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První školní den po letech znovu uvítala budova základní školy předškoláky. Nově přebudovaná třída plně splňuje náročné požadavky, děti mají k
dispozici vlastní toalety, umývárnu i šatnu. Foto: Eva Šrámková

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Krajina se pomalu zahaluje
do pestrobarevného závoje a zima
se kvapem blíží. Pro nás to znamená
dodělat celou řadu oprav a úprav
na obecním majetku. Bohužel to bude
o něco složitější, protože kolektiv
údržby městyse je a bude nějaký čas
oslaben. Pan Kučera utrpěl při opravě
obecního majetku těžký úraz. Věřím,
že bude brzy v pořádku, a tímto mu
za celý kolektiv městyse přeji brzké
uzdravení.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V rámci Oranžové stuhy je vypsáno
výběrové řízení na dodavatele prací
„Modernizace a oprava veřejného
osvětlení
Havlíčkova
Borová“.
Celá akce bude obnášet výměnu
stávajících svítidel v ulici Pivovarská a
Havlíčkova. Hlavy světel z těchto ulic
použijeme v jiných částech městyse
a v Peršíkově a nevyhovující svítidla
odstraníme. V ulicích Pivovarská
a Havlíčkova dojde k modernizaci
osvětlení, protože zde budou
instalována inteligentní svítidla, která
umí snižovat svítivost v průběhu noci
a hlavně ušetří až polovinu nákladů na

elektrickou energii. Opravy a výměny
starých světel se zaměří především
na ulice Zahradní a Dolní, kde dojde
také k výměně nevhodných sloupů
veřejného osvětlení.

VÝSTAVBA

Stavba nové ČOV probíhá
bez větších problémů, ale i tak
nezůstáváme neteční a během
probíhajících prací se snažíme
s projektanty a dodavatelem získat
co nejmodernější a technologicky
nejlepší zařízení. Již nyní se nám
podařilo změnit průmyslové řízení
...pokračování na str. 3
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Vás všechny co nejsrdečněji zve na
1111111111111111111111111

V SOBOTU 9. 11. 2019 OD 16:45

NA NÁMĚSTÍ, ODKUD NÁSǤARTIN NA BÍLÉM KONI
POVEDE PRŮVODEM 
LAMPIONŮǤ

Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás ☺

Městys Havlíčkova Borová

vás co nejsrdečněji

zve na přednášku na téma

…aneb NENÍ NÁDOR JAKO NÁDOR
přednáší Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

v zasedací místnosti úřadu městyse
Havlíčkova Borová v 1. patře

ˇ
OSLAVY 30. VÝROCÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE
PÁTEK 15. 11.
od 20.00

RETRO DISKOTÉKA, DJ LUCKY D

ˇ 17. 11.
NEDELE
od 14.00

ˇ
RETRO MÓDNÍ PREHLÍDKA

ˇ 17. 11.
NEDELE
od 15.30

VERNISÁŽ RETRO VÝSTAVY

ˇ
retro hity, retro obcerstvení
i retro vstupné 20,ˇ
pokud prijdete
v retro kostýmu, ostatní 100,-

aneb „V ˇcem jsme chodili doma, do práce, do
kostela i na rande...“.
ˇ
Moderují Daniela Hamerníková a Jakub Janácek

proslov, státní hymna a vernisáž výstavy

„JAK JSME ŽILI PRED 30 LETY“

ˇ
ˇ
MESTYS
HAVLÍCKOVA
BOROVÁ

1989 - 2019
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tak, aby odpovídalo požadavkům
21. století, a teď řešíme „kalovou
koncovku“, která nemohla být do
projektu zahrnuta dříve. V současné
době je možné zažádat o dotaci,
z níž by bylo možné uhradit až 85 %
nákladů z celkové výše 2,5 milionu
korun. Toto zařízení by zajistilo
odvodnění přebytečného kalu až na
20procentní sušinu a tu by bylo možné
hygienizovat (zbavit patogenů a dál
s ní pracovat) v naší kompostárně.
Začala se pokládat kanalizace
ze směru od ČOV a jde o potrubí
z kameniny o průměru 300 cm. Firma
Iva Dvořáková, která má na starosti
výstavbu kanalizace, si zbudovala
zázemí pro stavbu u sběrného
dvora. Na skrytý pozemek budoucí
průmyslové zóny bude odvážena
veškerá zemina z výkopů, přetříděna
a uložena zpět nad nová potrubí.

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

PARKOVÁNÍ PO STOPRVNÍ
Vážení spoluobčané, o parkování
na místních komunikacích v naší obci,
a především tom nevhodném, bylo
v Borovských listech napsáno mnoho
článků. Přesto mi to nedá a musím
tento problém znovu zmínit. Zřejmě
i tady platí pořekadlo, že opakování
jest matka moudrosti. Velká část
našich občanů zareagovala na časté
výzvy k nápravě a zbudovala si
parkovací stání na svých pozemcích.

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
Městys Havlíčkova Borová
nabízí k prodeji
palivové dřevo.
Prodej palivového dřeva
Cena zaBorová
m3 jenabízí
400,-kKč
včetně
Městys Havlíčkova
prodeji
palivové
3
DPH.
dřevo. Cena za m je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
Dopravu
si každý zajistí
sám. si zajistí každý sám.

V případě
volejte
na tel.
V případě
zájmuzájmu
volejte na
tel. 777355028.
777355028

Na nových parcelách je již
položen hlavník splaškové kanalizace.
Dodavatelskou firmu VHST s.r.o.
čeká v měsíci říjnu pokládka dešťové
kanalizace a vodovodu.

NOVÝ VRT PITNÉ VODY

Městys ke konci září získal souhlasná stanoviska od odboru životního
prostředí v Havlíčkově Brodě k realizaci průzkumného vrtu nad vodárnou. Díky tomu se můžeme ucházet
o dotaci z ministerstva životního prostředí, která by mohla činit až 60 %
z celkových nákladů. V případě, že vrt
bude dokončen a čerpací zkoušky dopadnou pozitivně, budeme se snažit
o připojení na vodárnu. Zároveň bychom chtěli provést částečnou nebo
celkovou modernizaci technologie
úpravy surové vody. Ovšem zase jen
za předpokladu získání dotace, bez ní
není městys schopen akci realizovat.
Bohužel stále je spousta těch,
kteří svá vozidla parkují na obecních
komunikacích či dokonce chodnících.
Při průjezdu obcí se mnohde
setkáváme i s případy, že vozidla
jsou zaparkovaná na obou stranách
komunikace tak nevhodně, že
osobní auta tudy projíždějí s velkými
obtížemi. Naše komunikace nejsou
k tomuto parkování uzpůsobeny
a nechci domýšlet, kdyby v těchto
místech měla zasahovat například
hasičská technika. V nejbližší době
bude v obci zahájena stavba nové
splaškové kanalizace a každé špatně
odstavené vozidlo může být problém.
Nebuďme prosím při parkování
lhostejní a používejme zdravý rozum.

HŘBITOVNÍ KVÍTÍ
Hřbitov v Havlíčkově Borové je
v majetku římskokatolické farnosti
a je spravován městysem. Na údržbu a zlepšení hřbitova a okolí byly
v předchozích letech uvolněny nemalé finanční prostředky. Asi největší
a finančně nejnáročnější akcí bylo vybudování parkoviště a příjezdové cesty k hlavní bráně, předtím kompletní
oprava ohradní zdi. Další velkou akcí
byla výměna oplocení nového hřbitova, výstavba dlážděné cesty na novém
hřbitově a zavedení vody k márnici na
starý hřbitov. A tak bych mohl ve výčtu pokračovat dále.
Bohužel i zde se nachází místo, které je silně nevzhledné a budí odpor.
Tím místem je jáma na ukládání hřbitovního odpadu. Již dříve byly snahy
o zlepšení situace, bohužel se vše po
čase vrátilo do původních kolejí. Náhodnému návštěvníkovi se zde otvírá

NOVÁ ŠKOLKA

Na zářijovém jednání zastupitelstva se zastupitelé usnesli na variantě přesunutí trafa u sokolovny. ČEZ
Distribuce nám předložil tři varianty,
ovšem jako nejvhodnější pro rozvoj
městyse se ukázalo přesunutí trafa
dolů pod hřiště. Celý tento kolotoč
jsme nuceni podstoupit, abychom získali stavební povolení pro parkoviště,
které je zase podmínkou získání stavebního povolení pro novou školku.
A na závěr mi dovolte informaci
pro rodiče malých dětí narozených
po 5. listopadu 2018. Máte-li zájem
zúčastnit se slavnostního obřadu vítání občánků, přihlašte se prosím na
úřadu městyse, a to do 8. října.
Přemysl Tonar, starosta

opravdu odpuzující pohled. Z poloviny zaplněná jáma, z níž až k zadní
bráně sahá hřbitovní odpad. Obraz
lidské lenosti a nepořádnosti. Tady
se nabízí otázka. Proč to jinde jde a u
nás ne? Věřím, že i u nás to jde, jen
chtít. Snažme se tedy, aby místo, kde
odpočívají naši předci, bylo místem
důstojným.

HOUBAŘSKÁ
SEZÓNA VRCHOLÍ

Katastr naší obce z velké části
pokrývají lesy, proto není divu, že
se letos stal vyhledávaným místem
milovníků hub. Spousty aut u lesa
a plno lidí v lese dokazují, že u nás
houby prostě rostou. Stejně jako
před muchomůrkou tygrovanou je
však třeba se mít v našem katastru
na pozoru před nevybuchlou municí
z 2. světové války. Letošní prudké
deště a vyvrácené stromy odkryly
pozůstatky tohoto konfliktu. Během
jednoho týdne byly v okolí Borové
nalezeny tři dělostřelecké granáty.
Poprvé se jednalo o dva kusy munice
a v druhém případě byl nalezen
jeden granát. V obou případech byl
nález ohlášen na PČR a na místo se
dostavil policejní pyrotechnik, který
granáty odvezl k likvidaci. V případě
nálezu nevybuchlé munice je třeba
dbát zvýšené opatrnosti. Jde o
střelivo přes sedmdesát let staré
a ve většině případů stále funkční.
Nedoporučuje se s municí jakkoliv
manipulovat. Neodborná manipulace
může mít pro nálezce smrtelné
následky. Doporučuji nález ohlásit
na PČR a celou záležitost přenechat
odborníkům.
Ing. Josef Nevole, místostarosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 12. 9. 2019
Omluveni David Burian, Jiří Halama, Ing. Karel Tonar
Starosta Přemysl Tonar informoval přítomné o rezignaci
paní Marie Veselé na mandát zastupitele i radní. Následně
nový zastupitel Milan Štefáček složil slib.
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 9-0-2 (Zdeněk
Štěpán, Jan Vambera)
ZM schválilo program jednání rozšíření o bod Oranžová
stuha - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
veřejného osvětlení. 11-0-0
ZM zvolilo členem Rady městyse Havlíčkova Borová pana
Milana Štefáčka. 11-0-0
Na schůzi se dostavil Ing. Jaroslav Blažek
ZM schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny s ČEZ Distribuce. Jde o to,
že firma ČEZ Distribuce chce do konce roku zrealizovat
elektrické vedení v projektu výstavby 10 RD v ulici Polní.
12-0-0

ZM bere na vědomí:
Ing. Karel Šmíd se ptal, kdy se zahájí práce na stoce B a
kdy se předpokládají práce v ul. Polní. Michal Pavlas
uvedl, že firma Iva Dvořáková dodatečně objednala šachty
pro splaškovou kanalizaci a zařadila tuto stoku do svého
harmonogramu pro letošní rok, aby výkopy vymrzly.
Na kontrolním dnu se řešilo lámání skály a bylo už
vyhrabáno 50 m3 v 6té třídě těžitelnosti. Za den lze
vyhrabat a položit 6 bm kanalizace. Z důvodu hluku mají
pracovníci pracovní dobu od 7:30 do 17 hodin. Dešťová
kanalizace se umístí do hloubky 1,2 – 1,5 m, “abychom šli
po skále”, splašková kanalizace zůstane ve stejné hloubce,
aby se mohli stavebníci napojit i z případných sklepů.
Starosta informoval, že dojde ke změně projektu u dešťové
kanalizace, kde niveleta bude posunuta na hloubku
vodovodu, aby nemusela být prováděna ve skále, se kterou
projekt nepočítal. Byla objednána práce geologa RNDr.
Stanislava Březiny, aby provedl přetřídění dle skutečnosti a
podklad mohl být použit pro přepočítání více a méněprací
dle výkazu výměr. Na dalším jednání zastupitelstva bude
předložen dodatek smlouvy s realizační firmou VHST.
Místostarosta informoval o zvýšeném pohybu nákladních
aut se dřevem po obecních komunikacích - je na zvážení, zda
nevytvořit finanční rezervu na obnovu těchto postižených
komunikací. Je potřeba v budoucnu v tomto směru více
spolupracovat s Lesním družstvem obcí Přibyslav.
Pan Chlubna měl dotaz k parcelám, na jejich velikost.
Starosta odpověděl, že v projektu jsou uváděny souřadnice,
takže je možné provést okótování parcel, které byl
ochoten zajistit zastupitel Ing. Karel Šmíd. Další dotaz byl,
kolik proběhlo již jednání o parcely. Šlo o dvě jednání, na
druhém se sešlo 11 zájemců a o jednu parcelu měli zájem
dva zájemci. Jednalo se pouze o místní občany. Zastupitel
Ing. Karel Šmíd uvedl, že se objevili i zájemci, kteří mají
již postavený dům na parcele získané od městyse a chtějí
přesto další parcelu. Ing. Josef Nevole k tomu uvedl, že
si městys při prodeji parcel vymíní podmínku kteroukoli
parcelu neprodat bez udání důvodu.

4

Starosta dále informoval, že se s advokátkou Mgr. Janou
Zwyrtek Hamplovou osobně sejde a připraví znění
usnesení k záměru prodeje parcel, který by se na dalším
jednání zastupitelstva schválil a na listopadovém jednání
zastupitelstva by mohly být schváleny smlouvy budoucí,
nebo kupní. Z důvodu, aby žadatelé mohli již projektovat
a městys zároveň neohrozil záměr žádosti o dotace.
Pan Chlubna se dále zeptal, zda se bude skrytá cesta
vedoucí k parcelám od Podstránecké cesty zpevňovat.
Starosta informoval, že se jedná o nejvhodnější
příjezdovou cestu pro nákladní automobily a tato část
cesty mimo nový asfalt bude zpevněna vytěženým
kamenem z výstavby kanalizace na nových parcelách.
Do budoucna budou stavebníci poučeni, jak kamiony
navádět, aby byly ochráněny obrubníky před poničením.
Šířka zpevnění bude 5 m.
ZM schválilo záměr prodeje bytové jednotky č. 345/2 vč.
všech součástí a příslušenství, umístěná v bytovém domě
č. p. 345 v k. ú. Havlíčkova Borová v ul. Drahotín o výměře
52,79 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši
1/8 na společných částech domu č. p. 345 a na pozemku
p. č. 238/14 (orná půda) za minimální kupní cenu ve výši
818.250,- Kč. Byt je vymalovaný z nákladů obce podobně
jako předchozí, padl návrh, aby se jeden nájem vybíral jako
kauce, která by v budoucnu případně použila na uvedení
bytu do původního stavu. Zatím se podařilo prodat tři byty
za téměř 2,4 milionu korun a starosta navrhnul dát tyto
peníze na podúčet. 11-1-0 (Zdeněk Štěpán)
ZM schválilo záměr prodeje podkrovní bytové jednotky
č. 345/7 vč. všech součástí a příslušenství, umístěná
v bytovém domě č. p. 345 v k. ú. Havlíčkova Borová v ulici
Drahotín o výměře 52,32 m2 spolu se spoluvlastnickým
podílem ve výši 1/8 na společných částech domu č. p. 345
a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) za minimální kupní
cenu ve výši 770.670,- Kč. 11-1-0 (Zdeněk Štěpán)
ZM schválilo cenovou nabídku firmy Iva Dvořákova
s nabídkovou cenou 413.890 Kč bez DPH na akci
rekontrukce ulice U vodárny s realizací do 30. 9. 2019
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 12-0-0
ZM schvaluje záměr přesunutí trafostanice u sokolovny
podle varianty c) za hřiště a pověřuje starostu vyvoláním
jednání s ČEZ Distribuce, a.s. a přípravou smlouvy
o realizaci. Jedná se o dvousloupový transformátor
s poloměrem ochranného pásma 3 metry. Varianty
přesunutí: a) přeložení vrchního vedení VN do kabelu +
nová jednosloupcová trafostanice u hl. silnice (1,8 mil); b)
přeložení vrchního vedení VN do kabelu + nová kompaktní
trafostanice (domeček za 3 mil); c) nová trafostanice za
hřištěm a položení nových kabelů NN v délce asi 170 m
(1,8 mil). Nad dětským hřištěm bude vedení NN úplně
zrušeno. 12-0-0
ZM schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na stavbu „Kabelové rozvody COMA s.r.o.
v Havlíčkově Borové, 01 etapa“ dle výčtu parcel z Výkazu
délek a výměr věcného břemene v k. ú. Havlíčkova
Borová v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu
č. 887-14/2018. Sítě jsou položené, ale nezprovozněné.
12-0-0
ZM schválilo vypsání výběrového řízení na akci
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Modernizace a oprava veřejného osvětlení Havlíčkova
Borová s oslovením firem: ELPO s.r.o., ELEKTRO ŠAKO PLUS
Chotěboř s.r.o., Lumbio s.r.o. Starosta seznámil zastupitele
se záměrem vypsat výběrové řízení na modernizaci a
opravu veřejného osvětlení (VO) podél hlavní komunikace
podle vypracované projektové dokumentace. Současná
světla VO mimo hlavní silnici jsou nevyhovující, takže
záměr je sundat stávající hlavy osvětlení u hlavní silnice a
přeložit je do jiných částí obce. Kolem hlavní komunikace
by se nainstalovaly zcela nové. Realizace do 30. 8. 2020.
Sloupy VO v ul. Zahradní a Drahotín jsou v nejhorším stavu.
Zde se provede výměna včetně sloupů. Do Peršíkova se
nainstalují hlavy lamp z hlavní ulice Pivovarská, kde jsou
původní ve velmi špatném technickém stavu. 12-0-0
ZM schválilo zadávací podmínky na akci Modernizace
a oprava veřejného osvětlení Havlíčkova Borová. 12-0-0
ZM schválilo hodnotící komisi na akci Modernizace
a oprava veřejného osvětlení Havlíčkova Borová ve složení
Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Šmíd, Jiří Geist,
Ladislav Hájek. Náhradníci: David Burian, Zdeněk Štěpán,
Ing. Jaroslav Blažek. 12-0-0

Různé:
Rybník Železné Horky - Lesní družstvo Železné Horky
má záměr prodat ve výběrovém řízení Nebeský rybník
na par. č. 3000 v k. ú. Železné Horky, odhadní cena
78.260 Kč. Starosta uvedl, že by nebylo od Lesního družstva
jednotlivců Železné Horky prozíravé tento rybník prodávat,
neboť by se dal využít při pozemkových úpravách jako
retenční nádrž a místo, kde by mohlo docházet k akumulaci
vody, která přitéká z výše položených míst při deštích
do obce Železné Horky a činní zde další obtíže. Ing. Jaroslav
Blažek zastává názor, že tato plocha nemá jako poldr
smysl. Problémem je i to, že část rybníku 1/5 vlastní paní
Bořilová, jak upozornil Ing. Jaroslav Blažek. Zastupitelé se
shodli, že starosta povede jednání o případné směně.
Stavba ČOV a kanalizace - probíhá betonování stěn na čtyři
takty spodní části stavby. Do konce roku by chtěli stavbu
zastřešit. Pro vodotěsné zkoušky bude třeba 170 m3 čisté
vody. Provede se antikorozní nátěr. U kanalizace bude
jedna skupina pracovníků pracovat na kamenině podél
potoka, kde skončí u plánovaného gabionového koryta.
Další skupina pracovníků bude pracovat směrem od pana
Klementa, kde v zatáčce u pana Hájka bude nutné opravit
poškozenou dešťovou kanalizaci. Třetí parta nastoupí
o týden později a budou postupovat od pana Veselého
směrem do parku ke Stránským. Ing. Karel Šmíd se dotázal,
jak lidé budou o pracích informováni. Starosta uvedl, že
firma Iva Dvořáková, Havlíčkův Brod pojede hlavník a
ten den, co výkopy vyhrabou, je také zasypou. Průjezd
k domům bude tedy zajištěn. Starosta dále upozornil, že
v případě, kde nebude funkční uzávěr vody, budou lidé
vyzváni k výměně. Opravu přípojky provede městys a
novou zaplatí uživatel. Práce pana Krčála a zaměstnanců
městyse by nebyla občanům počítána, zaplatil by je
městys.
Manipulátor PGRLF - starosta informoval o tom, že
manipulátor bude dodán přibližně do konce října. Městys
doložil požadované doklady. Ing. Karel Šmíd se dotázal,
kdo bude stroj obsluhovat. Starosta odpověděl, že obsluhu
bude mít na starosti pan Sedlák. Dále se zvažuje, zda
někoho přijmout brigádně na zimní údržbu komunikací.
Vrt - podání žádosti na Státní fond životního prostředí.
Starosta informoval, že žádost je předložena na odbor
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životního prostředí v Havlíčkově Brodě a není ještě
vyřízena. Na průzkumný vrt bude možné žádat o dotaci
až 60 % z ceny. Městys již spolupracuje s firmou, která
zajišťuje dotace ohledně průzkumných vrtů – firma
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Kalová koncovka na čistírně - do března 2020 bude možné
ve výzvě OPŽP Státního fondu životního prostředí požádat
o dotaci na kalovou koncovku. V projektu ČOV je počítáno
s kalojemem na gravitační zahuštění max. 2,5 % sušiny.
V kompostárně lze kal hygienizovat, ale potřebujeme
20 % sušiny. Nyní by kalová koncovka vycházela na 2,5 mil
korun s dotační podporou 85%. Produkce kalu na nové
ČOV bude cca. 500 m3 kalu, který bychom museli někam
odvést na likvidaci.

Na vědomí:
Za majetkovou komisi informoval Michal Pavlas o žádosti
paní Drahoslavy E. o pronájem obecního pozemku v osadě
Peršíkov za účelem vybudování dětského hřiště. Pokud by
byl v Peršíkově založen spolek, může pak městys přispět
na vybudování hřiště.
Dále Michal Pavlas navrhl, aby technika městyse stávala
pod Rybízovnou v místě, kde bude procházet Stoka A +
přívodní kabel - směrem k ČOV, aby v ranních hodinách
nedocházelo k obtěžování hlukem U Lukšů.
Dále byli zastupitelé informováni o žádosti o finanční
příspěvek na rekonstrukci plotu pana Jakuba K., který
v obci rekonstruuje dům. Zastupitelé se shodli, aby
pan K. požádal o účelové prostředky z Fondu rozvoje
bydlení. Ing. Josef Nevole poznamenal, že v případě, že
by žadatelů bylo najednou více a budou všichni žádat o
400.000 na neobydlené stavení není městys schopen
žadatele uspokojit a doporučoval by tento příspěvek
pozastavit na dobu 5 let. Zdeněk Štěpán upozornil, že
bychom mohli tímto spoustu lidí zabrzdit v budování a
osobně by projekt nepozastavoval. Ve Fondu rozvoje
bydlení je momentálně celkem 400.000 Kč. Starosta
navrhl případné navýšení finančních prostředků ve FRB.
Pan Hoffinger, provozovatel poutí, poslal žádost o
pořádání pouti v našem městysi v roce 2020. Ing. Josef
Nevole sdělil, že se na pana Spilku, který měl původně
pořádat v roce 2019 v Borové pouť, informoval a dozvěděl
se, že pan Spilka se často zavazuje k pořádání poutí, ale
fakticky nepřijedou (15. - 16. června byla rodina Spilkova v
jiné obci). Také pan Hoffinger přislíbil, že přijde na jednání
zastupitelstva, aby vzniklou situaci vysvětlil, ale ani on
dodnes nepřijel.
Starosta dále informoval, že občané Peršíkova sepsali petici,
aby se v Peršíkově také vybudovala splašková kanalizace
napojená na ČOV v Havlíčkově Borové, a to v rámci akce
„Splašková kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“. Starosta
informoval, že se nejprve bude muset zjistit, kolik bude
stát variantní řešení proveditelnosti a začít poté shánět
finanční prostředky na realizaci požadovaného záměru.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od 3. října bude svoz komunálního odpadu (popelnic)
probíhat opět každý týden, vždy ve čtvrtek.
úřad městyse
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 30. 8. 2019

Omluven Ing. Josef Nevole
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019. 4-0-0
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku par. č. st. 153/1
(u domu čp. 72), k. ú. Havlíčkova Borová panu Miloslavu Ž.
4-0-0
RM schvaluje žádost pana projektanta Jiřího Vencálka, IČO
65753593, Velká Losenice 345, 592 11 Velká Losenice o
vybudování plynové STL přípojky a rozvodu plynu v rodinném
domě, Zelenýho čp. 169, Havlíčkova Borová dle předložené
projektové dokumentace, investorem stavby je pan Karel K.
4-0-0

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku par. č. 3147/2
panu Zdeňkovi N. 4-0-0
RM schvaluje žádost paní Lenky J. o ukončení nájemní
smlouvy v bytě č. 7 na adrese Pivovarská 110, Havlíčkova
Borová, a to k 31. 10. 2019. 4-0-0

RM schvaluje žádost pana Milana T. o ukončení nájemní
smlouvy v bytě č. 7 na adrese Drahotín 345, Havlíčkova
Borová, a to dohodou k 30. 9. 2019. 4-0-0
RM schvaluje výpověď z nájemního bytu č. 1 na adrese
Pivovarská 110, Havlíčkova Borová, paní Jany N., a to k
30. 9. 2019. 4-0-0

RM schvaluje žádost firmy Iva Dvořáková, IČO 41275276,
Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod, o povolení zvláštního
užívání silnice k provádění stavebních prací v rámci stavby
„Havlíčkova Borová splašková kanalizace a ČOV“, a to od 1. 9.
do 31. 12. 2021 (po nezbytně nutnou dobu). 4-0-0
RM bere na vědomí ohlášení opravy střechy domu (výměna
krytiny) Zelenýho čp. 37, Havlíčkova Borová - pan Ing. arch.
Jiří P.
RM bere na vědomí žádost paní Jany B. o půjčku z účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení a pověřuje prošetřením
majetkovou komisi.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 10. 9. 2019
RM schvaluje žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo
les, žadatelem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava. 5-0-0

Havlíčkova Borová“. Mezideponie bude použita na uložení
zeminy z výkopů. 5-0-0
RM schvaluje záměr podání žádosti o pokácení dřevin
rostoucích mimo les z důvodu stavby ČOV dle požadavků
stavebníka: Iva Dvořáková, IČ 41275276, Mírová 3336, 580
01 Havlíčkův Brod (č. 2.), žadatelem bude Městys Havlíčkova
Borová. 5-0-0

RM schvaluje podání ohlášení o nezemědělské využití
pozemku par. č. 4078 v k. ú. Havlíčkova Borová na dobu
trvající do 12 měsíců s následnou rekultivací, za účelem
zřízení mezideponie pro stavbu „Splašková kanalizace
(upraveno pro potřeby zpravodaje znamená, že zápis nebo usnesení ze ZM či RM je pouze minimálně upraven, někdy
zkrácen, častěji dovysvětlen a především převeden z „úředničtiny“ do „lidštiny“ tak, aby to byl souvislý text a nikoli sled
písmen, čísel a těžko odhadnutelných zkratek; celé znění je pak zveřejněno na webu městyse a lze je kdykoli porovnat
s verzí v BL)
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Píše teta z Texasu... aneb potomek lidí, co odešli za moře
Netušila jsem, že v muzeu uplatním
angličtinu, a hned v takové míře.
Všechno to začalo na konci srpna,
kdy jistá paní Rebecca Kohout
z Texasu napsala na náš email
prosbu o zaslání publikace o
Havlíčkově Borové. To, že poštovné
do Texasu vyšlo na dvojnásobek
ceny té publikace, jí vůbec nevadilo.
Byla nadšená ze své prázdninové
návštěvy Borové tak, že se chtěla o
místě, kde žili její předci, dozvědět
co nejvíce. Ti totiž údajně emigrovali
do Ameriky v roce 1901. Když jsem jí
navrhla, že by mohla napsat krátký
text o tom, co ví o příběhu svých
předků, do „místního žurnálu“,
netušila jsem, že mi hned druhý
den ráno pošle email plný nadšení,
s článkem a několika fotkami:
(Překlad z originálu emailu):
V červenci 2019 se mi splnil
můj celoživotní sen návštívit
Českou republiku a zejména vesnice
Havlíčkovu Borovou, Slavětín a
Peršíkov, kde bydleli moji předci a kde
se narodil můj dědeček. Se skupinou
dalších texaských Čechů jsem strávila
dva neuvěřitelné týdny cestováním.
Velké štěstí pro mě bylo, že jsem
narazila na skvělého řidiče, který se
stal mým překladatelem. I díky němu
jsem mohla návštívit kostel sv. Víta
a místa, odkud pochází předci mé
rodiny. Na cestu jsem byla vybavena
mapou z roku 1838, kterou jsem
si přivezla z Texasu, a při hledání
jednotlivých míst mi pomohl právě
můj skvělý řidič, který prohlásil, že je
to zázrak, že jsme našli všechna místa,
která jsem hledala.

Paní Rebecca Kohout v létě na borovském
hřbitově.

Autentický dopis, který doputoval z Peršíkova do Tesaxu v roce 1920.
Foto: archiv Rebeccy Kohout

Moji
pra-pra-rodiče,
John
Joseph Kohout a manželka Antonie
Ondráčková a rodina (z H. Borové)
odjeli do Texasu v listopadu 1901 spolu
se svými třemi dětmi: Thomasem
Johnem (mým dědečkem), Frankem
a Marií. Přistáli v Galvestonu, což
byl důležitý výstupní přístav. (Tam
přijížděla spousta českých rodin,
které utíkaly do Texasu.) S nimi přijeli
i jejich dobří přátelé, Josef a Františka
Musilovi s dětmi (z H. Borové) a
přestěhovali se do městečka Stamford
v Texasu, kde si John a Antonie koupili
farmu a rodina Musilova si otevřela
prosperující firmu na chov kuřat.
Bylo pro mě hodně vzrušující vidět
poprvé domov v Havlíčkově Borové
(čp. 120), kde se můj dědeček Tomas
John Kohout narodil v roce 1895.
Bylo mi řečeno, že dům v současné
době slouží jako moštárna. Moji další
předci se jmenovali Jakub Kohout (a
manželka Karolina Patekova - zřejmě
Pátková - pozn. redakce), což byl
švec v domě čp. 42. Kaspar Ježek
a manželka Marie Tonarová žili,
na základě rodokmenu, který
vlastním, v čp. 151 ve 30. letech
19. století. Václav Kohout a manželka
Marie Ježková žili v čp. 99 a 151 v 70.
letech 19. století. Dále se mezi mými
předky objevují jména jako Zvolánek,
Dufek a Štefáček.
Moje prababička Antonie Ondračková se narodila v domě s čp. 20 v

roce 1872 v Peršíkově, kde její rodiče, František Ondráček a Magdalena
Stránská, žili a živili se tkalcovstvím.
Moje babička, věrná svým kořenům,
mluvila česky až do své smrti, tedy
do roku 1945. Měla jsem také možnost setkat se současnou rezidentkou
čp. 20 v Peršíkově, Drahoslavou Ende,
která mi představila knihu „Obec
Peršíkov 1217-2017“. Bylo pro mě
úžasné navštívit domovy mých předků Ondráčků, kteří v tomto domě žili
od roku 1822, a zároveň poznat současné obyvatele.
Možná se divíte, proč se moje
rodina přestěhovala do Texasu a co je
přimělo opustit tuto krásnou oblast
Havlíčkovy Borové. Sama nevím, ale
odhaduji, že to byla kombinace touhy
po dobrodružství a hledání lepší
ekonomické příležitosti.
Po letošní návštěvě své ‚rodné
hroudy‘ se těším a doufám, že tento
region budu moci brzy znovu navštívit
a poznat další krásná místa, jelikož
jsem se tam u Vás cítila jako doma.
Paní Rebecca také vyzývá čtenáře
Borovských listů, kteří by jí
mohli
poskytnout
informace,
fotografie, cokoliv o její rodině,
aby ji kontaktovali na email
rebeccakohout@gmail.com.
Ivana Hamerníková, knihovnice
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Na letošní školní rok nám zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků v základní
škole a následovalo obdobné opatření jako v loňském školním roce – od
1. 9. 2019 spojení čtvrtého a pátého postupného ročníku. V základní škole se
bude vyučovat v osmi třídách devět postupných ročníků.
Aktuální počty dětí, žáků a zaměstnanců ve školním roce 2019/2020:

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

…a zase nový začátek,
tentokrát zase částečně v
novém

Ačkoliv se všeobecně mluví o tom,
že prázdniny jsou dobou školního
klidu, o naší škole to rozhodně
neplatí. I letos byl ve škole a školce
pracovní ruch, jehož výsledkem
bylo zřízení odloučeného pracoviště
mateřské školy ve škole základní
a zároveň i povýšení kapacity dětí
v mateřské škole z 39 na 40 dětí. Ve
třídě MŠ Pivovarská je stanovena
kapacita 21 dětí, ve třídě ZŠ Náměstí
97 je stanovena kapacita 19 dětí.
Obě pracoviště MŠ budou vedeny
v celodenním provozu. Vedení
městyse, firma MŠ stav, Krajská
hygienická stanice Havlíčkův Brod
a Krajský úřad Kraje Vysočina –
všechny tyto osoby a subjekty
přispěly ke zdárnému a úspěšnému,
i když pouze prozatímnímu, vyřešení
chodu mateřské školy.

Všichni žáci základní školy
budou mít opět ovoce i
mléko zdarma
Od září 2019 mají všichni žáci
základních škol opět nárok na ovoce,
zeleninu a mléko zcela zdarma
v rámci projektů ŠKOLNÍ MLÉKO
a OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Každý
týden obdrží všichni žáci ovoce nebo
zeleninu i mléčný výrobek přímo
ve škole. SZIF (Státní zemědělský
intervenční
fond)
každoročně
upřesňuje finanční limity na jednoho
žáka pro aktuální školní rok. Pro naši
školu vychází za celý školní rok částka
zhruba 165.000,- Kč na oba projekty,
tzn., že po celý školní rok dostávají
jedenkrát týdně děti zdarma výše
uvedené výrobky. Bohužel se stává,
že mnohdy ovoce, zelenina, sýry
a jogurty končí celé v odpadkových
koších. Určitě se to netýká všech
žáků, ale stává se to poměrně často,
i když všichni jsou informováni a ví,
že si mohou vše odnést domů. Když si
představíme celorepublikovou sumu,
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základní škola (provozní doba od 6. 55 do 16 hodin)
žáci prvního stupně ve čtyřech třídách
žáci druhého stupně ve čtyřech třídách
pedagogičtí pracovníci základní školy
ředitelka školy
účetní a statutární zástupkyně ředitelky
provozní zaměstnanci základní školy
školní družina (provozní doba od 6. 15 do 16 hodin)
žáci školní družiny
vychovatelka školní družiny
mateřská škola (provozní doba od 6. 15 do 16 hodin)
děti první třídy (Broučci) – pracoviště MŠ
děti druhé třídy – předškoláci (Ježečci) – pracoviště ZŠ
pedagogičtí pracovníci mateřské školy
provozní zaměstnanci mateřské školy
školní jídelna (provozní doba od 7. 00 do 13. 15 hodin)
vedoucí školní jídelny
kuchařky školní jídelny
kterou do těchto projektů vynakládá
stát, pak se nabízí otázka, jestli to
náhodou není škoda?

Kraj Vysočina opět podpořil
prvňáky
Tradičně již osmým rokem si
všichni prvňáčci z Kraje Vysočina
z prvního školního dne odnesou
kromě nových zážitků také dárek
v podobě bezpečného kufříku Kraje
Vysočina. Malí školáci v něm mimo
jiné najdou veselou cyklolékárničku
se Zajícem, maskotem Kraje Vysočina,
který dětem připomene důležitá telefonní čísla na složky
Integrovaného záchranného systému,
reflexní pásek a přívěsek, reflexní vestičku, reflexní sáček
na přezůvky, vystřihovánky, omalovánky, pastelky, papí-
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1
1
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1
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1
1
2

rovou skládačku, zábavnou dětskou
knihu Ferda v autoškole od BESIPU.
Nechyběl ani časopis Pastelka s krajskou tematikou bezpečného pohybu
dětí ve škole a v přírodě. Spolu s kufříkem pořizují Kraj Vysočina a společnost BOSCH Diesel Jihlava pro všechny prvňáky na Vysočině konstrukční
stavebnici ROTO. Ve výuce ji používají základní školy už pátým rokem. Kraj
Vysočina tuto stavebnici do základních škol distribuuje zdarma, k dispozici máme pracovní listy a metodiku.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
I nadále sbíráme hliník a
netříděný papír, ale i baterie
I v letošním roce budeme
opět pokračovat ve sběru hliníku
a
netříděného
papíru.
Sběr
papíru bude probíhat stejně jako
v předcházejících letech – ke škole
bude v průběhu měsíce října na
tři dny přistaven kontejner. Jelikož
hliník odvážíme po delších časových
úsecích, žádáme vás, abyste hliníkový
odpad dodávali umytý a čistý. Veškeré
potřebné
informace
naleznete
na
aktualizovaných
plakátech.
Všem, kdo odpad třídíte, děkujeme,
protože společně pomáháme dobré
věci. Připomínám, že finanční částky

V hlavě uslyšíte hlasy, jen těžko se
budete moci pohnout a pak vás obklopí černočerná tma – tak s těmito
větami se můžete setkat na upoutávce jedinečné akce, jejímž hlavním pořadatelem je havlíčkobrodský Fokus
Vysočina, NA VLASTNÍ KŮŽI. Jedná se
o zážitkový program pro žáky základních škol, protože jak jinak než vlastním bezprostředním prožitkem lze
získat zkušenost?
O samotné akci říkají její pořadatelé: „Poznání, empatie a porozumění jsou prevencí sociálního vyloučení
seniorů a osob se zdravotním postižením ze společnosti. Akcí „Na vlastní
kůži“ se snažíme umožnit prožít si a
uvědomit situace, které musí tito lidé
každodenně zažívat. Pohyb na vozíku,

NOVINKY ZE ŠKOLKY

V
letošním
školním
roce
prochází mateřská škola po mnoha
letech zásadními změnami. Třída
předškoláků - Ježečci, s počtem
19 dětí, byla přestěhována do
základní školy a od 1. září funguje
jako odloučené pracoviště. V budově
mateřské školy zůstává třída mladších
dětí – Broučci, s počtem 21 dětí.
Třídu v 1. patře mateřské školy nyní
využíváme jako samostatnou ložnici
pro odpolední odpočinek dětí.
Kapacita dětí byla navýšena z počtu
39 na 40. Vychytáváme a dolaďujeme
drobné organizační nedostatky a
všichni děláme maximum, aby se
děti v obou třídách cítily spokojeně
a šťastně.
V pondělí 2. září jsme přivítali

ČÍSLO
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za sběr jsme posílali na konto Kapky
naděje.
V letošním roce využijeme peníze
na preventivní akci pro žáky. Letošní
deváťáci, kteří sběr v loňském roce
organizovali, spolu s nejlepšími
sběrači z každé třídy pojedou
na exkurzi na třídičku odpadů
do Žďáru nad Sázavou. Vše by mělo
proběhnout do poloviny října, než
začne nový sběr papíru.
Kromě papíru a hliníku ve
škole sbíráme i baterie a drobná
elektrozařízení.

V ŘÍJNU ZAHAJUJEME
CVIČENÍ V POSILOVNĚ V ZŠ

Cvičení
v posilovně
Pro zájemce o cvičení bude po
prázdninové odmlce znovu otevřena
posilovna, předpokládáme, že bychom mohli začínat v průběhu měsíce října. Zájemci
se prozatím mohou hlásit u ředitelky školy, platí
stejná pravidla
jako v loňském
roce – minimálně
tříčlenné skupiny
a vstup 20,- Kč na
hodinu/osoba.

pocit fyzické únavy, halucinace, zrakové a sluchové nedostatečnosti ovlivňují vnímání lidí. Uvědomění si těchto
situací vede k vzájemnému pochopení, toleranci obou generací a prohloubení mezigeneračního dialogu.“
Naši žáci VI. třídy mají každoročně
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži
projekt Na vlastní kůži. V prostorech
Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě je pro ně připravená dvouhodinová akce.
A jak samotní šesťáci hodnotí program? „Nejvíce se mi líbilo stanoviště č. 8. Při vstupu do místnosti jsem
měla zvláštní pocit. Vyzvali nás, ať si
sedneme na židli, kde nám našeptávali různé dobré i špatné myšlenky: jsi
super, učení ti jde, všichni tě mají rádi,
vyskoč z okna, nikdo tě nemá rád, jsi
nula… Já si to na vlastní kůži vyzkoušela a můj první dojem byl, že jsem se
mírně rozklepala a vyděsila. Nechtěla
bych mít halucinace.“ (Tereza)
„Dnes jsem si vyzkoušela, jaké
je to být opilcem, seniorem a vozíč-

kářem. Děkuji za to, že jsem zdravá,
protože jsou lidé, kteří nemají takové
štěstí jako my.“ (Adéla)
„Po dnešku jsem si jistá, že v Brodě v důchoďáku se mají dobře.“ (Veronika)
Myšlenka mezigeneračních setkávání je myslím opravdu výborný
nápad, což určitě potvrdí i Jakub Janáček, který ve Fokusu pracuje: „Společně s ostatními pořadateli akce (Český červený kříž, Senior Point, Sociální
služby města Havlíčkův Brod, Charita
HB..) chce i FOKUS Vysočina upozornit na důležitost podobných akcí. Ty
by měly přispět k přirozenému vzdělávání dětí a k tomu, aby si dokázaly
uvědomit určitá životní specifika, která mnoho lidí musí denně prožívat. Ať
už to jsou senioři, lidé se zdravotním
handicapem či lidé s duševním onemocněním. Chceme tak pravidelně
přispívat k jejich destigmatizaci právě
ze strany dětí.“

celkem 10 nových dětí – 2 předškoláky
a 8 dětí ve věku 3 - 4 let. Pomalu se
seznamují s novým prostředím a
s kamarády a zvykají si na určitý režim.
Měsíc září se ve školce nesl
v duchu seznamování se základními
pravidly, adaptace dětí na nové
prostředí, znalostí značek a zařadili
jsme téma ovoce, zelenina a podzim.
Učíme se říkanky, písničky a pohybové
hry, malujeme a kreslíme, zkrátka
naplno pracujeme.
2. září jsme zahájili školní rok
2019/2020
11. září se konala v hojném počtu
informační schůzka pro rodiče
17. září děti z obou tříd zhlédly
v tělocvičně ZŠ humornou pohádku
s názvem „Pohádka ze starého mlýna

aneb nebojte se Hastrmanů“, o
dobrou zábavu se postarali dva herci
Divadélka pro školy z Hradce Králové
20. září třída Ježečků navštívila místní
moštárnu
Opět jsme zahájili roční projekt
„Babičko, dědečku, čti nám a
vyprávěj“. Těšíme se na nové návštěvy
babiček, dědečků a dalších hostů,
kteří přicházejí za dětmi s příběhy ze
svého dětství a hlavně s pohádkami
před odpoledním odpočinkem. Jako
první naše pozvání s radostí přijala
paní Bohuslava Sobotková. Do školky
sice nikdy nechodila, ale i tak měla
co vyprávět. Děti si před spaním
vyslechly pohádku „Liška, zajíc a
kohout“. Děkujeme p. Sobotkové
za ochotu a čas.

Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Kolektiv zaměstnanců MŠ
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AKTUÁLNĚ Z MUZEA
Letní sezóna je u konce a my
bychom ji rádi stručně zhodnotili.
V měsících červenec – srpen
navštívilo muzeum 500 turistů.
Za měsíc září 120 lidí, z nichž většina
byla součástí objednaných zájezdů.
Cena vstupného je ale na dnešní
dobu až směšná, pouhých 10 korun
za studenta či seniora a 20 korun
za dospělého. Zjistili jsme, že se tyto
ceny nezvedly od roku 1986, jelikož
jsme při úklidu našli staré vstupenky
z výročí 165 let od narození KHB.
Návštěvníky k nám do muzea lákají
turistické vizitky, dřevěné turistické
známky a na památku si odnášejí
pohledy, hrníčky, mapy a velký úspěch
má povedená brožura o Havlíčkovi
vydaná muzeem v Havlíčkově Brodě.
V muzeu během prázdnin
proběhly mimo jiné natěračské a
údržbové práce, o nichž jsme vás již
informovali, a stále probíhá příjem
věcí na retrovýstavu.
Na závěr sezóny úryvky z pamětní
knihy:
„Člověk bez lásky k národu je jako
národ bez lidí. Vašek“

FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka
právě pro vás! Téměř každý měsíc
uveřejníme jednu starou fotografii
a máme nějakou zvídavou otázku...
Z došlých odpovědí vylosujeme
jednoho výherce, který obdrží drobný
dárek od úřadu městyse.
Správná odpověď z minulého
čísla: Jde o rodinu Dvořákovu “z
pivára” čp. 1. Uprostřed sedí Václav
a Marie Dvořákovi (roz. Hájková) a
fotka je pravděpodobně pořízena
na jejich zahradě - v tzv. myslivně.
Dospělí stojící zleva: Anna Dvořáková
(manželka Václava Dvořáka, děti
Zdenek a Marcela též na fotce),
Eliška Baťková (roz. Dvořáková),
Václav Dvořák, Marie Hofmanová,
Jindřiška Doležalová (roz. Dvořáková),
Věra Hofmanová (dcera Marie
Hofmanové), Marie Dvořáková (roz.
Tonarová), Eduard Dvořák (manžel
Marie Dvořákové, na snímku též jejich
děti Dolores a Eduard) a Josef Doležal
z Dlouhé Vsi (manželka a dcera též
na snímku, obě Jindřišky).
Děti zleva: Zdenek Dvořák, Jindřiška
Doležalová, Marcela Doležalová
(na klíně), Dolores Sýkorová (roz.
Dvořáková) a Eduard Dvořák.
,,Uprostřed sedí moji milovaní
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„Děkujeme za Havlíčka a milou paní průvodkyni. Brněnská návštěva“
„Moc krásná expozice a výklad. Děkujeme. Snad jedině, co lze vytknout, je, že
v tomto krásném místě není kde se občerstvit či snad dokonce i najíst! Škoda.
Marcela a Petr z Příbrami“
„Expozice je velmi zdařilá, lze konstatovat, že člověk při troše fantazie se
ocitne v době Karla Havlíčka Borovského!!! Velmi oceňuji nadšení děvčat,
která nás provázela expozicí. Děkuji.“
„Poutavé, krásné vyprávění. Je fajn, že mladí ctí tradice a šíří povědomí o KHB
před mladou generací. Pro mě má dům speciální význam, neb ho od Havlíčků
koupil můj pradědeček. Díky, že je udržován. Blanka Bukovská“
Otevírací doba muzea a knihovny v nadcházejících měsících:
ŘÍJEN: ÚTERÝ – SOBOTA 9 - 16 hodin
V zimní sezóně OD LISTOPADU pouze ČTVRTEK, PÁTEK A SOBOTA 9 - 16
hodin
Návštěva muzea bude možná i mimo pracovní dobu po telefonické
domluvě.

VELKÁ PODZIMNÍ BURZA KNIH

Znovu bychom Vás, čtenáře, chtěli pozvat na velkou podzimní burzu
knih, která se uskuteční ve dnech 26. – 28. 10. 2019 v prostorách
hasičské zbrojnice (v patře). (Viz plakát na str. 2) Budete si moci
rozebrat knihy vyřazené z fondu za finanční příspěvek, jehož výše
bude záviset jen na vás. Za vybrané peníze pořídíme nové knihy.
Zároveň pokud i vy máte doma knihy a nevíte co s nimi, dovezte nám je týden
před burzou do hasičárny. Budeme tam v sobotu 19. 10. 2019 odpoledne od
13 do 15 hodin rovnat a třídit knihy dle žánrů, aby se vám lépe „nakupovalo“.
Těšíme se na Vás.
Simona Karásková, Ivča Hamerníková a Ondřej Neubauer

dědeček a babička Dvořákovi. Moc
ráda jsem k nim chodila přespávat
- taky bydleli jenom přes dvůr v myslivně. Pamatuji si, že jsem často
předstírala kašel. Dědeček mě potom
velmi litoval a dával mi hašlerky. Každý
z nich má na klíně posazené jedno
dítě. Dědečka jsem totiž nemilovala
jenom já, ale všechny děti v mém
okolí. Sedící děti jsou Marcelka a
Edáček. Malý Eda s dědečkem chodil
kouřit fajfku. Měl svoji, falešnou,”
vzpomíná paní Jarmila Bartošíková.
A jak je to s těmi
společnými předky s
KHB? Josef Dvořák,
sládek v Třebíči, měl
mj. syna Jana (sládek
v Horní Cerekvi) a
ten měl dceru Josefu
(sloužila ve Znojmě
u hraběnkyAgarte).
Josefa
si vzala v
roce 1818 za manžel
Matěje Havlíčka z
Velké Losenice, který
si v Borové zařídil
kupecký krám. V roce
18921 se jim narodil
Karel Havlíček....
Vylosovaná byla
a knižní cenu získává
paní Marie Havlíčková.
Nyní uveřejňujeme
fotografii tkalcovského

stavu. Možná poznáte, kdo na ní je,
pokud ne, nevadí. Zajímají nás vaše
vzpomínky na vyprávění předků - v
kterých chalupách se tkalo, kam se
dílo nosilo, kdo byl faktor a jak se
posuzovala kvalita, kolik se platilo
- prostě všechno, co si pamatujete.
Těšíme se na vaše odpovědi, které
doručte na úřad městyse nebo
pošlete na e-mailovou adresu
redakcni.rada.hb@gmail.com
do
(red)
20. října.
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PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ JE ZA NÁMI!

První zářijovou sobotu mohly nejen havlíčkoborovské
maminky navštívit již třetí burzu dětského oblečení.
Zakoupit si mohly mimo jiné podzimní i zimní oblečení,
boty pro svá dítka, kola, sedačky, kočárky nebo hračky.
Nakoupit si přišlo na 60 maminek, babiček a tetiček -

foto na str. 16. Těm také patří veliký dík, protože to je pro
nás ta největší odměna – že tyto věci zase poslouží dál a
my vše nepřipravujeme ve svém volném čase zbytečně.
Děkujeme!

Klára Vencová, jedna z organizátorek

MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE

Na poslední prázdninový víkend
jsme naplánovali naše táboření
v lese v Železných Horkách. V pátek
30. srpna odpoledne jsme naložili
stany, spacáky a vše potřebné a
vyrazili. Po postavení stanů, zabydlení
a nanošení dřeva na táborák si děti
užívaly pobytu v lese, kde stavěly
různé domečky, bunkry a cákaly se
v potoce. V sobotu jsme se vydali na
krátký výlet po okolí a v táboře potom
soutěžili v hodu oštepem, střelbě
ze vzduchovky, v hodu na cíl, chůzi
na chůdách a střelbě z luku. Vítězové
byli samozřejmě odměněni a
nakonec pro všechny bylo i dětské
šampíčko. Večer nechyběl táborák
a stezka odvahy. V neděli ráno jsme
po zbourání stanů a úklidu vyrazili

k domovu. Ti, co se zúčastnili, si to
náramně užili a už se těší na příští rok.
Od září se opět scházíme v sobotu,

opravovali jsme krmelec pro zajíce
a posed. A rádi bychom v zimě „už
v nových prostorách“ začali vyrábět
budky, krmítka atd…

Za MS Tomáš Janáček

Foto: Tomáš Janáček

Foto: Jana Janáčková

Vzpomeňte na Listopad ´89.

Máte-li vzpomínku (nejen) na listopadové dny roku 1989,
podělte se o ně s námi. Možná jste se přichomýtli k nějaké
demonstraci, zažili jste schůze OF nebo diskuze se studenty
ve fabrice, nebo jste se v té době ženili, prožili jste události v zahraničí nebo v porodnici - každá osobní vzpomínka na
tuto dobu je pro nás zajímavá, prosím napište nám ji. Rádi
bychom ji uveřejnili v příštích BL. Psát můžete na e-mail:
redakcni.rada.hb@gmail.com nebo přinést zapsanou vzpomínku na úřad městyse.
Hana Tonarová
Děkujeme!

CHOVNÉ METODY POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

Chovatelé poštovních holubů mohou
své holuby připravovat na závody
třemi způsoby – jsou to: přirozená
metoda, vdovství a totální vdovství.

Vylíhnutým
holoubatům
se
navlékne koužek s číslem, označením
spolku a roku. A na závody se nasazují
holubice i holubi.

Přirozená metoda

Vdovství

V
případě
chovu
holubů
přirozenou metodou se vychází
z toho, že spáříme holuba a holubici,
o kterých si myslíme, že by mohli mít
dobré potomky pro létání. Za osm až
dvanáct dní po páření snáší holubice
2 vajíčka. Asi po 17 ti dnech se
vylíhnou holoubata. Holubice sedí
na vejcích odpoledne a v noci, jinak
na nich sedí holub.
Když se ztratí holub, holubice na
vejcích ještě dva dny sedí. Když se
ztratí holubice, holub hnízdo opustí a
holoubata se už nevylíhou.

Vdovství se staví u holubů na
pohlavním pudu a u holubic na pudu
mateřském. V těchto případech
je zase více možností. Například
u rodičovského páru to může probíhat
tak, že samečka dám k samičce asi
hodinu před odvozem na závody.
Jen na pět, šest minut. Budník je
uspůsobený tak, aby se nemohli
spářit. Holub je roztoužený, těší se
na holubičku a žene se po startu
domů, aby byl u ní co nejdříve. V tom
je ten vtip. Holub nesmí po příletu

ze závodu otálet na střeše, ale hned
vletět do holubníku, aby se mohl
oficiálně zaregistrovat jeho přílet.
Naproti tomu holubička se při vdovské
metodě posílá na závody, když sedí
na vajíčkách nebo při odchovu
holoubat. Po vypuštění spěchá
do holubníku, aby pokračovala v
mateřských povinnostech.

Totální vdovství

Holubi i holubice mají své
holubníky zvlášť. Nesmí přijít k sobě.
Závodí holubi i holubice. V tomto
případě nemají žádné potomky.
Já zatím závodím s holuby pářenými
přirozenou metodou. Metodou
vdovství však začíná létat stále více
chovatelů.
Jaroslav Nejedlý, chovatel
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OBČANÉ SE PTAJÍ....
Jaký přístup má člověk zvolit,
pokud k nám na zahradu přijde
kotě? Jaké choroby či parazity může
takové zvíře mít a lze ho vůbec pustit
do rodiny a k dětem? Pokud bychom
zvažovali, zda si ho nechat - co dělat?
Zřejmě navštívit veterináře.... Ale s
jakými náklady u něj máme počítat
a na co? Jaký typ stravy pro kočku
zvolit? A je vůbec vhodné krmit
přitoulané zvíře třeba i pravidelně?
Pokud kotě nechceme, máme ho
někam odnést nebo se někam obrátit,
případně kam?
Děkuji, Drahoslava Ende
Při nálezu kočky, která nevypadá
zraněně, jsou dvě možnosti. Může jít
o kočku, která je pouze tzv. na výletě a
brzy se vrátí domů ke svému páníčkovi.
Je dobré se poptat v sousedství, jestli
někomu nechybí. Druhá možnost
je, že jde opravdu o zvíře zatoulané,

Odstraňování větví
kolem elektrického vedení
ČEZ Distribuce, a. s. vyzývá tímto upozorněním vlastníky
a uživatele nemovitostí, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení
nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.
V ochranném pásmu nadzemního
vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 metry. Odstraňování a oklešťování stromoví
a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné
porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má
provozovatel distribuční soustavy
právo odstraňovat a oklešťovat
stromoví a jiné porosty, provádět
likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy.
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.
cezdistribuce.cz v části Distribuční
soustava Ořezy stromoví.

(red)
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ztracené nebo toulavé. V takovém
případě se doporučuje nahlásit nález
kočky na obci, ta by se měla postarat
buď o odvoz do útulku nebo kočičího
azylu.
Občanský
zákoník
dovoluje
možnost ponechání si nalezené kočky.
Pokud se nenajde majitel do 2 měsíců
od nálezu, stává se nálezce novým
majitelem.
Pokud
si
nalezené
zvíře
rozhodneme ponechat, je důležitá
návštěva u veterináře. Základem je ho
odčervit. Toulavé kočky mohou trpět
jak vnějšími parazity, což jsou hlavně
blešky a jejich vajíčka, tak vnitřními
parazity,
zejména
škrkavkami
a tasemnicí. Proto je nezbytné
z hlediska ochrany zdraví člověka

takovou kočku odčervit. Existuje
mnoho přípravků. Formy podání jsou
různé v podobě tabletek, pasty a
nebo spot on (kapička mezi lopatky).
Co se týká stravy kočky: Je
to masožravec. Nejjednodušším
způsobem, jak kočku krmit, jsou
komerčně vyráběná krmiva, ať už
granule nebo konzervy. Doporučuji
superprémiová krmiva zakoupená ve
zverimexu nebo u veterináře. Tam
nejlépe poradí, které krmení vybrat
podle věku, pohlaví a zdravotního
stavu zvířete.
MVDr. Šárka Dolínková
VETERINA NAD DOUBRAVOU
mob. 720 534 409
Více zde: https://www.veterinand.cz/

MOBILNÍ ROZHLAS

Od srpna je občanům obce i chalupářům k dispozici nová služba Mobilní Rozhlas. V tuto chvíli je do ní zaregistrováno 224 lidí, takže je pokryto
27,3 % všech obyvatel (k 24. září). Celkem bylo odesláno 1876 smsek, 1732
e-mailů a 1183 zpráv do aplikace.
V posledních dnech jste mimo jiné
dostali pozvánku na taneční zábavu,
informaci o službách kamenictví, nabídku na prodej brojlerů, pozvánku
na tvořivou dílnu nebo prodej brambor.
Jakmile se rozjede stavba kanalizace, jistě ještě více oceníme tuto rychlou a jednoduchou informační službu.
Zaregistrovat se můžete na webu:
havlickovaborova.mobilnirozhlas.cz
nebo vyplněním registračního letáku
na úřadu městyse.
(red)

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Žádáme občany, aby nám ve dnech
od 2. 10. 2019 do 11. 10. 2019
nahlásili stavy vodoměrů, a to
telefonicky na čísle 569 642 101,
e-mailem: urad@havlickovaborova.
cz nebo osobně na úřadu městyse.
Vodné a stočné bude možné uhradit
do konce října 2019 buď osobně
nebo bezhotovostním převodem na
účet č. 1122777349/0800 (v tomto
případě nás kontaktujte, sdělíme
Vám částku a údaje k platbě).
Zastupitelstvo městyse schválilo
na svém zasedání dne 13. 12. 2018
cenu vodného a stočného od 1. 4.
2019 ve výši vodné 28,- Kč a stočné
26,- Kč.
Dále připomínáme, že do konce
října 2019 je splatná druhá polovina
poplatku za komunální odpad. (mag)
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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 9. listopadu 2019

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

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

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu k
31. 8. 2019

BÚ Česká spořitelna

9 335 665,69

Fond rozvoje bydlení ČS

468 781,84

ČSOB Municipální konto

627 899,83

ČSOB Spořící účet

21 102,33

ČNB Účet dotace

4 042 378,19

Fond vodovody

1 106 466,00

Fond kanalizace
CELKEM

1 720 150,00
17 322 443,88

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse
Za období srpen - největší příjem - daň z
přidané hodnoty ve výši 754.965 Kč
Za období srpen - největší výdaj - výstavba
kanalizace a ČOV 1 107 187,81 Kč
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VÝSTAVA
NA STROMECH

Výstava
na
stromech
je
celorepublikový
výstavový
happening, který se koná během
Týdne důstojné práce (Světový den
důstojné práce 7. října) a upozorňuje
na ožehavá témata naší každodenní
spotřeby. Letos se v týdnu od
5. do 12. října 2019 koná pátý ročník
zaměřený na podmínky pěstování
kakaa v Côte d’Ivoire. Na akci
spolupracují dvě nevládní neziskové
organizace: Fairtrade ČS a NaZemi.

Každý rok se zaměření happeningu
mění. V roce 2015 byla hlavním
tématem káva, v roce 2016 koželužny
a výroba obuvi, v roce 2017 pěstování
banánů a loni výroba bot v Indii. Letos
je tématem pěstování kakaa a akci
koordinuje Fairtrade ČS.
Důstojná
práce
neboli
důstojné pracovní podmínky ctí
svobodu,
spravedlnost,
jistotu.
Jde o takovou práci, při níž jsou
chráněna práva pracovníků, kteří
dostávají odpovídající odměnu a
těší se adekvátnímu sociálnímu
zabezpečení. Zajištění důstojné práce
pro všechny se tak stává jedním

Fotbal: Áčko stále nevyhrálo, béčko ve středu tabulky.
Své soutěže odstartovali také žáci a nejmenší děti
V letošní sezóně poslal TJ Sokol
Havlíčkova Borová do fotbalových
soutěží hned čtyři týmy. Dva dospělé
celky, tým mladších žáků a také mladší přípravku.

A TÝM:

Naše „áčko“ se bohužel po sedmi
zápasech pohybuje pouze u dna tabulky. Tým sráží neproměňování vyložených brankových příležitostí a také
nedůsledná obranná činnost. Proto
Havlíčkova Borová prozatím nasbírala
pouhopouhé dva body za dvě remízy
a je jasné, že nás čeká boj o záchranu
krajské soutěže.
Poslední výsledky:
Pacov – Havlíčkova Borová 1:1(1:1).
Branka: Lupták
Havlíčkova Borová – Chotěboř B
2:2(0:1). Branky: Rakušan, Petr Veselý
Světlá nad Sázavou B – Havlíčkova Borová 2:0(2:0)
Havlíčkova Borová – Lípa 1:5 (1:2).
Branka: Šrámek

B TÝM:

Borovská rezerva v některých zápasech bojuje s nedostatkem „kmenových“ hráčů, přesto po sedmi
kolech nasbírala devět bodů za tři

Foto: Zuzana Rosecká

vítězství. Béčko si tak stále drží určitý
odstup od sestupových příček.
Havlíčkova Borová – Sobiňov 2:3(0:3).
Branky: Pecha, Sobotka
Veselý Žďár – Havlíčkova Borová
1:3(0:1). Branky: Luňáček 2, Lupták
Havlíčkova Borová – Rozsochatec B
2:1(1:0). Branky: Zvolánek, Antl
Lípa B – Havlíčkova Borová 4:0(0:0)

MLADŠÍ ŽÁCI:
Žáci si ve své soutěži vedou poměrně slušně a na dětech je již patrná dlouhodobá práce trenérů. Hráči
již mají zažité určité návyky a velmi
sympaticky se snaží o kombinační a
technický fotbal. Po pěti zápasech je
Borová na pátém místě desetičlenné
tabulky se třemi vítězstvími a dvěma
porážkami (s těžkými soupeři). Výkony žáků vypadají opravdu velice slibně. Přijďte nám fandit!

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Do svých prvních ostrých zápasů již
vyběhla také naše mladší přípravka,
která vždy hraje zároveň dvě utkání
na dvou hřištích (hraje se se čtyřmi
hráči v poli), takže na jejich zápasy
musí jezdit vždy minimálně deset
dětí.
Jsme rádi, že tento
počet přesahujeme a
se složením dvou týmů
momentálně
nemáme
žádný
problém.
U
nejmenších dětí se sice
výsledky „pro pořádek“
evidují, ale mnohem
důležitější je samotná
hra a zápal malých
fotbalistů a fotbalistek.
Dodejme, že během dvou
odehraných turnajů jsme
ve dvojzápasech třikrát
prohráli (2x s Havlíčkovým
Brodem a 1x s Golčovým
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z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat
s globální chudobou a s ní spojenými
problémy, jako jsou například dětská
práce, utlačování ženských práv atd.
Více informací o výstavě naleznete na
webových stránkách: https://www.
nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech.
Havlíčkova Borová se zařadí mezi
dalších desítky parků, kde si budete
moct prohlédnout dvanáct plakátů
zaměřených na pěstování kakaa
s názvem Cena kakaa, která bude
umístěna na stromech na náměstí a
v ulici K Vepřové od 5. – 12. 10. 2019.
Michaela Frühbauerová

TJ SOKOL informuje
Jeníkovem, naopak jsme dokázali
v součtu porazit spojený tým Leština/
Nová Ves u Světlé).
Během posledního srpnového
víkendu jsme také v Borové uspořádali
malý turnaj mladších přípravek, kde
startovaly dva naše týmy, dva týmy
ze Žďírce nad Doubravou, Přibyslav a
Dlouhá Ves. Vítězem se stala Přibyslav.
Dodejme, že mládežnické týmy
stále přibírají nové hráče i dospělé,
kteří by se rádi u borovského fotbalu
angažovali.
Jakub Janáček

Naši činnost finančně podpořila
firma Hettich Žďár nad Sázavou
Ve středu 11. září 2019 jsme v prostorách žďárského zámku převzali dotaci ve výši 13 500 Kč od firmy Hettich
Žďár nad Sázavou. Firma Hettich každoročně oceňuje dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců, kteří pracují
v nejrůznějších zájmových spolcích.
Obdržený finanční příspěvek poputuje na aktivity a práci s našimi nejmladšími fotbalisty. Děkujeme.
Hana Chlubnová, předseda TJ

Foto: archiv Romana Bruknera
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
4. 10.
18:00
PROMÍTÁNÍ - NEJENOM PO STOPÁCH JEDLÍ,
2019
pátek
pozvánka str. 16
5. 10.
19:00
ZASKOČENÁ NÁVŠTĚVA,
2019
sobota
pozvánka str. 2
5. - 12. 10
VÝSTAVA NA STROMECH,
2019
pozvánka str. 2
15. - 17. 10
SBĚR PAPÍRU, SBĚR HLINÍKU PO CELÝ ROK
2019
pozvánka str. 6
18. 10.
18:00
PŘEDNÁŠKA - CO JE RAKOVINA,
2019
pátek
pozvánka str. 2
26. - 28. 10.
PODZIMNÍ BURZA KNIH,
2019
pozvánka str. 2
9. 11.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU,
sobota
2019
pozvánka str. 12
9. 11.
16:45
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD,
2019
sobota
pozvánka str. 2
15. - 17. 11
OSLAVY 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE,
2019
pozvánka str. 2
23. 11.
20:00
TANEČNÍ ZÁBAVA VOSA ROCK,
2019
sobota
pozvánka v příštích Borovských listech
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE, PODĚKOVÁNÍ, to vše patří do společenského okénka, které však v Borovských
listech dosud chybělo. Rádi bychom
to napravili a dali lidem v obci příležitost připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí podobná
rubrika vychází a lidé jejím prostřednictvím popřejí mamince či tatínkovi
k jubileu, manžel/manželka zavzpomíná na svého zesnulého partnera,
rodiče se pochlubí narozením dítěte.
To vše může v rubrice být, a třeba
i s fotografií. Zveřejnění je zdarma. Máte-li zájem, pište nám na
redakcni.rada.hb@gmail.com nebo se
zastavte na úřadu městyse osobně.

Děkujeme všem, co se rozloučili
s naší maminkou Boženou
Ondráčkovou. Dne 26. 11. to bude
18 let, co nás opustil tatínek Josef
Ondráček. Vzpomínají děti.

POZVÁNKA NA KONCERT SPOLEČNÁ VĚC 2019
Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se uskuteční ve středu
30. 10. v 19 hodin v Havlíčkově Brodě, Klášterní kostel Svaté Rodiny, Štáflova
2003.
Hra Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon s doprovodem velkoplošné
projekce přináší neopakovatelný umělecký zážitek. V letošním roce
se návštěvníci mohou těšit například na skladbu Atlantis, která je parafrází
na osud kultury, již dnes známe pouze z mýtů.
I ve skladbě Duch uvidíte obrazy fraktálních rovin uvedených v život svou
barevnou jedinečností a výjimečností. Ve skladbě Patria Deum vás bude
provázet pohled do hlubokého i blízkého vesmíru.
Unikátní rezonance zvuku tohoto nástroje působí na celou bytost
posluchače a duchovně ji ladí, snad nejlépe to vyjadřuje slovo
„muzikoterapie“.
Na závěr budete mít možnost zvuk nejenom slyšet, ale také cítit a vidět.
To vše při pohledu na vodní hladinu, která je uvnitř tohoto unikátního
nástroje, a která při fortissimech dokonce levituje tisíci kapiček do výšky.
Těšíme se na vaši návštěvu. Informace o koncertech naleznete na našich
webových stránkách.www.dub.cz. Předprodej vstupenek: e-shop www.
(PI)
dub.cz, další informace na tel: 566 678 144, 775 678 144.

Nádherných 98 let se 12. září dožila
paní Blanka Sajfertová. Toto datum
je pro ni takřka magické, neb se ve
stejný den i vdávala a také její dcera i její syn měli později ve stejný
den svatbu. Paní Sajfertovou jsme
zastihli čilou fyzicky i mentálně, a
nestačili jsme se divit, jaký si stále
zachovává rozhled o dění v obci i republice. Na dotaz, jak to dělá, že je
tak čilá, se smíchem odpovídá: „Já
za to nemůžu.“ Za městys i jeho občany jí přejeme hodně spokojenosti, elánu a pevné zdraví.

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2019
5. - 6. října 2019 Brázda Pavel - Krále Jana 538, Chotěboř - tel.: 569 623 790
12. - 13. října 2019 Ciubrei Dumitri - Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou - tel.: 569 721 553
19. - 20. října 2019 Vrábel Vít - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod - tel.: 720 075 751
26. - 28. října 2019 Ander Jozef - T.G.M. 326, Chotěboř - tel.: 569 623 980
2. - 3. listopadu 2019 Cyrusová Eva - Havlíčkova 2235, Havl. Brod - tel.: 569 432 014
V případě, že je služba NEOBSAZENA, je možno využít zubní pohotovosti v okrese Jihlava - https://www.nemji.cz/zubni-pohotovost-2013/d-5531
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OBRAZEM

Našim prvňáčkům se ve škole líbí. Foto: ZŠ

Holky ze šestky vyzkoušely jízdu na vozíku. Foto: ZŠ

Šesťáci na programu Na vlastní kůži v Havlíčkově Brodě. Foto: ZŠ

Navštívil nás Shakespeare. Foto: ZŠ

Třída Broučků v plném počtu na školní zahradě. Foto: MŠ

Broučci si připravili a upekli rybízový koláč. Foto: MŠ

Třída Ježečků na své první společné vycházce. Foto: MŠ

Z ovoce a zeleniny si děti ve třídě Ježečků vyrobily pěkné ježky. Foto: MŠ
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N

Spolek

eje

nom

V PÁTEK

OBRAZEM

si vás dovoluje pozvat na promítání

autorského ﬁlmu Filipa T.A.K.

PO STOPÁCH

JEDLÍ

4. 10. 2019 OD 18.00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU
MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Filmem provází:

František Janáček
Martin Benc
© Filip T.A.K. 2019

Burza dětského oblečení proběhla začátkem září a opět si přišlo vybrat
několik desítek maminek. Více na straně 11. Foto: Hana Tonarová

Zaskočená návštěva je název nové komedie, kterou vám JenTak představí Utkání mladších žáků na domácím hřišti s Českou Bělou.
Foto: Linda Burianová
při premiéře 5. října v sokolovně. Foto: Klára Nejedlá

Myslivečci tábořili v Železných Horkách. Foto: Tomáš Janáček

Malí fotbalisté na turnaji v Golčově Jeníkově. Foto: Zuzana Rosecká

Po loňském rekordu velký propad. Loni členové MO Českého zahrádkářského svazu vylisovali v borovské moštárně 6000 litrů moštu, ovšem to byl
rekordní rok. Letos odhadují, že se nepřiblíží ani jednomu tisíci litrů... Buďme za naše zahrádkáře rádi, že jsou ochotni věnovat moštování čas a úsilí
- před lety bylo na Havlíčkobrodsku více než 35 moštáren, nyní zbývá pouhých osm, mimo jiné v Pohledu, Přibyslavi, ale třeba lidé z Chotěbořska
jezdí k nám... Foto: Hana Tonarová
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