidí bylo všude plno i z Borové a všichni
brali, co jim přišlo pod ruku. To trvalo
celý den. Odpoledne se rozkřiklo, že
chlapi našli v sudech líh, babička nás
poslala, abychom také nějaký přinesli.
Dostali jsme asi pět litrů.
Němci
ujížděli
od Žďáru, v té době
byl Ždírec až po
Krucemburk a Vojnův
Městec úplně ucpán.
Pustili se proto v Městci
po silnici na Radostín
a dál po Černé silnici.
Na křižovatce u Jezírek
vedla na západ jen
cesta k Podhoráku, tam
končila široká vozovka
a dále k polím byla jen
úvozová cesta. Terénní
pásová
vozidla
Spousta Borováků možná dnes už netuší, komu patří ta řada ma- a
lých hrobů u hřbitovní zdi. Připomínají hrozný masakr zdivočelých to
překonala,
ale
Němců. Foto: Jakub Janáček
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ostatní zapadaly a posádky je chvatně
opouštěly. Později se říkalo „Veletrh
na Kopaninách“. V lese byli nalezeni
a nedaleko cesty pochování tři mrtví
Němci.

Střelba v Peršíkově

Dne desátého května dopoledne
přijelo do Peršíkova první ruské vojsko,
byli to dva dost staří vojáci, přijeli
na vozíku taženém párem chlupatých
koníků. Brzo však odjeli.
Ztichlo válečné běsnění, jen občas
prošla po lese skupina ozbrojenců,
která
hledala
po
houštinách
osamocené německé vojáky, skoro
vždy bez výsledku. Na Ransku a v okolí
se zastavila Rudá armáda, byli to
příslušníci druhého ukrajinského frontu,
u Doubravníku skončila 14. rumunská
jízdní divize. Všude se pohybovalo velké
množství koní, ale ty všechny chytali
Rusové a hnali směrem na východ.
Mezitím došlo v Peršíkově k vážné
situaci. Stalo se to tak, že skupina
vojáků popíjela nezřízeně kořalku
u Bratršovských. Většinou to byli vojáci
v místě ubytovaní, avšak té pijatyky
se zúčastnilo i několik Rusů, kteří byli
ubytování ve Slavětíně. Když se potom ti
cizí potáceli v noci ke Slavětínu, potkali
před školou v Peršíkově dvoučlennou
jízdní hlídku na koních. Domáhali
se koní, a protože ta střízlivá hlídka
pravděpodobně odmítla koně vydat,
ožralci je zastřelili a s koňmi odjeli.
Další ráno byli zastřelení nalezeni ležící
na silnici, byly jsme u nich i my děti.
Pamatuji, že jeden z těch zastřelených
měl na výložkách dvě hvězdičky a druhý
byl velmi mladý chlapec. Ten poručík
měl v prsou mnoho děr po kulkách, ten
voják měl pouze jednu ránu za uchem
v kosti a z toho vstřelu vyteklo jen
několik kapek krve.
Až dopoledne přijeli na místo oficíři,
také vyspávali po noční opici. Hned
začali vyhrožovat, že bude každý pátý
muž za vsi zastřelen, protože podle
nich to udělal někdo ze vsi. Starostovi
Zvolánkovi se podařilo jednáním odložit
tu exekuci s tím, že odjede delegace
za Ivanem Hrozným do novoměstské
nemocnice, kde ležel po zranění,
aby dosvědčil, že Peršíkov jako obec
pomáhala partyzánům.
A tak do delegace byli vybráni
starosta Zvolánek, řídící Pivnička
a náš otec, který Ivana Hrozného
znal z pobytu u nás v hájence. Odjeli
na kolech druhý den ráno a vrátili se
z Nového Města s potvrzením. Oni
totiž ruští důstojníci vůbec nechtěli
připustit, že by jejich vojáci pili a
potom po sobě stříleli. A také ve své
lenosti se vůbec nechtěli obtěžovat
nějakým vyšetřováním. Na základě
toho potvrzení od Ivana upustili Rusové
od navržené exekuce. Ještě že tak!
František Janáček, Jakub Janáček
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rodinou k německé
národnosti a říšské
příslušnosti. Jméno
si zkomolil na: Hans
Rössler-Zwerina.
Přijímal
udavače
a byl několikrát
vyznamenaným
činovníkem NSDAP
hnutí s hnízdem na
Karlově. Za okupace
nějakou
dobu
byl v Přibyslavi
v š e m o c ný m
rozhodčím na úřadu
práce(„pracák“)
a
kšeftoval
s posíláním lidí
na práci do Říše.
Po
osvobození
doprošoval
se
odpuštění.
Byl
Tolik nenávidění nepřátelé se vzdali ruské armádě. Všemu v pozadí přizajištěn v Přibyslavi
hlížely davy Přibyslavských. Foto: Ladislav Hladík
a do této chvíle
V obecní kronice nejsou zmapované (2. 7. 1946) čeká na lid. soud.
jednotlivé válečné roky, ale po
Druhý, mstivější byl Josef Tonar,
válce došlo k souhrnnému zápisu oficiál drah v penzi. Jezdil často do
vzpomínek a pamětí, zde můžete Liberce a ze svých „úspor“ pořídil
krátce nahlédnou do některých z nich, si krásnou vilu. Za okupace vzal
jedná se o autentický přepis.
protektorátní záležitosti za své. Dbal,
aby vládní a německé příkazy (hlavně
Zrádci Zvěřina a Tonar
dodávkové) byly loajálně plněny,
Utichl veřejný život a chmura obav, prolézal domy, ač mu do věci ničeho
strachu a strádání zalézala do všech nebylo. Psal udání na četné obyvatele,
rodin, do všech chalup. Záhy vyskytli hlavně učitele a státní zaměstnance.
se v obci zrádci a kolaboranti, bohudík Byl neochvějně do posledních dnů
jen několik osob, ale i to přesvědčilo přesvědčen o vítězství říše. Dal se
občany, že jsou všichni vydáni na milost podpláceti a docela byl přistižen
a nemilost zrádců, že jsou pod jejich při nočních krádežích. Byl zajištěn
vražedným dozorem. Dva byli hlavní:
v Přibyslavi.
Jan Zvěřina, úřadník ve výslužbě,
(Dle dochovaného vyprávění: Josef
bytem z milosti od svého švagra Tonar si jako kolaborant odseděl asi
v čísle 65 pokoušel se již koncem 10 let. Žil víceméně v Liberci, protože
první republiky zakládati rozvratnou jako mašinfíra jezdil trasu LiberecStranu Slovanských socialistů, ovšem Praha. Jeho dcera se během let vídala
bezvýsledně. Neustále jezdil do Jihlavě, s německými důstojníky v Pardubicích,
Liberce a Vídně na hitlerovské schůze. kde pracovala, a díky těhotenství
Pořádal kurs němčiny, měl v bytě obraz s jedním z nich nemusela nastoupit
Hitlera („náš bůh“) a přihlásil se s celou
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po válce do vězení. Vrátila se do vily
„Mariety“ v Havlíčkově Borové, žila zde
s matkou asi do roku 1960. V kostele
dokonce hrála v 50. letech na varhany.
Půlka vily patřila Josefovi Tonarovi, po
odsouzení propadla státu, který ji dal
obci. V dolní půlce byla školka, v horní
bydleli manželka s dceru a vnukem.
Když se odstěhovali, školka využívala
celou vilu i se zahradou, majetkové
narovnání a odkoupení druhé půlky
školky i pozemku se uskutečnilo až po
roce 2000.)

Židé

Pokud se týče pronásledování Židů:
Paní Chválová dala se s mužem rozvésti.
Zatím však se neuchránila a strávila
v Terezíně půl druhého roku. Vrátila se
s převratem.
Pani Uchytilová nechtěla nositi
žlutou hvězdu. Na udání byla vyslýchána
v Jihlavě a asi 14 dní vězněna. Pak už
setrvala doma.
V r. 1938 při zabírání Sudet
přistěhoval se do Borové německý
Žid Schener, kupec z Brna se svojí
hospodyní paní Ondráčkovou. Musel
však později s transportem Židů do
Polska, kde zahynul. Jeho syn zůstal
nezvěstný, dcera odstěhovala se do
Palestýny.
Štěpán Tecl, učitel

Během válečných let vzkvétal černý
obchod tzv. „šmelinářství“. Ceny
černé byly vysoké, např.: 1kg masa
se pohybovalo od 40-60-600 K,
sádlo 1 kg až 2000 K, husa vykrmená
3000 K, hubená 500-1000 K, mouka
za 10-80 K, vejce 3-15 K/kus, králík
300 K, cigareta 2-25 K/kus. Odvážliví
jednotlivci vozili v kufrech zabité
vepře do Prahy za ceny závratné.
Balíčková pošta šla celou okupaci
nerušeně a v míře obrovské
(bochníky chleba!).

AUTENTICKÝ ZÁPIS Z PAMĚTNÍ KNIHY LIDOVÉ ŠKOLY
HOSPODÁŘSTVÍ V BOROVÉ

(PO DOKONČENÍ OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY MOHLY DĚTI JEDEN AŽ DVA ROKY STUDOVAT ŠKOLU
HOSPODÁŘSKOU, KTERÁ BYLA V OBCI ZALOŽENA V ROCE 1937. ÚČELEM ŠKOLY BYLO PROHLOUBENÍ
VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PRAKTICKÝ ŽIVOT V ZEMĚDĚLSTVÍ A NA PŘÍPADNÉ DALŠÍ ODBORNÉ
ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁNÍ.)
Školní rok 1944-45 začal 7. září 1944 lidé vezli na vozech celý svůj majetek vyučování pro blízkost fronty. To už
s 39 žáky (...) Vyučovalo se ve čtvrtek a přespávali věšinou ve školách i ve se ruská armáda posunovala za Brno.
od 12.30 hod. v 5 vyučov. hodinách (...) staveních soukromých. Nemohlo se A 5. května po vypuknutí osvobozovací
Tento školní rok byl posledním opět vyučovat. Po přejetí vystěhovalců revoluce českého národa začal útěk
rokem válečným. Jevilo se to hlavně byla
škola
důkladně
čištěná německého
vojska před ruským.
v nedostatku otopu. Proto byly vánoční a desinfikovaná.
Prchalo, aby se dostalo na západ
prázdniny prodlouženy až do dubna.
k Angličanům a Američanům.
Ale hned začátkem dubna začaly Na výuku nebylo kdy
A 8. a 9. května byl útěk zběsilý
zdejším krajem proudit vystěhovalci
Začalo se vyučovat 26. dubna 1945, a bezhlavý. Protože některé silnice
z Ratibořska, od Opolí a Hlubčic. Prchali ale už 27. dubna bylo na všech školách byly ruským letectvem rozbity
před postupující frontou na západ. Tito novoměstského okresu zastaveno (zvláště mosty), prchali Němci polními
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cestami i po polích s auty, děly i tanky.
Mnoho vozidel nechávali cestou
stát buď bez poškození, nebo je
zapalovali, rozbíjeli a ničili. V autech
a kolem nich bylo rozházeno různého
materiálu od šroubků, vařiva, papíru
až k střelivu i minám, konservám,
radiovým přijímačům, psacím strojům,
röntgenům a celým lékárnám.
Lid sbíral různé potřebné věci
a měl je odvést jako národní majetek.
10. května dojela ruská armáda,
a s vděčností i oddechem, že je válka
pro nás šťastně skončena, byla radostně
vítána. Škola byla opět obsazena a než
ruské vojko odcházelo a než se škola
připravila k vyučování, uplynulo zase
několik týdnů, takže vyučování začalo
znovu až 7. června. Místo jazyku
německému se vyučovalo občanské
nauce a v nauce o Říši a povolání
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se probírala jen učebná látka rázu 19. července 1945 s 26 žáky. Během
spravovědného, neboť o Říši nebylo škol. roku ubylo 26 žáků.
Zapsal
v této nauce ani dříve vyučováno.
Jaroslav Ježek, učitel
Školní docházka vykazovala v I. roč.
84,9 % a v II. roč.
87,2 %. Toto nízké
% bylo omluveno
nedostatkem prac.
sil v zemědělství.
Na chování žactva
nebylo stížností.
Prospěch žactva byl
úměrný docházce
a
vyučovací
době.
Okresní
hospodářská
záložna darovala
žákům I. roč.
vkladní
knížky
s vkladem 20 K.
Školní rok skončil Škola těsně po válce. Foto: archiv

KONEC VÁLKY OČIMA BOROVSKÝCH HASIČŮ
Začátkem května si připomeneme
75. výročí ukončení největšího
konfliktu, který lidstvo pamatuje - II.
světové války. Tato válka má tolik
strašlivých prvenství jako neměla
žádná válka předtím, a díkybohu ani
potom. Zápis z hasičské kroniky nám
přiblíží rok 1945 v naší obci:
Rok
1945
zůstane
trvalým
a významným mezníkem v historii
nejen všech Čechů a Slováků, ale všech
národů vůbec. Skončila se hrozná,
krvavá, 6 roků trvající druhá světová
válka, porážkou osy Berlín - Řím - Tokio.
Naše země byly osvobozeny jednak
Rudou, jednak americkou a anglickou
armádu. Obnovena byla zase naše
československá republika, ovšem po
odstoupení Podkarpatské Rusi SSSR.

Partyzáni všude kolem

Již o vánocích 1944 začali nás
navštěvovat partyzáni, kteří se skrývali
v blízkých lesích. Situace se pro nás
Čechy čím dále, tím více přiostřovala.
Němci bez milosti pronásledovali každý
sebemenší projev proti velkoněmecké
říši. Spousta Čechů bylo uvězněno
a mučeno v koncentračních táborech.
Velká část z nich bylo povražděno,
zvláště po atentátu na krvavého vládce,
říšského protektora v Čechách a na
Moravě Reinharda Heydricha. Mnoho
Čechů a Slováků bylo zapojeno do tak
zvaného podzemního hnutí.
I hasičstvo, jako jediná organizace,
kterou Němci trpěli, jako železnou
nutnost na obranu proti zvýšenému
požárnímu nebezpečí, které vznikalo
po
velikých
leteckých
náletech,
pracovalo
v podzemním
hnutí. Bohužel,
vyskytli se mezi
námi zrádci,
kteří Němcům
t a k o v o u
č i n n o s t
udávali.
Tak
se stalo, že
byli
zatčeni
a
uvězněni
téměř všichni
funkcionáři
Č Z H J
i s úředníky,
t a k é
funkcionáři
OHJ
a
i
sborů
byli
V tomto domě v Přibyslavi byla za války četnická stanice. Zde byl zastřelen p o z a t ý k á n i .
i obvodní jednatel hasičů Karel Sojka. Šlo o mstu za vraždu generála Luži, ČZHJ dostala
ačkoli s ní Sojka nemohl mít nic společného Foto: Ladislav Hladík
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komisařské vedení. Starosta svazu
hasičstva a ČZHJ br. Fr. Procházka
z Čestína, byl jako mnoho jiných
umučen v koncentračním táboře.

Borovští hasiči v reichu

Z našeho sboru nebyl nikdo
perzekuován, pouze několik bratří bylo
nuceně zapojeno na práci v říši. Byli to
tito bratři: Šorf Fr. č. 159, Nevole Fr. ml.
č. 189, Zvolánek Jos. č. 106, Nejedlý
Jar. č. 274, Nejedlý Fr. č. 199. Jako
nepostradatelní byli vyreklamováni:
Sejrek Fr., Krčál Václav, Rud. Hájek.
Po ukončení války vrátili se všichni
do Borové a opět stali se činnými
členy sboru až na bývalého jednatele
Nejedlého Fr., který odmítl zpět do
sboru přistoupiti.
Náš obv. jednatel br. Karel Sojka byl
zastřelen mstiteli za vraždu div. gen.
Voj. Luži a por. Kareše, kteří padli v obci
Hřištích, přesto že br. Sojka byl nevinen
a uvědomělý Čech.
Na funkcionáře hasičstva byly
kladeny velké požadavky a velká
zodpovědnost, takže mnoho vedoucích
bratří raději se svých funkcí zřeklo.
V našem obvodu zřekl se funkce
starosta obvodu br. Rud. Ludmila
z Přibyslavi a jednatel obv. br. V. Černý
ze Hřišť. Naproti tomu vytrval na svém
místě obv. velitel br. Ant. Pospíchal
z Přibyslavi, který nás nabádal nejen
k opatrnosti, ale i k sabotáži. Velitelům
sborů bylo nařízeno ze strany němců
odevzdati po 20 litrech benzínu
z povinné zásoby. Toto nařízení bylo
sabotováno a benzín neodevzdán.

Vítězství a Rudá armáda

5. května roznesla se zpráva, že je
konec války a vlastně to byl začátek
revoluce, která trvala do 9. května,
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kdy k nám přijely již první části Rudé
armády. Bratři Jos. Dřevínek, Mir.
Stránský a Fr. Andres byli u partyzánů.
Obec Slavětín byla těžce perzekuována
a 14 osob zaplatilo odboj životy. Obce
Ždírec a Krucemburk byly postiženy
těžce náletem a domy z 80 % zničeny.
Při odchodu Němců přes naši obec
vyhlásil velitel sboru pohotovost neb
byla obava z požáru. Střelbou z letadla
vznikl požár ve stodole Marie Musilové
(u Barvířů), který byl záhy uhašen.
Poté hostilo naše městečko několik
dnů Rudou armádu, která se pak
přestěhovala na Račín a v červenci se
téměř úplně z Čech odstěhovala.
Nyní teprve začínal normální život.
I na nás hasiče zapůsobily změny
ve výstavbě republiky. Byl znovu
utvořen pol. okres chotěbořský, jež
byl za války zrušen a byli jsme opět
převedeni na území Čech, tím také do
OHJ chotěbořské, jako II. obvod. Byly
svolány valné hromady a i v našem
sboru byly provedeny demokratické
volby a zvoleni: velitelem sboru:

FOTOHÁDANKA
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Bukovský Vítězslav č. 96, I.zást. velitele: byly o převratě zrušeny a koncem roku
Karas František č. 109, II. zást. velitele: i hlídky v biografu dle nového nařízení.
Krčál Adolf, jednatelem: Nevole Fr. Sbor zúčastnil se okrskového cvičení ve
ml., pokladníkem: Nevole Fr. st., Slavětíně, v Peršíkově a odhalení desky
vzdělavatelem: Štukheil Jar., tím byla padlým v Oudoleni. Požár v místě ani
projevena svobodná vůle členstva. Také v okolí nebyl.
Zapsal: Bukovský, velitel sboru
v našem obvodu byly provedeny volby
a z našeho sboru
byli zastoupeni: br.
Bukovský Vítězslav
starosta obvodu a
I. náměstek starosty
OHJ, br. Smejkal Jos.
okrs. velitelem.
28. říjen byl
oslaven
spolu
s ostatními spolky
důstojnou slavností
v
sokolovně.
K podpoře naší
pokladny pořádána
taneční posvícenská
zábava v sokolovně,
která vynesla čistý
příjem Kč: 21.799,-. Němci za sebou nechávali spoušť všude, a často nastražili i minu k
Hlídky ve strážnici tomu, co už nedokázali dál nést. Foto: Ladislav Hladík

Marii Musilovou, pana Strnada,
Havlíčka z Vepřové, Ivu Pulpánovou,
Chcete si zavzpomínat a zároveň pana Ferbra, Marii Štefáčkovou,
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě Šmídovou, Dejmalovou, zřejmě Karla
pro vás! Každý měsíc uveřejníme jednu Zvolánka, paní Havlíčkovou z Vepřové,
starou fotografii a máme nějakou pana Staňka, Karla Ježka, Mirka Horáka,
zvídavou otázku... Z došlých odpovědí Josefa Křesťana, Jiřího Zvolánka. A jde
vylosujeme jednoho výherce, který zřejmě o otevření nákupního střediska
obdrží drobný dárek od úřadu městyse. z července 1988. Jako výherkyni knižní
V dubnovém čísle jsme otiskli fotku ceny byla vylosována paní Iva Nejedlá.
z náměstí a já si myslela, že se do
V květnovém čísle není vaším
hádanky zapojí více z lidí, vždyť celá úkolem hádat postavy na fotografii.
řada těch, co jsou na snímku, v obci Chci všechny poprosit, zda byste
dosud žije. Naštěstí se ozvala paní mohli popřemýšlet nad přízvisky, které
Marie Havlíčková a paní Iva Nejedlá. se dříve v Borové používali a dnes už
Snímek není příliš kvalitní, možná často ani nevíme, o kom je řeč. Řada
u dětí se odpovídající nemusely přesně z nás dodnes ví a zná přízviska nebo
trefit, ale zkuste si jména přiřadit kde se říkalo u Vizimberků, u Potěrů,
na fotce sami: Fuxa, Zelený, Tonar, pan u Zahradníků, u Koloušků, u Eliášů,
Smejkal, Jaroš z Cibotína, dále paní u Dejnošků, ale spousta jmen
Kudrnová, Henzlová Marie z Vepřové, i přezdívek mizí, a tak pokud mi můžete
paní Šmídová, Štefáčková a Tomášová, některé objasnit, budu moc ráda.
páni Krčál, Nejedlý, Vavroušek. Dále
Slyšeli jste někdy nebo dokonce
tam najdeme paní Marii Zárubovou,
víte, kde se říkalo nebo komu se
říkalo: „cupej dupej“,
„Jábysek, Jábyska či
Jábysemka“, komu se
přezdívalo„vybílenej“,
kde bylo „u Domků“,
komu
se
říkalo
„Voctová“ a který
rod byl „od Vodáků“,
kdo
byl
Nejedlý
„tichošlápek“
a z kterého čp třeba
byl Tonar „čepičář“.
Nebo pokud znáte
jiná
přízviska,
určitě také napište.
Hodně
pomohou
Kovárně v ulici K Vepřové, která stála ještě v roce 1970, se prý
u
konkrétních
lidí čísla
říkalo „U Šubrtů“. Je to pravda? Foto: archiv

popisná, protože řada jmen se v obci
v minulosti opakovala, nebo tu bylo
mnoho rodin stejného jména, ale
v různých číslech popisných, tak aby
bylo možné se něčeho chytit.
Za všechny předem moc děkuji!
Odpovědi vhazujte do 20. května
do schránky úřadu městyse nebo
na e-mailovou adresu redakcni.rada.
hb@gmail.com nebo mi zanechte
ve schránce telefon a já vám ráda
zavolám, abyste nemuseli vše vypisovat.
Hana Tonarová

K březnové fotografii fotbalistů se
nám ozval pan Jaroslav Michalec
a osoby na snímku ještě upřesnil:
„V březnovém čísle byla zveřejněna
fotka fotbalistů, se zájmem jsem
čekal na výsledek. Pokusím se zacelit
nejasnosti: Sedmý zleva je Jan Nejedlý
nar. 1923. Jedenáctý zleva pak jeho
starší bratr Karel Nejedlý nar. 1910.
Ano, měli bratra, který se jmenoval
Josef, ale osmý zleva to být nemůže,
neboť v té době už nežil on ani jejich
otec. V domě pak ještě žila jejich
sestra Marie, provdaná Dočekalová,
a matkou byla Marie Nejedlá. Rodina
Nejedlých bydlela v Dolní obci, nyní
Kopaninská čp. 221. Moje jistota je
dána tím, že v letech 1935 - 1948 to
byla moje pěstounská rodina a za
jejich výchovu jsem vděčný všem
dodnes. Místo fotografie je opravdu
hřiště v Kopaninách, autorem by mohl
být Jan Dočekal, manžel Marie.“ Velmi
panu Michalcovi děkuji, že se nám
ozval, a těší mne, že nás sledují i lidé
mimo naši obec, kteří na ni s láskou
vzpomínají.
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INSPIRACÍ BYLY I STARÉ FOTKY BOROVSKÝCH

CENU ČESKÝ LEV ZÍSKALA ZA KOSTÝMNÍ NÁVRHY FILMU NABARVENÉ PTÁČE
Úžasné ocenění za více než třicet
let své práce získala začátkem března
Helena Rovná. Českého lva si odnesla
za kostýmní návrhy k filmu Nabarvené
ptáče, ale ve své kariéře se podílela
na spoustě dalších filmů a seriálů Tobruk, Hořící keř, Vratné lahve, Já,
Mattoni, Lidice, Habermannův mlýn,
Snowborďáci a ze zahraniční produkce
například Deník Anny Frankové, Mlhy
Avalonu či Kletba bratří Grimmů...
Proč o ní však píšeme v Borovských
listech? Kdo si pozorně prohlédne její
fotografii, může si okamžitě vybavit
její maminku Dolores Sýkorovou,
roz. Dvořákovou, dceru Ing. Eduarda
Dvořáka z „Pivára“ a Marie Tonarové
z čp. 12. Maminka Doluška vedle ní
také při předávání cen seděla...

Náčelník - to myslíš režiséra Václava
Marhoula?
Ano, my mu říkáme Náčelník, protože
je to takový kříženec mezi Mirkem
Dušínem z Rychlých šípů, Philipem
Marlowem od Chandlera a majorem
v záloze. A pan kameraman Vladimír
Smutný je Velkovezír. O Václavovi
říkám, že je to dobrý horský vůdce. Už
jsem se setkala s hodně režiséry, ale
jemu nejvíc věřím a z mého pohledu se
s ním velmi dobře pracuje.
Nabarvené ptáče mělo osm částí, nad
každou částí jsme se sešli, přinesla
jsem návrhy, během hodiny jsme se
dohodli a zadalo se to do výroby. Na
place už pak nebyl problém, pouze
nám stále říkal: Musíte ještě víc přidat
kostýmům patinu, ještě víc zničit, víc
zdevastovat. Nepamatuji
si, že bychom spolu měli
zásadní problém. Hezká
práce to byla.
Dobře, ale proč horský
vůdce?
Protože je to prostě
parťák do hor, s ním se
člověk nemusí bát, své
lidi nenechá ve štychu.
Když jsme letěli na filmový
festival
do
Benátek
(Nabarvené ptáče získalo
ocenění Film pro UNICEF
od studentské poroty,
v Benátkách se český film
promítal po dlouhém
čtvrtstoletí - pozn. red.),
tak se herci Petru Vaňkovi
ztratil kufr. Místo do letadla
do Benátek ho dali do
letadla do Burgasu. Ale
on na to přišel hned na
začátku a Marhoul si stoupl
před letadlo a říkal: Já
nenastoupím, dokud se ten
kufr nenajde. Lidi pojďte,
vystupme, nikam se neletí!
- A udělal tam takové
pozdvižení, že opravdu
vyložili bagáž z letadla, kufr
Helena Rovná svou podobu s maminkou Doluškou prostě našli a my mohli letět. Líbí
se mi, že se o lidi postará.
nezapře. Foto: archiv Heleny Rovné
Právě ta jeho buldočí
Helenko, moc blahopřeji k Českému povaha stojí za tím, že deset let psal
lvu! Jaké to bylo?
a střádal na film a dokázal Nabarvené
Celý den mě bolela hlava, měla jsem ptáče dostat na plátno.
nervy, a když řekli moje jméno, polilo Jak jsi dostala nabídku na spolupráci?
mne horko. Ale maminka měla radost, Volal mi, tuto knihu jsem znala,
Náčelník měl radost, takže jsem si a proto mě udivilo, že si zrovna vybral
to zpětně taky užila. Při tom večeru tohle těžké téma. Poslal mi scénář,
to úplně nešlo. Navíc jsme oblékali ať si ho přečtu. Ale nešlo to přečíst
účinkující, po skončení vše uklízeli... najednou, musela jsem se k tomu
Ale lev je doma, je moc hezký, blýská několikrát vrátit. Při dalším rozhovoru
se, když na něj zasvítí světlo, protože je jsem mu říkala, že tohle bude asi muset
z křišťálového skla.
zvládnout beze mě, že se mi nelíbí,
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že se tam ubližuje dětem i zvířatům.
Že na to nemám žaludek. Ale slíbil mi,
že k ničemu podobnému nedojde. Já
mám prostě názor, že nemáme právo
kvůli filmu zabít žádného živého tvora.
Takže i ty slepice, kterým se ve filmu
sekají hlavy, je mají zastrčené pod
křídlem a je to takový filmový trik. Aby
slib splnil, muselo se vynaložit hodně
peněz. Dělaly se makety zabitých zvířat
- třeba fretky nebo koně.
Ve filmu je vidět i useknutá kozlí hlava.
Václav byl dohodnutý s lidmi „od zvířat“,
že pokud jim umře kozel, schovají jeho
uříznutou hlavu do mrazáku. A tak tam
hlava byla pět let, než se dočkala svého
velkého okamžiku. A podle ní se hledal
podobný živý kozel.
Byla šance se pro film nějak inspirovat
v Borové?
Předobrazem hodné tety Marty
z prvního oddílu filmu Nabarvené
ptáče, byla moje babička, učitelka
Marie Dvořáková, rozená Tonarová.
Inspirovala jsem se fotografiemi
z Borové z 30. a 40. let minulého století.
Prošla jsem mnoho borovských fotek,
abychom postavě dali autentičnost
skutečného člověka. Často jde
o maličkosti, které ani nemohou být
vidět. Ale každá ta postava je důležitá,
nic v tom filmu tam není nahodile.
Ty jsi ale s Marhoulem nepracovala
poprvé, jako jedna z mála žen jsi byla
s ním točila Tobruk....
Byly jsme tam tři - maskérka, skriptka
a já, a na chvíli paní produkční. Osobně
mám ráda vojenské filmy, říkám, že
mám zelený mozek po tatínkovi, byli
jsme vychovávani ve vojenském drilu
a na letištích. Mám ráda uniformy
a hlásím se o práci na vojenských
filmech. Je to široká problematika
a neznám všechno, ale vždy věc
konzultuji s odborníky. Tenkrát před
natáčením jsem poprosila známou, zda
by mě s Václavem seznámila.
A pak následovalo tříměsíční natáčení
v Tunisu na Sahaře, což byl nejhezčí,
nejdelší a nejdrsnější pionýrský tábor
mého života. Čech se sice přizpůsobí
všemu, i takto primitivním podmínkám,
ale bylo to náročné. Když jsme přiletěli
do Tunisu, v padesátistupňových
vedrech jsme stěhovali kostýmy
a zařizovali natáčení, brzy jsem měla
pocit, že zkolabuji. Ale zvykli jsme
si, zamotali hlavy, nasadili brýle
a aklimatizovali se.
Nějaká silná vzpomínka?
Hned za začátku natáčení se museli
všichni členové štábu zapojit a pomoci
mi s uniformami. Celá kostymní
výprava se sešla až v Tunisu, něco šlo
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dne nedošla na záchod, nenajedla se,
opravdu jsem vedle ní stála a nebyl
nikdo, kdo by mne vystřídal. Ale režisér
Terry Gilliam byl hrozně milý a příjemný,
takže jak se mi do toho nechtělo, tak to
nakonec byla pěkná práce.
V čem práce kostymérky vlastně
spočívá?
Kostymér při výrobě filmu musí znát
historické souvislosti a reálie, které
se k příběhu vztahují.Velmi důležitý je
styl oblékání v daném období, takže
před začátkem natáčení vybíráme ve
skladech kostýmů ty správné kusy.
Před natáčením se připravuje oblečení
na celý film, jak pro herce, tak pro
kompars. Dělají se kostymní zkoušky.
Natáčení však neprobíhá chronologicky,
ale podle lokalit, takže všechny scény
na jednom místě se natočí najednou,
ačkoli může jít o záběry ze začátku
i konce filmu.
Často se stává, že závěr se točí dřív
než se k této situaci herec ve filmu
propracuje. My jsme tu od toho,
abychom pohlídali, aby za každé situace
přišel herec na scénu ve správném
kostýmu a správně navazoval vizáží
na scénu následující. Někdy je mezi
jednotlivými scénami i několik měsíců.
Každopádně když herec otevře dveře,
musí vypadat stejně, když bere za kliku,
i když se pak pohybuje po místě na
druhé straně dveří, ač se obojí nenatáčí
ve stejný den. Nemůže prostě vstoupit
v modré košili, a pak se tam procházet
v zelené. Dále se staráme, aby po dobu
natáčení nebyla hercům zima, aby měli
prádlo a kostým vždy čisté a upravené,
a jsme takový jejich osobní pomocníci.
Po ukončení natáčení musíme všechny
kostýmy vyčistit, opravit a v pořádku
vrátit do skladů.
Helí, jaký je tvůj vztah k Havlíčkově
Borové?
Z Borové pochází maminka, dědeček,
babička, půlka rodiny. Jezdím k vám
moc ráda, když jsem byla malá, jezdila
jsem každé prázdniny k tetě Jiřince,
protože to byla hodná a laskavá teta
jako naše druhá babička. Mám na tu
dobu spoustu krásných vzpomínek.

A čím se teď jako čerstvá majitelka
Českého lva zabýváš?
Dotočili jsme nedávno minisérii
o Boženě Němcové, připravujeme
pořad o swingu s Ondřejem Havelkou.
Ale aktuálně celá Česká televize šije
roušky pro domovy a nemocnice. Já
také už čtyři dny sedím u stroje a šiju
a šiju (rozhovor byl pořízen 19. 3. pozn. red.), jednak máme home office
a přísnou normu, kolik roušek máme
ušít, ale také mě prosí přátelé, známí,
v domě jsem vyhlásila, že kdo chce,
tomu ušiju. Šiju třeba do dvou do rána,
nebo začínám v půl sedmé ráno, abych
to stihla, takže se těším, že zítra půjdu
do práce, a tam budu mít na šití klid
a prostor a po osmi hodinách budu mít
hotovo protože když jsem doma, je to
nekonečná práce.

SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ INFORMUJE

v otevřené přírodě na celém území
kraje. Tento zákaz se vztahuje na fyzické
i právnické osoby a jeho porušení je
postihováno vysokými pokutami.

z Pakistánu, něco z Austrálie, něco z
Anglie a teprve na místě jsme zjistili, že
spousta věcí není dodělaných. Například
na uniformách nebyly došité knoflíky,
nebo některé uniformy neodpovídaly
velikostně. A protože se jako první
točily ty největší scény, všichni lidé ze
štábu dostali jehly a přišívali knoflíky.
Měli jsme tam i vojenského kaplana
a vojenského lékaře. Kaplan, říkali jsme
mu padre, je dodnes náš kamarád.
Říkal, že tam je na podporu herců,
aby to psychicky zvládli, ale největší
podporu jsem potřebovala já. Nikoho
jsem tam k sobě neměla a tak mi začal
pomáhat, pořád měl zapíchnutou jehlu
a nit v klobouku, a bylo úžasné ho vidět,
jak sedí a něco přišívá, a lidé k němu
chodí jak do zpovědnice a svěřují se
mu.
Právě v Tobruku jsem si Václava
Marhoula oblíbila. Jeho mají lidé buď
rádi, nebo ho nesnáší, nic mezi tím. On
je velmi silná osobnost.
V Kletbě bratří Grimmů jsi dělala
osobní kostymérku Monice Bellucci,
že?
To bylo v situaci, kdy jsem byla živitelka
rodiny a razila heslo, že se nesmí žádná
nabídka na práci odmítat. Jenže když mi
tohle nabízeli, snažila jsem se vykroutit.
Dělat osobního kostyméra hvězdě není
lehká práce. Lepší je oblékat rotu vojáků
než jednu polonahou ženu. Na tomto
filmu dělal kostýmy italských návrhář
a jeho lidé. Nějaké zkušenosti s Italy
jsem už měla, ale na můj vkus jsou
poměrně chaotičtí a uřvaní. Pamatuji
si, že se nás snažili pomluvit, aby nás
dostali pryč z projektu, protože chtěli,
aby místo nás přijeli jejich krajané.
Ale co se týče práce pro Monicu, bylo
to pěkné, i když poměrně náročné.
Monica je krásná žena, která si kostým
obléká na holé tělo, a vzhledem k tomu,
že byl historicky nepohodlný, chodila
jsem celý den za ní, a pomáhala jsem
jí nosit vlečku, rukávce a korunu. Byla
jsem takový poskok. Naštěstí měla jen
deset natáčecích dnů, žádné zvláštní
požadavky a omezenou pracovní dobu
na 10 hodin. Pravda je, že jsem si během

LESNÍ POŽÁRY

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
naší obce vyjížděla v měsíci dubnu
během dvou dnů k pěti lesním požárům.
Jeden požár byl později překlasifikován
jako planý poplach - neohlášené pálení
klestí. V neděli 5. dubna se jednalo
o dvě události a následující den
v pondělí 6. dubna zasahovali borovští
hasiči u tří lesních požárů. Příčinou
všech těchto požárů byla nedohašená
ohniště po pálení klestí, sucho a silný
nárazový vítr. Škody, které při těchto

požárech vznikly, jdou do desítek tisíc
korun. Uchráněné hodnoty činí několik
milionů korun. Pondělí 6. dubna 2020
se jistě u hasičů na Vysočině zapíše
do dějin počtem řešených požárů.
Za tento den evidovali hasiči kraje
131 událostí, z toho 120 požárů.

ZÁKAZ PÁLENÍ

Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří
Běhounek vyhlásil dne 6. dubna 2020
do odvolání v souvislosti s nepříznivými
klimatickými
podmínkami
zákaz
pálení, vypalování a rozdělávání ohně

Hana Tonarová

Helena Rovná (* 1966 v Praze)
Absolventka Střední průmyslové
školy oděvní v Praze, která od roku
1985 pracovala jako kostymérka pro
Filmové studio Barrandov. Původně
chtěla šít v krejčovských dílnách,
ale nabídli jí práci kostymérky a ona
řekla: Proč ne?
Před revolucí se podílela třeba na
filmu Dobří holubi se vracejí, seriálu
Dlouhá míle. Po revoluci patnáct
let pracovala s mezinárodními
produkcemi, například na filmech
Deník Anny Frankové, Mlhy Avalonu,
Lazebník sibiřský, Maigrett, Láska na
hlídání, seriál Revelations, Wanted,
Hořící keř, Tannbach I. a II., nebo
Kletba bratří Grimmů, kde působila
jako osobní kostymérka Monicy
Bellucci, a velké řadě dalších.
Z českých filmů jmenujme například
Waterloo po česku, Snowboarďáci,
Revival, Tajnosti, Tobruk, Vratné
láhve, Mamas and Papas, Perfect
Days, seriály Já, Mattoni, Cyril
a Metoděj a další. Jejím debutem
v roli kostýmní návrhářky byl film
Nabarvené ptáče.

HASIČSKÉ AKCE

V souvislosti s ohrožením COVID-19
byly vedením SH-ČMS do odvolání
zrušeny veškeré hasičské sportovní
a společenské akce. Okrsková soutěž,
která měla být letos v Cibotíně, je tudíž
zrušena. Taktéž jsou zrušeny všechny
dětské soutěže. Dětský den s hasiči
se letos konat nebude. Děkujeme
za pochopení.
Za SDH Havlíčkova Borová Josef Nevole
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TROJHÁČEK: S JAREM SE PROBOUZÍ I ŽIVOT V RYBNÍCE

Hlavní akcí pro tento rok je oprava mola a výměna fošen do stavidla
kde mohou trávit chvíle klidu. Současně věříme potěší každého, kdo se u nás
ČIŠTĚNÍ POTOKA ODSOUVÁME

K nastalé situaci jak u nás, tak i ve
světě, musíme oznámit, že jarní akce
čištění Borovského potoka aneb spolu
proti proudu, zaštítěnou iniciativou
Ukliďme Česko, je zrušena. Přesněji
řečeno přesunutá na podzimní termín.
Je nám to velice líto, jelikož tuto
akci jsme vždy spojovali s pálením
čarodějnic, které tedy kvůli nouzovému
stavu taktéž pořádat nebudeme.
Pojďte s námi ale přesto do sběru
odpadků! Kamkoliv půjdete na
procházku, vezměte s sebou pytel
a seberte, co cestou uvidíte. Vyfoťte
se s „úlovky“ a foto nám zašlete buď
e-mailem na info@trojhacek.cz nebo
vložte na náš Facebook s hashtagem
#seberCOVIDíš. Myslíte, že se účast
takového sběru přiblíží počtu sběračů,
kteří s námi každoročně vyráží?
Uvidíme! Plakát najdete na str. 2
Bohužel tento rok zima nebyla
zimou ladovskou a k pranostice „Svatá
Veronika ledy seká u rybníka“ měla
hodně daleko. To pro rybníkáře není
dobře, zimovaná ryba s vyšší teplotou
se zvedne ze dna, začne rozplavávat
a spotřebuje zbytky tuku, které přes
zimu využívala, aby přežila. Když se
zvedne moc brzy, dojde k tomu, čemu
rybníkář jen smutně přihlíží: jarní
virémie a puchýřnatost vybere daň
o to vyšší a úmrtnost někdy zdecimuje
velkou část osádky. Pak nezbývá než
mrtvé kapry vylovit a zakopat. Svět
kolem vody není jen o rybaření, to je
spíše perličkou na celé plejádě starostí.

NA RYBNÍCE NEZAHÁLÍME

Začátkem března jsme na rybníce
instalovali „candátí hnízda“. Jak se voda
oteplí na 12 stupňů, začíná pro candáty
doba výtěru, pak cca 150 denních
stupňů (počítá se součet stupňů
v jednotlivých dnech od výtěru, např.
když je 10 dní vždy po 15 °C) a z jiker se
vykulí plůdek. Tato metoda a příprava
hnízd vychází z pohořelické metodiky
a má prokazatelné výsledky. Též jsme
natáhli bójky pro vytyčení trdliště, kde
je zákaz rybolovu - tam mají ryby místo,

jsme vystlali suchou trávou budky pro
kachny a snad se jim podaří odchovat
svoji generaci potomků. Ovšem práce
je nejen ve vodě, ale i kolem ní. Tedy
nějaká debordelizace a vysekání náletů,
zastříhání stromů, aby u nich byl vidět
výchovný řez a neměli jsme jen plané
ovoce, vysázení angreštů a rybízu,
budování bylinné zahrady, oprava
laviček a další terénní úpravy. To vše
jsme již stihli.

A CO NÁS ČEKÁ DÁL?

Hlavní akcí pro tento rok je oprava
mola. Městys nám poskytl kulatinu
modřínu, kterou jsme nařezali u Tonarů
na katru na požadované rozměry,
za to velké díky. Jakmile bude řezivo
připravené, dojde ke kompletnímu
odstrojení pilířů. Následné upevnění
bude jiné než doposud. Současně jsme
nařezali dřevo i pro opravu štanýře,
kde už pochodové trámky mají své
za sebou, a také se připravujeme na
výměnu fošen do stavidla. Tam bude
ještě potřeba udělat zámky, aby fošny
správně seděly a těsnily. Neméně
důležitým úkolem pro nás je vybagrovat
retenční tůň. Věřili byste, že po prvním
bagrování tůně v roce 2013 trvalo skoro
pět let, než
se
zanesla
splavem půdy
z polí, kdežto
po posledním
bagrování
v roce 2018 to
trvalo pouhý
rok? Někde je
něco špatně,
nezdá se vám?
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To je ve zkratce to důležité, co jsme
dosud u nás na rybníce podnikli a co
nás ještě čeká v tento zvláštní rok. Snad
další měsíce uvolní většinu restrikcí
a bude možné uskutečnit podzimní
čištění potoka a také víkend s vodníkem
Hlubinou, kde je původní termín
bohužel také v ohrožení.
za TrojHáček Luboš Havlíček

Velkou
r a d o s t
nám
dělá
„infotabule“,
s jejíž opravou
jsme
začali.
Dostane nový
přední i zadní
informační
b a n n e r,
který pevně Instalace cándátních hnízd na rybníku V Kopaninách. Foto: Jana Pavlasová

BOROVSKOU DESÍTKU ČEKÁ
JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK. ALE KDY?

Současná koronavirová krize tvrdě
dopadla i na běžecké závody po celé
České republice. Po zrušení či odkladu
několika velkých akcí včetně pražského
maratonu přichází na řadu otázka,
zda se poslední červencovou sobotu
uskuteční také jubilejní desátý ročník
populární Borovské desítky.

na rybníce zastaví. Současně máme
naprojektované nové ohniště, kde
nebude chybět funkce grilu typu „santa
maria“, pec na chleba dostane vrchní
vrstvu a vyžádá si menší opravu, jelikož
nám mráz a voda napáchala trochu
paseky u izolace. Úkol „na trůně“ bude
opravit a lépe usadit kadibudku, i ta
má svá léta a potřebuje oprášit kabát.
Vyrobíme další lavičky, aby bylo kde se
kochat a posedět. Čekají nás dodělávky
na chatce, ale to už je brnkačka. Když
bude síla a čas, v plánu jsou i další
drenážky, některá místa jsou stále
podmáčená. Houpačka dostala novou
střechu, tam jsme využili demontáže
dřevníku a využití střešních prken, navíc
nám zbylo pár metrů šindele. Pak bude
nutné vše ošetřit nátěrem olejovou
lazurou, ale to bychom předbíhali.

Vzhledem k nejisté situaci si
netroufáme nic předvídat, jisté je však
jedno: Borovská desítka se uskuteční
buď v plném rozsahu, tedy bez
jakýchkoli omezení, nebo se odloží na
příští rok.
Přípravy sice nyní stále běží, ale
nemá smysl celou akci - na které se podílí

a aktivně účastní desítky dobrovolníků
a stovky běžců - pořádat v jakémkoliv
provizorním rozsahu, hlídat omezený
počet účastníků a podobně. Tím spíše,
že se jedná o desátý ročník, který
chceme s diváky i běžci oslavit. To by
byla zkrátka velká škoda.
Podrobnější informace o konání
letošní Borovské desítky poskytneme
ihned, jakmile to bude možné.
Zbyněk Zelený, Jakub Janáček
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AKTUÁLNĚ
Z KNIHOVNY

DEN PROTI RAKOVINĚ

Každý rok se zapojujeme do prodeje
kytiček v rámci Českého dne proti
rakovině. Vzhledem k současné situaci
nebude bohužel možné v termínu
13. května 2020 sbírku v tradiční
podobě prodeje kytiček v ulicích
uskutečnit. V květnu je plánována
pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček
přes DMS, viz plakát na str. 2). Lze si také
stáhnout mobilní aplikaci – více info
na ceskydenprotirakovine.cz. Pokud
to situace umožní, sbírka v ulicích
s prodejem kytiček a rozdávání letáčků
se uskuteční v náhradním termínu –
ve středu 30. září 2020.

REKONSTRUKCE INTERIÉRU

Ani v dubnu v knihovně neleníme
a již se nám začíná zelenět. Současná
situace nám hraje do karet a je ideální
pro velkou rekonstrukci. Náš záměr
natřít nábytek a vyměnit koberec se
blíží do finále, a tak budeme moci
otevřít prostor „celý nový“. Kdy však
otevřeme, to se uvidí. Prozatím jsme
ale ke konci dubna stihly natřít regály
na knihy a nábytek včetně sto let
starého stolu, který se v památníku
nacházel již při prvním otevření

muzea v roce 1931. Dále jsme zvládly vám design bude líbit. Ani nevíte, jak
objednat podlahovou krytinu, nechat moc se těšíme na vaše reakce při vaší
vymalovat,
zrekonstruovat
staré návštěvě knihovny.
bobíky, ušít nové závěsy a mnoho další
Ivka Hamerníková, knihovnice
práce, která za tím vším vidět je i není.
Volily jsme vždy takové řešení,
Také jste jistě zaregistrovali, že ve
které bude co nejšetrnější k přírodě
vestibulu nákupního střediska se
i obecnímu rozpočtu - jinými slovy
objevily vyřazené knížky z fondu
jsme se snažily za málo peněz zahrát
obecní knihovny, které nyní slouží
mnoho muziky a troufáme si tvrdit,
k rozebrání. Věříme, že vám knihy
že výsledek je skvělý. Nutno však říci,
zpříjemnily dlouhé chvíle a nebojte,
že ne vše jsme zvládly samy. Touto
rozebírat si je můžete neomezeně,
cestou chceme poděkovat několika
máme ještě pár krabic plných knih
statečným a šikovným mužům z obce,
v záloze.
díky kterým se bude knihovna po
zrušení opatření moci
otevřít v novém, svěžím,
mladistvém
vzhledu.
Kdo nás aktivně sleduje
na FB či Instagramu,
mohl
již
nějaké
počiny
zaznamenat.
Jistě víte, že Karel
Havlíček hlásal „Moje
barva červená a bílá,
dědictví mé poctivost
a síla“. Ačkoliv k němu
a jeho odkazu máme
velký respekt a je nám
inspirací,
v
tomto
případě jsme červenou
a modrou vypustily
a
přidaly
žlutou Hlavní místnost knihovny se dočká zcela nové podlahové krytiny.
a šedou, tak snad se Foto: Aneta Macounová

TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ
– předčasné ukončení fotbalové sezony 2019-2020

V souvislosti se situací kolem
koronaviru rozhodl Výkonný výbor
Fotbalové asociace České republiky
o ukončení amatérských soutěží od třetí
ligy níže včetně mládežnických soutěží.
Co to konkrétně znamená pro borovský
fotbal?

Brod a obě mládežnická družstva
Okresní přebor OFS Havlíčkův Brod.
Níže uvádíme konečné tabulky
soutěžního ročníku 2019-2020 pro
jednotlivé týmy (pouze v soutěži
mladších přípravek tabulky vedeny
nejsou).

Ukončení mistrovských soutěží
od ČFL a MSFL níže (včetně mládeže)
znamená,
že
konečné
pořadí
v tabulkách jednotlivých soutěží zůstává
k 8. dubnu 2020. Nikdo nesestupuje ani
nepostupuje. V historických análech
tak zůstanou jen podzimní tabulky
s poznámkou nedohráno. Pozastavení
soutěží nastalo 12. března po vládou
nařízeném nouzovém stavu.
Jarní
přestupní termín pro amatéry (původně
1. ledna – 31. března) se nakonec
prodloužil do 31. května 2020.

A výhled na další pokračování?
Pokud vše půjde dobře a současný
stav pandemie odezní, měly by být
fotbalové soutěže pro ročník 20202021 zahájeny v srpnu 2020. V jaké
však podobě, zda s diváky nebo bez
diváků, případně s jakým omezením,
bude záležet na rozhodnutí Vlády ČR,
Ministerstva zdravotnictví a dalších

Jak tedy dopadly soutěže pro
naše týmy – A tým, B tým, mladší žáci
a mladší přípravka? Jaké zůstane jejich
konečné umístění?
Všechny týmy budou příští ročník
hrát stejnou soutěž jako letos - tedy
A tým I.B třídu Krajského fotbalového
svazu Vysočina, B tým III. třídu
Okresního fotbalového svazu Havlíčkův

I.B TŘÍDA KFS VSOČINA

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

Batelov
Lučice
Světlá n. Sáz. B
Lípa
Pohled
Chotěboř B
Ždírec n. Doubra. B
Havlíčkův Brod C
Tis
Pacov
Svratka
Havlíčkova Borová
Antonínův Důl
Kožlí

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
8
6
6
5
5
4
3
3
2
3
1

1
2
1
3
3
2
5
2
3
3
2
5
1
1

2
2
3
2
4
5
3
6
6
7
8
6
9
11

45:19
43:20
48:28
37:23
28:24
34:22
29:30
40:40
32:43
20:30
19:24
18:32
24:54
17:45

31
29
28
27
21
20
20
17
15
12
11
11
10
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

státních a fotbalových orgánů. Přejme
si, ať se situace uklidní a my – hráči
i diváci, si můžeme opět užít fotbalové
radosti a hřiště v Borové opět ožije.
Roman Brukner, Jakub Janáček

III. TŘÍDA OFS HAVLÍČKŮV BROD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Habry B
Jeřišno
Sobíňov
Keřkov
Maleč
Veselý Žďár
Víska
Lipnice n. S.
Lípa B
Kožlí B
Havl. Borová B
Věžnice B
Vepřová
Rozsochatec B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
9
6
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3

1
2
0
4
3
2
2
1
0
0
3
2
2
0

1
1
4
3
4
5
5
7
8
9
7
8
8
10

46:19
37:10
40:23
31:16
33:26
29:29
35:28
25:23
27:38
25:49
17:34
21:41
25:39
23:39

34
32
27
22
21
20
20
16
15
12
12
11
11
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH
ŽÁKŮ OFS HAVLÍČKŮV BROD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Česká Bělá/Pohled
Štoky
Libice n. D.
Mírovka
Rozsochatec
Havl. Borová
Věžnice
Sobíňov
Šlapanov
Úsobí

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
6
5
3
2
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
3
3
3
3
6
7
8
9

115:30
98:42
58:25
57:37
44:35
52:44
39:52
37:93
31:104
29:98

24
22
18
18
18
16
9
6
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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V DUBNU SE NARODILA ČTYŘI MIMINKA

Hynek Dejmal se narodil rodičům
Dejmalovým 6. dubna 2020.

I v obtížnějších časech dějí se věci
krásné... Jedna taková se stala v naší
rodině 10. dubna, na Velký pátek narodil se Elio. Jméno dostal italské,
z domoviny své maminky. Přeložené
do češtiny znamená - Slunce. Hned, jak
vykouknul na svět, zahřál babičku Evu,
dědečka Ottu, ale hlavně sestřičku Miu,
která se proměnila v pečlivou chůvu.
Takže nám nezbývá, než spokojeně
přihlížet:-) Marta Sartori a Michal
Hájek

SBĚRNÝ DVŮR

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

Šárka Šindelářová se narodila ve
čtvrtek 16. dubna.

BLAHOPŘÁNÍ

Krásné 80. narozeniny oslaví
20. května paní Hana Šrámková
z Horní obce. Velké blahopřání jí
posílá paní Marie Šrámková a úřad
městyse se k němu připojuje a přeje
především mnoho zdraví a elánu!

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2020
VÍKENDOVÁ ZUBNÍ POHOTOVOST V KRAJI VYSOČINA - Stomatologické
centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, recepce: +420 567
331 666. Počínaje nedělí 5. 4. 2020 až do odvolání bude v Kraji Vysočina
zajištěna víkendová pohotovost (soboty, neděle) v centrální ordinaci
v Jihlavě. A to od 8.00 do 12.00.

ORDINACE DekaDent s.r.o., IČO 0758 5471, Sázavská 427, HABRY 582 81
- pro akutní pacienty a pacienty bez registrujícího stomatologa
MDDr. Tomáš Chládek, MDDr. Ondřej Havlíček
Telefon 777 730 557 - ideálně SMS, telefon se obvykle nestihne vzít
Provozní doba - 8:00-18:00
Důležitá informace: NEVSTUPUJTE DO BUDOVY A DO ČEKÁRNY!
Vyhledejte přízemní okno s označením LSPP, zaklepejte a budete
informováni o dalším postupu.
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE, PODĚKOVÁNÍ, to vše patří
do společenského okénka, které
však v Borovských listech dosud
chybělo. Rádi bychom to napravili a dali lidem v obci příležitost
připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí podobná rubrika vychází a lidé jejím
prostřednictvím popřejí mamince či tatínkovi k jubileu, manžel/
manželka zavzpomíná 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.

Kontakty na úřad
městyse

Stela Halamová se narodila rodičům
Lucii Zástěrové a Tadeáši Halamovi.
Přišla na svět 15. dubna 2020 v jihlavské
nemocnici.

Všem novým občánkům přejeme
jménem městyse mnoho zdraví,
milující náruč a spokojená bříška,
ať dělají rodičům samou radost!

KVĚTEN 2020

telefonní čísla: 569 642 101, 569 642
020 a nově i 797 812 176
urad@havlickovaborova.cz
web: www.havlickovaborova.cz
účet:
1122777349/0800
(před
platbou si zavolejte o variabilní
symbol)
* prosíme občany, kteří do konce
dubna nenahlásili stavy vodoměrů,
aby tak neprodleně učinili
* dále byla splatná záloha či
celá splátka poplatku za odvoz
komunálního odpadu

UZAVÍRKY

* Z důvodu opravy bude uzavřena
komunikace č. III/3508, což je
chotěbořská silnice od Pivára po
křižovatku na Oudoleň III/3509 od
25. května do 10. července 2020.
Objízdná trasa bude vedena přes
Oudoleň a Slavětín
* Uzavírka silnice K Vepřové je
plánována až do 3. července, pokud
se zhotoviteli podaří dokončit práce
dřív, bude průjezdná i dřív
* K dalšímu omezení kvůli výstavbě
ČOV dojde v ulici Pivovarské od
14. května do konce května, kdy
budou provedeny dva překopy přes
hlavní silnici. Provoz bude veden vždy
v jednom jízdním pruhu.
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OBRAZEM

Letošní zápis dětí do první třídy proběhl velmi netradičně - bez přítomnosti Jarní „sestřihy“ a úklid okolí školy za vydatné pomoci Vladimíra Šorfa
a brigádníka Davida Kučery. Foto: Martina Brychtová
dětí. Foto: Martina Brychtová

Potok v novém dočasném korytě najdeme kvůli výstavbě kanalizace nyní Výstavba kanalizace pokračuje v ulici K Vepřové, což s sebou nese
úplnou uzavírku. Foto: Martina Brychtová
pod Janáčkovými. Foto: Hana Tonarová

Paní Nejedlá, Kolouchová, Šnajdrová a Zvolánková vyplely parčík a okolí Jeden litr dezinfekce každému trvale žijícímu obyvateli zakoupil úřad
sochy KHB. Nabídly se samy a patří jim velký dík. Foto: Hana Tonarová
městyse a zdarma rozdal. Foto: Hana Tonarová

Stodola u Pavlíčků a taras u ní hrozil zřícením, proto byl odborně zbourán V bývalém Pavlíčkově statku vznikají prostory pro drobné podnikání.
a bude postaven nový. Foto: Hana Tonarová
Foto: Hana Tonarová
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VELIKONOČNÍ FOTOSOUTĚŽ #VYFOŤ

ÍŠ!

Během Velikonoc vyhlásil městys online fotosoutěž Velikonoce naruby aneb #vyfoťCOVIDíš!
Snímky, které nám na náš email přišly či byly označeny soutěžním hashtagem, vidíte níže.
Netroufli jsme si hodnotit, který snímek je nejhezčí, a proto jsme losovali. Vyhrál snímek od
Hany Ledererové, svoji výhru si může vyzvednout na úřadu městyse.

První fotografie z COVID soutěže s přáním. Foto: S. Vaňkátová

Alespoň slepičky vykoledovat! Foto: V. Šidláková

Velikonoce jinak u Antlů. Foto: E. Jiroušková
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Veselé Velikonoce popřály i děti Ledererovy. Foto: H. Ledererová

V aleji k vodárně se zatoulali zajíci, slepice i vajíčka, zkrátka Velikonoce naruby.
Foto: M. Pavlas

Velikonoce jinak aneb #vyfoťCOVIDíš! Foto: K. Vencová

Velikonoční vejce nazdobili i kluci
Šnajdrovi. Foto: M. Šnajdrová

