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Stavba Vysočiny,
str. 7

Mlýn v Oudoleni,
str. 8

Fotbalová příprava zahájena,
str. 17

Směle kupředu bylo heslo Karla Havlíčka Borovského v březnu revolučního roku 1848. A právě to zvolila docentka Magdaléna Pokorná a Společnost
Národního muzea Matice česká jako název nové výstavy o „našem“ Karlu Havlíčkovi. Expozice byla otevřena poslední květnový víkend v zámku
v Malči a Borováci byli u toho. Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Letos si připomínáme 200 let od
narození našeho nejvýznamnějšího
rodáka. Bylo by dobré se nad jeho
odkazem zastavit. Proč to píši? Protože
na městys bylo podáno anonymní

trestní oznámení. Již v minulém roce
bylo vedeno několik útoků na městys
přes různé instituce. To, že mi takovéto
počínání připomíná temné doby
bývalého režimu, nezastírám. Karel
Havlíček Borovský by asi koukal, že
i po dvou násilných režimech je stále
v někom tolik nenávisti. Takovéto
počínání poškozuje městys a jeho
občany.

Vím, že 99 % z nás se chová
racionálně. Přijdete se zeptat, jak a co
plánujeme, proč to či ono stavíme, jak
se financuje. Jsou situace, kdy se vám
něco nelíbí, a to je pochopitelné, nikdy
se nezavděčíme všem, ale snažíme se,
aby většina z vás chápala naše kroky
a rozhodnutí zastupitelstva.
...pokračování na str. 3
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HUDEBNÍ FESTIVALy

HROŠENÍ
na pláži rybníku Řeka v kempu Moře, Krucemburk

TrETÍ a ctvrtý víkend v cervenci

16-17.7. + 23-24.7. 2021
KAMELOT
Pavlína Jíšová + BABABAND
CHRPA Chrudim MILKEATERS Wild West
Jaroslav SAMSON Lenk ŽALMAN a spol.
OMIŠBAND Eva BLONDÝNA Suková Hřích
Epydemye
MAZZEC
Luboš Javůrek a spol.
Horizont ISARA VODÁCI Žofie Kabelková
Acoustic Irish
Faux Pase Fonet
Early Times
Fukanec JUDr. Ivo Jahelka JAUVAJS Apalucha
Vojta "Kiďák" Tomáško Mc Millan´s Brothers
Předprodej i za benefity od zaměstnavatelů !
vstupné, harmonogram, e-shop
a další info na www.hroseni.cz

partnerem obcerstvení i tomboly - Jack Daniels
Domovským partnerem a spoluorganizátorem je SDH a Městys

OBRAZEM
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...pokračování ze str. 1

Vše vám vysvětlujeme, kdykoli
si můžete přijít postěžovat, vždy se
snažíme vám vyjít vstříc a situaci
vysvětlit, a když to jde, zjednat
nápravu. Většina z vás na druhou
stranu chápe, že ne vše se dá vyřešit
teď a hned, a že to, co třeba zažíváte
při opravách a rekonstrukcích v rámci
svých domácností, je pak v rámci obce
o mnoho komplikovanější a náročnější.

KOMPOSTÉRY

Aby vše nebylo černé, tak v průběhu
června si budete moci vyzvednout
kompostér. Na pořízení 74 ks těchto
nádob jsme získali 85 % dotaci od
Státního fondu životního prostředí.
Jak si kompostér vyzvednout? Ti, kteří
ho mají objednaný, si mohou přijít
na úřad ve stanoveném termínu 2.,
9. nebo 16. června mezi 7. a 10.
hodinou. S referentkami podepíšete
smlouvu o výpůjčce a pak si ho zajdete
vyzvednout k Pavlíčkům na dvůr. Tam
vám ho předá pan Kučera. V případě, že
nemáte odvoz, tak po dohodě vám jej
obecní pracovník odveze domů.
Kompostér vám bude zapůjčen
na 5 let a poté přejde do vašeho
majetku. Životnost nádoby by měla být
20 let. Od vás budeme potřebovat ještě
jednu důležitou věc. Až si kompostér
nainstalujete na své zahrádce, tak ho
vyfotíte a fotku nám pošlete na email
nebo přinesete na úřad. Jsme povinni
doložit poskytovateli dotace, že je
nádoba využívaná. Věřím, že nového

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

MĚSTYS OPATROVNÍKEM

V polovině května proběhlo stání
u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě,
kam byl přizván i zástupce Městyse
Havlíčkova Borová. Rozhodnutím soudu
byl městys ustanoven opatrovníkem
osobě omezené na svéprávnosti.
Bohužel se nenašel nikdo z rodiny, kdo
by chtěl funkci opatrovníka nadále
vykonávat. Soud nenalezl žádnou
vhodnou osobu, kterou by ustanovil
opatrovníkem, a proto jmenoval
jako veřejného opatrovníka obec.
S tímto rozhodnutím samozřejmě
nesouhlasíme, avšak zákon výslovně
stanovuje, že jmenování veřejného
opatrovníka není vázáno na jeho
souhlas.

UDAVAČSTVÍ NA VZESTUPU

Vážení spoluobčané, v minulých
Borovských listech jsem vás informoval
o nevhodném chování některých lidí,
a to jsem ještě netušil, co nás čeká
v květnu.

pomocníka na vaší zahrádce oceníte
a bude vám dobře sloužit.

STAVBA KANALIZACE

V Horní obci je hlavník kanalizace
položen a zároveň s ním i nový hlavník
vody s novými přípojkami. Akce to
nebyla jednoduchá, ale za spolupráce
obce, občanů a stavební firmy se
podařila. To, že nás potrápila spodní
voda, nebudu ani psát. Své by vám
mohli vyprávět spoluobčané přilehlých
nemovitostí. Nyní jsou v plánu poslední
dvě ulice, Polní a Dlážděná. V Polní
se musí přeložit také hlavník vody
a u Dlážděné uvidíme, až kopneme
do země. I zde musíme očekávat, že
to bude velice náročné. Proto prosím
o trpělivost a pomoc.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem občanům, kteří nám pomáhají
a neházejí klacky pod nohy. Poslední dva
roky jsou investičně náročné, ale jedná
se o akce dlouhodobě připravované,
někdy až čtrnáct let. Proto trestní
oznámení haní práci více zastupitelstev.
Každý má právo vyslovit nesouhlas, to
je v pořádku. Ale je absurdní, že kvůli
tomu musel být na dva dny uzavřen
úřad a v konečné fázi to nejvíce poškodí
běžné občany. Proto si dovoluji vyzvat
k uklidnění situace, protože nikomu to
nic dobrého nepřinese. Velkým vzorem
je pro mě profesor Pafko, s nímž jsem
měl tu čest podat si ruku. Někdy si
jeho rozhovory vyhledejte a přečtěte.
Jsou pro mne nadějí, že mnoho velkých
českých osobností i přes to všechno, co
Ze všech stran slyšíme, co nám
covid vzal nebo v čem všem nás omezil.
Jednu věc nám doba covidová přinesla.
Tou věcí je tříbení lidských charakterů.
Je to dozajista dáno frustrací, ale
především omezením společenských
kontaktů a s tím souvisejícím dostatkem
času na přemýšlení. A tak se lidé začali
projevovat ve své plné přirozenosti.
Začátkem května nás na úřadě
navštívil příslušník Policie ČR z Oddělení
hospodářské kriminálky z Havlíčkova
Brodu s tím, že k nim došlo oznámení
o podezření z trestné činnosti na Městys
Havlíčkova Borová. Byli jsme vyzváni
k doložení dokumentace a pozváni
k vysvětlení do Havlíčkova Brodu.
Většina dokládané dokumentace je
volně dostupná na webových stránkách
obce. V současné době čekáme na
výsledek šetření.
Z důvodu dohledávání a kompletace
požadovaných dokumentů byl Úřad
městyse dva dny uzavřen. Jedná se
o ubohý krok ubohého člověka nebo
skupiny lidí, kteří svým hloupým
jednáním neublížili mně, starostovi
nebo zastupitelům, ale ostatním
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se děje kolem, stojí nohama pevně na
zemi a svými názory nás spíš spojují,
než rozdělují.
Přemysl Tonar, starosta

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
30. 4. 2021
11 478 774,74
338 200,33
260 553,67
21 109,41
20 506,19
214 455,40
2 136 446,00
2 960 150,00
17 430 195,74

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období duben - největší příjem
- daň z přidané hodnoty ve výši
515.876,- Kč.
Za období duben - největší výdaj
- stavební práce na ČOV ve výši
2.776.247,75 Kč.

spoluobčanům, kteří v tyto dny
potřebovali na úřadě něco zařídit.
Ano, udavači a donašeči, i takoví lidé
mezi námi jsou. Svým počínáním uvrhli
naši obec zpět do 50. let minulého
století, kdy se vládnoucí straně podařilo
za přispění těchto udavačů rozervat
život na vesnicích. Zapomněli však
na to, že takové počínání nepřinese
nikomu nic dobrého, protože ten, kdo
sází trny, růže nesklidí.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

Z-BOX Havlíčkova Borová,
Pivovarská 124 (parkoviště)
Již v provozu.
Každý den 00:00 - 23:59
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 6. 5. 2021

Omluveni: Ing. Martin Benc, Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Josef
Nevole
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 12-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 10-0-2 (Michaela
Chlubnová, DiS., Ing. Karel Tonar)
ZM schválilo program jednání. 12-0-0
ZM schválilo záměr podání žádosti o dotaci na dovybavení

novostavby MŠ Havlíčkova Borová z MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
12-0-0
Městys Havlíčkova Borová žádá v rámci výzvy „MAS Havlíčkův
kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
III“ o dotaci na dovybavení novostavby MŠ. Tento projekt je
podmíněn dotací MF ČR: Novostavba MŠ Havlíčkova Borová.
Je možnost získat 95 % z předpokládané částky 2 milionů
korun.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20. 5. 2021

Omluveni Ing. Martin Benc, Ing. Jaroslav Blažek, David
Burian, Milan Štefáček, Ing. Josef Nevole, Zdeněk Štěpán

ZM schválilo ověřovatele zápisu. 9-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 9-0-0
ZM schválilo program jednání. 9-0-0
V 19.15 dorazil Ing. Jaroslav Blažek.
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 4111/1,
v k. ú. Havlíčkova Borová dle konceptu GP 950-14/2021
(vypracovaného Josefem Bruknerem, Nížkov 258,
592 12 Nížkov), Jaroslavu D. z Havlíčkovy Borové za cenu
300,- Kč/m2. 10-0-0
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 4111/2, v k. ú.
Havlíčkova Borová dle konceptu GP 950-14/2021, manželům
Ing. Lukáši S. a Mgr. Janě S. z Havlíčkovy Borové za cenu 300,Kč/m2. 10-0-0
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 4111/3, v k. ú.
Havlíčkova Borová dle konceptu GP 950-14/2021 Přemyslu
T. a Markétě G. z Havlíčkovy Borové za cenu 300,- Kč/m2.
8-0-2 (P. Tonar, J. Geist)
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 4111/4, v k. ú.
Havlíčkova Borová dle konceptu GP 950-14/2021 Blance J.
z Havlíčkovy Borové za cenu 300,- Kč/m2. 10-0-0
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 4111/5, v k. ú.
Havlíčkova Borová dle konceptu GP 950-14/2021 manželům
Michalovi P. a Ing. Janě P. z Havlíčkovy Borové za cenu
300,- Kč/m2. 10-0-0
ZM schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 4112/2, v k. ú.
Havlíčkova Borová dle konceptu GP 950-14/2021 Radkovi Š.
a Andree P. z Havlíčkovy Borové za cenu 300,- Kč/m2. 10-0-0
Pozemky se nacházejí v lokalitě U Vodárny za plánovanou
komunikací k budoucímu zázemí fotbalového hřiště
a koupaliště. Podobných drobných pozemků k rozprodání
občanů bude po ukončení obnovy katastrálního operátu
více. U těchto dotčených pozemků již pozemkové úpravy
proběhly. Do smlouvy bude vloženo věcné břemeno na
vedení sítí. Diskutovalo se, zda bude možné komunikaci
k vodárně opatřit veřejným osvětlením. Mluvilo se i o záměru
vybudovat u hřiště U Vodárny zázemí pro školní činnost
v případě, že bychom získali dotaci.
V 19.43 přišel Ing. Josef Nevole.
ZM schválilo prodej domů čp. 41 a čp. 188 v k. ú. Havlíčkova
Borová (jako celek) žadatelce Daniele H. z Jitkova za kupní
cenu 853.590,- Kč a pověřuje starostu sepsáním a podpisem
kupní smlouvy. 11-0-0
ZM Havlíčkova Borová rozhoduje vybrat jako nejvhodnější
nabídku u veřejné zakázky „NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ
ŠKOLY HAVLÍČKOVA BOROVÁ – 2021 – TDI“ nabídku
společnosti Pavel Bureš, IČ 72959657, Chelčického 1005,
580 01 Havlíčkův Brod, z důvodu, že nabídka tohoto
uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy
mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem.
Cena díla je 545.000 korun bez DPH. 11-0-0
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Doručeny byly dvě nabídky, osloveny celkem čtyři subjekty.
V případě, že nedostaneme dotaci na novou MŠ, bude zřejmě
další vypsána koncem letošního roku z IROPu.
ZM Havlíčkova Borová rozhoduje vybrat jako nejvhodnější
nabídku uchazeče u veřejné zakázky „DODÁVKA VODOMĚRŮ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ“ nabídku společnosti KADENVODOMĚRY, s.r.o., IČ 60930985, a schvaluje uzavření smlouvy
mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem.
11-0-0
Vybrána byla firma s ultrazvukovými vodoměry, životnost je
16 let a po šesti letech budou znovu ocejchovány, vodoměry
mají uvnitř baterii. Při výběru nebyla rozhodující cena.
ZM schválilo Směrnici Městyse Havlíčkova Borová č. 1/2021
k zadávání zakázek malého rozsahu zadávaných Městysem
Havlíčkova Borová. 11-0-0
Směrnice rozlišuje čtyři kategorie zakázek podle druhu
a ceny. Do 100.000 korun schvaluje starosta, případně
místostarosta. Do půl milionu Rada městyse a do dvou
milionů pak pouze zastupitelstvo městyse. Směrnice byla
vypracována ve spolupráci s kontrolním výborem.
ZM schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
s názvem „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ HAVLÍČKOVA
BOROVÁ“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
a schvaluje zadávací dokumentaci. 11-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi pro výběr dodavatele
stavebních prací na akci „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ“ ve složení: David Burian, Ing. Josef
Nevole, Přemysl Tonar, Jiří Halama, Ing. Karel Šmíd, Jiří Geist.
11-0-0
Starosta uvedl, že je nutné rozhodnout, zda komunikace po
obci opravíme, i když bychom na ně nezískali dotaci a zda si
městys v tom případě půjčí cca 10 milionů korun. Poptat se
můžeme Města Přibyslav či Kraj Vysočina, případně některou
z bank.
Peníze máme pouze na zapravení výkopových rýh, ovšem
komunikace jsou poškozeny v celé šíři a bylo by ji potřeba na
řadě míst opravit kompletně. Navíc dopravní oddělení PČR
nezkolauduje stavbu, pokud nebudou výkopy zaasfaltovány.
Pouze částečné zaasfaltování však dlouhodobě nevydrží.
Výběrové řízení je však potřeba vypsat již nyní, abychom
mohli v případě, že získáme dotaci, zahájit opravy v září či
říjnu letošního roku.
ZM bere na vědomí přezkoumání hospodaření Městyse
Havlíčkova Borová za rok 2020.
ZM schválilo Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová
za rok 2020. 10-0-1 (M. Chlubnová, DiS.)
ZM schválilo řádnou účetní uzávěrku za rok 2020.
10-0-1 (M. Chlubnová, DiS.)
ZM schválilo rozpočtové opatření 2/2021. 11-0-0
Jde o nákup potrubí na stavbu kanalizace.
Ulice Polní: starosta informoval, že příbuzní plk. Stránského
si již nepřejí, aby se znovu hlasovalo o přejmenování Polní
na ulici Plk. Stránského, a proto navrhl v diskuzi názvy –
K Podstráni, Na Skalce, Na Skalách, což jsou pomístní názvy
v oblasti obvyklé. Zastupitelé se shodli, že je třeba do příštího
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zastupitelstva jasně stanovit, které ulice případně budou
novým názvem pojmenovány.
Různé:
Místostarosta Ing. Nevole Josef informoval přítomné, že se
městys i přes svůj nesouhlas stal opatrovníkem místního
občana, z čehož vyplývají nové povinnosti.
Místostarosta dále sdělil, že bylo podáno trestní oznámení na
Městys Havlíčkova Borová na Územní odbor služby kriminální
policie a vyšetřování Havlíčkův Brod. Oznámení bylo vedeno
i proti některým dalším místním subjektům, občanům.

Vedení městyse podalo vysvětlení a prozatím doložilo
vyžádané podklady, které budou postoupeny na Okresní
státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě. Místostarosta
uvedl, že o dalších podrobnostech z důvodu probíhajícího
vyšetřování nemůže hovořit. V případě, že mu to bude
kriminální policií dovoleno, bude občany o této skutečnosti
informovat v Borovských listech.
Příští jednání
10. 6. 2021.

zastupitelstva

starosta

předpokládá

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 21. 4. 2021
Omluven Ing. Josef Nevole
RM schvaluje Smlouvu se společností Zásilkovna s.r.o.,
IČ 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň,
o umístění automatu sloužícího k vydávání a podávání zásilek
Z-BOX v Havlíčkově Borové. 4-0-0
RM schvaluje Dohodu o ukončení příkazní smlouvy se
společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ 27504514,

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. 4-0-0
RM schvaluje žádost Ing. arch. Tomáše Kotlíka, IČ 76134563,
Wolkerova 1886/41, 586 01 Jihlava, o souhlas s přístavbou
ke stávajícímu RD, Polní 384, Havlíčkova Borová a souhlas se
zřízením nového sjezdu - s napojením na místní komunikaci,
místo stavby par. č. 628 a 4183/4 v k. ú. Havlíčkova Borová,
investor: manželé Ing. Michal Š. a Mgr. Lenka Š. z Havlíčkovy
Borové. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 29. 4. 2021
Omluven Milan Štefáček
RM schvaluje prořezání stromů v aleji U Vodárny a u kostela
sv. Víta v Havlíčkově Borové. 4-0-0

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. 4-0-0
RM schvaluje aktualizaci ceníku služeb (doprava, půjčení
lešení, lavic, objednání velkoobjemového kontejneru). 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)

DRUHÝ POUŤOVÝ
JARMARK

Kolem třicítky prodejců s bohatým sortimentem se těší
na pouťovou neděli 20. června do Havlíčkovy Borové. Proč?
V sokolovně se bude konat druhý pouťový jarmark, a to od
10 do 17 hodin.
„Na své si přijde každý, kdo do sokolovny dorazí. Dámy
ocení šité věci, výrobky z fimo hmoty, možnost modeláže
nehtů, bižutérii či šperky, babičky třeba keramiku a perníčky
či háčkované věci, děti a pány jistě zaujme řezbář a jeho

dílnička, a nikdo určitě nepohrdne občerstvením – kromě
běžné kávy, čaje a cukroví bude v nabídce i maso a další
laskominy,“ prozradila organizátorka Aneta Holcmanová,
které pomáhá její tchýně Marie Holcmanová.
I tentokrát bude vstupné dobrovolné a chybět nebude
ani tombola, do níž budou přispívat jak prodejci, tak mohou
jarmark podpořit i místní občané a podnikatelé. Výtěžek
celého jarmarku bude použit na dobrou věc přímo v obci,
konkrétní účel zveřejníme v červenci. Sponzorské dary
mohou lidé nosit přímo k Anetě Holcmanové do Polní
376 nebo na úřad městyse do 10. června. Loni dostala
bezmála 20 tisíc korun místní mateřská škola.
Hana Tonarová

VAŠE CHOBOTNIČKY JSOU V PORODNICI U APOLINÁŘE
Věříme, že mnozí z vás zaznamenali distanční dílnu
na výrobu chobotniček uspořádanou spolkem Trojháček.
V dubnových Borovských listech jste si přečetli poděkování
od organizátorů, ale poděkovat bychom chtěli i my, rodiče
Mikuláška, a to nejen vám všem, kteří jste se zapojili, ale
i Trojháčku za nápad a realizaci dílny.
Mikuláš se narodil na konci ledna v porodnici U Apolináře
na začátku 30. týdne těhotenství, tedy o 11 týdnů dříve
a patří do kategorie těžce nezralých novorozenců, kterých se
v České republice rodí přibližně 850 ročně. Jeho urychlený
příchod na svět nás všechny překvapil, a tak i jméno dostal až
za pár dní, tak trochu symbolicky. Najdete v něm označení pro
nedonošené miminko – kulíšek. Nás i Mikuláška tedy čekala
dlouhá cesta, než společně vyrazíme na procházku. Každé
předčasně narozené miminko na své cestě jednotlivými
odděleními dostane jednu až dvě chobotničky, jež jsou s ním
po celou dobu, ať už v inkubátoru nebo ve vyhřívaných
postýlkách, a miminko si je odnáší domů.

„Dle výzkumu, který v Dánsku proběhl, bylo zjištěno, že
chapadélka chobotniček připomínají předčasně narozeným
miminkům pupeční šňůru. Miminka mají tendenci k úchopu
a tím, že mají chapadélka při ruce, netahají si za zavedenou
sondu či jiné hadičky. Cítí se bezpečněji, jsou klidnější a tím
pádem jsou také stabilnější a lépe prospívají.“ (převzato
z www.nedoklubko.cz) I Mikuláš má svou zelenou a modrou
chobotničku (a nejsou z Čertovky).
Vámi vyrobené chobotničky jsme dovezli do porodnice
U Apolináře a předali na oddělení: Neonatologická jednotka
intenzivní a resuscitační péče (JIRP a JIP) jako poděkování
za záchranu a péči našeho syna. Všem lékařům a sestřičkám
zůstaneme vděčni a vám z celého srdce děkujeme, že jste
svým dílem přispěli v boji všech kulíšků. Má to smysl.
Děkujeme.
Michaela a Zdeněk Frűhbauerovi
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SLOVO
HEJTMANA
KDYŽ JE KRAJ
PARTNEREM OBCI
Po celou dobu existence Kraje
Vysočina má jeho vedení snahu
pomoci v rámci svých možností obcím
napříč celým regionem s financováním
rozvojových projektů i volnočasových
aktivit. Vedení kraje si uvědomuje, že
právě obce a jejich aktivní obyvatelé
dělají kraj krajem a že především
vzájemná spolupráce vede k rozvoji
a kvalitnímu životu na Vysočině. Proto
se kraj snaží svou dotační politiku ke
všem partnerům nastavit pokud možno
velkoryse a štědře.
Ze statistik vyplývá, že od roku
2011 pomohl Kraj Vysočina obcím
a městům na svém území částkou
vyšší než tři miliardy korun. Jen loni
rozdělil v rámci své dotační politiky
municipalitám téměř půl miliardy
korun, kterou uvolnil ze svých vlastních
účtů. Zhruba 200 miliónů z této částky
bylo rozděleno mezi města a obce
prostřednictvím Fondu Vysočiny.

V letošním roce je vedení kraje
připraveno prostřednictvím Fondu
Vysočiny rozdělit v rámci 29 programů
prozatím více než 264 miliónů
korun. Z toho v 16 programech jsou
oprávněnými žadateli i obce, celkem
mohou získat z tohoto dotačního zdroje
až 215 miliónů korun. Zatímco některé
dotační tituly jsou obcím šity přímo na
míru – například program Venkovské
služby, kde letos rozdělíme 7 miliónů
korun, Obnova venkova Vysočiny
s připravenými 70 milióny korun
nebo Stavby ve vodním hospodářství
s částkou 76 miliónů korun, v jiných
programech jsou obce okrajovými
žadateli a většinu projektů předkládá
jiný typ žadatelů, například neziskové
organizace, které však své aktivity také
směřují ke zlepšení života v konkrétních
spádových oblastech měst a obcí.
Zásadním partnerem je Kraj Vysočina
historicky pro sbory dobrovolných
hasičů. V letošním roce mezi ně rozdělí
27,8 miliónu korun – na akceschopnost,
prevenci, ale i na pořízení nového
vozového parku.
Pro úplnost je třeba ještě zmínit,
že Kraj Vysočina je partnerem obcí
nejen po finanční stránce. Kraj má ve
svém vlastnictví 4,5 tisíce kilometrů

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
zve v pátek 25. června 2021 v 15 hodin
k hasičské zbrojnici všechny malé i velké na

DĚTSKÝ DEN
S HASIČI

Připraveny jsou soutěže s hasičskou tematikou.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
6
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komunikací II. a III. třídy. Páteřní
silniční síť kraje je přirozeně součástí
městských okruhů i průtahů obcí.
Kraj se tuto infrastrukturu snaží
udržovat, rozšiřovat, modernizovat
a také zvyšovat její bezpečnost. Letos
v rozsahu více než dvě miliardy korun.
Mezi dalšími službami, které jsou
zajišťovány pro občany regionu, je
provozování zdravotnické záchranné
služby, pěti krajských nemocnic, sítě
většiny středních škol a středních
odborných škol. Kraj objednává
dotovanou
základní
dopravní
obslužnost, na kterou jen v letošním roce
přispěje částkou vyšší než jedna miliarda
korun… a když se v obci i ve městě
lidem dobře žije, je pravděpodobné, že
uspěje v nějaké zajímavé soutěži, kde
výhra může představovat nejen vítanou
publicitu nebo zvýšený zájem turistů,
ale i zvýšení příjmů v obci v podobě
finanční odměny. Letos Kraj Vysočina
vyhlásil soutěž Rok života v obcích Kraje
Vysočina, kde si mezi sebou vítězné
obce rozdělí celkem 200 tisíc korun.
A o těchto skvělých místech pro život
budu psát příště.
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
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TŘI BÝVALÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SE ÚSPĚŠNĚ ZAPOJILI DO
STUDENTSKÉHO PROJEKTU STAVBA VYSOČINY,
DVA Z NICH SE DOSTALI AŽ DO SAMOTNÉHO FINÁLE
Co všechno se může stát za čtyři
roky z pohledu studenta střední školy?
Není to zase tak dlouhá doba, ovšem
i během čtyř let se člověk mění – dospívá,
chytá rozum, chce se něco naučit – to
je můj pocit ze tří usmívajících se kluků
– Tomáše Bačkovského, Pavla Kadlece
a Pavla Zvolánka. Všichni tři se chystají
v nejbližších dnech k maturitě a přišli
si se mnou popovídat o tom, jak se jim
po základní škole otevřely nové obzory
a jak je základka připravila ke studiu na
střední stavební škole.

to nutnost), v dalších ročnících přichází
velká motivace pro práci – volnost,
prostor, potenciál, fantazie, ale zároveň
i zodpovědnost a pocit pracovat na
něčem novém a vymyslet a pracovat na
tom sám. „Celá soutěž je pro účastníky
tak trochu povinná, ale zároveň jde
prioritně o mezitřídní a meziškolní
prestiž na Vysočině. Klukům výhru
samozřejmě přeju, ale kdybych vyhrál
a porazil je, vůbec by mi to nevadilo,“
usmívá se Tomáš.
Vracíme se k samotné soutěži Stavba

Jižní perspektiva multifunkčního domu, který kluci museli zpracovat do nejmenších podrobností
a ještě zařídit administrativní úkony včetně stavebního povolení. Foto: archiv studentů

Vzpomínají, jak první rok na střední
škole bývá oproti základní škole těžký.
Jednak se dostali do úplně nového
prostředí, kde skoro nikoho neznali,
jednak si možná částečně zhoršili
známky a často tyhle okolnosti byly
možná i důvodem k menší panice.
Ihned dostávám námitku od Tomáše,
který mi tyhle obavy vyvrací. „Matika
na stavebce je těžká a náročná, ale pro
mě je to impulz, čím těžší, tím ideálnější
pro to, aby se člověk posunul dál.“ Oba
kamarádi přikyvují a já se dozvídám,
že to není jenom póza, že to berou
skutečně zodpovědně.
Po základce vybírali střední školu
a na důvodu, proč právě stavební škola,
se všichni tři shodují – stavebnictví
má ducha, má směr a vývoj, není
to jednotvárná práce a je to škola
technicky zaměřená. A že to kluci myslí
vážně, jsem se přesvědčila hned poté,
protože dostávám informaci o poměrně
náročné stavebně architektonické
soutěži Stavba Vysočiny.
Pavel objasňuje, že po počáteční
tzv. realitě prvního ročníku, kdy se
rýsuje výhradně rukou (mimochodem
to nepodceňuje a sám přiznává, že je

Vysočiny a k jejím pravidlům a zásadám.
Jde o soutěžní projekt pro stavební
školy v Kraji Vysočina (Jihlava, Třebíč,
Havlíčkův Brod). Jedná se o celoroční
soutěž s pevným zadáním – v letošním
roce MULTIFUNKČNÍ DŮM HUMPOLEC
(stavba občanské vybavenosti, byty,
prostor pro dětskou skupinu). Dostává
se mi vysvětlení, v čem celoroční práce

spočívá. „Prvním krokem je obhlédnutí
místa stavby a zpracování tzv. studie
hmoty, předběžného návrhu, pak
následují konzultace s přiděleným
vyučujícím a zpracování dokumentace
územního řízení, stavební povolení,
konstrukční výkresy, pohledy, řezy,
vizualizace, technická zpráva“, popisuje
Tomáš. Překvapí mě rychlá odpověď, že
první cena 10 tisíc korun není až taková
motivace. „Konkurence a prestiž mezi
třídami a školami, to je ta hlavní hnací
síla“, neváhá s odpovědí Pavel.
Přihlášené
stavby
posuzuje
odborná
porota
nominovaná
pořadatelem.
Odborníci
posuzují
např. architektonické vyznění díla,
začlenění do prostředí, prostorové
a funkční řešení od koncepce po detail,
originalitu, kvalitu provedení stavby,
náročnost řešení, zvládnutí řemeslných
detailů, spokojenost investora nebo
přijetí veřejností.
Kluci netrpělivě čekají, jak celý
projekt skončí, nicméně momentálně
mají i jiné starosti – maturitu
a rozhodování, co bude dál. V tom
druhém už mají jasno, všichni jsou
přijati na vysoké školy. Ale i tak
dodávají, že sehnat práci ihned po
maturitě by asi nebyl problém, i když
velkou překážkou je nulová praxe. Bez
rozmýšlení se dozvídám, že na trhu
práce chybějí takové profese jako
projektant, stavbyvedoucí, přípravář.
Klukům přeji, aby se právě jejich
stavby staly tou první Stavbou Vysočiny
a aby jejich první pomaturitní kroky
vedly zase tou správnou cestou, tak
jako před čtyřmi lety z borovské školy.
Martina Brychtová

Firemní kanceláře jsou vyprojektované do nejmenších detailů včetně osvětlení, obrazů i výhledů
z oken. Foto: archiv studentů
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MLÝN V OUDOLENI PŘEŽIL VÁLKY I ZNÁRODŇOVÁNÍ A
OPĚT VZKVÉTÁ. PRO ZDEJŠÍ MOUKU SI LIDÉ JEZDÍ ZDALEKA

Mlýnů vždy bývalo po zemích
českých už odnepaměti rozeseto jako
máku. Není divu. Mlýn musel být vždy
v rozumné dojezdové vzdálenosti od
vsí a městeček, aby si lidé mohli semlít
své obilí a zajistit si tak živobytí.
I v okolí našeho městyse bývala
vodních mlýnů celá řada. Pochopitelně
jde o borovský mlýn u pivovaru, Liščí
mlýn u Železných Horek a jmenovat
můžeme také mlýn v Cibotíně nebo
Jitkově. A i v širším okolí Borové bychom
jich v průběhu staletí našli spoustu.
Nedaleko
Vepřové,
Macourova,
Žižkova Pole, Stříbrných Hor, hned
několik u České Bělé, u Starého
Ranska, Hluboké, Sobíňova, Žďírce nad
Doubravou nebo Krucemburku. Mlýn
zkrátka do české krajiny patřil. Ovšem
tyto někdy trochu tajemné budovy
u potoků a říček byly často i místy
opředenými pověstmi a pověrami,
které obvykle šířili námezdní krajánci.
I přesto k nim však neustále mířili lidé
s povozy naloženými obilím.
Postupem let však s nastupující
industrializací v drtivé většině mlýnům
ubývali zákazníci, budovy pomalu
chátraly, pustly a zanikaly. Za mlynáři,
kteří se dál drželi svého řemesla přes
všechny potíže, mnohdy udělalo
smutnou tečku znárodňování po
roce 1948. Jednou z výjimek, kterou
máme z Borové takřka na dohled
a která naopak v současnosti vzkvétá,
je mlýn v Oudoleni - už více než sto
let neodmyslitelně spojený s rodem
Kryštofků.

mlynář Jiří Kryštofek.
Kdo neví, možná
království jeho a jeho
otce na první dobrou
ani nenajde. Přece jen
svah údolíčka, kterým
protéká potok, celý
areál vcelku dovedně
skrývá.
A právě tady nám
před očima plasticky
roste příběh o tradici a
lásce k řemeslu.
Ale co si budeme
povídat.
Dveře,
u
kterých
ještě Jiří Kryštofek mladší s oceněním Český Goodwill před mlýnem, kde
vidíme klasický erb jeho předci začali pracovat už před první světovou válkou. Mlýn byl
zdejšího
podniku, jako první v republice po revoluci navrácen do privátního vlastnictví.
vám
neotevře Foto: Jakub Janáček
zrovna
princezna
a za sebou necháváte otisky stop na
z Troškovy pohádky, tu tady úplně podlaze v bílém poprašku, jen ten
nečekejte.
dojem sílí. Skoro jako by to tu všechno
„Tak jdeme dovnitř, ne,“ říká svým bylo schválně, snad připravené pro
typickým tónem zarostlý mlynář Jiří natáčení dobového filmu. Za takové
Kryštofek mladší.
aranžmá by mnozí retro designéři
A pane otče, bude historika o tom, zaplatili hříšné peníze.
kterak zdejší vodník pomohl mlynáři
Princezna tu sice není, vodník, který
v boji proti vrchnosti, skoro se mi chce tu prý kdysi hrával na půdě s čerty karty,
položit otázku už u vchodu.
taky ne, ale kouzelný vnitřek mlýna
Ne, neblýská se to tu naleštěnou opravdu je.
čistotou. Pytle plné mouky jsou vedle
závaží různé hodnoty vyskládány u stěn, Genius loci
Tohle je prostě typický genius loci,
v koutech místy zaprášené pavučiny,
nářadí prostě položeno tam, kde je dýchne na vás řemeslná minulost. Cítíte
nejvíc potřeba, košťata pověšená na poctivou práci celých generací a fakt,
zdi, nad hlavou bytelné stropní trámy. že právě toto je něčí život. A možná
Uvnitř se rozléhá zvuk pracujících ani dnešní mladší mlynář by sám ještě
strojů, okolo připravené prázdné pytle před pár lety nevěřil, že se mlynářství
Tradice ukrytá pod hrází
a při pohledu proti oknu vidíte ve stane jeho obživou. Koutkem oka při
U budovy pod hrází ve středu vsi (jak vzduchu poletující moučný prach, který rozhovoru vidíme, jak zamlklý otec
jinak než pod mlynářským rybníkem) pouští dovnitř lehce matné světlo. bere o kus dál – schovaný za jedním
nás vítá prozatím nejmladší oudoleňský Ve smokingu dovnitř raději nechoďte z klepajících se strojů – bělostnou
a oprášit se mouku do dlaně, podrobně ji zblízka
po návštěvě zkoumá a hodnotí. Je to jasné. Tady
p r o s t ě prostě žádnou sériovou výrobu bez
a l e s p o ň duše nečekejte.
trochu musíte.
První po revoluci
Co naplat.
„Když jsem byl mladší, tak mě to
A
l
e
asi
opravdu nenapadlo. Musel jsem
zároveň máte
se
k
tomu časem prokousat,“ směje
pocit, že to
se
Jiří
Kryštofek mladší. Stalo se. O své
všechno sem
práci
teď
mluví se zápalem a jiskrou.
vlastně patří,
Už
několik
let od svého otce každý den
že to takhle
přece
má nasává mlynářské znalosti a zkušenosti.
být. Opravdu. A že je co předávat. Žádost o stavbu
Toho dojmu mlýna je známa už před polovinou
se nemůžete devatenáctého století (a podle
zbavit. Když dokumentů dobře víme, že mlynářům
pak stoupáte v Cibotíně a Železných Horkách se
po
strmých to sice pranic nelíbilo, ale protesty
d ř e v ě n ý c h u vrchnosti nezabraly) a jeden z předků
schodech do současných mlynářů – Alois Kryštofek
Útroby oudoleňského mlýna mají svůj vlastní a silný genius loci.
dalšího patra kupuje oudoleňské stavení v roce 1913.
Foto: Jakub Janáček
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„Víte, že náš mlýn byl po revoluci jako
první vrácen soukromým majitelům?“
ptá se s hrdostí v hlase náš průvodce.
Díky jeho dědovi Aloisi Kryštofkovi,
který se o znovuobnovení provozu
zasloužil, tak mlýn přečkal i čtyři desítky
let znárodnění. Stroje se zaprášenými
výrobními štítky i dávno zaniklých firem
tu tak spokojeně klapají (i když mlýnské
kolo stroje už dávno nepohání) od
čtyřicátých let minulého století a ani po
letech na ně mlynáři nedají dopustit –
třeba na výtah, který mouku převáží po
jednotlivých podlažích.
„Tradiční technologie mletí výrazně
zvyšuje kvalitu výsledného pečení
a rozdíl v chlebu z této a jiné mouky
zaručeně poznáte. Za tím si stojím,“
zdůraznil mladý mlynář.

Lidé, pečte!

Přestože na vás ve všech patrech
zhluboka dýchá tradice a letitá historie,
nových trendů se mlynáři rozhodně
nezříkají. Oudoleňský mlýn má nové
webové stránky, je aktivní i na sociálních
sítích. Majitelé se snaží zákazníkům
vyjít vstříc, návštěvníky ochotně
provedou a seznámí s technologiemi.
Jako v muzeu. A pokud si potřebujete
pro mouku zajet, zavolejte si, určitě se
s nimi dohodnete.
Hlavními produkty pak jsou žitné

ČERVEN 2021

mouky
(chlebová,
c e l o z r n n á ,
výražková), pšeničné
mouky
(chlebová,
celozrnná,
hladká)
a špaldová mouka.
Jako
doplňkový
prodej tu pak nabízí
i polohrubou a hrubou
mouku. Zeptejte se
hospodyněk, zájem
je v poslední době
opravdu velký. Možná
jeho zvýšení přišlo
i z důvodu, který
byste možná nečekali. Pokračovatel mlynářského rodu ve svém království. Jak sám říká,
se do vztahu k řemeslu přeci jen trochu prokousat. Foto: Jakub
„V době covidu musel
Janáček
a opatření, která
s ním byla spojena, začali lidé doma nominovat podnikatele, kterých si váží
péci ve velkém,“ usmívá se Jiří pro jejich přístup k práci a poctivost.
Kryštofek. Jeho domněnku zákazníci při Jirka nám to skromně zamlčuje
koupi jen potvrzují. Mouka z Oudoleně a plaketu z galavečera vytáhne až na
prodávaná zpravidla v pytlících po přímý dotaz.
pěti nebo deseti kilogramech se stala
Lidem se zachovávání tradic, kterých
velmi oblíbenou. Přidanou hodnotou bývá v naší zemi už pomálu, evidentně
je i fakt, že zdejší mlynáři využívají při líbí a oceňují je. A to je dobře.
mletí lokální zdroje. „Zpracováváme
Příběh o vodníkovi, který pomohl
obilí výhradně od místních zemědělců,“ v boji proti vrchnosti, jsem nakonec
důrazně říká Jiří. To jde mlýnu ke cti.
neslyšel. Ale slyšel jsem příběh
Ostatně jejich práce se nedávno o minulosti, o práci a o mlýnu, kam
dočkala i oficiálního ocenění. Mlynáři lidé jezdí už 180 let. Klidně si ho někdy
z Oudoleně uspěli v projektu Český poslechnu znovu.
Jakub Janáček
Goodwill, kam může veřejnost

ZA HAVLÍČKEM SE VYDALI BOROVŠTÍ DO MALČE

Na odpoledne poslední květnové soboty pozval Borováky do zámku
v Malči jeho majitel – Václav Macháček
Rieger. Jeho předek František Ladislav
Rieger byl jen o tři roky starší než „náš“
Karel Havlíček, ale ve veřejném životě se obě výrazné persony 19. století
mnohokrát potkaly. Záměrem pořadatelů bylo Borovské „za Riegrem“ dovézt
a jejich historické propojení jim představit. Plánovali jsme to téměř půl roku
a s panem Macháčkem vyladili program
na maximum.
Kromě historického exkurzu jsme
chtěli lidem nabídnout především zámeckou expozici, zámecký pán ovšem
popotáhl celý program o další zásadní
body. S docentkou Pokornou a Maticí
českou (nakladatelská instituce vznikla
v roce 1831 na popud Františka Palackého a dodnes funguje jako Společnost
Národního muzea) domluvil vytvoření
výstavy na počest Karla Havlíčka i osobní přítomnost paní docentky a ještě
pozval svého kamaráda, písničkáře Jaroslava Hutku, aby nám zahrál pár písní.
Docentka Magdaléna Pokorná z Historického ústavu Akademie věd ČR
mimochodem v minulosti úzce spolupracovala s profesorkou Jaroslavou
Janáčkovou, která z Havlíčkovy Borové
pochází. Ocenila, že jako první uvidí no-

vou výstavu o Havlíčkovi v Malči právě
Borovští. „Má to velkou symboliku. Nevím, jaký by byl Havlíček bez Borové, ale
bylo to místo, ke kterému se hlásil, bylo
pro něj velmi důležité,“ řekla v úvodu.
Právě docentka Pokorná s kolegy již
nějaký čas postupně vydává Havlíčkovu korespondenci. Nyní jsou vydané tři
svazky, čtvrtý je připravený, pátý a šestý
by měl následovat.
Jak je tedy Havlíček a Rieger propojený? „Když přišel Havlíček jako mladý
student do Prahy, velmi rychle získal
kontakty na lidi, kteří v tehdejší vlastenecké společnosti něco znamenali – a
to byl především František Palacký. Pro
mladého kluka byl asi morálním vzorem, vzhlížel k němu i proto, že měl velké organizační schopnosti a vliv ve společnosti,“ doplnila docentka Pokorná.
Od Františka Palackého vede už přímá cesta k Františku Ladislavu Riegrovi, kterému Maleč patřila. Není známo,
zda Havlíček vůbec někdy v Malči byl,
ale každopádně ho s Riegrem pojilo
přátelství a rozuměli si lidsky i politicky.
Oba byli liberálové, souzněli v názorech
na budoucnost Rakouska, na veřejné působení, mnoho spolu zažili jako
poslanci ve Vídni a spolu také z Vídně
v roce 1848 utíkali. „Vazba se promítá
i do korespondence či novin, když se

Havlíček Riegra zastával či psal o jeho
působení v říšské radě. A pamětníci
dokonce vzpomínali, že to byl Rieger,
komu se líbila Julie Sýkorová, ale nakonec to u Julie vyhrál Havlíček a na
Riegra zbyla Palackého dcera,“ dodává
s nadsázkou Magdaléna Pokorná.
Na výstavě Směle kupředu (což bylo
Havlíčkovo heslo v březnu 1848), která
bude v malečském zámku přístupná do
konce srpna, nechybí panel o dětství
v Borové. Expozice se dotýká i druhého Havlíčkova života, který začal jeho
smrtí a týkal se toho, jak ho v následujících letech kdo vykládal, jak si ho kdo
přivlastnil a jak byla nezřídka jeho slova
zdeformována.
„Havlíček ukazoval lidem, že je potřeba nebýt nečinný, lhostejný, apatický, zahleděný do sebe, ale že je potřeba
uvědomovat si svou zodpovědnost za
celek, a to narážel i na zodpovědnost
voličskou. V roce 1848 probíhaly několikery volby a Havlíček apeloval na lidi,
aby šli k volbám a volili s rozumem, ne
tak, jak jim kdo řekne. Aby volili lidi rozumné a praktické do Prahy, do Vídně
pak vzdělané,“ uzavírala svou řeč docentka Pokorná.
Děkujeme za krásné odpoledne
a snad se do Malče zase někdy vrátíme.
Hana Tonarová
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Budoucím prvňáčkům nechceme zůstat dlužni motivační část zápisu, proto
plánujeme, že pro ně jejich příští třídní učitelka a současní deváťáci nějakou
akci s předškoláckými aktivitami pravděpodobně připraví. Paní učitelky v MŠ
i rodiče budou včas informováni.
Mgr. Jana Žáková, výchovný poradce

561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz
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Ve dnech 19. a 20. dubna 2021 proběhl zápis k povinné školní docházce,
letos už podruhé bez přítomnosti dětí. K zápisu se dostavili rodiče 13 dětí,
z toho pro 3 předškoláky podali žádost o odklad povinné školní docházky.
Ředitelka těmto žádostem vyhověla, a tak v září v naší škole přivítáme
10 nových žáků. Těšíme se na ně!

561 202 089 - sborovna, 093 družina

Nejkrásnější jarní měsíc květen
nám letos moc nepřál. Počasí nám
často znepříjemňovalo pobývat venku
a pozorovat, co se právě děje v přírodě.
Naopak velmi dobrou zprávou bylo, že
se 10. května vrátily do školky zbývající
děti. Do třídy Dráčků k předškolákům
přibyli mladší kamarádi a ti nejmenší
zaplnili třídu Žabiček. Všichni máme
radost, že se zase vracíme k normálu
a že si Dráčci i Žabičky do konce školního
roku školku ještě naplno užijí.
Již od začátku školního roku se
předškoláci ve třídě Dráčků soustavně
připravují na vstup do I. třídy. Pracovních
úkolů a povinností mají opravdu mnoho
a někdy musí svoje mozečky pořádně
zaměstnat, aby se vše podařilo. Nelehká
doba, kterou všichni prožíváme, už
podruhé nedovolila dětem prožít
naplno jejich velký den, a to zápis do
ZŠ. Přesto všechno předškoláci pracují

ROČNÍK

Kolik prvňáčků nám v září přibyde?

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna

NOVINKY
ZE ŠKOLKY
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pilně, s velkým nasazením a určitě i
rádi. Popřejme jim, aby svoje zkušenosti
a dovednosti, které postupně ve školce
získali, ve škole dobře prodali.
Dopoledne plné kouzelných úkolů
si vychutnávalo pouze 9 předškoláků.
A hned od rána v převlecích pracovali
jako praví čarodějové a čarodějky kreslili pavučiny, vařili šumivý lektvar
a závodili na košťatech. Na zahradě
jsme nakonec jednu čarodějnici upálili
a zazpívali jí písničku o 5 ježibabách.
Tradiční stužkování předškoláků
letos proběhlo opět bez přítomnosti
druhých osob. Devíti Dráčkům jsme
připnuli stužku a naši malou slavnost
jsme strávili vyprávěním, tancováním
a nakonec sladkým občerstvením
(maminka Filipa upekla pro děti
lentilkový dort). Kromě nových zážitků
si děti odnášely domů i dárečky,
za které děkujeme úřadu městyse
a ředitelce školy.
Také ve třídě Žabiček se práce rozjela
naplno. První společné chvíle trávily
děti vyprávěním o tom, jak prožívaly

dlouhých 10 týdnů doma se svými
rodinami. Nezapomněly ani na svátek
maminek a dodatečně jim vyrobily
přáníčka. Jaro a práce na zahrádce bylo
další téma, které rozvíjely vyprávěním,
písničkami a výtvarnými a pracovními
činnostmi. A protože s jarem souvisí
domácí zvířata a jejich mláďata,
vypravily se Žabičky za některými
zvířátky – měly možnost vidět selátka,
káčátka, jehňátka, telátka, krávy a býky.
To byl zážitek!
Ve dnech 4. - 5. a 11. - 12. května
probíhal v budově MŠ zápis dětí na
školní rok 2021/2022. Stejně jako
loni formou předání žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání. Žádost
podalo celkem 15 zákonných zástupců.
Jelikož se vzhledem k epidemiologické
situaci nemohly děti ve školce
porozhlédnout a pohrát si, všem
jsme poslali domů dárečky (tužkovník
a pexeso), a jak jen to bude možné,
připravíme pro nově přijaté děti
adaptační dny.
Kolektiv MŠ

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
hledá
UČITELKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
hledá
VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Nástup možný od 1. 9. 2021.

Nástup možný od 1. 9. 2021.

Požadujeme
potřebné vzdělání pedagogického směru,
dobré komunikativní a organizační schopnosti,
nadšení pro práci s dětmi.

Požadujeme
potřebné vzdělání pedagogického směru,
dobré komunikativní a organizační schopnosti,
nadšení pro práci s dětmi.

Nabízíme
smysluplnou a zajímavou práci,
platové ohodnocení dle dosažené praxe,
pracovní úvazek.

Nabízíme
smysluplnou a zajímavou práci,
platové ohodnocení dle dosažené praxe,
pracovní úvazek.

Kontakt:
Životopis s motivačním dopisem zasílejte na e-mail:
zs.hborova@seznam.cz nebo telefonicky kontaktujte
ředitelku školy Mgr. Martinu Brychtovou
na telefonním čísle 724981333 do 15. června 2021

Kontakt:
Životopis s motivačním dopisem zasílejte na e-mail:
zs.hborova@seznam.cz nebo telefonicky kontaktujte
ředitelku školy Mgr. Martinu Brychtovou
na telefonním čísle 724981333 do 15. června 2021
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PŘIJÍMAČKY ANEB NAŠI DEVÁŤÁCI SE NEHROUTILI !
Přijímací zkoušky deváťáků na
střední školy a páťáků na víceletá
gymnázia
hýbou
každoročně
rodinami, školami i celou společností.
V posledních letech je MŠMT
zajišťuje ve spolupráci se vzdělávací
agenturou
CERMAT
(Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání).
Ta pro přijímací řízení připravuje
jednotné
přijímací
testy
z českého jazyka a literatury
a z matematiky, popř. i jiné.
Žáci se s přijímacími zkouškami
vyrovnávají různě – někdo je bere
lehkovážně, někomu připadají snadné,
jinému obtížné, někdo se hroutí. My,
učitelé, žáky samozřejmě chápeme.
Vysvětlujeme jim ale i to, že tréma,
obavy i případný neúspěch k životu
prostě patří. A že také platí okřídlené
„štěstí přeje připraveným“. A oni se
připravovat mohou, protože i školy jim
tuto možnost – často velmi kvalitní –
zprostředkovávají.
Poměrně klidné vody přijímacího
řízení v posledních dvou letech zčeřila
covidová situace. Už loni se posouval
termín přijímacích zkoušek a navíc byli
loňští deváťáci poškozeni tím, že konali
přijímačky pouze v jednom termínu.
Letos byla situace podobná – opět
posunuté termíny, naštěstí zůstaly dva.
Poměrně dlouho trvající online výuka
bohužel nahrála méně zodpovědným
žákům a především jejich rodičům.
Po přijímacích zkouškách se
rozpoutala velmi bouřlivá diskuze
na téma „obtížné přijímačky, těžká
matematika, složitá geometrie, náročné
texty v češtině“. A to všechno navíc
s útoky na školy a učitele: oni nenaučili,
oni nezajistili, oni se nepostarali…
V naší škole jsme se všichni – deváťáci,
učitelé i rodiče – postavili k přijímačkám
zodpovědně, a tak si troufáme tvrdit,
že se nás výše uvedená kritika netýká!
Posuďte sami, jak naši deváťáci
přijímačky vnímají:
- Paní učitelky a paní ředitelka nás
připravily úplně na všechno, co se
mohlo v testech objevit.
- Testy ve druhém termínu se mi zdály
lehčí hlavně v matematice, ale celkově
si myslím, že kdo se připravoval, tak mu
to nemuselo připadat těžké.
- Během testů ani před nimi jsem nebyla
nervózní, myslím si, že mi to pomohlo
s výsledky. Bylo to fajn.
- Přijímaček jsem se obávala. Bála jsem
se, že vše zapomenu. Jelikož jsem ale
byla ze školy připravená, vše dobře
dopadlo a já se dostala na vysněnou
školu. Teď už záleží jenom na mně.
- Jsem ráda, že na naší škole probíhala
příprava na přijímací zkoušky.

- Testy mi přišly podobné. Kdybych
měla porovnat všechny testy, které
jsme si vyzkoušeli, tak v nich nic jiného
nebylo.
- Kdo se připravoval, má čisté svědomí,
kdo ne, tak ho čisté nemá.
- Na přijímací zkoušky jsme se ve škole
připravovali už od září.
- Ve škole nás dobře připravili, nic mě
v testech nezaskočilo.
- I když jsme se na přijímačky
připravovali online, tak si myslím, že
nás paní učitelky připravily dobře.
- Příprava mě moc nebavila, ale jsem
rád, že jsem tam chodil.
- Test z matematiky mi přišel podobný
jako každý rok, ale na otázku „Kolik žije
psů v nějaké ulici??“ jsem nezvládnul
odpovědět.
- Geometrické úlohy v prvním testu
mi přišly jednoduché, ve druhém byly
náročnější.
- Přijímaček jsem se hodně bála, ale
díky učitelkám si myslím, že jsem byla
připravená perfektně.
- Příprava na přijímačky ve škole byla
suprová. Rozhodně mi to pomohlo,
hlavně matematika, protože na začátku
školního roku to byla katastrofa.
- Testy z češtiny mi přišly v pořádku,
z matematiky také, ale časově jsem
nestíhala.
- Přípravu na přijímací zkoušky jsme
dělali online, ale i přes to byla velmi
dobrá. Prodloužili nám čas, což bylo
v matematice dobré, ale v češtině bylo
času moc.
- Úlohy nebyly ani zas tak moc těžké, jak
se psalo v různých diskuzích a článcích.

- Když jsme psali, vadilo mi, že ve třídě
nešly hodiny.
- Příprava na zkoušky proběhla
v pořádku a byli jsme připraveni.
- Zkoušky z matematiky byly lehčí než
z českého jazyka.
- Celou dobu jsme museli mít roušku,
takže se mi nepracovalo nejlépe.
Podpora přišla i od těch, kteří přijímací
zkoušky nedělali:
- Spolužáci měli online hodiny
a připravovali se na přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka.
- Příprava byla dobrá, opakovali všechno
učivo, aby napsali testy co nejlépe.
- Protože se spolužáci pravidelně
připravovali online, zvládli napsat
přijímací zkoušky velmi dobře.
- Průběh mojí talentové zkoušky –
kresba komiksu na vlastní slohovou
práci, test z dějin výtvarného umění
a českého jazyka, kresba postavy
z
komiksu,
modelace
postavy
z modelíny, pohovor.
V přiložené tabulce se můžete
přesvědčit o tom, jak ve třech kolech
„přijímaček nanečisto“ postupně rostla
výkonnost deváťáků. Od výsledků v 3.
kole se nijak výrazně nelišily výsledky
„pravých„ přijímaček. A je pro nás
velmi milé konstatovat, že ve srovnání
s celorepublikovými výsledky byli naši
deváťáci nadprůměrní. Máme z toho
společnou radost!
			

Deváťáci
a Mgr. Blanka Zvolánková
a Mgr. Jana Žáková, 2. stupeň

Přijímací NANEČISTO
zkoušky nanečisto
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
3. kolo
1. kolo 1. kolo 2. kolo 2. kolo 3. kolo
15. 12. 2020
24. 3. 2021
27. 4. 2021
15. 12. 2020
24. 3. 2021
27. 4. 2021
Jméno žáka

01092021
02092021
03092021
04092021
05092021
06092021.
07092021
08092021
09092021
10092021
PRŮMĚR

Čj
%

M
%

Čj
%

M
%

Čj
%

M
%

54
N
54
66
N
60
40
26
50
N
50 %

39
N
31
35
N
18
28
14
35
N
28,6 %

80
48
60
76
N
52
46
34
46
N
55,26%

68
44
52
80
N
60
56
56
46
N
57,76%

52
N
80
90
76
56
14
40
72
N
60%

76
N
66
90
96
50
26
30
64
N
62,25%
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO PO ČESKÉ
REPUBLICE DÍL TŘETÍ – PAMĚTNÍ DESKY (PRVNÍ ČÁST)
Po zmapování a popsání soch a bust Karla Havlíčka Borovského, nacházejících se na území České republiky, ve čtyřech
článcích v únorových až květnových Borovských listech, bych se v následujících dvou článcích věnoval dalším památkám
připomínajícím v tuzemsku osobnost nejvýznamnějšího borovského rodáka, a to tentokráte pamětním deskám. Ty můžeme
s jedinou výjimkou – deskou v Borové – nalézt ve venkovním prostředí, a to povětšinou samozřejmě umístěné na budovách,
ale najdeme i pamětní desku osazenou na skále nebo umístěnou
na samostatně stojícím pomníčku.
Pamětní desku, na níž figuruje jméno Karla Havlíčka
Borovského, je možno v naší zemi nalézt ve 13 městech a obcích,
a to na nejvíce místech v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji (6).
Dvě pamětní desky se nachází v Praze a po jedné pamětní desce
je pak ve městech náležejících do krajů Libereckého, Jihočeského
a Pardubického. Suverénně nejbohatším městem na pamětní
desky upomínající Borovského je pak Kutná Hora, kde několik
let žil, pracoval a veřejně působil a byl nakonec i souzen, což
připomínají celkem čtyři pamětní desky na různých místech města.
V rámci České republiky je od Borové nejvzdálenější pamětní
deskou nesoucí jméno Havlíčka deska nalézající se ve více než
130 km dalekých Sedmihorkách v Českém ráji nedaleko Turnova.
Velká mramorová pamětní deska
byla ve vstupní místnosti Havlíčkova
rodného domu čp. 163 v Borové instalována v roce 1930 v rámci příprav
otevření muzea v následujícím roce. Jejím autorem je sochař Ladislav Šaloun
a zhotovena byla v Praze na Smíchově
v kamenickém závodě bratří Mrázků.
Na desce je velmi obsáhlý text, jehož autorem je československý politik
a poslanec Národního shromáždění za
Československou národní demokracii
JUDr. Antonín Hajn. Celý text zní takto:
„TENTO DOMEK - VE KTERÉM SE DNE
31. ŘÍJNA 1821 NARODIL KAREL HAVLÍČEK ZAKOUPILA OD POSLEDNÍHO JEHO
MAJITELE - RODINY BUKOVSKÝCH DNE
25. LEDNA 1929 „OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
VE VRŠOVICÍCH“ KDYŽ BYLI JEJÍM PŘEDSEDOU JAN WIRTH A VRCH. ŘEDITELEM
KOM. RADA ZDENĚK DANNER. OD ZÁLOŽNY TÉ DOSTAL JEJ DAREM V PLNÉ
VLASTNICTVÍ HAVLÍČKŮV FOND ČESKÝCH NOVINÁŘŮ PODPŮRNÝ SPOLEK
- KDYŽ BYLI JEHO PŘEDSEDOU DR. ANT.
HAJN POSLANEC - MÍSTOPŘEDSEDOU
JAN SOUKENKA - REDAKTOR „NÁRODNÍCH LISTŮ“ - JEDNATELEM JIŘÍ PICHL
- REDAKTOR „ČESKÉHO SLOVA“ A SENÁTOR A TAJEMNÍKEM ADOLF KUNTA - REDAKTOR „SAMOSTATNOSTI“. HAVLÍČKŮV FOND ČESKÝCH NOVINÁŘŮ ZŘÍDIL
PRO PÉČI O TENTO DOMEK ZVLÁŠTNÍ
KURATORIUM - JEHOŽ PRVÝM MÍSTNÍM
ZÁSTUPCEM BYL STAROSTA MĚSTYSE
BOROVÉ PETR UCHYTIL - ŘEDITEL ŠKOL.
UDRŽOVACÍ NÁKLAD HRADÍ FOND PRO
UDRŽOVÁNÍ HAVLÍČKOVA RODNÉHO
DOMKU PŘI HAVLÍČKOVĚ FONDU ČESKÝCH NOVINÁŘŮ - JEHOŽ PRVÝMI DÁRCI BYLI PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY T. G. MASARYK A JUBILEJNÍ
FOND REPUBLIKY. VNITŘNÍ ÚPRAVU
DOMKU USPOŘÁDAL SOCHAŘ LADISLAV ŠALOUN - TVŮRCE HUSOVA POMNÍKU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚS-
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TÍ PRAŽSKÉM A PRVÉ NUTNÉ OPRAVY
VNĚJŠÍ PROVEDLI STAVITELÉ FRANT.
A INŽENÝR JOSEF KRUMLOVÉ Z CHOTĚBOŘE. TAK SE DOSTAL RODNÝ DOMEK
KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO DO
VLASTNICTVÍ A DO PÉČE NÁRODNÍ VEŘEJNOSTI - JAK O TO BYLI PO NĚKOLIK
DESETILETÍ USILOVALI MÍSTNÍ KOMITÉT
V BOROVÉ A JOZEF MIŠKOVSKÝ - REDAKTOR „NAŠICH HLASŮ“ V ČESKÉM
BRODĚ - POKLADNÍK HAVLÍČKOVA FONDU ČESKÝCH NOVINÁŘŮ“. Za německé
okupace byla uprostřed celého textu
ve snaze potlačit a nechat zapomenout
českou meziválečnou státnost zaretušována nehodící se slova „president
Československé republiky“ před nápisem T. G. Masaryk a slovo „republiky“
za nápisem Jubilejní fond. Přestože byla
tato „vymazaná slova“ na pamětní desce znovu obnovena, je dodnes patrné,
že text na pamětní desce prošel úpravou.

Havlíčkova Borová

V Havlíčkově Brodě v Kraji Vysočina
byla již v roce 1871 na Havlíčkově domě
č. 19 na hlavním (dnes Havlíčkově) náměstí slavnostně odhalena pamětní
deska. Stalo se tak tedy před 150 lety
v době, kdy v domě ještě žily Havlíčkova
dcera Zdeňka a jeho matka Josefína a
od úmrtí Havlíčka uplynulo 15 let. Tato
deska byla zasazena do středu průčelí
domu a její součástí byla i hlava Havlíčkova. Současná pamětní deska je však
z doby mnohem pozdější, neboť obsahuje údaje o úmrtí Havlíčkovy dcery
a matky, které v roce 1871 nemohly být
pochopitelně známy. Instalována byla
až po II. světové válce v roce 1946. Deska umístěná ve výšce lidské postavy je
osazena na kamenné zdi pod nárožním
arkýřem s věžičkou. Odlita byla firmou
Františka Anýže z Prahy. Pod nápisem
HAVLÍČKŮV DŮM je na zaoblené kovové pamětní desce tento text: „Z TOHOTO DOMU, KTERÝ V XVI. VĚKU BYL ZVÁN
„HANKOVSKÝ“, ODEŠEL R. 1628 JEHO
MAJITEL, MĚŠŤAN TOBIÁŠ ROLAND,
LUTERÁN, DO VYHNANSTVÍ. OD ROKU
1832 SE STAL DŮM MAJETKEM MATĚJE
HAVLÍČKA, KUPCE Z BOROVÉ. JEHO SYN
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ, POLITICKÝ
BUDITEL NÁRODA, ZDE ŽIL, STUDOVAL
A SEM SE RÁD VRACÍVAL. PO NÁVRATU
Z RUSKA R. 1844 ZAPOČAL ZDE SVOJI
BUDITELSKOU ČINNOST. V OTCOVSKÉM
DOMĚ HLEDAL UKLIDNĚNÍ PO RUŠNÉ
NOVINÁŘSKÉ ČINNOSTI V PRAZE A V
KUTNÉ HOŘE. ZDE BYL 16. PROSINCE
1851 ZATČEN. ZE SVÉHO VYHNANSTVÍ
V BRIXENU SE SEM VRÁTIL 13. KVĚTNA
1855 S PODLOMENÝM ZDRAVÍM, NĚKOLIK DNÍ PO SMRTI SVÉ ŽENY JULIE.
PRVNÍ VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST TU
BYLA R. 1862. R. 1871 BYLA ZDE ZASAZENA PAMĚTNÍ DESKA. R. 1872 ZEMŘELA TU HAVLÍČKOVA DCERA ZDEŇKA, R.
1884 HAVLÍČKOVA MATKA. V DOMĚ,
KDE LÁSKA, PRÁCE A SLZY BYLY DOMO-
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VEM, JE TRVALE UCTÍVÁNA HAVLÍČKOVA PAMÁTKA.“. Havlíčkova rodina vlastnila tento pozdně gotický dům, který
následně prošel renesanční přestavbou
a v druhé polovině 19. století novogotickou úpravou, téměř 50 let, a to až do
roku 1880, kdy jej ovdovělá matka Karla
Havlíčka prodala Městské spořitelně.

Havlíčkův Brod
Vazbu na rodinné vlastnictví nemovitosti má i deska na domě čp.
24 ve Velké Losenici, ležící rovněž v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou.
Z Velké Losenice a přímo z této venkovské usedlosti totiž pocházel otec Karla, kupec Matěj Havlíček, který se po
sňatku s dcerou sládka z Horní Cerekve
Josefínou Dvořákovou přestěhoval do
Borové. Deska samotná byla odhalena 19. června 1938 a je osazena nad
vstupními dveřmi podlouhlého stavení
přiléhajícího k hlavní silnici procházející
obcí. Jejím autorem je táborský sochař
Jan Vítězslav Dušek. Pod Havlíčkovým
reliéfem je krátký text: „ZDE OD NEPAMĚTI DO R. 1820 ŽILI PŘEDKOVÉ KARLA
HAVLÍČKA BOROVSKÉHO“.

osadit skálu ve zdejším lese mramorovou pamětní deskou s textem „ZDE
SKLÁDAL KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
SVOJI DUMKU. NA PAMÁTKU STOLETÉHO VÝROČÍ 1921 / * 31./10.1821. /
† 29./7.1856.“. Deska byla instalována
z iniciativy místního Sokola a slavnostně odhalena na třetí výročí vzniku republiky dne 28. října. Nachází se tedy
na místě, kde Havlíček o prázdninách
roku 1841 napsal báseň plnou smutku
nad poněmčenou kulturou a upadajícím českým jazykem. Desku lze nalézt
jihovýchodním směrem od středu obce
na skalním útvaru z rulového masivu
značeném v mapách jako Vršek, mezi
místními obyvateli spíše známém jako
Havlíčkův vršek. Ten pak mimochodem se svými 631 m. n. m. leží v téměř
stejné nadmořské výšce jako borovský
kostelík. Původně byl vrch se skálou
s pamětní deskou porostlý smrkovým
lesem, ovšem zřejmě v důsledku soudobé kůrovcové kalamity byl v nedávné
době částečně odlesněn, a tak se skalní
útvar opět stal viditelnou krajinnou dominantou.

Dumka na batelovském vršku:
Umírá slunéčko, umírá,
když padá za hory do Němec, umírá;
Šumava naše zkrvácená
toužebně za sluncem do Němec pozírá.
Klekání nad námi doznívá,
klade se navěky do hrobu vlast šírá;
od řeky k řece, z hradu k hradu
mlha se smutkovým závojem prostírá.
Umírá národ můj, umírá,
andělé strážci uletují, umírá;
života knihu lidu mému
Hospodin na věky, na věky zavírá.
Poslední vlasti syn
zoufale lyru svou o stěnu opírá;
žalozpěv dozněl, se zdi letí
za vlastí do hrobu pěvec sám i lyra.
Umírá, umírá, umírá,
již padá za hory do Němec, umírá;
Šumava naše zkrvácená
toužebně za sluncem do nebes pozírá.
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text: „STARÁ POŠTA – ZDE SE ZASTAVIL
16.XII.1851 NA CESTĚ DO VYHNANSTVÍ
K. HAVLÍČEK BOROVSKÝ“ odkazující na
skutečnost, že dostavník přepravující
Borovského zde na cestě do Brixenu
přepřahal koně.

Počátky
Poslední Havlíčkovu pamětní desku
v Kraji Vysočina nalezneme v Humpolci
na Dolním náměstí na domě č. 252.
Na místě tohoto domu stávala dříve
budova bývalé radnice, z jejíhož okna
promluvil Havlíček v revolučním roce
1848 ke shromáždění občanů jako
právě zvolený humpolecký poslanec do
Ústavodárného říšského sněmu. V roce
1906 k uctění památky 50. výročí jeho
úmrtí zde o K. H. Borovském přednášel
dr. Karel Kramář, pozdější první
ministerský předseda vlády ČSR. Dnes
zde stojí budova z konce dvacátých let
20. století a sídlí v ní Česká spořitelna.
V roce 1935 byla na této budově mezi
výlohami v přízemí odhalena pamětní
deska připomínající Havlíčkův projev.
Na desce samotné je pod Havlíčkovým
bronzovým reliéfem od akademického
sochaře Josefa Šejnosty, datovaným již
rokem 1925, text: „Z TOHOTO MÍSTA
– BÝVALÉ RADNICE – DNE 15.VII.1848
PROMLUVIL K OBČANSTVU KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ JAKO POSLANEC
ŘÍŠSKÉHO
SNĚMU
ZA
OBVOD
HUMPOLECKÝ“.

Velká Losenice
Městys Batelov na Jihlavsku v Kraji
Vysočina, který Karel Havlíček v mládí
navštěvoval, když sem jezdíval ke své
tetě Františce na letní prázdniny a později i za svým přítelem, farářem Janem
Slavíkem, vzdal poctu borovskému rodákovi přesně před 100 lety, tedy v roce
1921. Místní občané vnímali Havlíčkův
blízký vztah k jejich obci, a tak nechali

Batelov
Další pamětní deskou na Karla
Havlíčka v Kraji Vysočina je deska ve
městě Počátky v okrese Pelhřimov.
Umístěna je na průčelí barokního měšťanského domu č. 30 v rohu Palackého
náměstí při ulici Na Hradbách, který
dříve sloužil jako pošta. Na desce je

Humpolec
...pokračování na str. 12
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prachem pocházejícím z dopravy zachyceným v pavučinách. Na desce je však
stále čitelný text: „V TOMTO DOMĚ NAZÝVANÉM „KRÁLOVA LÁZEŇ“ BYDLEL
R. 1848 KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A
MĚL ZDE REDAKCI SVÝCH NÁRODNÍCH
NOVIN. / SDRUŽENÍ PRO POVZNESENÍ
ZNALOSTI PAMÁTEK V PRAZE R. 1923“.

Praha – Smetanovo nábřeží
V Praze jsou k vidění dvě pamětní
desky upomínající Karla Havlíčka. První
z nich se nachází na Starém Městě na
Smetanově nábřeží nedaleko Karlova
mostu. Je umístěna ve výšce asi 4 metrů pod okny a římsou na domě č. 195/5.
Deska samotná je nevýrazná a lehce
přehlédnutelná, neboť je z černého
mramoru a dům, na kterém je umístěna,
je v poměrně úzké ulici, nadto s tramvajovým provozem, takže kolemjdoucí
mají na uzounkých chodnících přiléhajících těsně k vozovce starost spíše
o bezpečné projití, než o rozhlížení se
do výšky. Navíc je deska v současnosti
ve špatném stavu, protože je zanesena
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35 let zemřel. Umístěna je nad vstupními dveřmi ve výšce čtyři metry nad
zemí a do fasády byla dle dobového
tisku zasazena péčí Umělecké besedy.
Slavnostně byla deska odhalena 15.
května 1870. Fasáda celého domu stojícího přímo naproti Masarykovu nádraží
byla v nedávných letech opravena, což
napomohlo tomu, že deska je při pohledu na průčelí domu výraznější. Na pamětní desce je krátký a prostý vyzlacený text: „Zde zemřel dne 29. července
1856 KAREL HAVLÍČEK.“.
Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170

Praha – Havlíčkova ulice
Druhou pamětní deskou v Praze připomínající Karla Havlíčka je deska nacházející se na Novém Městě na domě
č. 1029/3 v Havlíčkově ulici. Jedná se
o ulici, která byla v roce 1896, tedy
40 let po Havlíčkově úmrtí, po něm
pojmenována. Deska je na domě, ve
kterém Havlíček v bytě svého švagra
Františka Jaroše, ve věku nedožitých

zdroj: Wikipedie; http://m.mic.muhb.cz –
sochy a pamětní desky – Havlíčkův Brod;
htt ps ://w w w. mu zeu m h b . cz/expozice/
khb-zivot-a-odkaz/;
https://www.hrady.
cz/havlickuv-dum-havlickuv-brod;
http://
volesky.com – genealogie rodinných větví;
https://pamatkovykatalog.cz/venkovskausedlost-2303086; https://regiony.rozhlas.cz/
naucna-stezka-v-batelove-pripomina-zdejsipobyt-karla-havlicka-borovskeho-7430960;
htt p : / / w w w. l i te r a r n i m u ze a . c z / ka r e l havlicek-borovsky/; https://www.pametnidesky-v-praze.cz/; HAJN, Dr. Ant. Národ o
Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův fond Jednoty
československých novinářů, 1936

120 LET STARÉ SVĚDECTVÍ O ČECHÁCH. ROZSÁHLÁ EDICE
POJEDNÁVÁ I O BOROVÉ – DRUHÁ ČÁST.

Jak jsme již v minulém vydání Borovských listů uvedli, roku 1883 začalo
nakladatelství J. Otto v Praze vydávat
rozsáhlou edici Čechy, která obsahovala celkem čtrnáct překrásných svazků. Každý z nich podrobně pojednával
o jiné části Čech a na díle pracoval zhruba čtvrt století (!) kolektiv autorů „Společnou prací spisovatelův a umělcův
Českých“ pod vedením Aloise Jiráska.
Práce se zakládala na osobním poznání a návštěvě daných míst a šlo o luxusní velkoformátovou edici s krásnými
ilustracemi. Edice se tak stala skvělým
svědectvím o podobě Čech na konci devatenáctého století i úplném počátku
dvacátého věku.
V každé kapitole je ze stránek cítit
láska autorů k vlasti, která stále spadala
pod rakouskou monarchii. Třináctý svazek, který vyšel v roce 1905, pojednává
o východních Čechách, a to včetně částí
Vysočiny až po hranice Moravy.
Autoři důkladně prošli krajinu od
Německého Brodu a Humpolce a alespoň stručně zmapovali prakticky každou zapadlou vesničku, městečko nebo
zajímavost. Na stránkách Borovských
listů vám přinášíme druhou část, která
pojednává o našem městysi. Znovu připomeňme, že tvůrci textu k nám dorazili směrem od Velké Losenice
Část 2 (doslovný přepis):
Ke kostelu stoupáme příkrou cestou
kolem pěkné fary, až octneme se na ze-
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leném palouku před hřbitovem. Pochopíme, jak nadchla Havlíčka tato stavba
prostá, dosud nedotknutá opravami
našeho věku, kolem níž jen tichý hřbitov. Stojíme plni tiché radosti a rozhlížíme se krajem. Vidíme kolem sebe zvlněnou, klidně barevnou mosaiku lesů, luk
a polí, na obzoru vystávají vyšší kuželovité hrby, na některém zřícenina. Nejste
vzrušení jako v Alpách, není vám úzko
jako v Krkonoších, usmíváte se, chce se
vám zpívat při pohledu na tu tichou krásu českého kraje.
S jiných míst, s Hochtanova, Počátek
nad Bělou, Lichnice nebo Melechova,
všude jinde snad je rozhled větší, plocha rozlehlejší, ale nikde nebudete dojati jako zde. Je nám přece
bližší Havlíček a vzpomínka na něj, jeho mládí, bližší než hrady třeba české
šlechty.
S prohlídkou kostelíka jsme hotovi brzy, ale
všude se nám neodbytně
hlásí ministrant Havlíček.
Je to starý kostel, můžeme-li věřiti starému nápisu ve farní knize, že roku
1747 nalezena na omítce
malba a nápis – Czechorod
1180 – stál již ve XII. století
zde kostel. Jisto jest, že nynější stavba pochází z konce XV. nebo počátku XVI.

století a že k ní byla věž teprve v XVII.
století přistavěna. Svědčí o tom detaily
stavební i ráz celku. Nábytek nemá valného významu, zvony jsou nové. Vracíme se kolem božích muk do městečka
a vycházíme na opačném konci. Nebudeme pokračovati však v cestě směrem k Slavětínu nebo Oudoleni a odtud
k známému již Ždírci ani do východních
lesů, kde bychom došli záhy k pramenům Doubravčiným...
Máte doma letitou publikaci s řádky
o našem městysi nebo zajímavostech
v okolí? Napište nám a společně můžeme najít způsob, jak ji zprostředkovat
i dalším čtenářům!
Jakub Janáček

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

NOVINKY
Z KNIHOVNY
ZNOVUOTEVŘENÍ
RODNÉHO DOMU KHB

S radostí oznamujeme, že Rodný
dům Karla Havlíčka Borovského je znovu
po více než půlroční pauze otevřen, a to
v plném režimu. Otevírací doba je stále
od úterý do soboty v čase 9 až 16 hodin
a v neděli od 13 do 16 hodin.
Jsme rádi, že zrovna před sezónou se
pandemická situace klidní a my pro vás
můžeme rodný domek naplno otevřít.
Nová turistická sezóna vybízí zájemce
objevovat krásy České republiky
a naše Havlíčkova Borová má také co
nabídnout. Letošní rok je pro naši obec
velmi významný. Uplyne totiž přesně
200 let od narození nejvýznamnějšího
borovského rodáka Karla Havlíčka
(* 31. 10. 1821, Borová u Přibyslavi,
† 29. 7. 1856, Praha).
Bohužel jsme neměli možnost
v předešlých měsících uspořádat žádný
z naplánovaných bodů programu, ale
věříme, že to nyní doženeme.
Základem je však stálá expozice
a ta je nyní přístupná bez omezení.
Je věnovaná především dílu Karla
Havlíčka, ale dozvíte se zde plno
zajímavých informací i z Havlíčkova
života rodinného a pracovního. Obvykle
expozicí provádí průvodce a lze ji
uzpůsobit vašim časovým možnostem
i věkovému průměru návštěvníků.
Ke vzácným předmětům v Rodném
domě patří busta Havlíčka od Ladislava
Šalouna. Je vytvořena z bílého carského
mramoru a podstavec z červeného
mramoru.
V Havlíčkově Borové je k vidění ale
více míst spojených s naším rodákem.
Na náměstí si můžete všimnout sochy
Karla Havlíčka, která zde byla odhalena
roku 1901. Cestou ke kostelu budete
z Havlíčkovy ulice míjet po levici starou
Havlíčkovu školu a pak také faru, kde
navštěvoval svoji pratetu – farskou
kuchařku Františku Rozpekovou. Na
faře rovněž trávil mnoho času s páterem
Janem Brůžkem a v místním kostele sv.
Víta malý Karel ministroval.
Rodný dům KHB nenabízí ale pouze
expozici o Havlíčkovi, v dalších částech
se nachází expozice věnovaná dalším
rodákům, a to S/Ldr Josefu Stránskému,
DFC a padlým příslušníkům 311. peruti
RAF z Vysočiny a sochaři Viktoru
Dobrovolnému.
Informace o aktuálním dění se
dozvíte na webových stránkách
www.havlickovaborova.cz, Facebooku
Památník a knihovna Karla Havlíčka
Borovského a Instagramu knihovna.
havlickovaborova. Těšíme se na Vaši
návštěvu!

CESTA EPIGRAMŮ KHB 2021

K příležitosti výročí 200 let od
narození Karla Havlíčka Borovského
vznikl projekt Cesta epigramů KHB
2021. Jedná se o cestu, při níž můžete
navštívit 91 epigramů a dostat se tak
do míst, kam byste si možná výlet
sami nenaplánovali. Navíc je to ideální
příležitost blíže poznat své okolí.
Prvních 54 epigramů se nachází přímo
v Havlíčkově Brodě, další epigramy jsou
umístěny v nedalekém okolí, další pak
Kutné Hoře a Praze.
Borová se samozřejmě do tohoto
projektu zapojila také a v našem
městysi se nachází hned dvě zastavení.
Jedno přímo u Rodného domu KHB
a druhé na náměstí. U domku si můžete
epigram přečíst v okně a na náměstí ve
výloze nákupního střediska.
Hlavní cíl Cesty epigramů KHB 2021
je prostý: připomenout si část díla
zakladatele moderní české žurnalistiky
díky břitkým, ale mnohdy stále
aktuálním epigramům. Více informací
o projektu naleznete na stránkách
www.epigramykhb2021.cz, kde lze
stáhnout přehlednou mapu putování.
Přejeme všem krásnou a naučnou
cestu.

SOUTĚŽ V KRESLENÍ ANEB CO
SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ?

Vyhlašujeme opět soutěž v kreslení!
Obrázky budou tentokrát na téma,
co Vás jako první napadne, pokud se
řekne Karel Havlíček Borovský. Své
obrázky můžete nosit do památníku
do 22. srpna. Vyhlášení proběhne
31. srpna 2021 od 16 hodin u nás
v muzeu, kde vylosujeme tři kreslíře,
kteří od nás obdrží malou pozornost.
Více o vyhlášení se dozvíte v dalších
Borovských listech.
Simona Karásková

VÝROČNÍ TURISTICKÉ VIZITKY

K výročí 200 let od narození našeho
rodáka Karla Havlíčka Borovského
si může v muzeu každý návštěvník
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zakoupit hned dvě výroční vizitky do
turistického deníku Wander Book,
které jsou připraveny právě na počest
této události. A pokud ještě nepatříte
mezi sběratele turistických vizitek
a nemáte je kam nalepit, pak není
nic jednoduššího než si u nás jeden
turistický deník zakoupit.
Klára Vencová

MALUJEME KAMÍNKY
PROTI RAKOVINĚ!

Tradiční květnová sbírka proti
rakovině se kvůli epidemické situaci
přesouvá na konec září, ale to
neznamená, že složíme ruce do klína.
Inspirováni nápadem dobrovolníků
jsme začali sbírkové kytičky malovat na
kamínky.
Existuje
facebooková
skupina
Kamínky, jejíž členové se ve volném
čase baví malováním na kamínky,
které pak umisťují na viditelné místo
ve veřejném prostoru. Někdo jiný
kamínek najde a potěší ho. Kamínky lze
přesouvat a přemisťovat na jiná místa,
a to i vzdálená. Tak se stane, že váš
kamínek z místa, kam jste ho umístili,
může doputovat až na druhý konec
republiky.
Pokud se chcete připojit a podpořit
s námi Ligu proti rakovině, stačí najít
oblázek, použít vhodné barvy nebo
fixy a namalovat sbírkovou žlutou či
oranžovou kytičku se zelenými lístky
nebo přímo měsíček lékařský, kterým je
sbírková kytička inspirována. K obrázku
je vhodné připojit webové stránky
sbírky „cdpr.cz“ nebo přidat text
„proti rakovině“ nebo „Kamínky proti
rakovině“. Ideální je malovat akrylovými
barvami či fixami, a na závěr přelakovat
bezbarvým akrylovým lakem.
Na zadní stranu kamínku se v souladu
s facebookovou skupinou píše logo
Facebooku f, nápis Kamínky a vaše PSČ.
Takže v Borové by to vypadalo takto:
„f Kamínky 582 23“. Kamínek můžete
umístit někde cestou na procházku,
na výlet do okolí a podobně. Podle
PSČ si můžete dohledat váš kamínek,
až ho někdo najde, vyfotí a vloží foto
– a sledovat tak jeho cestu po
republice.
Nemáte-li fcb profil, pomoci
vám může někdo z přátel a fotku
vašeho kamínku vložit za vás.
Nebo nám ji pošlete na e-mail:
jana.mauleova@arcadia.cz.
Pokud „cizí“ kamínek najdete,
můžete opsat PSČ z něj do fcb
skupiny, vyvěsit jeho fotku
a napsat, kde jste ho našli.
Hledání je možné zadáním PSČ
do lupy. Přejeme vám radost
z tvoření i radost z nacházení!
Jitka Bajgarová,
spoluorganizátor akce

15

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ČERVEN 2021

DALŠÍ ÚŽASNÉ VZPOMÍNKY NA NOC NEVĚSTY:
KACHYŇA SI MĚ NAŠEL A JÁ MU PAK UTEKLA

Další pokračování ve sběru
vzpomínek a střípků na natáčení filmu
Noc nevěsty musíme uvést velkým
poděkováním panu Petru Křesťanovi.
Ten totiž s velkým nasazením
hodným detektiva vypátral paní Jiřinu
Strieglovou, jež na filmu spolupracovala
jako skriptka. Kdysi se mu o filmu
zmínila, ale jelikož už nebydlela v Libici
nad Doubravou, nelenil, obec osobně
navštívil a kontakt na ni pro nás sehnal.
Díky!
Jiřina
Strieglová
dnes
žije
v Mariánských Lázních a na film si
matně pamatuje. „Už je to víc než
50 let a přímo v Borové jsem byla jen
nějakých 10 až 14 dní, než jsem musela
z rodinných důvodů štáb opustit,“
vzpomínala po telefonu na dobu, kdy
jí bylo krásných 26 let. Režisér Kachyňa
si ji tehdy sám vyžádal, ale proč zrovna
ji, to se nikdy nedozvěděla. Měla však
spoustu zkušeností z filmové branže,
spolupracovala na filmech jako byly
Kdyby tisíc klarinetů, Uspořená libra,
s režisérem Krejčíkem na filmu Svatba
jako řemen, ale třeba i režisérem
Machem a dalšími, Kachyňa byl její
poslední režisér.
„Kolegové říkali, že byl docela
odtažitý a introvert, ale na mě byl
vždycky příjemný. Ani nevím, kde na
mě přišel, a já ho vlastně zklamala, že
jsem vzala tak brzy roha,“ vzpomíná
s humorem paní Jiřina.
Nejdříve se podílela na přípravných
pracích, ty trvaly zhruba 1,5 měsíce. Do
Havlíčkovy Borové se se štábem dostala

Ostřič, kameraman, režisér Kachyňa a skriptka paní Jiřina Strieglová při natáčení v Havlíčkově
Borové. Foto: archiv Jiřiny Strieglové

na podzim roku 1967, ale z natáčení si
nepamatuje prakticky nic. Vyhledala
však pro nás dvě úžasné fotografie.
„Na jedné je ostřič, kameraman, režisér
Kachyňa a já,“ popisuje Jiřina Strieglová.
Na druhé drží scénář a u stativu kamery
je vidět filmový představitel prťavého
a neoblíbeného předsedy JZD Picina.
Dodejme jen, že právě Jiřina
Strieglová byla spolu s Jiřím Veisserem
zakladateli Country Saloonu na Pilnově
statku v Libici nad Doubravou.

Velký dík patří paní Strieglové i za to,
že nám poskytla kontakt na kamarádku
z Libice nad Doubravou. Paní Květa
Saidlová totiž v době natáčení filmu
učila v borovské školce. „Nastoupila
jsem tam začátkem 60. let coby
devatenáctileté děvče. Nemám na
Borovou jedinou špatnou vzpomínku,
všichni byli moc hodní včetně ředitelky
paní Zelené,“ vzpomíná paní Saidlová,
která tehdy s kolegyněmi učitelkami
bydlela v domku na Drahotíně čp.
247 a ráda vzpomíná třeba i na učitelku
Henzlovou.
„Natáčení filmu byla pro obec
obrovská událost. S dětmi jsme se
chodili na filmaře často dívat, nikdo nás
nevyháněl, když jsme se motali kolem.
Nejživější vzpomínkou pro mě byla
scéna, jak místní babičky vedly každá
svou kravku do JZD. Pamatuji si ten
průvod od Vepřové k náměstí. Nebo si
pamatuji, jak Brejchová šla ve sněhu
bosá do statku, a že se to točilo v době
borovské poutě, protože si pamatuji,
jak mě nějaký filmový pomocník
obletoval a zval na kolotoč,“ s úsměvem
vzpomíná paní Saidlová.
Když později viděla film, na který
byla velmi zvědavá, zjistila, že to
opravdu není snímek pro každého, že je
to dost náročný film, ale tím, že v něm
vystupují známí lidé a jsou vidět známá
místa, má pro ni své kouzlo.

Jiřina Strieglová drží scénář, u stativu kamery je vidět filmový představitel předsedy JZD Picina.
Foto: archiv Jiřiny Strieglové

16

Hana Tonarová

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

ČERVEN 2021

PO DLOUHÉ DOBĚ JSME VYJELI NA HASIČSKOU SOUTĚŽ
Po dlouhé pauze jsme se začali
opět scházet a trénovat na okresní
soutěž. Když se k nám donesla zpráva,
že bude možnost závodit, neváhali jsme
a přihlásili jsme se. Bohužel byla
vypsána pouze starší kategorie, což nás
velice mrzí, jelikož v současné době
máme více mladších členů.
Trénovat jsme chodili skoro každý
den a účastnili se i mladší, které moc
chválíme. Moc nás potěšil zájem
a nadšení dětí, bylo vidět že jim hasičák
chyběl. Soutěž se konala v sobotu
22. května v Havlíčkově Brodě. Zúčastnit
se jelo naše devítičlenné družstvo
starších doplněné dětmi z mladších.
Soutěžilo se ve třech disciplínách:
požární dvojice, štafeta CTIF (tj. štafeta
s překážkami rozdělená na 9 úseků)

a požární útok. Přestože
se nám některé věci
nepovedly tak, jak jsme
chtěli, umístili jsme se
na krásném 10. místě.
Dětem velmi gratulujeme
a děkujeme jim za poctivou
přípravu a chuť zazávodit
si i v této nelehké době.
Tímto však naše schůzky
nekončí, budeme i nadále
chodit trénovat k vodárně.
Tímto zveme i ostatní děti,
které by se k nám chtěly
přidat. Přijďte se za námi
podívat k vodárně!
Eliška Hájková,
vedoucí mladých hasičů

Soutěžní tým v plné zbroji. Foto: Eliška Hájková

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA SE PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH
OPĚT ROZBĚHLA, ZÁJEM NEJMLADŠÍCH ROSTE

I přes některá přetrvávající
hygienická opatření se v květnu opět
rozběhla fotbalová příprava. Na hřištích
je již možné sportovat a hráči všech
výběrů TJ Sokol Havlíčkova Borová
začali této možnosti využívat, i když
se oficiální fotbalové soutěže na jaře
dohrávat nebudou.
Přesto se na trénincích začali opět
scházet děti i dospělí a sportovní areál
u sokolovny znovu ožil.

Starší žáci i hráči starší a mladší
přípravky se scházejí na tréninku
zpravidla dvakrát týdně (úterý
a pátek od 16.30, respektive od
17 hodin). Dobrou zprávou je fakt, že
se na zelený pažit i po dlouhé odmlce
vrátili prakticky všichni hráči. Naopak
v kategorii přípravek zaznamenali
trenéři (na rozdíl od některých dalších
oddílů) paradoxně ještě větší zájem
o fotbal a počet nejmenších fotbalistů
utěšeně narostl. Během
tréninků se tak celkem
po trávníku v danou
chvíli prohání okolo
pětačtyřiceti dětí, což je
po hubenějších letech
opravdu strmý nárůst.
Momentálně
bychom tak byli schopni
dát do soutěží nejen
družstvo starších žáků,
ale i starších přípravek,
mladších
přípravek
a dokonce i U6 (ročníky
Po dlouhé covidové odmlce se na fotbalová hřiště začaly konečně 2014 a mladší), ze
vracet také děti. Trenéři TJ Sokol Havlíčkova Borová mají radost kterých máme velkou
z toho, že na tréninky začalo chodit ještě více dětí než před radost.
nucenou pauzou. Foto: Jakub Janáček
Věříme, že děti

u fotbalu (nebo obecně u sportu)
i nadále vydrží a že je chuť a elán
neopustí.
Jako náhradou za zrušené zápasy
uvažujeme v Havlíčkově Borové (vždy
podle momentální epidemiologické
situace) o uspořádání turnaje pro
starší přípravky a mladší přípravky.
Pokud to tedy bude možné, mladší
přípravky sehrají turnaj v Borové na
pouť – v sobotu 19. června dopoledne.
Předběžně počítáme s účastní
8 – 10 týmů z mikroregionu, ale
zájem projevil například i Slavoj Pacov
z Pelhřimovska. Nechme se tedy
překvapit.
Další plánovanou akcí je nyní už
tradiční letní víkendový kemp pro děti
se stanováním a programem na hřišti.
I tato akce se však bude řídit příslušnými
opatřeními.
Mělo by vaše dítě chuť vyzkoušet
fotbal? Přijďte za námi, rádi vás uvítáme.
Bereme kluky i holky jakéhokoliv věku
a budeme moc rádi, když nám dospělí
pomohou s trénováním. Pro případné
informace volejte na 737 480 777.
Jakub Janáček

BOROVSKÁ DESÍTKA – JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK

Pořadatelé našeho běžeckého
závodu pevně věří, že letošní ročník
se bude moci uskutečnit v plném
rozsahu. Bude to tak trochu návrat
v čase, protože nás čeká vloni odložený
jubilejní desátý ročník. Závod se bude
konat poslední červencovou sobotu
31. 7. 2021 s tím, že samozřejmě bude
splňovat veškerá hygienická omezení,

která budou platit. Podrobnější
informace o závodě jsou
na
webových
stránkách
www.borovska10.cz.

On-line přihlašování začne
tradičně na začátku června.
Zbyněk Zelený, pořadatel
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
6. 6.
2021
20. 6.
2021
25. 6.
2021
31. 7.
2021

10:00
15:00

PERŠÍKOVSKÁ POUŤ
u kapličky
POUŤOVÝ JARMARK,
sokolovna, pozvánka str. 2
DĚTSKÝ DEN S HASIČI,
pozvánka str. 6
BOROVSKÁ DESÍTKA,
více informací str. 17

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

6

Rybízovna

31. 5.

7. 6.

7

Zelenýho

31. 5.

7. 6.

8

Kopaninská

31. 5.

7. 6.

9

K Vepřové

31. 5.

7. 6.

10

U Vodárny

31. 5.

7. 6.

1

U moštárny

7. 6.

14. 6.

2

Na Rozvalinách

7. 6.

14. 6..

3

Rozcestí Horecká

7. 6.

14. 6.

4

Drahotín

7. 6.

14. 6.

5

Parkoviště čp. 110

7. 6.

14. 6.

6

Rybízovna

14. 6.

21. 6.

7

Zelenýho

14. 6.

21. 6.

8

Kopaninská

14. 6.

21. 6.

9

K Vepřové

14. 6.

21. 6.

10

U Vodárny

14. 6.

21. 6.

1

U moštárny

21. 6.

28. 6.

INZERÁT

Havlíčkova Borová
zemědělská a.s.
přijme na hlavní
pracovní poměr
traktoristu. Více
informaci na
telefonním číslu
731 179 234.

Jakub Doležal se narodil 26. dubna
před polednem rodičům Marii (pochází
z Havlíčkovy Borové) a Martinovi
Doležalovým. Vážil 3,71 kg a měřil
52 cm. Doma ve Vepřové ho čekala
2,5 letá sestřička Verunka. Celé rodině
přejeme hlavně zdraví a hodně radosti
z dětí.

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

INZERÁT
Hledám člověka
na občasnou údržbu
zahrady. Roubenka
Peršíkov č. ev. 6,
tel. 602 545 221.

2

Na Rozvalinách

21. 6.

28. 6.

3

Rozcestí Horecká

21. 6.

28. 6.

4

Drahotín

21. 6.

28. 6.

5

Parkoviště čp. 110

21. 6.

28. 6.

Č.

STANOVIŠTĚ

6

Rybízovna

28. 6.

7. 7.

4

Železné Horky u pily

7

Zelenýho

28. 6.

7. 7.

1

8

Kopaninská

28. 6.

7. 7.

9

K Vepřové

28. 6.

10

U Vodárny

28. 6.

Filípek Smejkal se narodil 28. dubna
v Novém Městě na Moravě mamince
Magdě a tatínkovi Milošovi. Vážil 3,23 kg
a měřil 47 cm. Doma se na něj moc těšil
bratříček Adámek. Velmi blahopřejeme
celé rodině a rodičům přejeme, ať jim
děti dělají samou radost.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
přistavení

odvoz

31. 5.

7. 6.

Peršíkov u kulturního domu

7. 6.

14. 6.

2

Železné Horky u čekárny

14. 6.

21. 6.

7. 7.

3

Peršíkov u mostku

21. 6.

28. 6.

7. 7.

4

Železné Horky u pily

28. 6.

7. 7.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2021
5. - 6. 6. 2021

Vosiková Veronika - Lánecká 970, Světlá n. Sázavou, tel.: 606 136 302

12. - 13. 6. 2021 Coufalová Petra - Družstevní 568, Ždírec n. Doubravou, tel.: 725 583 733
19. - 20. 6. 2021 Myjavcová Aneta - Tyršova 579, Chotěboř, tel.: 735 716 782
26. - 27. 6. 2021 Havlíček Ondřej - Sázavská 427, Habry, tel.: 777 730 557
3. - 6. 7. 2021

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

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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Čím by chtěl Filípek být, je úplně jasné. Foto: MŠ

Děti ve školce zdobily srdíčka pro maminky. Foto: MŠ

Vítek a Justýnka otiskují pampeliškové listy. Foto: MŠ

K jaru patří kuřátka. Děti je moc pěkně namalovaly. Foto: MŠ

Stužkování předškoláků. Foto: MŠ

Žabičky si hrají na farmáře. Foto: MŠ

Stavba Vysočiny. Pavel Zvolánek, Tomáš Bačkovský a Pavel Kadlec (zleva) jsou v maturitním ročníku Střední průmyslové škole stavební akademika
Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě. Ačkoli je celá stavebně architektonická soutěž Stavba Vysočiny tak trochu pro studenty povinná, jde
o velmi prestižní záležitost mezi stavebními školami kraje. Celoroční práce na projektu začíná obhlédnutím místa stavby a zpracování předběžného
projektu. Pak nastává zpracování dokumentace územního řízení, stavební povolení, konstrukční výkresy, pohledy, řezy, vizualizace… Kluci netrpělivě
čekají na výsledek soutěže, a my jim držíme pěsti. A gratulujeme všem k přijetí na vysoké školy. Foto: archiv studenti
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Připravit ke startu… Devítičlenné borovské družstvo na hasičské soutěži První přátelské utkání sehrála na konci května i mladší přípravka TJ
v Havlíčkově Brodě. Více na str.17. Foto: Eliška Hájková
Sokol Havlíčkova Borová ve Ždírci nad Doubravou. Foto: Jakub Janáček

Koncem května dorazilo přes 70 kompostérů, které si budou moci Obnova splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu v Havlíčkově ulici.
objednatelé v červnu vyzvednout. Více na str. 3. Foto: Martina Brychtová Foto: Přemysl Tonar

Koncem května natáčel malý štáb ČT v muzeu rozhovor s Mgr. Ondřejem Nejen písničku Havlíčku, Havle si s Borováky v malečském zámku
Neubauerem na téma Karel Havlíček. Redaktora zajímalo, kdo Havlíčka zazpíval Jaroslav Hutka. Foto: Hana Tonarová
v mládí nejvíce ovlivnil, jaké slavnosti se tu konaly a kdy byla obec
přejmenována na Havlíčkovu. Štáb si natočil i sochu na náměstí, kostel
a faru. Zhruba dvě minuty z Borové budeme zřejmě moci vidět některou
zářijovou sobotu v pořadu Historie.cs. Foto: Simona Karásková

Dosévání fotbalového hřiště u vodárny. Foto: Přemysl Tonar

Chobotničky nejen od Borovských doputovaly do porodnice
U Apolináře, kde budou provázet předčasně narozená miminka.
Foto: archiv Michaela Frűhbauerová

