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POUŤOVÝ TURNAJ. Už potřetí uspořádal TJ Sokol Havlíčkova Borová na domácím hřišti fotbalový turnaj mladších přípravek O pohár KHB
za účasti zhruba stovky dětí a desítek diváků a trenérů. Tentokráte se v horkém sobotním dopoledni mezi sebou střetlo hned devět týmů
z regionu. Konečné prvenství pro sebe uzmuli mladí hráči z Dlouhé Vsi, ale jako první si vystavené poháry osahali domácí sportovci (na
snímku). Ostatně jeden ze dvou borovských týmů se umístil na konečné druhé příčce. Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Pouť je úspěšně za námi a musím
uznat, že letos nám počasí přálo možná
až moc. Jsem rád, že už můžeme
normálně fungovat a postupně se
potkávat. V sokolovně proběhl již

druhý jarmark a účast byla hojná.
Pořadatelům děkuji, že mají chuť nám
zpříjemnit a rozšířit pouťové vyžití a že
ještě myslí na druhé a výtěžek věnují
v rámci obce na dobré účely. Díky!

DOTACE

Městys žádá o poměrně dost dotací
a své plody to přináší. Když žádáme,

tak nám je jasné, že ne vždy to vyjde.
V červnu jsme se dozvěděli, že nám
byla přidělena dotace od Ministerstva
financí na novostavbu mateřské školy.
Částku ve výši 20 milionů musíme
proinvestovat do konce roku 2021.
Na to navazuje získaná dotace od
MAS Havlíčkův Kraj na dovybavení
novostavby školky ve výši 2 miliony.
...pokračování na str. 3
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OBRAZEM

Soutěžní kvíz k roku
Karla Havlíčka Borovského
Zapojte se do soutěže věnované našemu rodáku KHB.
Své odpovědi můžete posílat do 30. srpna 2021 na emailovou
adresu: knihovna@havlickovaborova.cz, nebo zanést do muzea.
1. Kolikáté výročí od narození Karla Havlíčka v letošním roce
slavíme?
2. Co provozoval v Borové Karlův otec Matěj Havlíček?
3. Na jakou nemoc Karel Havlíček zemřel?
4. Jak se jmenovala jediná dcera Karla Havlíčka?
5. Kolik soch s Havlíčkem v Havlíčkově Borové můžete vidět?
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 31. srpna 2021
v 17:00 v muzeu tři výherce, kteří si odnesou malou pozornost

7. srpna - Karel Havlíček
Borovský
8. srpna - 3Bobule
9. srpna - Havel
10. srpna - Mlsné medvědí
příběhy
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině

CYKLOTURISTICKÁ MAPA PŘIBYSLAVSKO
Nově v prodeji cykloturistická mapa Přibyslavsko 1:50 000 za
50 Kč se značenými cyklo i turistickými trasami. Ke koupi na
Úřadu městyse a v Památníku KHB.
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bude vyasfaltovaná pro pojezd těžké
techniky. Ulice jako Polní, Zahradní,
Luční, Kopaninská a Rybízovna nejsou
a nebudou stavěny na takovou zátěž.
Zmiňované ulice dostanou celoplošně
nový povrch a obrubníky se budou
řešit pouze v Zelenýho a Kopaninské
ulici. Zbytek borovských ulic bude
pouze vyspravený ve výkopové rýze.
Městys si bude muset na opravu půjčit
10 milionů s nízkým úrokem na deset
let. Bohužel je to jediná možnost, jak
vůbec komunikace opravit. Úrok nižší
než inflace, příznivá vysoutěžená cena
díla a predikce zdražování na příští rok
o 30 % na asfaltech… Každý si jednoduše
spočítá, že kdybychom letos do silnic
těch cca 18 milionů korun s DPH nedali,
příští rok už bychom museli počítat
s minimálně 23 miliony.

To nám velmi pomůže, neboť
pokud se vše podaří, do nové školky se
budeme stěhovat i s novým vybavením.
Další dotace nám dopadla na
výstavbu dětského hřiště a hřiště
s workoutovými prvky. Dotaci jsme
získali od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 2 miliony, přičemž celkové
náklady jsou 2,5 milionu. Hřiště vznikne
na antuce v areálu u sokolovny. Zde
nás čeká také oprava opěrné zídky
do Pivovarské ulice, kterou musíme
postavit ještě před zahájením výstavby
hřiště. Realizace by měla proběhnout
do zimy.
Čtvrtou dotaci jsme získali od
MAS Havlíčkův kraj na modernizaci
učeben a bezbariérovost základní
školy. Předpokládané náklady akce jsou
1,7 milionů.
Bohužel nám nebyla přidělena
dotace
na
opravu
komunikací
v požadované výši 8 milionů. I přesto
se zastupitelstvo rozhodlo vysoutěžit
zhotovitele na opravu komunikací.
Soutěž vyhrála firma Swietelsky
stavební s.r.o. s nejnižší nabídkovou
cenou 8.549.565,05 korun bez DPH.
Realizace proběhne do konce října.
Další prostředky na opravu
komunikací jsou připraveny v rámci
projektu výstavby kanalizace. Tady se
počítá se zapravením výkopových rýh
s rozpočtem přes 7 milionů.
Nerad píšu svoje slovo jen o samých
milionech, ale je třeba si uvědomit dvě
důležité věci. První je, že na chodníky
a obrubníky nemá cenu pomýšlet.
Městys na ně finance nemá a v dohledné
době mít nebude. Druhá věc je, že když
už investujeme do nového asfaltu, tak
je potřeba se ke společnému majetku
chovat stejně dobře, jako se chováme
k vlastnímu.
Na zastupitelích bude zvážit,
zda nevytvoříme zóny se zákazem
vjezdu těžké techniky. Ulice Zelenýho

Zhotoviteli
nové
splaškové
kanalizace zbývá položit 80 odbočení
z hlavního řádu k vašim obydlím
z celkových cca 320. Nyní se pokládá
hlavník kanalizace v Dlážděné ulici,
kde se zároveň položí i nová dešťová
kanalizace s vodovodem. Projekt s tím
nepočítal a bude se jednat o vícepráce.
Se stavbou se snažíme dojednat
i předláždění celé ulice včetně nového
odvodnění. Poslední ulicí je Polní. I zde
se položí nový vodovod, ale projekt
s touto přeložkou počítá. V této ulici to
nebude jednoduché, protože se jedná
o slepou ulici. Stavba i majitelé obydlí
budou značně omezeni. V plánu je
obě ulice stihnout do konce července,
nejpozději do začátku srpna.
Další
omezení
nám
ubylo
v křižovatce ulice K Vepřové a Horní
obec. Zde bylo zřízeno menší staveniště
pro obnovu kanalizace a vodovodu
v uličce směrem k muzeu. V uličce se
nacházela stará betonová jednotná
kanalizace a nově je tam položená
splašková a dešťová kanalizace včetně
vodovodu. Bohužel tuto část měl

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

byly osloveny některé místní podniky
s prosbou o finanční příspěvek.
Děkuji všem dárcům, minulým i těm
budoucím.

KRAJ PODPOŘÍ NÁKUP
NOVÉHO AUTA

Na konci května požádal městys Kraj
Vysočinu o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu pro naši
jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina naši
žádost projednalo na svém červnovém
zasedání a usnesením č. 0237/04/2021/
ZK se rozhodlo jí vyhovět. Výše podpory
bude 300 tisíc korun.
V tuto chvíli máme na nový
automobil přislíbeno celkem 750 tisíc
korun. Na transparentním účtu u České
spořitelny je přes 20 tisíc korun. Dále

VÝSTAVBA KANALIZACE

HŘBITOV BEZ VODY

Od jara letošního roku se na hřbitově
potýkáme s vážným problémem. Je jím
nedostatek vody způsobený poruchou
na vodovodním potrubí, které vede
vodu z luk až z Ameriky a napájí obě
nádrže. Bohužel se poškozené potrubí
nachází na soukromém pozemku,
který je v tuto chvíli zasetý. Dočasným
a provizorním řešením je dovoz vody,
který zajištujeme hasičskou cisternou.
Občas se však stane, že v horkých dnech
je spotřeba vody větší a nádrže jsou
prázdné. Prosím všechny o trpělivost
a hospodárné nakládání s vodou na

městys vyřešit v rámci rekonstrukce
Havlíčkovy ulice už v roce 2012. Proč
to píši? Protože jsem zaznamenal
nechápavé dotazy, proč kopeme v nové
silnici na Přibyslav. Nezbylo než tedy
zajistit uzavření krajské silnice, zřízení
objízdné trasy, financí, materiálu
a techniky. Akce nebyla v plánu, ale
z jednotné kanalizace nám natékaly
dešťové vody do nové ČOV. Nová
čistírna je koncipovaná v souladu se
zákony, které požadují 100% oddělení
balastních a splaškových vod.
Přemysl Tonar

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB Municipální
konto
ČSOB Spořící účet
ÚČET hasiči
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

Zůstatek účtu k
31. 5. 2021
8 847 645,10
342 860,55
230 429,88
21 109,77
20 466,37
233 244,60
2 136 446,00
2 960 150,00
14 792 352,27

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období květen - největší příjem
- daň z přidané hodnoty ve výši
856.958,- Kč
Za období květen - největší výdaj
- stavební práce na ČOV ve výši
4.034.270,92 Kč

hřbitově. Budeme se snažit, a jak jen
to bude možné přívod vody na hřbitov
opět obnovíme.
Prodej palivového dřeva

Ing. Josef Nevole

Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji palivové
dřevo. Cena za m3 je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
si každý zajistí sám.

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA

Městys Havlíčkova Borová
nabízí k prodeji palivové dřevo.
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V případě
zájmuje
volejte
na tel.Kč
777355028.
Cena
za m
400,včetně
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 10. 6. 2021
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, Michaela Chlubnová, DiS.,
Milan Štefáček, Ing. Karel Tonar
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-3 (Ing. Benc,
Burian, Štěpán)
ZM schválilo upravený program jednání v bodě č. 6 na Výběr
řízení na akci – zajištění bezbariérovosti a modernizace
učeben v ZŠ a vyřazuje z programu jednání bod č. 9 –
Technický dozor investora na stavbu MŠ. 11-0-0
Prodej pozemků U Vodárny, součástí kupních smluv je
věcné břemeno kvůli případné možnosti vést jimi inženýrské
sítě, pokud by bylo třeba. Zaplacení pozemků je do 5 dnů
od podpisu smlouvy.
ZM schválilo prodej pozemku par. č. 4111/1 o výměře
101 m2, v k. ú. Havlíčkova Borová dle GP 950-14/2021
(vypracovaného Josefem Bruknerem z Nížkova) Jaroslavu D.
z Havlíčkovy Borové za celkovou kupní cenu 30.300 korun
včetně DPH. 11-0-0.
* par. č. 4111/2 manželům Ing. Lukášovi a Mgr. Janě S.
z Havlíčkovy Borové za 54.000 korun včetně DPH. 11-0-0
* par. č. 4111/3 Přemyslu T. a Markétě G. z Havlíčkovy Borové
za 58.800 korun včetně DPH. 9-0-2 (Geist, Tonar)
* par. č. 4111/4 Blance J. z Havlíčkovy Borové za 58.800 korun
včetně DPH. 11-0-0
* par. č. 4111/5 Manželům Michalovi a Janě P. z Havlíčkovy
Borové za 55.800 korun včetně DPH. 11-0-0.
* par. č. 4112/2 Radkovi Š. a Andree Pátkové z Havlíčkovy
Borové za 28.200 korun včetně DPH. 11-0-0
ZM schválilo vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu
s názvem: „Zajištění bezbariérovosti a modernizace učeben
v ZŠ Havlíčkova Borová – stavební práce“ a „Zajištění
bezbariérovosti a modernizace učeben v ZŠ Havlíčkova
Borová – dodávky“. 11-0-0
Akce je potřeba rozdělit na stavební práce a služby. Poptáni
budou tři dodavatelé stavebních prací a tři různí dodavatelé
služeb.
ZM schválilo výběrovou komisi pro výběr dodavatele na
zakázky: „Zajištění bezbariérovosti a modernizace učeben
v ZŠ Havlíčkova Borová – stavební práce“ a „Zajištění
bezbariérovosti a modernizace učeben v ZŠ Havlíčkova
Borová – dodávky“ ve složení: Ing. Josef Nevole, Přemysl
Tonar, David Burian, Ladislav Hájek, Jiří Halama a dále ji ZM
pověřuje vypracováním zadávacích podmínek a zajištěním
výběrového řízení na zakázky malého rozsahu. 11-0-0
ZM schválilo uzavření dodatku č. 10 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 3.769.937,67 korun bez DPH. 11-0-0
Předmětem dodatku jsou změnové listy č. 21-25. Jedná se
o pořízení ventilátorů na ČOV – nebylo řešeno v projektu,
vícepráce v ul. Horecká, Dolní, Družstevní, Drahotín,
v období 10/2020 – 04/2021. Rekapitulace všech méněprací
a víceprací od počátku stavby. Procentuální navýšení/
ponížení: Méněpráce -3,12%, vícepráce 11,75%. Celkové
procentuální navýšení všech méně a víceprací od počátku
stavby: 14,87 %.

ZM schválilo záměr zřízení věcného břemene č. NM014330053389/005, název stavby: „VN61, o. Buková p.b.210p.b.322;obnova“, s E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice. 11-0-0
ZM schválilo záměr vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Herní a workoutové prvky Havlíčkova
Borová“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
11-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi pro výběr dodavatele na
zakázku „Herní a workoutové prvky Havlíčkova Borová“
ve složení: Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, David Burian,
Ladislav Hájek, Jiří Halama a dále ji ZM pověřuje vypracováním
zadávacích podmínek a zajištěním výběrového řízení na
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení. 11-0-0
Městys získal dotaci na hřiště pro děti s umělým povrchem.
Ceny v posledních týdnech velmi stoupají, je vhodné vypsat
výběrové řízení co nejdříve. Dětské hřiště vznikne na
antukovém hřišti u sokolovny a workoutové za fotbalovým
hřištěm za nádržemi.
RŮZNÉ
Starosta informoval přítomné o sepsané petici občanů
Železných Horek týkající se špatného technického stavu
místních komunikací v Železných Horkách. Ty patří Krajské
správě a údržbě silnic Vysočiny, která komunikaci vyřadila
z oprav. Ing. Nevole Josef sdělil, že také vedl jednání
s výrobním ředitelem společnosti M-Silnice. Komunikace
ústící na komunikaci vedoucí směrem na Jitkov není stavěná
na těžké a přetěžované nákladní automobily.
Starosta uvedl, že v rámci probíhajících pozemkových úprav
v Peršíkově a v Železných Horkách bude snahou vytvořit
novou cestní síť. Bohužel v Železných Horkách téměř žádný
podíl na pozemcích městys nemá.
Dotaci na opravu komunikací po stavbě kanalizace městys
nezískal. Je nutné se rozhodnout, zda si městys potřebné
finance popř. půjčí. Burian David uvedl, že městys se může
zadlužit do 60 % příjmů – fiskální pravidlo. Bylo by nutné si
půjčit na komunikace 10.000.000 korun. Starosta předložil již
doručenou nabídku jedné z bank, bude poptána i další, u níž
městys má vedený účet.
Starosta sdělil v souvislosti s připravovanou novou vyhláškou
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
další informace týkající se možného zvyšujícího se poplatku
za skládkování na skládce v Ronově nad Sázavou, neboť
překračujeme množství odpadu na občana 200 kg/rok.
Řešení se nabízí takové, že budou ukončeny smlouvy
s místními podnikateli, kteří by nově museli likvidaci odpadu
řešit např. uzavíráním smluv o likvidaci odpadu např. přímo
s provozovatelem skládky, nebo svozovou firmou.
Starosta sdělil, že městys přijme do pracovního poměru
několik místních občanů, kteří jsou vedeni na Úřadu práce
v Havlíčkově Brodě (Martina J., Miroslav N., Klára V.).
ZM schvaluje zápis do Obecní kroniky za rok 2020. 11-0-0
Paní Jana Sobotková sepsala obecní kroniku za rok
2020 a přísluší jí za to odměna. Bohužel již dále v zápisu
pokračovat nechce a je nutné tedy najít nového kronikáře.
Příští jednání zastupitelstva bude zřejmě 15. 7. 2021.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 22. 5. 2021
Omluven Milan Štefáček, Zdeněk Štěpán
RM schvaluje Rozpočtová opatření č. 3/2021. 3-0-0
Rozpočtová opatření se týkají na výdajové straně platby
mobilního rozhlasu za duben, nákup služeb a materiálu
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v kategorii silnice, pitná voda, kultura, přefakturování tepla
a elektrické energie u základní a mateřské školy, platů
a povinných odvodů u bytových služeb a nákupu materiálu
v kategorii komunální služby a územní rozvoj. Celková částka
449.802,10 korun.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 26. 5. 2021
Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje žádost Ing. Arch. Karla Roseckého,
IČ 72465816, Kupecká 2386/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, jež
zastupuje na základě plné moci investora stavby Bc. Barboru
K. z Jihlavy a vydává souhlas k projektu rodinného domu
„Novostavba rodinného domu Peršíkov“ na pozemku par. č.
252/8 v k. ú. Peršíkov a zároveň souhlasí s napojením
pozemku novostavby, par. č. 252/8 v k. ú. Peršíkov, na místní
komunikaci novým samostatným vjezdem dle předložené
situace stavby a projektové dokumentace. Plánovaný sjezd
bude umístěn na pozemku městyse par. č. 252/1, k. ú.
Peršíkov, s jehož vyjmutím ze ZPF RM souhlasí. RM taktéž
schvaluje a souhlasí s provedením přípojky STL plynovodu
k parcele č. 252/8, která je plánovaná na obecní parcele
č. 252/1. 4-0-0
RM schvaluje Olze S. z Havlíčkovy Borové stavbu dřevěné
pergoly o rozměrech 3,8 x 5,3 m, na pozemku par. č. 178/28
v k. ú. Havlíčkova Borová dle předloženého náčrtu. 4-0-0
RM schvaluje žádost Lubomíra H. a MVDr. Veroniky V.
Havlíčkovy Borové a souhlasí se záborem části pozemku

par. č. 4123 v k. ú. Havlíčkova Borová pro účely skladování
stavebního materiálu v rámci stavby rodinného domu, a to
do 30. 9. 2021. 4-0-0
RM schvaluje žádost Michala K. z Havlíčkovy Borové
o povolení zpevnění pozemku – vjezdu, zámkovou dlažbou
u domu čp. 118. 4-0-0
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 2/2021 se
Svazkem obcí Podoubraví, IČ 70924937, Trčků z Lípy 69,
583 01 Chotěboř (předmět výpůjčky: kompostéry o objemu
1000 l). 4-0-0
RM schvaluje vzor Dohody o poskytnutí kompostéru formou
výpůjčky s občany č. x/2021. 4-0-0
RM schvaluje uzavření pracovní smlouvy na poloviční úvazek
na dobu 1 roku s Klárou V. z Havlíčkovy Borové místo výkonu
práce: Památník a knihovna Karla Havlíčka Borovského. 4-0-0
RM schvaluje záměr obnovy splaškové kanalizace na parcele
č. 3120/20 v k. ú. Havlíčkova Borová firmou SP Mont s.r.o.,
IČ 06379273, U Vodárny 368, 582 23 Havlíčkova Borová, na
základě hodinového ceníku za přistavenou techniku. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 7. 6. 2021
Omluven Zdeněk Štěpán
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021. 4-0-0
RM schvaluje projektovou dokumentaci Malé vodní nádrže,
Havlíčkova Borová, vypracovanou společností PROfi Jihlava
spol. s r.o., IČ 18198228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava,
dotčené pozemky par. č. 4021/1, 4016 v k. ú. Havlíčkova
Borová, investoři: Bohumil P. z Jihlavy, Radoslav T. z Havlíčkovy

Borové a Josef S. z Havlíčkovy Borové. 3-0-1
RM schvaluje žádost Dětské organizace Duha Alternativní
zóna, IČO 67024629, Libušínská 171/6, 591 01 Žďár nad
Sázavou, o využívání a dovozu vody z veřejného vodovodu
pro zabezpečování stravování dětí, které se budou účastnit
v termínu 4. 7. - 17. 7. 2021 letního dětského tábora
v Železných Horkách. 4-0-0

(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)

200 LET HAVLÍČKA – MERTA

Když si do vyhledávače na
youtube.com zadáte přesně to, co vidíte
v titulku, objeví se vám zbrusu nová
písnička Vladimíra Merty. Zajímavé pro
nás Borovské ovšem je, že za text písně
vlastně „může“ ředitelka školy Martina
Brychtová. Když jsme v říjnu 2020
domlouvali na zámku Maleč spolupráci

s Václavem Macháčkem-Riegrem, byla
to právě ona, koho napadlo, že by měl
zámecký pán přispět textem do tehdy
připravované knihy o Havlíčkovi. Sice se
chvíli bránil, ale ještě tu noc celý text
napsal a v knize Borovský Havle, jsme
slepí nástrojové času? ho najdete hned
jako první příspěvek.

PŘEBĚH BRIXEN-BOROVÁ ANEB
NESEME KARLA DOMŮ

Jestliže čtete Borovské listy čerstvě
po jejich vydání, tak vězte, že ačkoliv se
přímo v Borové žádná akce k oslavám
výročí narození našeho nejznámějšího
rodáka nekoná, tak právě nyní
(5. července) odstartovala 17členná
skupinka nadšenců štafetový běh
z italského Brixenu. Návrat do
Havlíčkovy Borové je naplánován na
sobotu 10. července v podvečer. Čeká
nás trasa dlouhá 690 kilometrů a
nastoupáme při ní celkem přes 4000
výškových metrů.
Podrobnosti z průběhu celé akce

vám budeme pravidelně servírovat na
sociálních sítích městyse, knihovny a
Borovské desítky.

Jaroslav Blažek

Info pro ty, kteří z Brixenu neběží,
ale běh a/nebo Havlíčka milují:

Navrátilcům z Brixenu bychom rádi
připravili důstojné uvítání. Očekáváme
jejich návrat v sobotu 10. července
kolem 18. hodiny. Závěrečná etapa
povede ze Stříbrných Hor přes Žižkovo
Pole směrem na letiště u Borové
a odtud po silnici do rodného domu

Vzápětí Václav Macháček-Riger začal
pomýšlet na zhudebnění textu a sám
nám dokonce na podzim přivezl první
verzi hudby představit. Věděli jsme, že
se nevzdá, dokud protestsong nespatří
světlo světa, lépe řečeno nedotkne se
ucha posluchačova, a nyní se to díky
panu Mertovi i podařilo.
Hana Tonarová

KHB. Domluva je taková, že jakmile
budou běžci v Havlíčkově Brodě
u Havlíčkova muzea, dostaneme my
v Borové echo s přibližným časem, kdy
na letiště zhruba přiběhnou. Informaci
rozešleme mobilním rozhlasem, aby
všichni Borovští, kteří mají rádi sport,
fandí oslavám, Havlíčkovi i běžcům,
mohli na letiště dorazit, celou běžící
partu přivítat a kdo bude chtít, může se
za peleton zařadit a symbolicky s běžci
část trasy do muzea absolvovat – a je
jedno, zda poběží, půjde procházkou
sám, s dětmi, kočárkem… Ale běžci
určitě ocení, že jim projevíme podporu
a povzbudíme je po neuvěřitelném
týdenním běhu z Itálie!
Hana Tonarová
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EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ
Základní pravidla zabezpečení
objektů připomíná Evropský den proti
vloupání, který připadl na 16. června.
Podle dlouhodobých statistických
výstupů se pachatelé dostávají do obydlí
nejčastěji překonáním vstupních dveří,
přes balkon nebo okny, která nechávají
lidé v době své nepřítomnosti často
nezabezpečená. K nezvané návštěvě
mnohdy napomáhá právě ponechání
otevřené okenní ventilace či mikro

ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho
vykradení přes mikroventilaci může
pachateli trvat kolem jedné minuty.
„Základem efektivního zabezpečení
obydlí je proto zamykání a zavírání
oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk
odejde z domova jen na moment pro
něco do obchodu, nebo jde vynést
odpadky. Je proto vhodné si návyk
zamykání osvojit a zautomatizovat,
protože samotné překonání obyčejných
nezamčených dveří
do 5 sekund,
rozmístění kontejnerů na bioodpad trvá
u bezpečnostních
nezamčených
Havlíčkova Borová
dveří trvá zloději
Č. STANOVIŠTĚ
přistavení
odvoz
otevření pouhých
15 sekund,“ apeluje
6
Rybízovna
7. 7.
12. 7.
Zuzana Pidrmanová,
7
Zelenýho
7. 7.
12. 7.
vedoucí oddělení
p r e v e n c e
8
Kopaninská
7. 7.
12. 7.
Policejního prezidia
9
K Vepřové
7. 7.
12. 7.
ČR.
Za první čtyři
10 U Vodárny
7. 7.
12. 7.
měsíce
letošního
1
U moštárny
12. 7.
19. 7.
roku eviduje policie
nižší počet případů
2
Na Rozvalinách
12. 7.
19. 7.
vloupání do bytů
3
Rozcestí Horecká
12. 7.
19. 7.
(r.
2021
–
466
případů,
4
Drahotín
12. 7.
19. 7.
5
Parkoviště čp. 110
12. 7.
19. 7.

6

Rybízovna

19. 7.

26. 7.

7

Zelenýho

19. 7.

26. 7.

8

Kopaninská

19. 7.

26. 7.

9

K Vepřové

19. 7.

26. 7.

10

U Vodárny

19. 7.

26. 7.

1

U moštárny

26. 7.

2. 8.

2

Na Rozvalinách

26. 7.

2. 8.

3

Rozcestí Horecká

26. 7.

2. 8.

4

Drahotín

26. 7.

2. 8.

5

Parkoviště čp. 110

26. 7.

2. 8.

6

Rybízovna

2. 8.

9. 8.

7

Zelenýho

2. 8.

9. 8.

8

Kopaninská

2. 8.

9. 8.

9

K Vepřové

2. 8.

9. 8.

10

U Vodárny

2. 8.

9. 8.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
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Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

4

Železné Horky u pily

7. 7.

12. 7.

1

Peršíkov u kulturního domu

12. 7.

19. 7.

2

Železné Horky u čekárny

19. 7.

26. 7.

3

Peršíkov u mostku

26. 7.

2. 8.

4

Železné Horky u pily

2. 8.

9. 8.
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stejné
období
r. 2020 – 687 případů) či rodinných domů
(r. 2021 – 667 případů, stejné období
r. 2020 – 763 případů).
Tipy při odchodu z domova, nejen
odjezdu na dovolenou:
- Nikdy neupozorňujte na svou
nepřítomnost na sociálních sítích
a nechlubte se ve svém okolí odjezdem
z domova.
- Chraňte své cennosti a pocit
osobního bezpečí vhodnými zámky,
zabezpečením…
- Nastavte si kontrolu nad svým
domovem se sousedy, kteří vám na něj
dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní
schránku a zalévají květiny.
- Zabezpečení a dohled velmi pomáhají.
Ale nejdůležitější jsou opatření,
která vás nic nestojí - nezapomínejte
uzamknout všechny vstupy, zavírejte
okna, klíče nenechávejte volně
dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto
zlodějům i v dnešní době stále ještě
svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se
k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte
sami dovnitř. Pachatel může být ještě
na místě a vy můžete znehodnotit
případné stopy. Ihned volejte 158.
(red)
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HAVLÍČKOVY OSLAVY V PRŮBĚHU 150
LET PŘEDSTAVÍ NOVÁ VÝSTAVA

Zatímco květnová vernisáž výstavy
o Karlu Havlíčkovi v Malči byla o jeho
životě a díle, výstava, která se chystá
v Havlíčkově Borové, bude maličko
o něčem jiném – jeho odkazu.
Prozatimní
pracovní
název
zní
„Havlíčkovské slavnosti v Borové
1862 – 2021“.
V Malči jsem hovořil mimo jiné
o tom, že se Havlíčkova Borová stala
krátce po Havlíčkově smrti z neznámé
vísky na Vysočině takřka poutním
místem pro české vlastence jakými byli
František Ladislav Rieger nebo Tomáš
Garrigue Masaryk a další. Havlíčkovské
slavnosti konané v Praze, Kutné Hoře,
Německém (nyní Havlíčkově) Brodě

a konečně také v Borové, rodišti KHB,
jsou významnou složkou tzv. druhého
života Havlíčkova. Což znamená,
že v každé době, ať už to byla éra
postupně se drolícího habsburského
mocnářství či doba prvorepubliková
nebo poválečná, si ke svému Karlu
Havlíčkovi Borovskému přidávala svoje
interpretace a dojmy. Tyto dobové
představy se také velmi dobře promítaly
na samotném rázu jednotlivých oslav,
které vám ve výstavě přiblížíme.
Budete moci minimálně ve třech
vitrínách spatřit skutečné dochované
předměty z jednotlivých Havlíčkovských
oslav v Borové a na zhruba šesti
informačních panelech si stručně
přečíst to nejdůležitější o borovských
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slavnostech v letech 1862, 1896,
1899, 1901, 1906, 1916, 1921, 1931,
1946, 1956, 1971, 1986, 1991, 1996
s přesahem do současnosti. Na těchto
infopanelech bude také k prozkoumání
bohatý obrazový materiál s fotokopiemi
především písemných a tištěných
historických dokumentů.
Výstava
bude
realizována
v prostorách nynější expozice děl Viktora
Dobrovolného, která bude od září do
konce roku 2021 nepřístupná. Výstavu
o Havlíčkovských slavnostech by měl
také doplňovat velký závěsný banner
umístěný na trámech věnovaný koláži
množství materiálů k oslavám, jako
např. pohlednic, plakátů, pozvánek,
tištěných provolání apod. Výstavu
připravuje pro Rodný domek Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod.
Ondřej Neubauer, kurátor výstavy

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ V NOVÉM KABÁTĚ – ONLINE!

Loňský rok letní školy pro seniory
se po dlouhé době nekonal, proto jsme
byli mile překvapeni, že letošní ročník
proběhne, i když v online prostředí
z pohodlí vašeho domova a obrazovek
monitorů. Letní škola odstartovala již
v červnu, kdy proběhly 2 přednášky,

stále vás ale ještě čeká bohatý výběr
z přednášek v červenci a srpnu. Jak
se přihlásit na tuto akci? Jednoduše!
Zadejte odkaz z plakátů (str. 2) do vyhledávače, poté stačí myší potvrdit
plakát a tam už jsou jednotlivé odkazy
na přednášky. Poté si ve stanovený den

MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ MÁ
SVÉHO BORCE I U NÁS

V Hostovlicích u Vilémova se
v sobotu 12. června konalo okresní
kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Byla
svolána poměrně narychlo, protože
se do poslední chvíle nevědělo, zda
se z důvodu covidu bude moci konat.
Minulý rok se soutěž nekonala a kroužky
byly zakázané. Děti se opět sešly na

Adéla Hošáková se zúčastnila soutěže a získala
krásné páté místo. Foto: Magda Hošáková

kroužku teprve v sobotu před soutěží.
Za náš Myslivecký spolek Havlíčkova
Borová se zúčastnila pouze Adéla
Hošáková, která se umístila na krásném
5. místě z 19 soutěžících. Adélce tímto
moc gratulujeme a doufáme, že se příští
rok z našeho spolku zúčastní více dětí.

na přednášku kliknete a automaticky
se stanete součástí online besedy. Zní
to děsivě? Určitě se nemáte čeho bát
a pokud vám nepůjde se připojit, stačí
se na nás obrátit na telefonním čísle
604943885, rádi vám pomůžeme!
Za spolek TrojHáček Jana a Linda

který nachytal 441 cm, a za starší děti
zabodoval s nachytanými 167 cm Jan
Burian.
Všichni účastníci bojovali statečně
a nenechali se ostatními zastrašit,
a proto právem musíme pochválit
všechny soutěžící. Rybářský den byl
plný napětí a parádních záběrů, kterých
bylo nespočet.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Celý myslivecký spolek tímto děkuje
V polovině června se již tradičně všem soutěžícím a těší se na další
konaly předpouťové rybářské závody ročník.
na rybníce v Koutech. Letos účastníky
Ladislav Luňáček, předseda spolku
potrápilo chladné počasí, se kterým si
ale mnozí poradili
na
jedničku.
Letošní rok přilákal
14
odhodlaných
rybářů, kteří byli
rozděleni do dvou
skupin podle věku.
V první skupině
soutěžilo sedm dětí
od 6 do 11 let a ve
druhé skupině bylo
taktéž sedm dětí
ve věku od 11 do
15 let.
Jak už to bývá,
vítěz může být
jen jeden v každé
kategorii. Za mladší
děti s parádním
výkonem
zvítězil Vítězové dvou kategorií: Vojtěch Veselý a Jan Burian. Foto: Ladislav
Vojtěch
Veselý, Luňáček
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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

Později, ale přece! Toto rčení by
asi nejlépe vystihovalo záložky, které
navzdory nepříznivé koronavirové
situaci přece jenom dorazily. V rámci
česko-slovenského projektu „Záložka
do knihy spojuje školy“ se nám podařilo
o úspěšné navázání kontaktu se
Základní školou Veľký Ďur. Celá akce je
velkým paradoxem, avšak úspěchem
zároveň. Byla rozjeta na počátku
školního roku v měsíci září, kdy jsme
neměli ani potuchy o tom, jaké nástrahy
nás tento rok v probíhající výuce čekají.

11 ROČNÍK 21 ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZÁLOŽKY DO KNIHY DORAZILY

ČÍSLO

Nyní stojíme takřka na samotném konci četby. Moc bych si přála, aby si děti
tohoto školního roku a snad všichni k četbě vytvářely svůj vlastní osobitý
jsme si oddechli, že jsme jej společně vztah, ať už se záložkou nebo bez ní, ve
zvládli. A záložky? Dorazily nyní v měsíci škole, doma nebo třeba někde na louce
červnu a musím upřímně říct, že našim u rybníka se sluníčkem v zádech…
dětem udělaly velkou radost. Snad
Mgr. Anna Janáčková
možná všichni společně cítíme, že něco
bylo tento rok jinak,
něco, s čím se běžně
nesetkáváme.
Se
záložkami
dorazil také dopis,
poděkování a malý
dárek
v
podobě
školního
časopisu.
Děkuji tímto paní
učitelce Frühbauerové
za
dobrý
nápad,
který
děti
velmi
oslovil. Cílem akce
tak nezůstává jenom
samotné
navázání
kontaktu
mezi
českými a slovenskými
základními školami,
v první řadě jde
především o podporu Záložka do knihy spojila českou a slovenskou školu. Foto: ZŠ

PROFESNÍ ROZMANITOSTI
Tak zní název praktického projektu
pro sedmáky. Jak jeho název napovídá,
byl profesně zaměřen a sedmáci si
podle vlastních zájmů mohli vybrat
ze tří odlišných aktivit tak, aby si
každý vyzkoušel nabízenou profesi.
Každá skupina pracovala společně
s odborníkem podle stanoveného
programu. Aktivita elektrotechnika
nabízela
témata
slaboproudu,
zabezpečovacích
a
kamerových
systémů, hardware počítače. Kluci
pod vedením zaměstnanců Compakt
Havlíčkův Brod zapojovali komponenty
elektronického
zabezpečovacího
systému EZS, zapojovali a oživovali EZS
a kamerový systém. Druhá skupina
pracovala pod vedením našeho
bývalého žáka Tomáše Vytlačila
v jeho truhlárně. Výsledkem jejich
dopoledního snažení byla dřevěná
stolička. Poslední skupina vyráběla

květinové dekorace (pod vedením
Krisýny Omesové, která vypomáhá
Martina Brychtová, ředitelka školy
v
květinářství
paní
Havlíčkové
v Přibyslavi) a kožené
náramky s Luckou
Chlubnovou, která jim
zároveň
předvedla,
jak se dají ručně ušít
kožené boty.
H o d n o c e n í
sedmáků
bylo
rozmanité, ale vesměs
ocenili to, co bylo cílem
– praktické tvoření,
vyrábění, přemýšlení.
Za všechny jedno
h o d n o c e n í :
„Dopoledne jsem byl
spokojen a splnilo to
moje očekávání, užil
jsem si to i se něco
truhlařina, květinové dekorace a náramky, to byla
přiučil. Dokázal bych si Elektrotechnika,
náplň netradičního projektu. Foto: Martina Brychtová

MLADÍ VĚDCI SE PŘEDVEDLI
V minulých Borovských listech
jsme prezentovali deváťáky naší školy
a jejich cestu k přijímacím zkouškám.
Už v té době se připravovali na
závěrečnou studijní akci, které
jsme před pěti lety dali název Malá
vědecká konference. Možná zní trochu
nabubřele, ale není to tak. Deváťáci
si pro toto svoje vystoupení opravdu
připravují
rozsáhlejší
prezentace,
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představit, že jako dospělý člověk bych
byl vyučený elektrotechnik a živil se
tím. Program byl zábavný a velmi dobře
připravený.“ (Šimon)

kterými úročí svoje devítileté působení
na naší základní škole. Témata jsou
velmi různorodá, žáci je volí nejčastěji
podle svých zájmů, občas sáhnou
k nějakému tématu obecnému. Ale
většinou na to jdou opravdu vědecky.
Kromě výběru témat také přihlížíme
k
tomu,
jak
je
prezentující
upraven, jak vystupuje, jak používá
spisovnou češtinu a podobně.

Příprava probíhá vždy s vybraným
vyučujícím formou konzultací tak, aby
žáci nebyli zbytečně nervózní a práce
přitom splňovala základní požadavky.
Letos
prezentovalo
11 deváťáků a témata byla pestrá.
Tomáš nás poučil o elektrických
kytarách, svoji vlastní nám předvedl
a na závěr nám dopřál malý koncert.
Matěj jako dlouholetý florbalista
prezentoval tento sport. Honza, známý
svým hlubokým vztahem k přírodě,

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

ČÍSLO
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všestranně charakterizoval přírodu
kolem Havlíčkovy Borové a zaměřil se
na svůj milovaný rybník. Protože máme
v každé devítce jazykově nadané žáky,
každý rok prezentuje někdo svoji práci
v cizím jazyce. Lucka 1 nám v angličtině
přiblížila
zvyklosti
v
současné
královské
dynastii
Windsorů,
Lucka 2 prezentovala v angličtině
Karla
Havlíčka
Borovského.

Aneta
nás
překvapila
svými
zkušenostmi z výcviku honicích
psů a jezevčíků. Matyáš vystoupil
s prezentací o dravcích a sokolnictví.
Samuelovým tématem bylo pivo.
Anička si vybrala poměrně obtížné
téma fyzioterapie. Dana využila svoje
zkušenosti s požárním sportem. Honza
dlouhodobě pomáhá s hospodařením
v lese, teoreticky i prakticky, a tak

jeho
vystoupení
působilo
přesvědčivě.
S potěšením tedy můžeme
konstatovat, že všichni naše představy
splnili a my je s klidným svědomím
posíláme na střední školy. Tam už bude
všechno záležet jenom na nich. Držíme
všem pěsti!
		
Mgr. Blanka Zvolánková

NOVINKY
ZE ŠKOLKY

Děti měly to štěstí, že si vyslechly
i žabí koncert. Ve třídě Žabiček se také
věnovali poznávání exotických zvířat
s nečekanou návštěvou, a to hroznýše
královského, který se všem moc líbil ,
a kromě paní učitelky se nikdo ani
nebál.
Obě třídy si užily Den dětí, který byl
naplněn spoustou her, zábavy a soutěží.
Na posilněnou dostali jak Dráčci, tak
Žabičky nanuka a poté se vrhli do
programu. Dráčci měli připravený
„Indiánský týden“ a v tomto duchu
se nesl i jejich Den dětí, který byl celý
naplněn indiánskou tematikou. Dráčci
strávili opravdu náročný týden, kdy se
dozvěděli spoustu nových informací
a také se byli předvést třídě Žabiček, jak
krásné kostýmy mají a co vše už znají.
Dráčci měli také dopravní dopoledne,
opět plné nových vědomostí a zážitků.
Obě třídy se vydaly na školní výlet do
zábavního parku Robinson v Jihlavě
a byla to správná volba. Tenhle výlet si

užili opravdu všichni. Jelikož byly děti
z výletů nadšené, vydaly se obě třídy
linkovým autobusem do Jitkova, kde po
chutné zmrzlině prošly obcí a dozvěděly
se, kde bydlí jejich jitkovští kamarádi.
Poté Dráčci zažili odpoledne
po stopách dráčka Mráčka spojený
s přespáním ve školce. Náročný den
obsahoval hledání pokladu, opékání
špekáčků a báječný večer a noc ve škole.
Ve třídě Žabiček proběhly adaptační
dny, kdy se přišly podívat děti spolu
s rodiči a také prarodiči na své budoucí
působiště. Děti se mohly podívat na
to, jak vypadá dopoledne ve školce
a některé se vydaly i na procházku s
celou třídou. Dráčci i Žabičky se byli
podívat v Železných Horkách, kde si
vyslechli místní pověst a prohlédli si
okolí. Jako každoročně jsme se vydali
na borovskou pouť a obě třídy si
vyzkoušely houpačky a kolotoč.

Uplynulé týdny se ve školce nesly
v duchu výletů, objevování, poznávání
a krásných procházek po okolí. Dráčci
si pověděli o různých zaměstnáních,
třeba i svých rodičů, řekli si nezbytné
informace o penězích a jejich významu
a sami se všem svěřili, co by chtěli
dělat jako velcí. Také se pobavili o
důležitosti třídění odpadu a o významu
pro životní prostředí. Žabičky se vydaly
na polodenní výlet do Peršíkova a
všímaly si změn v přírodě, ke kterým
dochází v průběhu jara a léta. Obě
třídy využily pěkné počasí k opékání
špekáčků, kdy si samy děti vyzkoušely
opékání a poté i zaslouženého buřta
s kamarády. Žabičky si opékání užily
u rybníku Trojháček, kde si připomněly
probírané téma „Od pulečka k žabičce“.

a Mgr. Jana Žáková, 2. stupeň

kolektiv MŠ

Hledání pokladu dráčka Mráčka. Foto: MŠ

Žabičky na školní zahradě v pískovišti. Foto: MŠ

Indiánský týden ve třídě Dráčků. Foto: MŠ

Děti se při grafomotorických cvičeních učí správně držet tužku. Foto: MŠ
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO PO ČESKÉ
REPUBLICE DÍL TŘETÍ – PAMĚTNÍ DESKY (DRUHÁ ČÁST)

V Kutné Hoře ve Středočeském kraji
je zdaleka největší hustota pamětních
desek Karla Havlíčka Borovského na kilometr čtvereční v celé České republice.
Je to samozřejmě dáno tím, že Havlíček
v tomto městě po svém odchodu z Prahy žil a novinářsky a literárně působil, i
když to netrvalo déle než rok a půl. Celá
Havlíčkova kutnohorská anabáze, která
se v listopadu 1851 symbolicky uzavřela
tím, že byl postaven před porotní soud
a obviněn z několika přečinů, se odrazila na čtyřech pamětních deskách umístěných povětšinou v centru města.

První pamětní deska či spíše pomník
s pamětní deskou se nachází v ulici
Čáslavská před plaveckým stadionem
při chodníku pod mohutným stromem.
Pomník je tvořen pískovcovým reliéfem vztyčeného dvouocasého lva a na
masivním kamenném podstavci osazenou bronzovou deskou se zobrazením
domu zasazeného do okolního prostředí s orámováním v dolní části lipovou
ratolestí. Pod touto deskou je do kamene vytesaný nápis „V TOMTO DOMĚ
V LETECH 1850 - 51 ŽIL, TVOŘIL A TRPĚL
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“. Pomník
se nachází v místech, kde dříve stával
dům se zahradou, v němž Havlíček se
svou rodinou v Kutné Hoře bydlel a kde
byl kdysi vžit pomístní název „Vrabcovna“. Celý pomník působí v současnosti
bohužel dosti zanedbaně a pomohlo by
mu minimálně obnovení barvy písma
v nápisu, neboť ten je již jen velmi obtížně k přečtení.

výšce tří metrů nad úrovní chodníku.
V současnosti sídlí v této budově Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje, územní odbor Kutná Hora, což je
patrné i ze světelného banneru umístěného těsně pod pamětní deskou.

Kutná Hora – ulice Na Náměti
Další pamětní deskou v Kutné Hoře,
která nese připomínku Karla Havlíčka, je deska na domě č. 102/5 v ulici
Husova nedaleko Palackého náměstí.
Jedná se o dům s podloubím, na jehož
jednom pilíři na vnější straně do ulice
je deska ve výšce tří metrů nad zemí
instalována. Svým textem: „V TOMTO
DOMĚ KUPCE FRANTIŠKA HAUFFA DŮVĚRNÉHO PŘÍTELE KARLA HAVLÍČKA
BOROVSKÉHO BYLA PRODEJNA HAVLÍČKOVA POLITICKÉHO LISTU SLOVAN
A NĚKTERÝCH JEHO SPISŮ 1850 – 1851“.
Pamětní deska odkazuje na skutečnost,
že z tohoto místa se Havlíčkovo politické periodikum s podtitulem „časopis
věnovaný politickým a vůbec veřejným
záležitostem slovanským, zvláště českým“ šířilo mezi širší veřejnost.

deska i s Havlíčkovým reliéfem je osazena ve výšce dva metry nad zemí mezi
přízemními okny vpravo od hlavního
vchodu do soudní budovy. Na desce je
následující text: „DNE 12. LISTOPADU
1851 BYL V TÉTO BUDOVĚ SOUZEN KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ, ČESKÝ NOVINÁŘ, KTERÝ SE ODVÁŽIL NEOHROŽENĚ
HÁJITI PRÁVA ČESKÉHO NÁRODA PROTI
ZVŮLI RAKOUSKÉHO ABSOLUTISMU.
NA TOMTO MÍSTĚ BYL OSVOBOZEN
HLASY 12 ČESKÝCH POROTCŮ“. Bezprostředně pod touto deskou je přidružena
ještě malá podlouhlá destička s nápisem „PÉČÍ KUTNOHORSKÉHO SOKOLA“
dokládajícím, která instituce se zasloužila o instalaci desky. Myšlenka osadit
pamětní desku na budovu tehdejšího
krajského soudu vznikla již při slavnosti
padesátiletí Havlíčkova pomníku v Kutné Hoře v roce 1933 a celý čistý výtěžek z této oslavné akce byl pořádajícím
výborem kutnohorského Sokola na pořízení desky i věnován. Jejím tvůrcem
je sochař a medailér Otakar Španiel,
který se 6. září 1936 osobně zúčastnil
i slavnostního odhalení. Osazení této
pamětní desky na budovu soudu za
první republiky lze tak chápat i jako určité dodatečné splacení dluhu danému
místu, protože právě na náměstíčko
před soudní budovu bylo o více než půl
století dříve původně zamýšleno umístění sochy Havlíčka, což však nebylo
tehdejšími úřady povoleno.

Kutná Hora – ulice Husova
Kutná Hora – ulice Čáslavská
Druhou kutnohorskou pamětní
desku vztahující se ke Karlu Havlíčkovi
nalezneme v ulici Na Náměti na jednopatrovém domě č. 419. Deska upomíná na skutečnost, že v této budově
sídlila tiskárna, ve které vznikaly výtisky
Havlíčkova časopisu Slovan, vycházejícího dvakrát týdně. Na desce je stručný
text: „Bývalá tiskárna KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO redaktora Slovanu
1850 - 1851“. Deska je umístěna nade
dveřmi pod okny prvního patra ve
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Poslední kutnohorskou pamětní deskou upomínající Karla Havlíčka
je svou velikostí poměrně velkorysá
pamětní deska umístěná na budově Okresního soudu v Kutné Hoře č.
58/6 na náměstí Národního odboje.
Právě zde svedl Havlíček v listopadu
roku 1851 před soudní porotou vítěznou obhajobu svých názorů a byl odtud
odnesen jásajícím davem svých příznivců na ramenou do asi půl kilometru
vzdáleného hostince „U černého koně“,
který při svém pobytu v Kutné Hoře
často navštěvoval. Bronzová pamětní

Kutná Hora – náměstí
Národního odboje
Ve Středočeském kraji můžeme
nalézt ještě jedno textové připomenutí osobnosti a památky Karla Havlíčka, i když se v tomto případě nejedná
o pamětní desku v pravém slova smyslu. V malé obci Milčice v okrese Nymburk ležící mezi městy Pečky a Sadská
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je na návsi před stavením čp. 8 jako
patník v zemi ukotvený upomínkový
kámen vysoký asi jeden metr. Kámen
nese nápis: „NESMRTELNÉ PAMÁTCE
KARLA HAVLÍČKA BOROV. 29./10. 1906“
a nachází se při kmeni památné Havlíčkovy lípy (malolisté), která má status
chráněného památného stromu České
republiky. K upomínkovému kameni
se váže skutečnost, že do přilehlého
statku rychtáře Čermáka prý chodívala
až z Nymburka na návštěvy spisovatelka Božena Němcová a scházela se tu
i s Karlem Havlíčkem Borovským, který
se zde údajně v době pražských bouří
roku 1848 nějaký čas zdržoval. U příležitosti 50. výročí Havlíčkova úmrtí a na
památku jeho pobytu se v Milčicích jako
důkaz jejich bohaté vlastenecké historie konala 29. října 1906 velká slavnost,
během které byl upomínkový kámen
odhalen, a školní mládež zasadila onu
Havlíčkovu lípu rostoucí zde dodnes.

Milčice
V Sedmihorkách ležících v Libereckém kraji se nachází další pamětní
deska se jménem Karla Havlíčka. Jedná
se o turisticky významné výchozí místo
do Českého ráje. Desku samotnou je
ale třeba hledat zcela mimo zastavěnou část katastru obce ležící při silnici
z Turnova do Jičína. Přestože deska je
na domě na adrese Sedmihorky čp. 1,
tento dům se nachází daleko od samotné obce, a to na pomezí přírodní rezervace Hruboskalsko, přibližně 100 metrů
od studánky Josefova pramene na žluté a modré turistické značce. Stavba,
na které je pamětní deska osazena,
slouží v současné době jako turistický
penzion Podháj a nachází se v blízkosti
přírodní rezervace Bažantník a Pilského
rybníka. Deska je na daném třípatrovém domě umístěna mezi okny prvního
patra ve výšce pěti metrů a obsahuje
tento text: „SLAVNÝ PUBLICISTA ČESKÝ,
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ, NAVŠTIVIL
„ČESKÝ RÁJ“ DNE 27. ČERVNA 1842.
V UPOMÍNKU VĚNUJE JOS. ANDĚL.
31/8 1890.“ Havlíček byl totiž podob-
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ně jako jiné osobnosti své doby, jakými
byly Karel Jaromír Erben, Josef Václav
Sládek nebo Jaroslav Vrchlický, hostem
v nedalekých proslulých lázních.

Jindřichův Hradec
(autor fotografie: Pavel Körner)

Sedmihorky
Jindřichův Hradec v Jihočeském
kraji se pro Karla Havlíčka stal
zastávkou na jeho nucené deportační
cestě do jihotyrolského Brixenu. To je
připomenuto pamětní deskou na domě
č. 142/I v rohu náměstí Míru pří ústí ulice
Svatojánské. Jedná se o dům gotického
původu renesančně přestavovaný, ve
kterém se nacházel bývalý hotel U Zlaté
husy, dnes nazvaný Hotel Concertino
- Zlatá Husa. Jindřichův Hradec mohl
být k přenocování zvolen zřejmě proto,
že tam žili rodiče policejního komisaře
Františka Dedery doprovázejícího
Havlíčka, a syn se tak mohl s rodiči
setkat, zatímco jiné prameny uvádějí,
že přenocování v jeho rodném městě
bylo proti původnímu plánu Dedery
vynuceno tím, že kočáru se kvůli
špatnému stavu cest především mezi
Jihlavou a Jindřichovým Hradcem
zlámala péra a musel být k další
cestě přes noc opraven. Havlíček
tak v Jindřichově Hradci strávil svoji
nadlouho poslední noc v Čechách
a bylo to z 16. na 17. prosince 1851. Že ve
městě nocuje Havlíček, se zakrátko mezi
jindřichohradeckými občany rozkřiklo,
a na druhý den brzy ráno bylo již
náměstí zaplněno lidmi, kteří v tichosti
vyprovázeli Havlíčka při jeho odjezdu.
Na památku Havlíčkova přespání
odhalili místní o Velikonocích roku
1897 bez větší slavnosti na zdi průčelí
hotelu malou pamětní desku. Už po
pouhých jedenácti letech opatřil nový
majitel hotelu na místě původní zašlé
desky dnešní desku, jejímž tvůrcem je
sochař Josef Fojtík (autor Havlíčkových
soch v Duchcově a Rakovníku). Na desce
z bílého mramoru, umístěné mezi okny
v přízemí ve výšce tří metrů nad zemí,
je krátký a prostý vyzlacený text: „Zde
nocoval na cestě do vyhnanství Karel
Havlíček Borovský.“

Ve dvou městech v naší zemi můžeme ještě nalézt pamětní desky, které
nejsou primárně upomínkou na Karla
Havlíčka, avšak jeho jméno se na nich
vyskytuje. První takovou je pamětní
deska v Nymburce ve Středočeském
kraji. Nachází se na budově sokolovny
č. 180/14 v Tyršově ulici. Jedná se o
neorenesanční budovu s bohatě zdobeným průčelím, postavenou v roce 1898.
O třicet let později, v roce 1928, byla
k této sokolovně přistavěna budova
s kinosálem a svému účelu slouží obě
budovy dodnes. Pamětní žulová deska,
na které figuruje Havlíčkovo jméno, se
nachází mezi okny v přízemí ve výšce
hlavy dospělého člověka. Na desce je
tento text: „V TÉTO BUDOVĚ PŘEDNÁŠEL 16. 3. 1902 T. G. MASARYK O KARLU
HAVLÍČKOVI BOROVSKÉM“. Tato pamětní deska je už ovšem v pořadí druhou
instalovanou na tomto místě a replikou
desky původní. Ta byla na budově odhalena nymburskými členy Sokola u příležitosti oslav vzniku republiky 28. října
1924. Během II. světové války i období
po Únoru 48 byla ale deska obrácena stranou s textem ke zdi domu a až
v roce 1968 byla navrácena do původní
předválečné podoby. Počátkem sedmdesátých let však byla pamětní deska
ukradena a její replika byla na původní
místo na budově vrácena až 8. března
1991. Původní deska měla poněkud bo-

Nymburk
...pokračování na str. 12
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hatší text: „V TÉTO SOKOLOVNĚ PŘEDNÁŠEL V R. 1902 O KARLU HAVLÍČKU
BOROVSKÉM UNIV. PROF. DR. TOMÁŠ
G. MASARYK NÁŠ VELKÝ OSVOBODITEL
A PRVNÍ PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY.“ Zajímavostí tak je, že na
původní pamětní desce je pořadí jmen
Masaryka a Havlíčka obrácené, než na
desce současné a Havlíček zde byl uveden na prvním místě. Původní pamětní
deska se tak trochu více jeví býti pamětní deskou na Karla Havlíčka, zatímco současná podoba je pamětní deskou
vztahující se primárně k osobnosti prezidenta Masaryka.
Druhou pamětní deskou, která nese
jméno Karla Havlíčka, ačkoli upomíná
hlavně na jinou osobnost – opět na
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
– je pamětní deska ve městě Skuteč
v Pardubickém kraji. Tato pamětní
deska je umístěna na domě čp. 436
v ulici Heydukova. Leštěná žulová deska
osazená vpravo vedle vchodových dveří
v úrovni hlavy kolemjdoucího nese tento
text: „PRESIDENTOVI OSVOBODITELI
T. G. MASARYKOVI NA PAMĚT JEHO
PŘEDNÁŠKY V TOMTO DOMĚ O K.
HAVLÍČKU BOROVSKÉM 15. VIII. 1906
VĚNOVALA ORG. SOC. DEMOKRATICKÁ
VE SKUTČI / OBNOVENO PÉČÍ OF 1990“.
Obdobně jako v předchozím případě se i
zde jedná v pořadí již o druhou pamětní
desku, neboť ta první nepřečkala
násilné politické režimy, které se
na našem území střídaly. Původní
pamětní deska byla na budově hostince

NOVINKY
Z KNIHOVNY

REKONSTRUKCE ZADNÍ ČÁSTI
KNIHOVNY

Ačkoli se v minulém roce podařila rekonstrukce přední části knihovny,
zbývalo ještě dokončit další dvě místnosti. Na podlahy jsme položili stejné

U Beránků odhalena 9. srpna 1936
a její text se drobně lišil od stávajícího
tím, že deklaroval, že deska byla
věnována „organizací československých
demokratů“. Za doby německé okupace
byla tato původní deska nuceně
sejmuta a ukrývána místními občany.
Podruhé byla osazena v poválečném
létě s dodatkem „Z příkazu německých
okupantů 1939 odstraněna a 5. VIII.
1945 znovu vsazena.“ Druhé násilné
sejmutí desky přišlo po komunistickém
převratu v roce 1948, kdy byla nejen
odstraněna, ale pro jistotu i rozbita. Její
zbytky jsou dnes uloženy v městském
muzeu. Nová pamětní deska byla
zhotovena z iniciativy Občanského fóra
a znovu osazena a odhalena 28. října
1990.

Skuteč
Pamětní desky na Karla Havlíčka
Borovského, resp. pamětní desky, na
nichž jeho jméno figuruje, tak byly
výhradně v českých městech, městečkách a obcích instalovány a odhalovány
v rozmezí téměř sedmdesáti let, když
nejstarší pamětní deskou je ta v Praze
lino jako v první místnosti a při té příležitosti se povedla opravit jedna poničená zeď a došlo i na vybílení. Děkujeme
všem, kdo se na rekonstrukci podíleli
a stále podílejí a díky nimž se mohla
uskutečnit.

NÁVŠTĚVNOST MUZEA

Sezóna je v plném proudu a po dlouhé době jsme mohli přivítat do rodného
domu i zájezdy. Na konci května jsme
byli poctěni výpravou
z Národního muzea z Prahy, v červnu jsme přivítali
několik zájezdů ze základních a středních škol. Expozici také navštívili místní
osmáci při hodině literatury, aby se blíže dozvěděli
o našem rodákovi a spisovateli Karlu Havlíčku Borovském. Památník také
v průběhu června navštívil
Jan Kliment ze Syndikátu
novinářů Vysočiny, který
zde sbíral informace pro
příspěvek k výročí Havlíčka do havlíčkobrodské teTomáš Vytlačil a Jiří Lacina pokládají lino v místní knihovně.
levize HBin.
Foto: Klára Vencová
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na domě, kde Havlíček skonal, z roku
1870 a poslední osazenou ta ve Velké
Losenici v roce 1938. Ani pamětním
deskám obsahujícím nápis „Karel Havlíček Borovský“ se nevyhnulo násilné
odstraňování, odcizení nebo zničení
(Nymburk a Skuteč), i když v těchto případech byl „viníkem“ spíše nápis TGM
než KHB. Obě tyto pamětní desky byly
později nahrazeny kopiemi. U jedné
pamětní desky bylo zasaženo do textu
(Havlíčkova Borová). V současnosti jsou
ve špatném stavu dvě pamětní desky, resp. jedna pamětní deska (Praha
– Smetanovo nábřeží) a jeden pomník
s pamětní deskou (Kutná Hora – ulice
Čáslavská).

Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170

zdroj: Wikipedie; http://www.literarnimuzea.
cz/pametni-deska-karla-havlicka-borovskehov-kutne-hore-soudni-rizeni/;
https://www.
obec-milcice.cz/nase-obec/zajimave-cile/
milcicka-naves/; http://www.literarnimuzea.
cz/pametni-deska-karla-havlicka-borovskehov-jindrichove-hradci/;
https://infocentrum.
jh.cz/cs/toulky-jindrichohradeckem/domyvypraveji.html; http://www.mesto-nymburk.
cz/index.php?sekce=1&idO=5 – pamětní
a informační desky; http://tg-masaryk.cz/
mapa/index.jsp?id=257&misto=Pametnid e s k a - k- p r e d n a s c e - T.- G .- M a s a r y k a ;
https://muzeum.skutec.cz/e_download.
php?file=data/editor/136cs_6.pdf&origina
l=Pam%C4%9Btn%C3%AD+desky+a+pam%
C3%A1tn%C3%ADky.pdf – Pamětní desky a
památníky; KOPEČKOVÁ, Ludmila Stopami
Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkův Brod:
Okresní vlastivědné středisko – muzeum
v Havlíčkově Brodě, 1971; HAJN, Dr. Ant.
Národ o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův fond
Jednoty československých novinářů, 1936

KVÍZ K ROKU KARLA HAVLÍČKA
BOROVSKÉHO

A když je ten rok Karla, trochu si vás
prozkoušíme! Připravili jsme si pro vás
krátký kvíz, jehož výsledky nám můžete
zaslat na e-mail: knihovna@havlickovaborova.cz nebo přímo donést odpovědi
na lístečku k nám do muzea. Z došlých
správných odpovědí pak vylosujeme tři
výherce. Ti si poté odnesou vzpomínkovou pozornost. Losování a předání
dárečků proběhne 31. srpna 2021 od
17 hodin k příležitosti vernisáže obrázků ze soutěže Co se Vám vybaví, když
se řekne Karel Havlíček Borovský?, kde
budou vylosováni také tři autoři obrázků, a ani ti neodejdou s prázdnou. Takže pokud vás nebaví kreslení, můžete se
alespoň zapojit do našeho znalostního
kvízu. Moc se těšíme.

ČTENÍ PRVŇÁČKŮ ANEB
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Jak je již tradičním zvykem, i letos
u nás proběhlo Pasování na čtenáře,
kdy žáci první třídy místní základní školy předvedli svým rodičům a nám, jak
se za předchozí rok naučili číst. Každý
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ze čtenářů získal poukázku na registraci
do naší knihovny, knihu a malý dar. Nechyběla samozřejmě šerpa a zákusek.
Děti četly pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat a O perníkové chaloupce, a byly velmi šikovné. Je vidět,
že i když předešlý školní rok byl náročný, rodiče se jim věnovali a čtení krásně nacvičily. Tím bychom je chtěli moc
pochválit, jsme rádi, že se čtení koná
zrovna u nás v knihovně a těšíme se na
další rok.

EXPOZICE S/LDR JOSEFA
STRÁNSKÉHO, DFC A VIKTORA
DOBROVOLNÉHO

Je až s podivem, jak často slýcháváme,
že mnoho Borováků nemá vůbec ponětí, že kromě expozice KHB se v prostorách nacházejí ještě dvě expozice, které
připomínají další dva významné rodá-

ky – letce Josefa Stránského a sochaře
a malíře Viktora Dobrovolného. Budeme moc rádi, když se za námi přijdete
podívat, my vám expozice i další části
rodného domu včetně knihovny ukážeme.
Simona Karásková

SOUTĚŽ EPIGRAM 2021

Další zajímavou akcí pořádanou v rámci
oslav 200 let KHB je soutěž EPIGRAM
2021 s podtitulkem Budete lepší než
Havlíček? Smyslem soutěže je dodat
co možná nejlepší dosud nepublikované epigramy. Pořádá ji Syndikát novinářů Vysočina. Tyto epigramy mohl
zaslat kdokoliv do 1. března 2021 a
poté nastala hodnotící část, do které
jsme se zapojili i my v muzeu. Do soutěže se zapojilo celkem 106 autorů tří

ČERVENEC 2021

věkových kategorií, přičemž autoři do
18 let mohli napsat 3 epigramy, nad 18 let
5 epigramů a dále byla vypsána bonusová kategorie Dopište Karla Havlíčka
Borovského. Jelikož jsem se hodnocení ujala já (t. č. na mateřské dovolené,
tudíž se spoustou volného času a s mlíkem na mozku), mohu konstatovat, že
hodnocení bylo poměrně těžké a samozřejmě hodně subjektivní. Hodnotilo se
klasicky jako ve škole, ty nejlepší epigramy se stanou součástí připravovaného sborníku EPIGRAM 2021. Věřím, že
organizátorům dá velkou práci vybrat ty
nejlepší, jelikož epigramy byly opravdu
povedené, trefné a některé hodně vtipné, a všichni účastníci si určitě zaslouží
uznání. A já se už těším a jsem zvědavá,
zda někdo splnil zadání a byl lepší než
Havlíček.
Ivana Cacková

HAVLÍČKOVA MLÁDEŽ PO DRUHÉ PO 32 LETECH

Loni se konala první „rekonstrukce“
pochodu Havlíčkovy mládeže z Havlíčkovy Brodu do Havlíčkovy Borové z roku
1989. Havlíčkova mládež byla tehdy jakousi neoficiální protivahou Socialistického svazu mládeže, neb ne každý chtěl
být organizován socialistickým zřízením
a jím na každém kroku kontrolován.
Část mladých, a nebyly to jen zprofanované „máničky“, měla na režim jiný názor a přitom se také chtěla sdružovat,
něco podnikat, pomoci.
Tehdejší asi stohlavý pochod
Havlíčkovy
mládeže
dozoroval

v
létě
1989
podobný
počet
příslušníků
SNB,
STB
a kriminálky, vše „jistil“ ze vzduchu vrtulník, a celý průvod vedl tehdy neodhalený pomocník STB. V Borové se jim
však uzavřelo jak muzeum, tak i hospoda, hospodský jim podával pivo tajně
z okna… Loni jsme si celou atmosféru
připomněli při povídání se zhruba třicítkou tehdejších účastníků pochodu
a střípky do skládačky doplnila i paní
Věra Andresová.
Letos plánujeme Pochod Havlíčkovy
mládeže zopakovat v sobotu 7. srpna

a kdo má z Borovských chuť se o něm
přijít něco dozvědět, může přijít kolem 15. hodiny do muzea. Později se
diskutující přesunou do hospody pod
muzeum a pokud se plány podaří, rádi
bychom nabídli i přednášku o souvislostech. Program bude pokračovat po
deváté hodině večer na asfaltovém
hřišti, kde uvidíte v rámci Letního kina
film Karel Havlíček Borovský, ale také
několik videozáznamů z Havlíčkovy Borové z oslav, JZD apod. natočených před
rokem 1989.
Hana Tonarová

POHÁR ZA VÍTĚZSTVÍ V TURNAJI MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
PUTOVAL DO DLOUHÉ VSI

Už třetí rok za sebou se na
borovském hřišti u sokolovny konal
fotbalový turnaj mladších přípravek
O pohár KHB – tentokráte poprvé
během pouťové soboty.
19. června se na trávníku sešlo celkem devět týmů (Havlíčkova Borová 1,
Havlíčkova Borová 2, Herálec, Dlouhá
Ves, Přibyslav, Ždírec nad Doubravou,
Golčův Jeníkov, Polnička, Štoky), které
se utkaly systémem „každý s každým“
a konečné prvenství si pro sebe nakonec uzmuli mladí fotbalisté Dlouhé Vsi.
Kromě toho se během turnaje vedle
mezi sebou střetly tři celky (Havlíčkova
Borová, Chotěboř, Polnička) v kategorii
předpřípravek.
Během horkého sobotního dopoledne mohli diváci vidět spoustu
zajímavých zápasů se skvělými individuálními i týmovými výkony. Mladí fotbalisté (ročníky narození 2012 a mladší)
urputně bojovali o góly i body do tabulky a opravdu bylo čemu tleskat.
Se stejným zápalem hrály i předpřípravky tří klubů (většinou ročníky

2014 a mladší), které sice nebojovaly těj Kysilko ze Ždírce a cenu fair play zíso body do tabulky, ale děti hrály dokud kal Daniel Háněl z Přibyslavi.
mohly a i na jejich výkonech byl vidět
Ale upřímně řečeno, o žádné body
obrovský zápal do hry. A i ti úplně nej- pořadatelům opravdu nešlo. Důležité
menší obdrželi nezbytné poháry.
je, že se na hřišti sešla spousta dětí, kteKonečnou tabulku mladší přípravky ré žijí fotbalem a na hřišti jsou ochotné
bez „ztráty kytičky“ ovládla Dlouhá Ves, nechat opravdu všechno. A o to jde.
která ve svém středu měla i nejlepšího
Jakub Janáček
hráče turnaje Matyáše Kunáška. Vítězové si
domů odvezli krásný pohár a tašku plnou dobrot (stejně jako ostatní
týmy).
Velkou radost domácím trenérům, rodičům
i divákům udělal jeden
ze dvou borovských
týmů, který obsadil konečné druhé místo, na
pomyslném bronzovém
stupni se umístil ždírecký Tatran.
Nejlepším brankářem turnaje se stal Ja- HOLKY TAKY. Na zeleném pažitu se během turnaje O pohár
kub Luncar z Přibyslavi, KHB kromě chlapců ukázala také spousta šikovných děvčat.
nejlepším střelcem Ma- Foto: Jana Šnajdrová
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

10. 7.
2021
31. 7.
2021
7. 8.
2021
7. - 10. 8.
2021
3. - 5. 9.
2021

18:00

15:00
cca
21:00

PŘIVÍTÁNÍ BĚŽCŮ Z BRIXENU,
informace str. 5
BOROVSKÁ DESÍTKA,
pozvánka str. 2
HAVLÍČKOVA MLÁDEŽ,
více informací na str. 13
LETNÍ KINO,
pozvánka str. 2
HAVLÍČKOVSKÉ OSLAVY

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

PŘÁNÍ

Sebastien Venc se narodil 17. dubna
2021 přesně o půlnoci (00.00) s váhou
4,12 kg rodičům Tomášovi (pochází
z Havlíčkovy Borové) a Marii Vencovým.

SBĚRNÝ DVŮR

Dne 24. 6. 2021 oslavila paní Jiřina
Puchýřová 70. narozeniny. Přejeme jí mnoho
zdraví, životního elánu a spokojenosti.
Syn Radek s rodinou.

V
červenci
bude
otevřen sběrný dvůr vždy
ve středu a v sobotu
od 10 do 12 hodin.

UPRAVENÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Od 13. června je upravený jízdní řád linky 600300.
Spoj 600300/6 nově vyjíždí z Havlíčkovy Borové o pět minut dřív, tzn.
v 6.40 hodin, neboť bude obsluhovat zastávku Chotěboř, Bílek. Tento spoj však
NEJEDE od 1. července do 31. srpna a od 27. do 29. října. Kvůli vysokému počtu
cestujících na spoji 840125/3 bylo nutné zajistit obsluhu zastávky v Bílku před
8. hodinou tak, aby nedocházelo k přeplňování autobusu jedoucího ze Ždírce
nad Doubravou do Chotěboře.
Spoj 600300/206 je zcela novým spojem pro období prázdnin – jezdit
tedy bude od 1. července do 31. srpna a od 27. do 29. října. Vyjíždět bude
z Havlíčkovy Borové v 6.45 hodin a neobsluhuje zastávku Chotěboř, Bílek.

Josífek Šidlák se narodil 24. května
mamince Veronice Šidlákové a tatínkovi
Jiřímu Zvolánkovi. Vážil 2,93 kg a měřil
49 cm. Doma se na něj moc těšil bráška
Jiřík. Přejeme celé rodině hodně zdraví
a pohody.

POUŤOVÝ JARMARK BYL REKORDNÍ

O pouťové neděli 20. června se konal již po druhé v sokolovně charitativní
jarmark. Kolem třicítky prodejců nabídlo své zboží zhruba čtyřem stovkám
návštěvníků, kteří přicházeli od ranní 9. hodiny až do pozdního odpoledne.
Organizátorky Aneta a Marie Holcmanovy i tentokrát připravily tombolu, do níž
věnovali věci jak prodejci, tak lidé z obce, městys a podobně. Organizátorky všem
velice děkují! Na tombole a dobrovolném vstupném se vybralo nádherných
22.526 korun, z nichž polovina půjde do mateřské školky a polovina Veronice
Šidlákové na kompenzační pomůcku pro Josífka. Prodejci byli velmi spokojení,
ke konci část z nich už ani neměla co prodávat, a doufejme, že spokojení byli
i návštěvníci, někteří z nich totiž přijeli i ze Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu
či Světlé nad Sázavou.
Hana Tonarová

Matoušek Nevole se narodil 29. května
rodičům Lence a Josefovi Nevolovým.
Vážil 3,81 kg a měřil rovných 50 cm.
Doma se na malého brášku těšili
sourozenci Filípek, Tonička a Vojtíšek.
Celé rodině přejeme hodně zdraví
a rodičům ať dělají děti samou radost.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2021
3. - 6. 7. 2021

Chládek Tomáš - Sázavská 427, Habry, tel.: 777 730 557

10. - 11. 7.

Veletová Veronika - Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou, tel.: 777 121 044

17. - 18. 7.

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

24. - 25. 7.

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

31. 7. - 1. 8.

NEOBSAZENO

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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Matěj Bohuslav

Dana Zelenková

Jakub Žák

Anna Solničková

Samuel Sláma

Anna Solničková

Lucie Holcmanová

Tomáš Benc

Aneta Jiráková

Jan Burian

Lucie Hájková

9. třída

2012 - 2021

Matyáš Sláma

Jan Zvolánek

Mgr. Marek Kotrč
třídní učitel

Mgr. Martina Brychtová
ředitelka školy

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Pasování na čtenáře v knihovně vyvrcholilo pro prvňáčky ochutnáním Senáže byly začátkem června v plném proudu i v borovské Zemědělské
dortové knihy. Foto: Klára Vencová
a. s. Foto: Martina Brychtová

Při slavnostní poutní mši svaté se v kostelíku sv. Víta konalo první svaté Přípravné nedělní pouťové utkání starších žáků proti Mírovce.
přijímání. Foto: František Ondráček
Foto: Linda Burianová

Letošní svatovítská pouť se vydařila, dorazilo víc lidí, i atrakce byly Jarmark v sokolovně navštívilo o pouťové neděli odhadem
rozmanitější, a také počasí bylo velmi teplé. Foto: Jakub Janáček
350 nakupujících. Více na str. 14. Foto: Jakub Janáček

Sedmáci zkoušeli projekt profesní rozmanitosti, třeba dřevařinu, elektro
a další. Více na str. 8. Foto: Martina Brychtová
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Letošnímu focení školních dětí v parku přálo počasí, fotografoval je
Martin Halama. Foto: Jakub Janáček

