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Knižní koutek,
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Deváťáci odplouvají...,
str. 8

Karel Ráliš,
str. 10

V ulici Horní obec na zahradě domu Henzlových přes pouťový víkend instaloval Martin Barák (na snímku vpravo) sochu Karla Havlíčka Borovského
z dílny Michala Olšiaka. Co ho k tomu vedlo a jak celá akce proběhla, se můžete dočíst v článku na straně 12. Foto: Josef Barák

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
S letními prázdninami přichází
doba dovolených a výletů. Dá se
předpokládat, že letošní rok bude
na turistiku v tuzemsku bohatý a většina

lidí si najde vyžití v české kotlině.
Rád bych napsal, že stavební ruch
u nás ustane, ale bohužel jak stavba
kanalizace s čistírnou, tak i pokládka
nadzemního vedení do země firmou
ČEZ bude v plném proudu. Výjimkou
bude týden od 6. do 12. 7., kdy má
firma Dvořáková stavební celozávodní
dovolenou, a tak alespoň v tomto týdnu

bude v obci v souvislosti s kanalizací
klid.

KANALIZACE A ČOV

Stavba kanalizace a čistírny má první
polovinu za sebou a prostavěno bylo již
přes 40 milionů bez DPH.
...pokračování na str. 3
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8. srpna - Hodinářův učeň
9. srpna - Afrikou na pionýru
10. srpna - Na střeše
11. srpna - Poslední aristokratka
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině

DĚTSKÁ BURZA

10 km trať krásným okolím Havlíčkovy Borové

medaile, pamětní triko, turistická vizitka
večerní rocková zábava
občerstvení po celý den
část výtěžku ze startovného pomůže
Fokusu Vysočina
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čtvrtek 3. 9. 2020
od 15.00 do 18.00 hodin

HAVLÍČKOVA BOROVÁ, hasičská zbrojnice
PRODÁVAT
BUDEME:
Dětské oblečení čisté a odžmolkované
Čistou obuv * Hračky * Dětské knížky
Kočárky * Sedačky * Autosedačky
Sedačky na kolo * Odrážedla
Dětské sportovní vybavení
Postýlky * Chůvičky

PRODÁVAT
NEBUDEME:
Rozbité, poškozené, nefunkční věci
Špinavé, roztrhané a jinak neprodejné
oblečení a boty * Ponožky a spodní
prádlo * Těhotenské oblečení
Oblečení větší než vel. 158
(12-13 let) * Boty větší než vel. 38
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Nyní se po dokončení hlavního řádu
v Kopaninské ulici přesune stavba na
druhou stranu Borové. Tam městys
získal od Kraje Vysočina 9 milionů korun,
které musíme v tomto roce prostavět.
Postupovat se bude od křižovatky
u sběrného dvora kolem Halamových
Horeckou ulicí až na Výsluní. Po
dokončení těchto ulic budou následovat
ulice Družstevní a Drahotín. Bohužel
není v našich silách napsat, ve kterém
týdnu bude rozkopaná právě vaše ulice.
Může to být nepochopitelné, ale vidíme
na kolika faktorech záleží rychlost práce
třeba v ulici Kopaninská, např. na
množství skály, na kolizi s dalšími řády...
Osobně se těším, až si občané v této
ulici odpočinou od hluku a komplikací
spojených s výstavbou kanalizace,
a velmi jim děkuji za trpělivost!

NOVÝ VRT

Vydatnost nového vrtu je velice
dobrá a na rozbory čekáme. I když nyní
byly velké srážkové úhrny, tak by to
na vrt nemělo mít vliv. Pažení vrtu je
zatěsněno až na skalní masív. Prameny
jsou nyní velmi silné, ale to se může
během pár týdnů změnit a pak budeme
za nový vrt vděční.

POUŤ

Jsem rád, že se tradiční pouť
uskutečnila na tradičních místech naší
obce. Sice nám počasí moc nepřálo,
ale nakonec se v neděli umoudřilo.

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

Vážení spoluobčané, v minulém
měsíci jsme byli nuceni řešit opravdu
nepříjemnou záležitost. Jednalo se
o volně pobíhajícího psa, jehož majitelé
se z obce nedávno odstěhovali a zvíře
nechali napospas v obci. Osobně
jsem psa jednou odchytil a předal
ho příbuzným původních majitelů.
Bohužel pes opět několikrát utekl.
Byl hladový a začal být agresivní.
Dokonce došlo k napadení několika
občanů. Při jednom napadení byla
proti psovi použita legálně držená
střelná zbraň a pes byl postřelen. Celá
věc byla předána PČR a ta případ
uzavřela jako použití zbraně v krajní
nouzi. Bohužel jsme zjistili, že nemáme
v těchto případech právní oporu ve
vyhláškách ani v zákonech. Řešením
by možná byl odchyt psa a umístění do
psího útulku. Není však jisté, zda by se
podařilo vymoci pohledávky za odchyt
a umístění zvířete v útulku na jeho
majitelích. Dovolte mi, abych touto
cestou apeloval na majitele psů, aby si

Úsměvné bylo v sobotu vidět dětičky
na kolotoči v pláštěnkách. Výborným
nápadem se ukázal rukodělný jarmark
v sokolovně, kterým prošla velká
spousta lidí a nakoupili si krásné výrobky.
Budu moc rád, když taková akce u nás
zakotví natrvalo, ale vše záleží na chuti
a ochotě pořádajících, kterými byly
paní Marie a Aneta Holcmanovy. Děkuji
jim za obětavost, s jakou k jarmarku
přistoupily, i za výtěžek z tomboly, který
putuje do mateřské školy. Díky, dámy!

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

Předem bych za Radu městyse
rád poděkoval všem odvážným
respondentům, kteří se nebáli vyjádřit
svůj názor a odevzdali nám Dotazník
spokojenosti. Je pro nás důležité
znát Váš názor a Vaše nápady, kde co
můžeme zlepšit či co nového můžeme
nabídnout. Témata přednášek, které
jste nám sepsali, by nás asi opravdu
nenapadla. Vaše poznatky k chodu
městyse byly předány Radě městyse.
Budeme rádi, když svůj názor či
nespokojenost sdělíte i mimo dotazník,
nemusíte mít obavy a klidně s námi
své postřehy sdílejte, i když Vás k tomu
zrovna nevybízíme. Váš názor je pro nás
důležitý.
Závěrem děkuji všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům za dar
téměř 10 tisíc korun, který uhradil část
dezinfekce, jíž městys kupoval pro své
občany.
Přemysl Tonar, starosta

své mazlíčky dostatečně zajistili proti
volnému pohybu po obci.

FINANČNÍ DAR

Na červnovém zasedání zastupitelé
rozhodli o poskytnutí finančního daru
Římskokatolické farnosti Havlíčkova
Borová na opravu varhan v kostele
sv. Víta ve výši 100 tisíc korun. Farář
Daniel Kolář oslovil spádové obce
v borovské farnosti se žádostí o finanční
příspěvek. Rozpočet akce je 265 tisíc
korun a oprava by měla být hotova do
konce letošního roku. Při jednání padly
názory, že je třeba opravu podpořit
a že se jedná o naše kulturní dědictví.
Dále také, že v minulých letech farnost
o žádné finance nežádala. Návrhů
na výši příspěvku bylo hned několik.
Nakonec byla vybrána zlatá střední
cesta. Zastupitelé částku jednomyslně
odsouhlasili.

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

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

Zůstatek účtu
k 31. 5. 2020

1 614 847,14
286 761,65
1 036 760,13
21 105,52
264 168,73
1 621 446,00
2 340 150,00
7 185 239,17

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období květen - největší
příjem - nájemné Lesní družstvo
obcí ve výši 733.746,- Kč
Za období květen - největší výdaj
- stavební práce na ČOV ve výši
12.827.900,78 Kč
byl manipulátor mnohokrát využit.
Počet najetých motohodin svědčí
o tom, že stroj rozhodně nestojí pouze
v garáži. Městys tak nemusí techniku
najímat a je v tomto směru soběstačný.
Manipulátor byl pořízen z PGRLF
(Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond) za 1,6 milionu korun. Polovinu
ceny uhradí městys a druhou polovinu
zaplatí PGRLF.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

PRODEJ PALIVOVÉHO
JEHLIČNATÉHO DŘEVA

Prodej palivového dřeva

Městys
Havlíčkova
Borová
Městys
Havlíčkova
Borová nabízí k prodeji
palivové
včetně DPH. Dopravu
dřevo. Cena
za
m je 400,-Kč
nabízí
k
prodeji
palivové
dřevo.
si každý zajistí sám.
3

MANIPULÁTOR V PRAXI

V dubnových Borovských listech
jsme vás informovali o novém
manipulátoru, který začátkem března
převzali do užívání zaměstnanci
městyse. Počáteční obavy z toho, že
nebude dostatečně využitý, se ukázaly
jako předčasné a zbytečné. Od pořízení

Cena
za m3 je 400,- Kč včetně
V případě zájmu volejte na tel. 777355028.
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 11. 6. 2020
Omluveni Jiří Geist, Ing. Karel Šmíd, Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-1 (Bc. Hana Tonarová)
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 12-0-0
ZM schválilo program jednání s rozšířením o bod č. 9 zahájení
stavebních prací na retenčních nádržích v k. ú. Havlíčkova
Borová a o bod č. 10 Výstavba kanalizace a ČOV – Dodatek ke
smlouvě č. 7. 12-0-0
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 207/2 v k. ú.
Havlíčkova Borová dle geometrického plánu 930-11/2020
(vypracovaný Josefem Bruknerem, IČO 04228634, 592 12
Nížkov 258) za kupní cenu 250,- Kč/m2 s DPH za účelem
výstavby rodinného domu. 12-0-0
Nová stavební parcela bude mít výměru 792 m2 a vynětí ze
zemědělského půdního fondu budou řešit kupující parcely.
Starosta navrhl zbývající část pozemku, který vznikne
dělením, využívat nadále pro potřeby městyse s tím, že by
došlo k oplocení a osazení pozemku branou.
ZM schválilo koncept geometrického plánu č. 142-32/2020,
(vypracovaný Josefem Bruknerem, IČO 04228634, 592 12
Nížkov 258). Jde o pozemek v Peršíkově pod školou. Více
v dalším usnesení. 12-0-0
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku nové par. č. 252/8
v k. ú. Peršíkov dle geometrického plánu č. 142-32/2020 za
kupní cenu 250,- Kč/m2 s DPH za účelem výstavby rodinného
domu. 12-0-0
Starosta vysvětlil, že v obci již nejsou k dispozici žádné volné
stavební pozemky obce, ale noví žadatelé se stále objevují.
V Peršíkově je ještě možnost postavit na pozemku par. č.
252/1 a po zpracování konceptu geometrického plánu –
vznikla nová stavební parcela pro rodinné bydlení par. č.
252/8, k. ú. Peršíkov, o výměře 963 m2. Sítě jsou v dostupné
vzdálenosti, nachází se zde však sloup elektrického vedení,
jeho přeložení bude představovat finanční náklady. Starosta
navrhl případnou kupní smlouvu doplnit o podmínky: dva
roky budou mít stavebníci na získání stavebního povolení a do
tří let od stavebního povolení musí být stavba zkolaudována.
V případě, že podmínky nebudou splněny a stavba nebude
postavena, vrátí parcelu městysi zpět za stejných podmínek.
Dále bude nutné pozemek vyjmout ze ZPF. Výměra vzniklé
parcely se může nepatrně změnit, neboť se sousedy bude
ještě probíhat místní šetření ohledně hranic pozemku.
ZM schválilo darovací smlouvu ve výši 100 tisíc korun pro
Římskokatolickou farnost Havlíčkova Borová na opravu
varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. 12-0-0
Místostarosta Ing. Josef Nevole informoval o tom, že farář
zdejší farnosti Daniel Kolář oslovil městys a další subjekty
o finanční pomoc na opravu varhan v kostele sv. Víta. Cena
opravy bude cca 265 tisíc korun a hotová má být ještě
letos. Diskuze zastupitelů se točila kolem částky i toho, proč
přispívat na varhany, které nejsou v majetku městyse. Hlavní
argumenty pro byly, že jde o místní kulturní dědictví. Farnost
postupně přišla o různé možnosti zisku, zbývá jí pronájem
zemědělských pozemků, s lesy hospodařit nesmí. Zazněla
také informace o tom, že městys by se letos měl podílet na
opravě kaple pod obcí, kterou udržuje rodina Bartošíkova.
U kaple jsou vyřešeny pouze pozemkové vztahy, nikoli
majetkové. Původní socha byla z kapličky odcizena, novou
sochu za zhruba 35 tisíc korun ztvárňuje umělec Petr Šebesta
ze Světlé nad Sázavou. Kaplička bude znovu vysvěcena.
Starosta informoval zastupitele o potřebě aktualizovat
vyhlášky o místních poplatcích. Městys má zájem řešit kromě
jiného problém s volně pobíhajícími psy, abychom zjistili, jaké
máme možnosti v řešení této situace. V  minulých dnech byla
do Borové přivolána Policie ČR, neboť po městysi běhal volně
pes ohrožující občany. Za krajní nouze byla vůči němu použita
střelná zbraň a pes byl postřelen. V Chotěboři proběhla
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schůzka s pracovnicí ministerstva vnitra, která má pomoci
ve vyhlášce podobné věci zohlednit. Návrhem například je,
aby v ní bylo uvedeno, že majitelé nemovitostí musí svůj
pozemek zabezpečit takovým způsobem proti útěku psů, aby
to odpovídalo velikosti a temperamentu zvířete.
ZM neschválilo zahájení výstavby retenčních nádrží v lokalitě
Na Příhonu, stavební povolení vydáno 10. 7. 2018 a pověřuje
místostarostu jednáním o prodloužení stavebního povolení.
12-0-0
Místostarosta informoval o tom, že vyprší platnost stavebního
povolení na stavbu retenčních nádrží v k. ú. Havlíčkova Borová.
Místostarosta projednal věc s Ing. Kopačkou, jenž pro městys
stavební povolení na úřadech zajišťoval, a ten doporučil,
aby stavba byla zahájena alespoň stavbou projektovaných
přístupových cest k budoucím nádržím. Následná diskuze
probírala o možnostech dotací a kritérií v nich, zda bychom
o případnou dotaci nepřišli, pokud by už byla akce ve
výstavbě. Připravena je také projektová dokumentace na
realizaci retenčních nádrží v k. ú. Peršíkov, avšak na ně není
vyřízeno stavební povolení - je zde nedořešený majetkoprávní
vztah s dotčenými pozemky patřícími státu.
ZM schválilo uzavření dodatku č. 7 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 63.297,60 Kč bez DPH. 12-0-0
K navýšení ceny došlo kvůli třem změnám na stokách
a odbočkách splaškové kanalizace – překopy Pivovarské
ulice a posunutí šachty z důvodu kolize s horkovodem,
přeložení stávající kanalizace a zahloubení stoky kvůli kolizi
s plynovodem. Hlavním důvodem změny technologie vedení
sítě z protlaků na překopy byla vysoká zasíťovanost a v
souvislosti s tím muselo být rozebráno 25 m2 chodníku.
Další překop bude veden pod areálem společnosti Havlíčkova
Borová zemědělská a. s., neboť v projektu není vyřešen
areál „výpalny“ a je navrženo připravit odkanalizování
i pro stavební pozemek „ohrada“ pro drobnou řemeslnou
výrobu. Areál „Pivovaru“ by se řešil tlakovou kanalizací
výtlakem zaústěným do šachty u překopu, do kterého bude
dále napojena část areálu z akciové společnosti - dílny,
bramborárny, sklady a další objekty, ze kterých bude posléze
akciová společnost platit stočné, protože rozvod pitné vody
má z vlastního zdroje.
Procentuální navýšení/ponížení od počátku účinnosti
Smlouvy o dílo je +2,89%. Hotová je zhruba polovina stavby.
Opravena bude ulice K Vepřové, dále kolem parku na náměstí
a vzniklé překopy na krajské komunikaci se budou opravovat
ještě tento rok. Ostatní silnice se budou opravovat až rok
následující. Cena nového povrchu se odvíjí dle kvality od
80 až po 750 korun za m2. V červnu mají být zahájeny práce
kolem Halamů, Nevolů až po ulici Na Výsluní, Družstevní
zůstane průjezdná. Práce v ulici Drahotín přijdou na řadu až
jako poslední.
ZM schválilo zápis do Kroniky za rok 2019. 12-0-0
Kroniku za rok 2019 napsala Petra Zelená, redakční rada ji
přečetla, faktické chyby nenalezla a doporučila ke schválení.
Kronika je kvalitně zpracována včetně obsáhlé obrazové
přílohy. Paní Zelené je nutné zaplatit odvedená práce.
Mgr. Jana Žáková upozornila na to, že občané odvážejí ze
sběrného dvora elektroodpad, což je zakázáno. Starosta
sdělil, že zaměstanci budou řádně poučeni, aby k tomu již
nedocházelo.
Starosta informoval o žádosti o dotaci na novou mateřskou
školu, kterou městys nezískal. Důvodem k zamítnutí bylo to,
že pozemky nejsou dosud ve vlastnictví městyse. Ten však
má s vlastníky uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích,
což při jednání se státními institucemi dostačuje. Starosta
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s ředitelkou školy a PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA
ze společnosti ARTENDR s.r.o., IČ 24190853, Nádražní 67,
281 51 Velký Osek, jenž pro městys žádost o dotaci vyřizoval,
sepsali odvolání k rukám Ministryně financí ČR a Předsedovi
vlády ČR.
David Burian informoval o společné schůzi zakladatelů
a Valné hromadě MAS Havlíčkův kraj ze dne 9. června 2020.
Zopakoval, že podstatou místní akční skupiny (= MAS) je to,
že zná potřeby samospráv a potřeby lidí v místě, a vybírá
správné dotační tituly. Městys za posledních 10 let žádné
prostředky ve formě dotace od MAS nečerpal. David Burian
se zajímal o možnost dotace na rodný domek, vedoucí
zaměstanec MAS Jaroslava Hájková mu sdělila, že v minulosti
byl takový titul již vypsán a obec jej nevyužila. Starosta uvedl,
že zřejmě nebyl zpracován projekt na podobnou opravu.
David Burian dále uvedl, že podle informací z MAS by měly
být nevyčerpané finance převedeny na vhodný dotační titul
a že z celkových 64 obcí MAS aktivně žádá o peníze pouze
polovina obcí. Je možné tedy ucházet se až o 240 tisíc
korun, které by se daly použít téměř na cokoli. Informace
o vyhlášení podle sdělení paní Hájkové dostávají přímo
starostové. Starosta uvedl, že v případě, že by se městysi
podařilo peníze získat, byly by pravděpodobně použity dle
Programu rozvoje Městyse Havlíčkova Borová na období
2018 - 2023 na zpevnění svahu v okolí kapličky a úpravu
veřejného prostranství v Peršíkově.
Další titul je vypsán na infrastrukturu škol a žadatel může
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získat až 300 tisíc korun. Host jednání Mgr. Martina Brychtová
vysvětlila, že žádat může jak škola, tak zřizovatel školy –
obec. David Burian uvedl, že je nutné před novým obdobím
projít strategické plány obce a školy. Dále sdělil, že některá
z členských obcí v MAS končí. Domnívá se, že ze strany MAS
zájem o spolupráci s Městysem Havlíčkova Borová je.
David Burian ještě vysvětlil, že MAS si nesmí přivydělávat
a jejich rozpočet tvoří dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a pouze 5 % představují členské příspěvky od obcí.
Starosta jako příklad spolupráce ukázal na projektu pořízení
kompostérů pro domácnosti z programu vyhlášeného Statním
fondem životního prostředí přes Svazek obcí Podoubraví.
Zde systém funguje tak, že zaměstnankyně svazku obvolávají
jednotlivé starosty, zda mají zájem o některý z možných titulů
a následně se jim ozývají, pakliže je titul skutečně vyhlášen.
Někteří zastupitelé se dotazovali, proč nejsou manažerované
projekty právě MASkou, proč některé obce služby dostávají
a jiné ne, shodli se na tom, že je s MAS potřeba více
komunikovat, že komunikace vázne již řadu let. David Burian
se nabídl jako zástupce pro jednání s MAS s tím, že pokud
by se nerozjela spolupráce do konce roku, bude nutné
vyhodnotit, co dále.
Starosta informoval, že předpokládá čerpání řádné dovolené
od 4. do 14. července 2020, a dodal, že pokud nebude nutné
svolat jednání ZM v červenci, bude svoláno až v měsíci srpnu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 21. 5. 2020
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020. 5-0-0
RM schvaluje nabídku firmy SP Mont s.r.o., IČO 06379273,
U Vodárny 368, 582 23 Havlíčkova Borová, na dodávku
elektro-materiálu na akci - Veřejné osvětlení, za 418.055
korun včetně DPH, na základě poptávkového řízení, neboť se
jednalo o nejnižší nabídkovou cenu. 5-0-0
RM schvaluje konání tradiční pouti v termínu
20. - 21. 6. 2020. 5-0-0
RM schvaluje žádost Šárky Š. z Havlíčkovy Borové o dočasné
umístění dřevěného materiálu na stavbu střechy rodinného
domu na pozemek ve vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová,

par. č. 150/1, k. ú. Havlíčkova Borová, a to do konce roku
2020. Materiál bude umístěn tak, aby byl v případě nutnosti
umožněn přístup na pozemek. 5-0-0
RM bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu Tomáši
J. z Havlíčkovy Borové ze dne 11. 5. 2020.
RM bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu Renatě
Č. z Havlíčkovy Borové ze dne 12. 5. 2020 a zároveň navrhuje
nabídnout zájemkyni obecní byt v ul. Pivovarská čp. 110.
RM bere na vědomí žádost manželů Jiřiny a Slavomíra B.
z Havlíčkovy Borové o připojení pronajatého obecního bytu
na plyn.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 1. 6. 2020
Omluven Ing. Josef Nevole
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.500 korun
organizaci Linka bezpečí, z.s., IČO 61383198, Ústavní 95,
Bohnice, 181 00 Praha. 4-0-0
RM schvaluje žádost manželů Jiřího a Evy H. z Havlíčkovy
Borové o souhlas s umístěním a provedením novostavby
skladu na pozemku par. č. 441/8 v k. ú. Havlíčkova Borová
dle předložené projektové dokumentace vypracované
Ing. Radkem Wasserbauerem, autorizovaným inženýrem
pozemních staveb, IČ 62838296, 592 12 Nové Dvory 16.
4-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020. 4-0-0
RM bere na vědomí Oznámení č. j. MHB_OZP/1483/2020/
Os ze dne 29. 5. 2020 o zahájení správního řízení o žádosti
a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
na akci „Havlíčkova Borová – splašková kanalizace a ČOV –
Prodloužení zatrubnění vodoteče“. Jedná se o změnu stavby
vodního díla před jeho dokončením, která probíhá na různých
úřadech a městys se k tomu měl právo vyjádřit.
RM bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby
– komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných
domů v ulici Polní v Havlíčkově Borové – SO 05 STL plynovod,
č. j. 853/2020/OVŽP/KU-4 ze dne 28. 5. 2020. Kolaudační

souhlas s plynovodem dal MÚ Přibyslav a městys to vzal na
vědomí.
RM bere na vědomí stanovenou přechodnou úpravu provozu
na silnici třetí třídy č. III/3507 v km cca 5.585 – 5.710 v obci
Havlíčkova Borová v souvislosti se stavbou „Havlíčkova
Borová – splašková kanalizace a ČOV“, v termínu od
15. 6. 2020 – 7. 8. 2020, zábor poloviny vozovky technikou
pro stavební práce. Jde o omezení v Pivovarské ulici.
RM bere na vědomí stanovenou přechodnou úpravu
provozu na silnici třetí třídy č. III/3507 v km cca 5.830 v obci
Havlíčkova Borová v souvislosti se stavbou „Havlíčkova
Borová – splašková kanalizace a ČOV“, v termínu od
20. 7. 2020 – 7. 8. 2020, překop poloviny vozovky. Jde
o omezení v Pivovarské ulici.
RM bere na vědomí Společný souhlas – Územní souhlas
a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru –
novostavba rodinného domu v Havlíčkově Borové na pozemku
par. č. 4192/2 v k. ú. Havlíčkova Borová, stavebník: Karel V.
z Havlíčkovy Borové, vydaný dne 6. 5. 2020 Městským úřadem
v Přibyslavi, Odborem výstavby a životního prostředí.
RM bere na vědomí Územní souhlas s umístěním stavby –
teplovodní přípojka pro čerpací stanici PHM v Havlíčkově
Borové na pozemku st. p. 516, par. č. 234/1, par. č. 254, par.
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č. 3135/2, par. č. 3135/3, par. č. 3135/8, p. p. k. 258, v k. ú.
Havlíčkova Borová, vydaný dne 20. 5. 2020 Městským úřadem
v Přibyslavi, Odborem výstavby a životního prostředí.
RM bere na vědomí Rozhodnutí o stanovení odvodu za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve prospěch
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stavby garáže, žadatelé: Miroslav a Věra V. z Havlíčkovy
Borové vydané dne 27. 5. 2020 Městským úřadem Havlíčkův
Brod, Odborem životního prostředí.
RM bere na vědomí žádost Michala R. z Chotěboře a Anety Ř.
z Chotěboře o přidělení obecního bytu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 8. 6. 2020
Omluven Milan Štefáček
RM schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová o udělení výjimky z počtu žáků na školní
rok 2020/2021. 4-0-0
RM uděluje souhlas Základní škole a Mateřské škole
Havlíčkova Borová k přijetí sponzorského daru ve výši 1.000
korun od firmy Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., IČO
15059561, Nové Ransko 234, 582 63 Ždírec nad Doubravou,
určeného na akci Rozloučení s Mateřskou školou v Havlíčkově
Borové, které se uskuteční v úterý 23. 6. 2020. 4-0-0
RM schvaluje pronájem obecního bytu v ul. Pivovarská čp.
110, 582 23 Havlíčkova Borová, Michalu R. a Anetě Ř., oba
z Chotěboře, a to od 1. 7. 2020. 4-0-0
RM schvaluje pronájem obecních prostor a pozemků
k provozu atrakcí během pouti v roce 2020 - panu Miloši
Hoffingerovi, IČO 18861270, Dukelských hrdinů 172, 285 71
Vrdy, za cenu 10.000 korun. 4-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2020. 4-0-0
RM zřizuje Klub dětí při Základní škole a Mateřské škole
v Havlíčkově Borové, IČO 70985669, Náměstí 97, 582 23
Havlíčkova Borová, z důvodu nedostatečné kapacity školní
družiny, Klub dětí bude spravován Městysem Havlíčkova
Borová – bude sepsán dodatek ke Zřizovací listině. 4-0-0
RM schvaluje žádost Ondřeje D. z Havlíčkovy Borové
o udělení souhlasu se stavbou přístřešku na pozemku par. č.
208/2, v k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost Ing. Karla Š. z Havlíčkovy Borové
o udělení souhlasu s výstavbou zahradního domku na

pozemku par. č. 4124/3, v k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost Ing. Karla Š. z Havlíčkovy Borové
o udělení souhlasu s výstavbou plotu na části pozemku par. č.
4124/2, v k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci zdravotně
technické instalace (ZTI) v obecním bytě na adrese Havlíčkova
č. p. 220, 582 23 Havlíčkova Borová ve výši 168.167 korun
včetně DPH. 4-0-0
RM bere na vědomí příkaz o uložené pokutě ve výši 4.000
korun vydaný dne 8. 6. 2020 Českou inspekcí životního
prostředí, za přestupek – vypouštění odpadních vod z KČOV
do vod povrchových bez platného povolení (stav trvající
2 měsíce).
RM bere na vědomí Energetický audit pro Základní školu
Havlíčkova Borová r. 2018 – Stanovisko zpracovatele
Energetického posouzení pro SC 5.1 k Závěrečnému
vyhodnocení akce k projektu Energetické úspory budovy
Základní školy Havlíčkova Borová, zpracoval energetický
specialista: Ing. Pavlína Šicová, IČO 87882477, 664 91
Ketkovice 65, za účelem vyhodnocení přínosu vzniklých
realizací projektu, na který byla čerpána dotace z Operačního
programu Životního prostředí 2014 – 2020.
RM bere na vědomí výsledek odborné technické kontroly
herních prvků na zahradě Mateřské školy v Havlíčkově Borové
– některé herní prvky je třeba opravit, vyměnit dřevěné
části, aby byla plně zajištěna bezpečnost dětí. Revizi vykonal
Novohradský Marek, IČO 62880691, U Vlečky 1895/18, 664
34 Kuřim.

(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)

OČIMA
ZASTUPITELE

Životy nás všech aktuálně ovlivňuje
dění kolem viru COVID-19. Svět s pandemií bojuje hygienicky i ekonomicky.
V rámci ochrany zdraví opět zažíváme
zavírání hranic a omezování svobod.
Dochází i k zabavování letadel se zdravotnickým materiálem a posilování
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pravomocí lidí v čelech některých států
pod záminkou ochrany obyvatel před
pandemií. Na druhou stranu jsme však
mezi lidmi mohli vidět obrovskou vlnu
solidarity.
Přední světoví epidemiologové se
shodují, že nás na podzim zřejmě čeká
druhá vlna pandémie, ale nelze čekat, že hygienická opatření budou tak
striktní jako teď. Hlavním důvodem je
ekonomika, která by už druhou brzdu
neunesla. Myslím, že naše vláda se zachovala dobře. Hygienickými opatřeními jsme se stali vzorem pro ostatní státy, a to i v očích Světové zdravotnické
organizace.
Ekonomickou krizi z roku 2008 některé firmy rozdýchávaly několik let.
Současné prognózy ukazují, že ani koncem roku 2021 nebude světová ekonomika tam, kde před pandemií. Někteří
z nás již toto pocítili nařízenými dovolenými, dočasným snížením platů či dokonce ztrátou zaměstnání. Firmy okamžitě zatáhly za záchrannou brzdu. Trh
má však určitou setrvačnost. Obávám

se tedy, že to nejhorší nás ještě čeká.
Je třeba si uvědomit, že vzniklou
ekonomickou ztrátu z velké části zaplatí daňový poplatník. A to buď přímo
(např. zvýšení daní, růst cen komodit,
potravin...), a nebo nepřímo - dražšími
službami, jejich nižší dostupností apod.
Bohužel to samé můžeme očekávat
i stran služeb v obcích a městech. Vláda
zjistila, že obce jsou „bohatým“ sektorem, který může vzniklou díru částečně
zasanovat: „Oni si s tím poradí.“ Dotace nebudou dostupné tak, jak bývaly.
Od státu nepřiteče do obcí tolik peněz
apod. Obce toto budou muset řešit.
Nejen tedy na základě výstavby místní
ČOV očekávejte další zdražení stočného. Dále porostou ceny vody, parcel,
nájmů, služeb ve školství apod. Taková
je bohužel realita!
Na druhou stranu musím říci, že
proti obcím podobné velikosti jsou
ceny našich služeb nízké. Pokud se budete bavit s obyvateli měst, ti se budou
vesměs divit, kolik u nás stojí bytový
nájem, parcela, či roční příspěvek do
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kroužků pro děti. Jsem si jist, že obec
nikdy nechtěla a nebude chtít na službách přemrštěně vydělávat, ceny však
musí stanovovat tak, aby byla schopná
služby i infrastrukturu udržovat, modernizovat a rozšiřovat s cílem stále
vyššího a vyššího komfortu pro občany.
Aktuální rok prochází městys složitým investičně stavebním obdobím.
Realizuje se největší projekt v historii
městyse (výstavba komunální ČOV).
Dále již finišuje výstavba nové lokality
parcel pro 10 RD. Samotné tyto dvě
akce jsou velmi náročné. Vedení městyse toto zvládá velmi dobře. Děkuji za
úsilí, které do realizace vkládá zejména
starosta a místostarosta městyse. Nikdo si nedokáže představit, kolik práce,
volného času a nervů řízení a kontrola
těchto zakázek stojí. Mimoto v městysi
probíhají další investice. Zejména rekonstrukce domu U Pavlíčků, kde vznik-

AKTUÁLNĚ
Z KNIHOVNY

Léto s knihovnou a Rodným
domkem KHB

Konec školního roku je tu a s ním
i začátek letních prázdnin, které
jsou předzvěstí odpočinku. A proč je
neprožít ve společnosti dobré knihy?
Právě jsme opět obměnily knihy
z výměnného fondu z Havlíčkova Brodu
a dále bychom chtěly poděkovat ze
velmi štědrý dar z Peršíkova v podobě
nejnovějších titulů, takže určitě máte
z čeho vybírat.
Stejně tak je léto naprosto ideální
doba k výletům. Rozhodně si naplánujte
návštěvu muzeí, hradů a zámků nebo
jen čerpejte energii z překrásné přírody,
která nás obklopuje. A pokud se i k vám
chystá nějaká návštěva a vy nechcete
jen sedět u hrnku kávy, pak doražte za
námi na prohlídku muzea. Expozice
o Karlu Havlíčku Borovském, Josefu
Stránském i Viktoru Dobrovolném
rozhodně stojí za návštěvu. Mnozí
z vašich známých určitě ani netuší,
že naše vesnička byla kolébkou hned
tří známých osobností – postarejme
se tedy společně o jejich příjemnou
vzpomínku z návštěvy Havlíčkovy
Borové. Až do září nás můžete navštívit
kromě pondělí kterýkoliv den v týdnu,
tudíž možností je spousta.
Modernizace prostor knihovny se
navíc setkává s velmi pozitivními ohlasy,
za což jsme velice rády. Snažíme se, aby
prostor knihovny byl co nejpříjemnější
a abyste se do ní všichni rádi vraceli.
Do budoucna určitě plánujeme úpravu
i zadní části knihovny. A i když zatím
není její vzhled upraven, určitě se jí
nevyhýbejte – i tam můžete najít velmi
zajímavé knihy. Krása obalu přece
nezaručí krásnou knihu.
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nou prostory pro podnikatelské účely
našich spoluobčanů. Také realizace výměny osvětlení na hlavní komunikaci za
moderní LED světla na dotaci z Oranžové stuhy. Demontovaná světla budou použita k modernizaci osvětlení ve
zbytku městyse. Nákup manipulátoru
pod dotacemi, pořízení odpočinkových
zón kolem městyse, posílení zdrojů pitné vody hlubinnými vrty, nový mobilní rozhlas, výměna oken v sokolovně,
oprava silničního povrchu U Vodárny,
opravy přípojek vody v rámci zemních
prací na ČOV, založení kulturní komise, řešení problémů s kapacitou školky
apod. Za poslední 2 roky u nás vedení
obce udělalo velký kus práce. Trochu
se nedostává na okolní osady Peršíkov
a Železné Horky. V Peršíkově jsem byl
několikrát na jednáních a byl jsem překvapen, jak zejména spodní část obce
ožívá. Budou zde nyní realizovat dětské

hřiště. Nemovitosti postupně mění majitele, kteří se pustili do rekonstrukcí.
Dobrá práce! Věřím, že při nejbližší příležitosti zrealizujeme i nějaké investice
v těchto osadách.
Na závěr mi dovolte rozprášit jedno Vaše očekávání ohledně stavu komunikací po ukončení zemních prací
v městysi. OPRAVDU neočekávejte, že
tu za rok budeme jezdit po nových vozovkách. Městys se realizací finančně
vydal natolik, že na nové asfaltové povrchy prostředky nebudou. Opravy budou realizovány postupně dle možností
a s ohledem i na jiné příležitosti. Některé části budou opraveny více, některé
méně. Bude to běh na několik let.
Přeji všem pěkné prožití prázdninových měsíců a hodně sil v boji s ekonomickou krizí, rozbitými cestami a dalšími, někdy i bezvýznamnými problémy!

Knižní tipy na Facebooku
a Instagramu

uživatelům sociálních sítí pomoci
s výběrem. Takže ti, kdo sociální sítě
využíváte a ještě nesledujete naši
knihovnu, pak to rozhodně napravte,
stojí to za to – naleznete nás na
Facebooku jako Památník a knihovna
Karla Havlíčka Borovského a Instagramu
jako knihovna.havlickovaborova.

Se změnou vzhledu první místnosti
knihovny si už někteří mohli všimnout
další novinky, a to na sociálních sítích
- v podobě knižních tipů. Mnohdy
čtenář ani netuší, jaké poklady skrývá
naše knihovna a my bychom tak chtěly

KNIŽNÍ KOUTEK
V NÁKUPNÍM STŘEDISKU

Ve vestibulu obchodního domu
jsme zřídili místo, kde si můžete
rozebrat vyřazené knihy z knihovny.
Prosíme, abyste zde udržovali pořádek,
zbytečně knihy nepřehrabovali, aby
i pro další návštěvníky byly přehledné.
Přeci jen mohou i vyřazené knihy
udělat radost. Stejně tak, pokud máte
doma knihy, které už sami nechcete
a chystáte se je vyřadit, můžete je
sem donést. Děkujeme paní Miladě
Staré za zrealizování tohoto místa
a doufáme, že Vám bude dělat radost.

Karel Tonar

Simča Karásková a Klárka Vencová

NOVÝ VÝPŮJČNÍ
PROGRAM
Od června jsme se dočkali dlouho
očekávaného nového výpůjčního
systému Tritius. Na stránkách https://
tritius.kkvysociny.cz/library/borova/
se můžete podívat na všechny tituly,
které máme k zapůjčení v naší
knihovně. Můžete zde dohledat,
zda-li jsou půjčené či volné, lze zde
vyhledávat dle autora, názvu díla
či žánru. Také byl zvednut poplatek
za roční registraci čtenáře, dospělý
20 korun a dítě do 15 let 10 korun na
rok.

POCHOD HAVLÍČKOVY MLÁDEŽE PO TŘICETI
LETECH

Loňským rokem uplynulo třicet let od pochodu Havlíčkovy mládeže. Vedl
z Havlíčkova Brodu do Havlíčkovy Borové a uskutečnil se 29. července 1989
k výročí úmrtí K. H. B. Dle výpovědí čítal více než stovku návštěvníků, mezi nimiž
se objevilo i několik tajných spolupracovníků. O tom, že se nejednalo o ledajakou
akci, svědčila i účast královéhradecké StB. Ta navíc celou záležitost monitorovala
jak po zemi, tak ze vzduchu. Během pochodu se podepisovala i petice Několik vět.
Během letošních prázdninových dnů by se měl pochod uskutečnit pouze
symbolicky – a to v sobotu 8. srpna, kdy parta mladých nadšenců vyrazí
z Havlíčkova Brodu do rodného domku v Havlíčkově Borové. Až na příští rok by
se tato připomínková akce připojila k oslavám dvoustého výročí od narození
K. H. B. V cílové stanici by pochod mohl být příští rok rozšířen o vzpomínkovou
diskuzi tehdejších účastníků, promítání fotografií či o pozvání zajímavých hostů.
Cílem celé akce není jen tento čin veřejnosti připomenout, ale zapojit
a obeznámit mladší generaci s tehdejším tichým protirežimním odporem
havlíčkobrodské iniciativy.
Rostislav Šíma, Paměť národa
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

PRÁZDNINOVÉ VZDĚLÁVACÍ
DNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Týdenní prázdninový projekt pro děti
školní družiny s názvem Vzdělávací dny
zaměřený na podporu volnočasových,
sportovních i naučných aktivit vznikl
za podpory MŠMT. Pro projekt byly
osloveny pouze ty školy, které jsou
zapojené v projektu Sportuj ve škole
podporovaném
Asociací
školních
sportovních klubů. Zjednodušeně
řečeno – vychovatelka školní družiny
po dobu jednoho týdne nabídne žákům
1. – 3. ročníků smysluplnou a zábavnou
alternativu trávení volného času
o prázdninách.
Pro průběh projektu budou platit
předem daná pravidla jako zajištění
celodenní (8 hodin) péče o děti,
realizace programu v skupině, děti
z jedné skupiny se mohou zúčastnit
programu v rozsahu výhradně 1 týden.
Celá akce proběhne v týdnu od 17. 8.
do 21. 8. 2020. Účast žáka na projektu
je vázána písemnou přihláškou
a dalšími dokumenty, které dostanou
rodiče k vyplnění. Pro rodiče žáků je
celý program zdarma.
Děkuji
Ludmile
Smejkalové,
vychovatelce školní družiny, za vedení
a realizaci celého prázdninového
projektu.

ČÍSLO
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ROČNÍK
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ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ DRUŽINA PODRUHÉ
Od září 2020 bude na prvním
stupni zaznamenán nárůst na 65 žáků
(oproti druhému stupni, kam postupují
slabší ročníky). Není to problém pro
základní školu, ba naopak, ale je to
problém pro školní družinu. Při tomto
počtu žáků bychom pro jedno oddělení
školní družiny nepokryli ani 3. ročník.
Zřizovatel školy Městys Havlíčkova
Borová tak musel přistoupit k zřízení
klubu dětí pro starší
žáky prvního stupně.
Zájem
rodičů
se
potvrdil při zápisu
do školní družiny.
Výsledek mluví za
vše – za 1. – 5. ročník
je přihlášeno celkem
47 žáků. Na začátku
školního roku bude
zveřejněno rozdělení
do dvou skupin podle
věku. Vychází nám
to přesně podle tříd,
které děti navštěvují.
Všichni
zájemci
budou mít zajištěnou
možnost docházky do
školní družiny i klubu
dětí do 16 hodin.
Měsíční
úplata
za mateřskou školu,
školní družinu i klub
dětí byla stanovena na
částku 200,- Kč.

2019/2020

že následující e-mail adresovaný
vyučujícím nás velice potěšil:
„Chtěla bych poděkovat za váš
čas, co jste nám kvůli přijímačkám
obětovali, protože když jsem se
dozvěděla od některých „možná
budoucích“ spolužáků, jak probíhaly
jejich přípravy, občas jsem se
nestačila divit.“
Pavla Andresová

TO POTĚŠÍ…

Deváťáci
mají
za sebou netradiční
přijímačky,
avšak
s úspěšným koncem.
Přípravě jsme všichni
věnovali
docela
hodně
času,
ale
musím konstatovat,
Tablo deváťáků. Foto: ZŠ

Soutěž v psaní epigramů při příležitosti velkého
jubilea

Budete lepší
než Havlíček Borovský?
Od narození známého novináře, spisovatele, básníka i satirika Karla
Havlíčka Borovského záhy uplyne úctyhodných 200 let. Havlíček byl mimo jiné mistrem epigramů.
Zkuste si tak jako on vytvořit krátkou báseň s vtipně vyhrocenou pointou, a tím se přidat do naší
autorské soutěže EPIGRAM 2021. Syndikát novinářů Vysočina vypisuje k nadcházejícímu výročí Karla
Havlíčka Borovského soutěž o nejlepší (dosud nepublikované) epigramy.
Krátké reflexivní básně s vtipně vyhrocenou pointou se posuzují ve dvou základních kategoriích.
Autoři do 18 let mohou do soutěže poslat až pět svých epigramů, autoři starší pak maximálně dílka
tři. Vypsána je rovněž bonusová kategorie (více informací na stránkách Syndikátu novinářů ČR na
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/).
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ČEKAJÍ NÁS ZMĚNY…

V příštím školním roce nás čekají
personální změny. Na vlastní žádost
odchází Mgr. Dana Hrušková, učitelka
českého jazyka na 2. stupni. Od
1. 9. 2020 na její místo nastoupí Mgr.
Michaela
Frűhbauerová,
učitelka
českého jazyka, dějepisu a občanské
výchovy.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme kolegyním Daně
Hruškové a Markétě Geistové za
rok působení na borovské škole
a přejeme, ať se jim v dalším životě
všechno daří.
zaměstnanci ZŠ a MŠ

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
I v mateřské škole proběhnou dvě
personální změny. První změna se týká
Mgr. Jany Sobotkové, která už v průběhu
školního roku zastupovala v mateřské
škole a která nastupuje na místo Markéty
Geistové, která se momentálně věnuje
daleko příjemnějším povinnostem –
je na mateřské dovolené. Od začátku
školního roku posílí pedagogy ve třídě
menších dětí asistentka pedagoga Bc. Dana Klimešová, DiS. z Jitkova.

NÁMOŘNICKÝ ZÁPIS
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A
PŘIVÍTÁNÍ OUDOLEŇSKÝCH
PÁŤÁKŮ

Předposlední červnový týden jsme
do naší školy přivítali budoucí žáky
1. ročníku a nezapomněli jsme ani na
oudoleňské žáky 5. ročníku, kteří k nám
nastoupí po letních prázdninách.
V letošním školním roce proběhl
pouze formální zápis, a aby to našim
předškolákům nebylo líto, rozhodli se
deváťáci nachystat „náhradní“ zápis
v námořnickém duchu. Ve čtvrtek
18. června se po obědě sešli deváťáci
a předškoláci ve školce a vydali se
společně na námořnickou plavbu
školou. Čekaly na ně úkoly na osmi
stanovištích – setkání s novou třídní
učitelkou, balení pomůcek do školní
aktovky, námořnické pexeso, stavění
hradu, práce s interaktivní tabulí,
malování na počítači, slalom, střelba
na branku, rovnováha na laně. Všichni
budoucí školáci je zvládli na jedničku,
a tak mohli nastoupit na námořnickou
loď, zatočit kormidlem a vyslovit přání,

NOVINKY ZE ŠKOLKY

Na pondělí 1. června se těšily
všechny děti. V obou třídách jsme
pro ně připravily bohatý program
zaměřený na pohybové dovednosti.
Třída Broučků využila asfaltové hřiště
u sokolovny a třída Ježečků se vydala
na hřiště u vodárny. Děti si celý den
užívaly, počasí bylo pěkné a sladkou
odměnou byly pro děti nanuky.
V posledním měsíci školního roku
se snažíme co nejvíce času s dětmi
trávit venku. Podle počasí plánujeme
polodenní vycházky do Peršíkova,
Železných
Horek,
chodíme
na
zahradu, na hřiště nebo jen tak do
přírody v okolí Havlíčkovy Borové.
Také jsme nezapomněli na opékání
špekáčků. Ježečci jsou už šikovní,
a tak si mohl opéct špekáček každý
sám, Broučkům pomohly paní učitelky.
Opékání se vydařilo a celé dopoledne
jsme doplnili krásnou vycházkou.
16. června se podařilo uskutečnit
fotografování.
Máme
radost,
že přišly všechny děti a že nám
nikdo
na
fotografii
nechybí.

ČÍSLO

11

na co se nejvíce těší do školy. Od
nové třídní učitelky obdrželi pamětní
list, pohádkovou knížku a dárečky.
Na závěr čekalo všechny pohoštění –
jednohubky, ovoce a cukroví. Všichni si
za velkou snahu pochutnali!!
Poděkování patří deváťákům za
organizaci zápisového odpoledne,
výchovné poradkyni Janě Žákové
a třídní učitelce Evě Šrámkové za
pomoc. Všem budoucím prvňáčkům
přejeme hodně úspěchů a 1. září 2020
se na ně v naší škole moc těšíme!!!
Na středu 17. června se moc
těšili borovští žáci 5. ročníku, neboť
měli domluvenou návštěvu páťáků
z oudoleňské základní školy, kteří k nám
nastoupí po prázdninách. Při uvítání
byli budoucí šesťáci trošku nervózní,
ale za chvilku byly obavy pryč a nastalo
společné setkání. Všichni se navzájem
představili
a naši páťáci
p rove d l i
b u d o u c í
spolužáky
celou školou,
ukázali
jim
třídy, kabinety,
t ě l o c v i č n y,
dílnu, jídelnu,
š a t n y ,
sborovnu
a
ředitelnu.
B u d o u c í
šesťáci
dále
o b d r že l i
informace
o
průběhu
výuky
na Námořnický zápis. Foto: ZŠ

naší škole, seznámili se
s novými učebnicemi, obdrželi
normy na sešity a vyzkoušeli si práci
s interaktivní tabulí. Poté následovalo
velmi milé povídání při výborném
občerstvení, které společně s paní
učitelkou Slámovou Borováci připravili.
Oudoleňáci
obdarovali budoucí
spolužáky
vyrobeným
dárečkem
a poděkovali za skvělé přivítání.
Děkujeme žákům 5. ročníku
z Oudoleně pod vedením paní učitelky
Vladimíry Stehnové za návštěvu,
bylo to prima. Další poděkování patří
borovským žákům 5. ročníku a paní
učitelce Vlastě Slámové za milé přijetí
a pohoštění. V září se na Nelu, Evku
a Míšu moc těšíme a doufáme, že nám
bude spolu v šesté třídě dobře.
Blanka Zvolánková

V úterý 23. a ve středu 24. června se školkou. A teď je čekají poslední
proběhly Dny otevřených dveří vždy prázdniny před školní docházkou.
od 8:00 do 11:30 pro rodiče s dětmi, Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí
které byly přijaty do mateřské školy a daří.
kolektiv zaměstnanců MŠ
od 1. září 2020. Rodiče a děti se
seznámili s prostředím
školky, se zaměstnanci
i s kamarády, kteří se na
ně těší. Rodičům jsme
zodpověděli jejich dotazy,
děti si pohrály s dětmi ze
třídy Broučků a odcházely
domů s malým dárečkem.
A co předškoláci?
Předškoláci s radostí
nosí stužky a těší
se
do
první
třídy.
Netradiční
„náhradní“
zápis „Odplouváme do
školy“ pro ně připravili
deváťáci s paní učitelkou.
Předškoláci si prohlédli
celou školu, plnili různé
úkoly a setkali se se svojí
novou třídní učitelkou.
V posledním červnovém
týdnu se předškoláci
ještě slavnostně rozloučili Mezinárodní den dětí oslavili Broučci na hřišti. Foto: MŠ
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KAREL RÁLIŠ: S TÍMHLE PSEM JSME SI SOUZENI

Ernie je šampion, který svého otce předstihl ve dvou letech, mámu o půl roku později

Před několika lety jsme v Havlíčkově
Borové začali potkávat nezvyklou
dvojici – muže v kraťasech (bez
ohledu na počasí) a slunečních brýlích
se psem – německým ovčákem. Ne
že bychom nebyli zvyklí vídat psa
s paníčkem poblíž, ale šlo spíše o
styl toho potkávání. Muž při setkání
s jakýmkoli kolemjdoucím psa ihned
přivolal k noze a počkali, až lidé přešli.
Pro mne téměř šok. Dnes už vím, že
pětapadesátiletý Karel Ráliš to má ve
vztahu ke svému psovi trochu jinak,
že to pro něj není „jen“ pes, s nímž
chodí na procházky a na cvičák, ale
doslova parťák a kamarád, na kterém
mu neskutečně záleží. A že je to
oboustranné, že to pětiletý pes Ernie
ví a odměňuje se mu po svém psím
způsobu, je zcela evidentní – mimo
jiné i tím, že patří k psí elitě na každém
cvičišti a vrcholových psích soutěžích...

Doubravou nám moje
družka Eva připravila
velké
překvapení
zakoupením chalupy
tady v Borové, za což
jsme oba vděčni. Zdejší
příroda a možnost
tréninku nám pomohla
k našim úspěchům.

Dobře, a proč ten výcvik?
Vůbec jsem nechtěl
chodit
na
cvičák,
neměl jsem k tomu
vlohy, neměl jsem
na to myšlenky, ale
postupně mě to začalo
bavit, položil jsem se do
toho naplno a stal se z
něj jeden z nejlepších
psů na cvičáku s Ernie má i nejvyšší zkoušku v ČR - IGP3. Foto: Kateřina Kloučková
nejvíce zkouškami. A
Jak dlouho se zabýváte výcvikem psů? dodnes lituji, že jsem s tím nezačal radost, když já mám radost, že jemu se
Je to paradoxní, protože jsem výcvikář v mládí. Věřím tomu, že to tak ale to povedlo, a takhle jsme začali cvičit.
začátečník, a tohle je můj první pes. prostě mělo být, protože vím, že I v Chotěboři to říkají, že my jsme
Když mi zjistili nádor na mozku, tak mi s tímhle psem jsme si souzeni. Nedáme zvláštní dvojka. Jsem za to rád, násilí
ho koupila moje družka Eva, abych se jeden bez druhého ani ránu. Když opravdu neuznávám a jsem zásadně
něčím zabavil a neměl černé myšlenky. musím na dvě hodiny odjet, tak ačkoli proti, ani se mi nelíbí, když takovým
Přijel jsem z nemocnice a odvezli nemůže slyšet autobus, že jsem přijel způsobem někdo psa cvičí, mám
mě do Všeradova, kde po zahradě zpět, tak on to ví, družka Eva mi říká: Ten k tomu výhrady a taky si je řeknu,
běhali tři dospělí psi. Pak vypustili to pozná, že jsi na náměstí. A mě čeká zvýším hlas a dokážu se totálně naštvat.
štěňata a měl jsem si vybrat. Je to pět vítání. Když si lehnu na zem, okamžitě Nemá se ubližovat lidem ani zvířatům.
a půl roku. Po začátcích ve Ždírci nad mě začne lízat na hlavě, ví přesně, kde Mohl byste víc přiblížit, co se na
nádor mám, fakt to pozná.
cvičáku děje...
Jakým způsobem jste tedy Při zkouškách jsou tři typy dovedností
jako začátečník přistoupil k - stopa, poslušnost a obrana. Nedělní
výcvik je trojfázový. Ráno pro mne
výcviku?
Je to jednodušší o to, že jsme přijedou, jedeme někam na louku
opravdu jedno tělo a jedna na stopy - tam se podle požadované
duše. Nikdy jsem nepoužíval složitosti „našlape“ stopa a pes má
násilí, samozřejmě jsem ideálně obejít přesně tu trasu, na
použil cvičební pomůcky, které jsou stopy. Ta může být třeba
musel jsem ho odnaučit 600 metrů dlouhá s různými lomy
běhat po lesích a honit zvěř. a dvě hodiny stará. Na trase stopy jsou
Pořídil jsem si elektronický položené destičky – třeba z filcu, dřeva
obojek, který jsem použil či kůže, a pes ji musí najít, zalehnout
pouze jednou. Od té doby, nebo se postavit, a tím mi oznámí, že
když vidí srnky, zalehne ji našel. Nesmí se od ní hnout, dokud
a čeká, nebo přijde ke mně nepřijdu, nezvednu destičku a neukážu
a oznámí mi, že něco vidí. ji rozhodčímu. Pak teprve jdeme dál.
Celý můj výcvik je založený Poslušnost je to, aby vám pes chodil
na kamarádském vztahu u nohy, dělal obraty tak, jak je má
a dobrovolnosti. Nejdřív dělat. Správně reagoval na povely
jsme se rok a půl vzájemně sedni, lehni, stůj..., potom různé aporty
poznávali a pak jsme začali přes překážky, přivolání ke mně. Úplný
začátečník musí zvládnout chůzi u nohy
cvičit.
a sledování pána. Třetí částí je obrana,
Co znamená „poznávat se“? kdy jeho úkolem je vyhledat figuranta
Na cvičák jsme chodili od a zneškodnit ho.
začátku do Chotěboře, spíš
jsem hodně pozoroval, co Z vaší řeči mám pocit, že je to
by nám mohlo vyhovovat brnkačka...
za metodu, různě jsem mu Na cvičáku je to tvrdá práce, zvlášť
začal nějaké věci zkoušet, když má někdo psa jako mám já, tedy
on začal poznávat, čím mi dominantního samce, s kterým jsme si
Obrana znamená vyhledat útočníka a zneškodnit ho, a to
dělá radost. Ten pes má skoro tři čtvrtě roku vysvětlovali, kdo
Ernie umí skvěle. Foto: archiv Karla Ráliše
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bude ten šéf a kdo bude poslouchat.
Jednou při zkoušce mi udělal to, že při
povelu k noze – kdy se musí rozejít – si
lehl a zůstal ležet. Bylo teplo, neměl
náladu, ale nešel jsem, abych ho
vyškubl a nutil ho do dalšího pokusu.
Ne, nechal jsem ho ležet a ukončili jsme
zkoušku. Stálo mě to pět set korun, ale
pochopil jsem, že ten pes prostě neměl
náladu. A to, že jsem ho nenutil, mi
dvojnásobně vrátil, že to udělal příště
ještě lépe a radostněji. Když se něco
dělá přes sílu, tak to nikdy není ono.
Zajímaly by mě ty úspěchy, pochlubte
se trošku.
Tady mám výkonostní a výstavní průkaz
psa – v něm má záznamy o všech
zkouškách, které udělal, a o všech
výstavách, kterých se kdy zúčastnil.
A vidíte sama, že je to několik stránek
záznamů. Jsou tu i informace o tom,
s jakým hodnocením skončil. Nejde
totiž o to, na jakém místě se umístil, ale
s jakým hodnocením odchází. To je totiž
stěžejní kvůli uznání chovnosti. U třídy
mladých - velmi dobrý, dospívajících,
dorostu a pracovní skupiny hodnocení
výborný. A v průkazu neuvidíte nic
jiného než hodnocení velmi dobrý nebo
výborný.
Ernie má i tu nejvyšší zkoušku, která se
dá v České republice složit. Je to IGP3,
což je celosvětově uznávaná zkouška. Je
pětinásobným účastníkem Czech Sieger
Show, což je nejvější výstava, která
existuje v ČR, s hodnocením obrany.
Pes musí nejdřív zvládnout obranu
první den a druhý den jde teprve do
výstavního kruhu. Pokud první den
nesplní, na výstavu nejde. Z těchto
soutěží má nejvyšší hodnocení: výrazně
pouští. To znamená, že když figuranta
kousne, tak výrazně, a když mu dám
povel „pusť“, tak pustí ihned a figuranta
dohlídává. Ve velké konkurenci jsme se
umísťovali vždy do desátého místa.
Ernie má mezi předky také borce?
Ernie Hartis Bohemia má rozsáhlý rodný
list s rodokmenem několika generací
předků (ukazuje obří dokument, otec
Labo v. Schollweiher, matka Ola Larope
Czech). Jeho tatínek byl účastníkem
Sieger show Německa, a když se
podíváte na zkoušky, tak Ernie předčil
jak svého otce ve dvou letech, tak pak
matku ve dvou a půl letech, a vyrovnal
se všem předkům kromě světových
vítězů.
Asi to není levný koníček, ne?
Mezinárodní
očkovací
průkaz
a výkonostní průkaz jsou skoro jak
vkladní knížka, jedna zkouška pět set
korun, a očkování - těch má velkou
spoustu a každé minimálně tisíc
korun, takže to není levná záležitost.
Ten pes je tak proočkovaný, že i kdyby
náhodou někde někoho kousl, tak
je větší pravděpodobnost, že Ernie
něco dostane od člověka než naopak.

Všechno je vedeno v databázi Pedigree
v Německu, kde je zaznamenáno každé
očkování, každý prášek, který kdy
dostal.
Ale Ernie má za sebou operaci žaludku
– ve třech měsících sežral prasečí
packu s paznechtem, která mu roztrhla
žaludek. Tenkrát jsem o něj málem
přišel, operace stála 25 tisíc korun.
Nedávno jsme už podruhé řešili
prostatu, takže dalších dvakrát deset
tisíc korun. Ale už ho mám pojištěného,
takže mi téměř celou částku pojišťovna
vrátí. Ale nepočítám granule, výstavbu
kotce ve Ždírci a další věci.
Máte nejvíc vycvičeného psa, kterého
jsem kdy potkala. Přesto jste říkal, že
když jsou poblíž děti, jste ostražitý.
Proč?
Tak jako nemůžete věřit lidem na sto
procent, tak nemůžete věřit zvířeti.
I rodičům věříme na 99,99 %, a takhle
stejně to mám se psem. Opravdu
mu věřím na 99,99 %. Tenhle pes
nevyrůstal mezi dětmi, ale má s nimi
v prvních měsících života zkušenost.
Dvě malé děti si ho vzaly do rukou
a jak si chtěl coby štěně hrát, tak použil
zoubky a drápky. Děti začaly hystericky
řvát a od té doby to má v sobě, že když
děti křičí, tak znervózní a je roztěkaný.
I když vidím cizí dospělé lidi, okamžitě
přivolávám psa k noze, a když je to
větší skupina lidí a dělají hluk, vážu na
vodítko. Od cedule k ceduli chodím se
psem na vodítku, za cedulí psa pouštím,
jakmile vidím někoho se psem, ihned
psa volám nebo přivazuju. Ptám se
příchozích, jestli mají fenku nebo psa,
když je to pes, odcházím od silnice
třeba na deset kroků a nechám je projít.
Mám velkého psa, dávám přednost
menším. Snáší všechny fenky, ale psy
ne, ti jsou pro něj ve vztahu k fenám
konkurencí. Chci tím říct, že nikdo
nemá psa zvládnutého na 100 %, i u nás
v začátcích došlo k malým problémům
v poslušnosti.
Co mám dělat, když půjdu s dětmi po
vesnici a potkáme nějakého psa, který
začne na děti dorážet?
Řeknu vám vyloženě můj názor:
Nejlepší obrana je útok. Každý pes se
zalekne reakce, kterou nečeká. Hodně
psů napadá a štěká kvůli tomu, že se
bojí. A když proti psovi rychle vyrazíte,
zabráníte tomu, aby šel do dětí, ty děti
jsou za vámi, a vy se jakoby obětujete.
Z 90 % tohle toho psa tak překvapí, že
přestane a zdrhne. Takže vyrazit, křičet,
ječet, házet kameny. A nebo se říká, že
má člověk zůstat stát a nekoukat psovi
do očí. Nejhorší je přímý oční kontakt,
to je u každého zvířete. Další tip:
Lehnout si na břicho a nedívat se.
Jaký je hlavní důvod problémů se psy?
Dneska si pořizují zvláštní plemena
lidé, kteří tomu vůbec nerozumí.
Mezi nejhorší psy patří ti, kteří závidí.
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Jsou doma zavření, nemají kontakt
s lidmi, neví, jak s cizími lidmi jednat
a závidí všem, kdo to má. To není ve
psech, ale problém je v lidech. Lidé si
pořizují plemena, která jsou špatně
zvládnutelná, jsou špatně ovladatelná,
špatně vycvičitelná a nerozumí tomu.
A ani si nenechají poradit. Hlavně, že
je to moderní plemeno. Například je
absolutně nevhodné mít v zástavbě
velkého pasteveckého psa, ano,
přijatelná je border kolie, ale cokoli
většího se nehodí mezi lidi.
Každý pes, každé plemeno má svou
úlohu v hierarchii a mezi lidmi.
Yorkshirer a čivava jsou mazlíčci, pro
sportovní účely a agility jsou border
kolie, maliňáci – malinois, belgičtí
ovčáci, pro služební účely – německý
ovčák, velký knírač, bojová plemena
– bandog, ty už by měl chovat někdo
se zbrojním pasem a rozumem a né
kdejaký podnikatel a frajer.
Jak se mají chovat děti, co je máme
naučit, při styku s cizím psem?
Nechodit k cizímu psovi, nehladit,
nekřičet a nic neházet. Být v klidu
a nekoukat přímo do očí. Když dítě
začne řvát a dělat vyrvál, psa to upoutá
a znervózní. Pes má asi 35 x lepší sluch,
a hluk mu vadí. Když mu to začne hodně
vadit, vyhodnotí pes dítě jako nepřítele.
Je mu to nepříjemné, třeba by ho hned
nekousl, ale povalil na zem. Jsou psi,
kteří jsou nervózní od narození, a takový
psi by měli nosit žlutý šátek, obojek,
motýlka, prostě něco žlutého, což je
mezinárodní označení psa, který není
vyloženě přátelský, nemá rád kontakt
s lidmi. Když má pes bílý obojek, to dřív
znamenalo, že je to pes ve služebním
výcviku. A ještě uvedu zajímavost: na
německého ovčáka nesmí myslivec
vůbec vystřelit, je to ze zákona. Tluče
se tady občanský zákoník a myslivecký
zákon, že by na něj neměl nikdo
vystřelit, ani když honí zvěř, pokud ji
nenapadá. Ale na druhou stranu – pes
se služebním výcvikem by měl majitele
poslechnout a nehonit zvěř, takže by
k tomu nemělo vůbec dojít. Pokud není
ovladatelný, měl by chodit na vodítku
nebo mít košík.
ZAJÍMAVOST
Řeč těla: Pokud pes řve a budí
hrůzu, chce ublížit. Když stáhne ocas
mezi nohy, bojí se. Když vrtí ocasem
do strany, je v pohodě. Když ho má
rovně nebo s ním dělá velké vlny – je
zlý a chystá se k útoku.
A jak vypadá situace v Borové?
Tady jsou tři problematičtí psi, které
jejich majitelé nezvládají a je u nich
možné, že bude problém. A rozhodně
se nejedná o nějakého podvraťáka
...pokračování na str. 12
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staré paní. Bylo by dobré dát do
vyhlášky, že každý majitel psa musí mít
takový plot, který by odpovídal velikosti
a chování psa. A co mě také štve – že
lidé po svých psech nesbírají výkaly.
Kdo platí poplatky, fasuje pytlíky, tak
v čem je problém? Mám pocit, že jsem
jeden z mála, kdo to dělá. Seberu to,
ať jsme před cedulí, nebo kdekoli, kde
by si mohly hrát děti, kde je to vidět
a kde by to mohlo překážet. V obci
chybí na každé výpadové cestě koš, ale
to se týká většiny obcí v okolí. Co vím,
tak třeba ve Švédsku je toto velmi tvrdě
postihováno, nikdo si nedovolí se pro to
neohnout.
Hana Tonarová

Možnost základního výcviku

Karel Ráliš je ochotný zdarma
pomoci lidem se základním výcvikem
psů či jen poradit. Pokud se za ním
zájemci zastaví v Družstevní ulici,
mohou si domluvit třeba jednu
hodinu týdně na cvičišti u vodány,
kde by si v pravidelný čas přišli se
psem potrénovat. Šlo by o základní
psí dovednosti – aby neskákal po
lidech, neštěkal na ně, nerval se s
ostatními psy. Telefon: 724 352 462.

BUDE NÁS LETOS
VÍC?

V říjnu loňského roku jsme
v našem městysi po 30 letech obnovili
tradici vítání občánků. Sice nás nebylo
mnoho, ale bylo to jistě příjemné
odpoledne pro všechny zúčastněné.
A tak je logické, že chystáme další díl
této společenské události. Dovolte
tedy, abychom ji už nyní připomněli.
Předběžně vítání plánujeme opět na
neděli - buď 18. nebo 25. října 2020
v odpoledních hodinách. Nabízíme
jej rodičům dětí, které se narodily po
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30. 9. 2019 a jejichž matka má trvalý
pobyt /nebo se k němu přihlásí/
v Havlíčkově Borové. Tito rodiče
se budou moci na vítání přihlásit
od
1.
do
30.
září
2020
prostřednictvím
formuláře,
který najdou buď na webu obce
w w w. h av l i c ko v a b o ro v a . c z
nebo přímo na úřadu městyse.
Následně
obdrží
pozvánku
s konkrétními údaji ke slavnostnímu
odpoledni. A pak už se jen
budeme těšit na společné setkání.
Informace
budeme
průběžně
připomínat, popř. aktualizovat.
Jana Žáková, členka Kulturní komise

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dobrý den, Vám čtenářům a příznivcům rybolovu. Chtěl bych především
poděkovat všem zúčastněným mladým rybářům, kteří přišli i přes nejisté počasí
zkusit své štěstí v rybářských závodech na rybníce v Koutech. I když počasí
nepřálo, závodů se zúčastnilo 20 dětí a soutěžily ve dvou kategoriích, a to mladší
do 10 let a starší do 15 let.
V mladší kategorie usedlo ke svým prutům 7 dětí a v následném umístění:
1. Hájková Bára(139 cm), 2. Trnková Tereza(65 cm), 3. Trnka Tadeáš (22 cm).
Ve starších se nejlépe vedlo 1. Veronice Břízové (103 cm), 2. Adamu Burianovi
(91 cm), 3. Václavu Kubátovi (75 cm). Závěrem bych všem popřál hezké prožití
prázdnin a těšíme se na další ročník rybářských závodů.
Za MS Ladislav Luňáček

V BOROVÉ JE SOCHA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
OD SOCHAŘE MICHALA OLŠIAKA
Ve druhé polovině června jsem na
pozemku u své chalupy čp. 170 v ulici
Horní obec instaloval pískovcovou
skulpturu
hlavy
Karla
Havlíčka
Borovského vytvořenou žďárským
sochařem Michalem Olšiakem. V této
souvislosti jsem byl požádán členkou
redakční rady Borovských listů Janou
Pavlasovou o to, abych přiblížil
čtenářům měsíčníku jejich městyse
okolnosti, které vedly k tomu, že Borová
už má také „svoji“ Olšiakovu sochu,
podobně jako jiné obce v blízkém či
vzdálenějším okolí.
Nepřehlédnutelné
sochy
od
mladého sochaře ze Žďáru nad Sázavou
jsem při svých cestách a výletech po
kraji kolem Borové začal vnímat už před
více než deseti lety. Sochy mne zaujaly
svou nápaditostí, netradičními výrazy,
zajímavým materiálovým zpracováním
a konečně i svým funkčním začleněním
do krajiny nebo veřejného prostoru.
Časem jsem začal sochy tohoto autora
systematicky vyhledávat a objíždět, a to
i sochy mimo Kraj Vysočina, ve kterém
jich je samozřejmě zdaleka nejvíce. Svoji
partnerku jsem při její první návštěvě
v Borové musel hned zavézt na Račín,
aby viděla (a mohla se i posadit na) své
znamení zvěrokruhu, zatímco já jsem
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k tomu svému musel putovat až pod
Plzeň (a šanci posadit se na býka pro
jeho výšku a umístění v soukromém
areálu jatek jsem absolutně neměl)…
O osobnost Karla Havlíčka se
zajímám dlouhodobě, prakticky již od
základní školy, kde jsem při hodině
dějepisu hrdě hlásil, že osobně znám
místo, kde se narodil, protože můj
dědeček se tam také narodil a jezdím
tam s ním na chalupu. Postupem doby
jsem přečetl několik knih o Havlíčkovi,
shromáždil různé artefakty související
s tematikou jeho osoby a navštívil
většinu míst, které byly s jeho životem
neodmyslitelně spojeny, včetně jeho
jihotyrolského vyhnanství v Brixenu.
Kolega z kanceláře pak zase dostal
za úkol nafotit mi sochu Borovského
během své služební cesty do
amerického Chicaga…
Dnes si již přesně nevzpomínám,
kdy mne poprvé napadlo, že bych
se mohl pokusit propojit svůj zájem
o Havlíčka s uměním sochaře Olšiaka.
Na první pohled se to zdál být nápad
příliš ambiciózní, možná až bláhový.
Každopádně náhoda tomu chtěla, že se
mou kolegyní v nejbližším pracovním
kolektivu v zaměstnání stala nevlastní
sestra Michala Olšiaka, a neformální
kontakt na tohoto sochaře se tak

najednou jevil jako celkem snadno
dosažitelný. To se záhy také potvrdilo,
a tak jsem na začátku června 2018
jel do Žďáru na domluvenou schůzku
s panem Olšiakem, samozřejmě poté,
co jsem mu podstatu své ideje již
předtím telefonicky nastínil. Samotný
Michal Olšiak mě v kavárně za hotelem
Veliš (který má mimochodem ve štítu
do náměstí Havlíčkův reliéf) překvapil
svou bezprostředností a naprostou
přístupností. Bylo tehdy samozřejmě
mnoho otázek; především zda
Michala (záhy mi nabídl tykání, že
prý se nám bude lépe „vyjednávat“)
zaujme možnost rozšířit portfolio
svých soch o historickou osobnost,
zda bude srozuměn s případným
umístěním sochy na soukromém
pozemku (drtivá většina jeho soch je
na volně přístupných místech), zda
má v nejbližší době takříkajíc volnou
„výrobní kapacitu“ a v neposlední
řadě i zda náklady na sochu budou
odpovídat mým finančním možnostem.
Během asi hodinového sezení jsem
měl pocit, že jsme si s Michalem
i lidsky sedli a ve chvíli, kdy navrhl,
že udělá malý model sochy, abych
prý viděl, „jestli se mi to bude vůbec
líbit“, jsem začal považovat realizaci
sochy za stále více pravděpodobnou.
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Hotová socha KDE
socha VŠUDE MŮŽETE lokalizace
OLŠIAKOVY SOCHY NAJÍT?
pak byla vloni
na
konci
října Býk
Hradišťský Újezd u Blovic u Plzně
p ř e p r a v e n a Čertův stolek
Chotěboř
těžkým nákladním Drak
Ronov nad Sázavou
automobilem do
Duběnka
Měšice u Tábora
Borové a složena
Gryf
Pohled
autojeřábem přes
Hamroň
Hamry nad Sázavou
plot na provizorní
Tři Studně
místo na mém Hejkal Pepino
Fryšava pod Žákovou horou
pozemku. V tu Houby
Žďár nad Sázavou
chvíli bylo zřejmé, Hraniční kámen
Škrdlovice
že
vybudování Hroši
p o t ř e b n é h o Charlie Chaplin
Žďár nad Sázavou
b e t o n o v é h o Chodský pes
Hrádek u Újezdu u Domažlic
podstavce
pod Jelen
Slavětín
sochu, jejíž váha Josefína
Hluboká u Krucemburku
jsou přibližně 4 tuny, Káně
Tři Studně
a tedy samotná Kavka
Sazomín u Ostrova nad Oslavou
instalace
sochy
Klafar Rak
Račín
bude
záležitostí
Krbový
mužíček
Tři Studně
jara následujícího
Krkavec
Bítov
roku. Zde pak do
Třemošnice
n a p l á n o v a n é h o Krystal
Model sochy ze sochařské hlíny v měřítku 1:10. h a r m o n o g r a m u Kůň s povozem v bažině Hamry nad Sázavou
Foto: archiv M. Baráka
Žďár nad Sázavou
prací (vybagrování Mamlas
Hamry nad Sázavou
zabednění Mamut
V červenci 2018 jsem se tak jámy,
vybetonování Pohádkový koník
s Michalem setkal podruhé, když mi do a
Dobronín
zasáhl Rozcestník Dařbucha
Borové přivezl slíbený model sochy ze soklu)
Velké Dářko
sochařské hlíny v měřítku zhruba 1:10 n e o č e k á v a n ě Rumburak
Bítov
koronavirus, Slon
a zároveň si prohlédl i místo, kde by i
Sázava u Žďáru nad Sázavou
práce Strom
měla být socha umístěna tak, aby byla který
Poděšín
z obecní komunikace dobře viditelná. konané s výjimkou Stromový mužík
Studenec u Třebíče
Po mém drobném připomínkování a b a g r o v á n í Sv. Florián
Nové Město na Moravě
následném odsouhlasení podoby sochy svépomocí oddálil
Veles
Chotěbuz
vycházející z modelu, přislíbil Michal o více než jeden
Tři Studně
zařadit sochu do svého harmonogramu měsíc. V květnu Výr
Zběhlík
Čistá u Litomyšle
zakázek a dokončit ji v horizontu zhruba tohoto roku jsem
Zubr
Bystřice nad Pernštejnem
tak
nechal
jednoho roku. Zároveň mne přesvědčil, si
Tršice u Olomouce
chotěbořské Žába
že skulpturu nevytvoří z betonu, jako z
Šlapanice u Brna
téměř všechna svá předchozí díla, ale betonárky dovézt Žába – pítko
m3
suché Želva
z pískovce, čímž bude socha po ošetření 1,5
Obyčtov u Ostrova nad Oslavou
jejího povrchu penetrací i trvanlivější. betonové směsi na
Pískovcový blok na sochu byl v červnu podstavec zapuštěný cca 60 cm do země deskách knihy vytesány iniciály KHB
2019 vylomen v lomu v Podhorním a s pomocí mého otce do připraveného a MO. V blízké budoucnosti plánuji
Újezdu u Ostroměře nedaleko Hořic bednění v kolečku domíchávaný beton ještě v souvislosti s budováním nových
v Podkrkonoší. Na konci července 2019 půl dne naléval. Následně po přibližně elektrických rozvodů v ulici Horní obec
byl tento asi pětitunový blok přepraven šesti týdnech zrání betonu byla socha a odstraněním sloupu nadzemního
do prostoru u vlakového nádraží o deštivém 19. červnu opět vedení elektřiny z mého pozemku zřídit
v Sázavě u Žďáru, kde Michal převážně autojeřábem definitivně na podstavec decentní osvětlení sochy.
Socha od Michala Olšiaka si
v průběhu září loňského roku sochu za umístěna. Výsledek přijel toho dne
samozřejmě
nevzala za cíl svým
pomoci zejména úhlové brusky (flexy), zhlédnout i Michal Olšiak…
významem jakkoli konkurovat velmi
vrtačky a majzlíků vytvářel.
Při čelním pohledu zdařilé figurální soše Havlíčka od Josefa
na sochu mi přijde, že Strachovského, umístěné od roku
se Michalovi podařilo 1901 na náměstí městyse. Pokud se
poměrně
věrně ale v budoucnu stane určitým dalším
vystihnout
Havlíčkovu turistickým cílem a návštěvníci Borové
typickou podobu, která si ji třeba i cíleně přijdou prohlédnout,
se samozřejmě na jeho bude to pro mne vždy důvodem k jisté
různých
výtvarných spokojenosti.
Závěrem bych rád vyjádřil svou
zachyceních mírně liší.
naději,
že socha bude borovskými
To jediné bylo ostatně
občany
vnímána nikoli jako rozmar
součástí mého zadání
jednoho
Pražáka, ale spíše jako svého
Michalovi.
Rozměry
druhu
pocta
nejvýznačnější borovské
samotné sochy jsou:
osobnosti,
od
jejíhož narození uplyne
šířka 2,7 m, výška
v
příštím
roce
již
200 let.
1,6
m
a
hloubka
v nejširším místě 80 cm.
Martin Barák, Praha a Havlíčkova Borová
Pískovcový pětitunový blok byl do Sázavy převezen loňské léto.
Zezadu
sochy
jsou
na
čp. 170
Foto: archiv M. Baráka
Konkrétní podoba sochy vtisknutá
i do jejího modelu pak byla mnou zcela
ponechána na Michalovi, který zvolil
hlavu Karla Havlíčka s jeho osobitým
zádumčivým až vzdorovitým výrazem
ve tváři, vystupující z rozevřené knihy
symbolizující spisovatele, a to celé
jakoby vyrůstající ze skály v podobě
pískovcového kamení (bude ještě
doděláváno) odkazující na pevnost
Havlíčkových názorů a životních
postojů.

13

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ČERVENEC 2020

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

25. 7.
2020
8. - 11. 8.
2020
17. - 21. 8.
2020
3. 9.
2020

sobota
21:00

čtvrtek
od 15:00

BOROVSKÁ DESÍTKA,
pozvánka str. 2
LETNÍ KINO,
pozvánka str. 2
TÝDENNÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY,
pozvánka str. 2
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
pozvánka str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

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

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

přistavení
29. 6.
29. 6.
29. 6.
29. 6.
29. 6.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
13. 7.
13. 7.
13. 7.
13. 7.
13. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.

odvoz
7. 7.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
13. 7.
13. 7.
13. 7.
13. 7.
13. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.

Dne 29. 5. se narodila Anežka Štěpánová
s váhou 3,66 kg. Přejeme hodně zdraví!

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

STANOVIŠTĚ
přistavení
Železné Horky u čekárny
29. 6.
Peršíkov u mostku
7. 7.
Železné Horky u pily
13. 7.
Peršíkov u kulturního domu
20. 7.

2

Železné Horky u čekárny

27. 7.

odvoz
7. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.

POCHVALA
Za sebe a za několik oslovených spoluobčanů chci
poděkovat panu
Phongovi, provozovateli prodejny
Večerka v Havlíčkově Borové, za zodpovědnost a
starostlivost, kterou projevil v týdnu, v němž bylo
rekonstruováno místní nákupní středisko. Pan Phong
po celý týden zajišťoval dostatečné množství zboží pro
zvýšený počet zákazníků, několikrát obětavě v průběhu
jednotlivých dní dojel pro pečivo, aby jej mohl doplnit.
Pane Phongu, děkujeme!
		
Jana Žáková, 322

PODĚKOVÁNÍ
Nová pouťová tradice? Navíc s ušlechtilým cílem,
spousta práce především dvou lidí – Marie a Anety
Holcmanových. Pouťový jarmark se vydařil a já mohu
jenom vyjádřit svůj obdiv a poděkování. Finanční
prostředky poputují do mateřské školy, za což velmi
děkujeme.
Mgr. Martina Brychtová

SBĚRNÝ DVŮR

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

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2020
4. - 6. 7. 2020

NEOBSAZENO

11. - 12. 7. 2020

Stratilová Marie, Havlíčkova 848, Chotěboř, tel.: 777 993 880

18. - 19. 7. 2020

Kasal Josef, Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod, tel.: 737 480 854

25. - 27. 7. 2020

Coufalová Petra, Družstevní 568, Ždírec nad Doubravou, tel.: 725 583 733

1. - 2. 8. 2020

Veletová Veronika, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 721 509

V případě, že je služba NEOBSAZENA, je možno využít zubní pohotovosti v okrese Jihlava - https://www.nemji.cz/zubni-pohotovost-2013/d-5531
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OBRAZEM

Broučci opékají špekáčky na Akordu. Foto: MŠ

Ježečci na výpravě za pirátským pokladem. Foto: MŠ

Společně odplouváme do školy. Foto: MŠ

Třída Ježečků při opékání špekáčků u rybníku Trojháček. Foto: MŠ

Pomalu se loučíme se základní školou. Foto: ZŠ

Návštěva oudoleňských páťáků se vydařila. Foto: ZŠ

Devítka se loučí. Foto: ZŠ

Pasování prvňáků na čtenáře v místní knihovně. Foto: Ing. Veronika
Tonarová
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OBRAZEM

Budova hasičské zbrojnice dostala během června novou fasádu.
Foto: Hana Tonarová

V první polovině června proběhla rekonstrukce prodejny Coop. Nyní
má moderní a nakupujícím přívětivější design. Foto: Hana Tonarová

O pouťové neděli se v kostele uskutečnilo první svaté přijímání.
Foto: Dana Půžová

Barevné kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, popelnice, akce
Čistá Vysočina, Ukliďme Česko….. podle výčtu se zdá, že se toho u nás
v Havlíčkově Borové nedělá v oblasti třídění odpadů zrovna málo, ale
přesto mám pocit, že nemám pro čtenáře BL příliš povzbudivé zprávy,
sami můžete posoudit podle výše uvedené fotky. Poznáváte místo
původně určené k zcela jinému účelu?
Autor citátu Martin Hobrland to vystihl velice trefně: „Lidé sběhlí
v matematice tvrdí, že máme jen jeden svět a není důvod s nimi
nesouhlasit. Lidé vybaveni pudem sebezáchovy říkají, že se k tomu
Poslední květnovou sobotu uspořádali hasiči sběr železného šrotu. jednomu světu musíme ohleduplně chovat, aby nám vydržel. Lidé,
kteří mají rozum, se tím řídí.“
Foto: Hana Tonarová

I přes nepříznivé počasí se pouťový víkend vydařil. Děti si sice v sobotu příliš atrakce neužily, ale rodiče to možná kvitovali s povděkem, protože
alespoň trochu ušetřili. Každopádně po loňském netradičním umístění poutě na Rozvalinách se zase vše vrátilo na náměstí a k sokolovně. Letos
navíc přibyla zajímavá akce – první handmade jarmark v sokolovně, kam dorazilo se svými výrobky 27 prodejců a nakupovat přišlo na pět stovek
lidí. Výtěžek z jarmarku, který činil téměř 20 tisíc korun, předaly pořadatelky Aneta a Marie Holcmanovy mateřské školce. Foto: Jakub Janáček
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