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Památky na KHB - busty,
str. 10

Noc nevěsty,
str. 12

Chobotničky pro bojovníky,
str. 13

Svatý či Pašijový týden začíná Květnou nedělí a končí Božím hodem velikonočním. A právě v tomto týdnu byl vrácen na nový hřbitov kříž. Původní
kříž už nebylo z hlediska bezpečnosti možné na hřbitově ponechat, proto byl zhotoven kříž nový a pomocí obecní techniky zasazen a ukotven.
Foto: Josef Nevole

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Jaro už otevřelo dveře a stejně jako
my se nemůžeme dočkat teplejšího
počasí a slunečnějších dní, tak
i stavebníci jsou natěšení, aby se už
mohli pustit do práce. Pro některé z nich
to bude možná jejich největší životní
stavební počin. Na nových parcelách
letos vyroste osm novostaveb, ale
těmi to zdaleka nekončí. Další rodinné
domky vyrostou na parcele v ulici Horní
obec, u Rozvalin, u Pavlíčků, na Náměstí

a v Peršíkově hned tři. Celkem to je
patnáct staveb pro rodinné bydlení. To
s sebou ponese další zvýšení provozu
na místních, již tak rozbitých ulicích.
Proto vás opět prosím o trpělivost
a ohleduplnost. Stavebníkům přeji,
aby si stavbu užili, protože mi jeden
moudrý pán řekl: Nespěchej a užij si to,
budeš na to pak vzpomínat celý život.
Osobně mu musím dát za pravdu. To,
jestli někdo staví malý domeček nebo
velkou vilu, není zase tak důležité,
úžasná je spíš ta možnost pomoci
a spolupráce v rámci širší rodiny, od
přátel a kamarádů, oplatit si vzájemně
pomoc na stavbách...

Kromě výstavby nových domů se
v městysi opravují a přestavují starší
objekty, za což jsem velmi rád. Majitel
domu č.p. 40 na Náměstí zažádal
městys o zvláštní užívání komunikace.
Jde o část ulice Luční (neoficiálně
zvaná místními Špačkova) v místě jejího
vyústění do náměstí. Minimálně měsíc
bude vozidlům zcela uzavřena, pro
pěší však bude umožněn průchod mezi
Čikarovým a Vopěnkovým stavením.
Staveniště bude ohraničeno ploty, ale
přesto vás žádám, abyste nevstupovali
do prostoru staveniště v zájmu vlastní
bezpečnosti.
...pokračování na str. 3
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ODSTRANĚNÍ DOMU
ČP. 14 KUDRNOVO

K
odstranění
domu
č.p.
14 zvaném Kudrnovo v Pivovarské
ulici došlo v průběhu února. Tato akce
byla v plánu hodně let a původním
záměrem při získání staré chaloupky
bylo získání přístupu na zahradu
u Pavlíčků a výstavba tří rodinných
domů. Letos jedna novostavba vyroste
v zahradě, ale městys si nechal ještě
jednu parcelu pod statkem včetně
šestimetrového přístupu od silnice.
Na místě odstraněné stavby je v plánu
parkoviště pro šest osobních vozidel.
Toto parkoviště budou mít možnost
využít obyvatelé ze sousedních domů.
Významný přínos pro sousedy v této
ulici směrem k náměstí bude to, že
po domluvě s městysem budou moci
využít přístup pro návoz materiálu ze
zadní strany svých domů.

STAVBA KANALIZACE

Nejprve chci poděkovat všem
majitelům staveb v obci, kteří se nahlásili
a poté dorazili k podpisu společného
územního rozhodnutí o připojení na
novou kanalizaci. Pro všechny to bude
náročné se napojit, protože to bude
stát peníze, čas a úsilí. Na druhou
stranu, když se majitelé domů napojí
a napojení bude „zlegalizované“ na
stavebním úřadě, dojde k navýšení
hodnoty těchto domů.
Na konci března předáme podklady

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

HŘBITOV

Vážení spoluobčané, v minulých
Borovských listech jsem vás informoval
o vydání a schválení nového Řádu
veřejného pohřebiště, kterým se
městys jako provozovatel pohřebiště
bude v příštím období řídit. Tento řád
bude vyvěšen na hřbitově na volně
přístupném místě a je k nahlédnutí na
webových stránkách městyse. Prosím
nájemce hrobových míst, aby se s
řádem seznámili a hlavně ho dodržovali.
Nejsou v něm žádné revoluční
změny, ale několik drobných úprav
tu je. Vedle práv jsou zmíněny
i povinnosti, které by nájemce měl
znát. Jedná se především o informování
provozovatele o provádění změn
a úprav hrobového místa. V minulosti
se mnohokrát stalo, že nájemce
prováděl rekonstrukci hrobového místa
bez vědomí provozovatele. Asi by to
nebyl zvláště závažný problém, kdyby
pokaždé nájemce ctil původní rozměry
hrobového místa. Dalším nešvarem
se stávají odložené části hrobových

projektantovi a ten opraví chyby
a doladíme ještě podpisy lidí, kteří
se sice dostavili, ale nemohli souhlas
z nějakého důvodu podepsat. Na
zpracování do konečné podoby bude
ještě celý duben. Takže v případě,
že se někdo dosud nemohl dostavit
nebo nevěděl o možnosti společného
územního rozhodnutí, může mne
kontaktovat a pokusíme se vše vyřešit.
V případě, že k podpisu nedojde,
nedostane majitel stavby souhlas
s napojením na novou splaškovou
kanalizaci. Jednoduše řečeno bez
souhlasu nesmí jakkoli manipulovat
s připojovací šachtičkou, která je
vedena jako součást vodního díla.
V březnu proběhlo jednání
k samotné kolaudaci celé stavby.
Přítomni byli zástupci dotčených úřadů,
zhotovitel a investor. Kolaudace bude
rozdělena na dvě etapy. V první etapě
proběhne kolaudace nové mechanickobiologické čistírny odpadních vod a část
nové splaškové kanalizace. Termín je
zatím stanoven na 1. června 2021. V ten
moment nám začne běžet zkušební
provoz, který potrvá 12 měsíců. Do
konce tohoto období by se měla napojit
všechna obydlí s řádným územním
souhlasem. Věřím, že se to podaří.

SOKOLOVNA

Nešlo si nevšimnout, že u sokolovny
došlo k výkopovým pracem. V plánu to
nebylo, ale ve staré budově se zdvihly
parkety. V nové přístavbě provádí
fotbalisté úpravy vnitřních prostor
zařízení různě po hřbitově a u hřbitovní
zdi. Pokud je to po uložení zemřelého
do hrobu, pak je to naprosto v pořádku.
Pokud je to po rekonstrukci hrobu, pak
to v pořádku v žádném případě není.
Není nic jednoduššího než zbytky po
opravě naložit a odvézt pryč, popřípadě
se domluvit se zaměstnanci městyse,
kteří řeknou, kam zbytky uložit.
Samotnou kapitolou je pak ukládání
hřbitovního odpadu. O tom bylo mnoho
řečeno a napsáno, ale bohužel se stále
nepodařilo zjednat nápravu.
Vážení spoluobčané, věřím, že
s vaší pomocí bude hřbitov důstojným
místem posledního odpočinku našich
předků.

Z-BOX

Firma Zásilkovna projevila zájem
umístit v naší obci Z-BOX. Jedná se
o samoobslužné výdejní místo (plechová
skříň rozdělená na menší uzamykatelné
skříňky), které je nepřetržitě v provozu.
Zařízení je zákazníkům k dispozici
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za
doručení zásilky se platí online. Přes
Z-BOX si lze v současnosti zásilku
vyzvednout. V budoucnu též podat.
Pro příznivce ekologie firma uvádí, že
většina Z-BOXů vyžaduje jen minimum
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u kabin a také se jim tam začala tlačit
voda po jarním tání. Proto jsme byli
nuceni jednat rychle a neplánovaně
odkopat a oddrenážovat celou stranu
sokolovny směrem k náměstí. Přitom
došlo ke zrušení septiku a propojení
na stávající splaškovou kanalizaci.
Ovšem aby bylo možné odkanalizovat
drenáže a okapy samostatně, bylo
potřeba prodloužit dešťovou kanalizaci.
Poslední šachta se nachází u dětského
hřiště a kopalo se cca 40 metrů ke
vchodu do nové přístavby.

NOVOSTAVBA ŠKOLKY

Projekt je ve stavu, kdy zastupitelé
vybrali dodavatele stavby PWB
s.r.o. s cenou díla 23.096.786 bez
DPH. V březnu bylo vydáno stavební
povolení, které v průběhu dubna
nabyde právní moci. O dotaci budeme
žádat opět Ministerstvo financí. Dotace
je vypsaná v režimu 90 % a maximálně
20 milionů korun. Podmínkou pro získání
nejvyššího počtu bodů k hodnocení
o přidělení dotace je vlastnictví
pozemků,
pravomocné
stavební
povolení a smlouva se zhotovitelem
stavby. Jsem rád, že bývalé
zastupitelstvo i to stávající cítí potřebu
výstavby nové školky. Vzdát v obci
snahu o stále lepší podmínky pro
vzdělávání by bylo fatální chybou i z
hlediska dlouhodobého rozvoje, zájmu
lidí o možnost zde bydlet. Věřím, že s
novou školkou budeme zase o něco
atraktivnější.
Přemysl Tonar

elektřiny a je napájena solárními
panely. Maximální velikost uložené
zásilky je 45 x 36 x 61 cm. K vyzvednutí
zásilky je třeba mít nainstalovanou
mobilní aplikaci Zásilkovna, dále pak
zapnutý Bluetooth a polohové služby
(GPS) a uhrazenou dobírku předem.
Rada
městyse
22.
března
odsouhlasila umístění Z-BOXu. Bude
dostupný z parkoviště pod poštou.
V současnosti probíhá jednání s dalšími
přepravci o umístění jejich výdejních
míst v naší obci a my vás o výsledcích
budeme neprodleně informovat.
Prodej palivového dřeva

Ing. Josef Nevole

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

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA

Městys Havlíčkova Borová
nabízí k prodeji palivové dřevo.

3 volejte
Cena
za m
400,včetně
V případě
zájmuje
na tel. Kč
777355028.
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 11. 3. 2021

Omluven Jiří Halama
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 13-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 12-0-1 (Michaela
Chlubnová, DiS.)
ZM schválilo program jednání rozšířený o body Aktualizace
Programu rozvoje městyse a schválení zápisu do kroniky – za
roky 2017, 2018. 13-0-0
ZM schválilo Smlouvu na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016532/BV/1, mezi Městysem Havlíčkova Borová a ČEZ Distribuce, a. s., týkající se parcel pro 10 rodinných
domů v ul. Polní. 13-0-0
Dostavil se Ing. Jaroslav Blažek.
ZM schválilo Směnnou smlouvu mezi Obcí Slavětín a ostatními podílovými vlastníky dle č. j. 94/2021/MSHB Městyse
Havlíčkova Borová. 13-0-1 (Ing. Jaroslav Blažek)
ZM schválilo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Mobilní kalová koncovka ČOV Havlíčkova Borová“ tu od
společnosti Fryauf Filmix s.r.o., Plzeňská 485, 267 01 Králův
Dvůr, IČO 47551381 z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče
byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem. Cena díla je
2 535 000 korun bez DPH. 14-0-0
Nabídku zaslali dva uchazeči. Na mobilní kalovou koncovku získal městys dotaci ve výši 3,5 milionu korun (jedná se
o 85% dotaci). Předpokládané zahájení zkušebního provozu
ČOV 1. června 2021.
* MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZM schválilo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Novostavba Mateřské školy v Městysi Havlíčkova Borová“
nabídku společnosti PWB stavby s.r.o., IČO 01434837, Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 - Černý Most, a to z důvodu, že
nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vybrána jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a schvaluje uzavření
smlouvy. Cena díla je 23 096 786 korun bez DPH. 14-0-0
Celkem bylo doručeno osm nabídek, jedna z nich stažena.
Proinvestováno by mělo být cca 15 milionů korun do konce
listopadu 2021. Starosta uvedl, že bude důležité, kdo bude
zastávat technický dozor. Místostarosta uvedl, že pro výkon
TD oslovil 4 firmy a nejnižší nabídku podal Ing. Vít Dohnal.
Starosta uvedl, že pro schválení žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ bude svoláno mimořádné zasedání. V průběhu
dubna se předpokládá také schůzka se zástupci Policie ČR,
stavebního úřadu, projektantem stavby a s majiteli sousedních pozemků.
*VODOMĚRY
ZM schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Dodávka vodoměrů Havlíčkova Borová“, a to v režimu tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. 14-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi pro posouzení nabídek ve složení: David Burian, Ing. Karl Tonar, Přemysl Tonar, Ing. Josef
Nevole, Ing. Karel Šmíd a Ladislav Luňáček. 14-0-0
ZM pověřilo výběrovou komisi zajištěním řádného výběrového řízení pro „Dodávku vodoměrů Havlíčkova Borová“. 14-0-0
Všechna měřidla se budou vyměňovat. Dojde k novému přepočtu ceny za vodné a stočné a k jejímu navýšení. Ing. Karel
Tonar vydefinoval podmínky k výběru vhodných měřidel, která by vyhovovala požadavkům na dálkový odečet: vhodná je
metoda měření ultrazvukem nebo magneticko-indukční. Záruku na měřidla doporučuje 60 měsíců, žádoucí je i vhodný
archivační software s možností exportu dat do souboru .xls
nebo .cvs – není nutná webová aplikace, případně levnější
cena servisu, kalibrace měřidel apod. Městys by pro výměnu
vodoměrů mohl nasmlouvat instalatéra, práci by si občané
v případě potřeby jeho služeb hradili sami. Součástí nabíd-
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ky nových vodoměrů by byl také odkup starých vodoměrů
(odhad je 200 Kč/ks bez DPH). Nejčastější světlosti potrubí
vyskytující se u občanů jsou DN15 a DN20. Při nízké světlosti by mohlo podle Ing. Jaroslava Blažka dojít ke ztrátě tlaku
v potrubí.
*VODOVOD RYBÍZOVNA
ZM schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova vodovodu v ul. Rybízovna Havlíčkova
Borová“, a to v režimu tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.
14-0-0
ZM schválilo seznam poptávaných firem. 14-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi pro posouzení nabídek ve složení: Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Josef Nevole, Ladislav Hájek,
Milan Štefáček, Přemysl Tonar, Jiří Geist, náhradníci: David
Burian, Zdeněk Štěpán. 14-0-0
ZM schválilo Zadávací dokumentaci na akci „Obnova vodovodu v ul. Rybízovna Havlíčkova Borová“ a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem. 14-0-0
V ulici Rybízovna jsou položeny vodovodní trubky z nevhodného plastu, který praská, a havárie jsou zde častější.
Problémem je, že přes Rybízovnu vede vodovod zásobující
pitnou vodou i osadu Peršíkov. Stavební práce by měly být
zahájeny do 60 dnů od podpisu smlouvy, ideálně kdyby došlo
k převzetí díla do půlky srpna, neboť to bude v obci probíhat
asfaltování komunikací. Starosta navrhuje domluvit se se stavitelem, že do výkopu přiloží technologické sítě (chráničky).
Hloubka výkopu se předpokládá cca 1,2 metru, komunikace
by mohly být doplněny o snížené obrubníky kvůli možnosti
podélného parkování. Náklady se budou pohybovat kolem
1,9 milionu korun, čerpat je bude městys z Fondu obnovy
vodovodu a kanalizace.
* HASIČSKÉ AUTO
ZM schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlíčkova Borová“,
a to v režimu tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. 14-0-0
ZM schválilo seznam poptávaných firem. 14-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi pro posouzení nabídek ve
složení: Ing. Josef Nevole, Ladislav Hájek, Milan Štefáček, Jiří
Geist, Přemysl Tonar. 14-0-0
ZM schválilo Zadávací dokumentaci na akci „Dopravní automobil pro JSDH Havlíčkova Borová“ a pověřuje starostu obce
jejím podpisem. 14-0-0
ZM se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na akci „Dopravní automobil pro JSDH Havlíčkova
Borová “. 14-0-0
Městys bude poptávat čtyři firmy, dodávku lze očekávat do
6 měsíců od podpisu smlouvy. Technické podmínky jsou odsouhlasené Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a všichni oslovení je v rámci poptávkového řízení
obdrží. Cena automobilu je 950.000 korun bez DPH, částkou
450.000 korun přispěje Ministerstvo vnitra, Kraj Vysočina
částkou 300.000 korun. Na účtu, kam mohou příspívat lidé,
je 10.000 korun. Stávající devítimístný automobil lze prodat.
* ULICE POLNÍ
Diskuze o přejmenování ulice Polní v lokalitě deseti nových
stavebních parcel. Jeden z majitelů parcely vznesl návrh na
jméno ulice Lesní. Ing. Karel Šmíd navrhl název Podstránecká, Ing. Karel Tonar Stránského. David Burian navrhnul anketu prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Většina zastupitelů
nesouhlasila. K názvu ulice by se měli spíše vyjádřit ti, kdo
v ní budou bydlet. Vedení městyse se domnívá, že osobnost
plukovníka in memoriam Josefa Stránského, DFC by si zasloužila, aby některá z ulic v rodné obci nesla jeho jméno. Vedení
městyse povede dialog s příbuznými, zda by pro ně bylo vů-
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bec akceptovatelné, aby ulice nesla jméno Josefa Stránského
bez vojenské hodnosti dle návrhu Ing. Tonara Karla. Vedení
obce navrhuje název ulice Plk. Stránského. Z důvodu rozdílných názorů bude o názvu rozhodováno příště.
* PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE
ZM schválilo aktualizaci Programu rozvoje městyse Havlíčkova Borová na období 2018-2023. 14-0-0
ZM schválilo aktualizovaný Projektový záměr pro plánovací
období 2021-2027 Městyse Havlíčkova Borová. 14-0-0
Aktualizace některých položek Programu rozvoje městyse,
například napojení na optickou síť ulic Rybízovna, U Vodárny,
která je v řešení; záměr revitalizace nivního údolí – Podstráň
a Kopaninská alej, aktualizace stavu nové mateřeské školy,
modernizace učeben ve škole, Oslavy KHB 2021, herní a workoutové prvky, Stezka KHB, dále projekty na budovu Mrázkovo, Čikarovo, Vopěnkovo a další.
Kronika 2017 a 2018 nebyla v minulosti sepsána pověřenou
knihovnicí, proto ji zpětně dopisovala paní Jana Sobotková
z Drahotína, aby obec disponovala alespoň základním sou-
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pisem proběhlých akcí a událostí z těchto let. Zápisy byly zaslány zastupitelům k připomínkám, David Burian doplní akce
a přednášky za Trojháček, další zastupitelé mají stejnou možnost, spolky jim mohou předat informace, co chtějí doplnit.
* RŮZNÉ
ZM schválilo prominutí TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. platby za elektrickou energii a teplo za rok 2020 ve výši 46.463,
12 korun z důvodu špatné hospodářské situace vyvolané
opatřeními proti koronaviru, doklad číslo 12100002. 14-0-0
TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. podal žádost o odpuštění.
Starosta informoval o pracích, které se na sokolovně provádějí – do sokolovny vnikla pod základy voda z okapů a voda
stékající z plochy parkoviště, která způsobila vzedmutí podlahové krytiny, proto se nyní základy budovy odhrabávají
a poté se zaizolují.
I letos bude městys žádat o dotaci z Fondu Vysočiny ve výši
40.000 korun (40 % dotace), nyní je třeba rozhodnout, na co
peníze použít.
Termín dalšího zastupitelstva bude zřejmě 15. 4. 2021.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 1. 3. 2021

RM schvaluje žádost Lenky K. z Havlíčkovy Borové a povoluje
instalování vestavěných skříní na chodbě v obecním bytě na
adrese Havlíčkova 220, které si bude hradit sama. 5-0-0
RM schvaluje Darovací smlouvu – DS 294/2021 na poskytnutí finančního sponzorského daru ve výši 1.000 korun společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953, Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9. 4-1-0
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy PŽ 16/2021 se společností ARTENDR s.r.o., IČ 24190853, Nádražní 67, 281 51
Velký Osek, o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: „Vybavení počítačové učebny ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová“. 5-0-0
RM schvaluje Protokol o předání a převzetí movitých věcí sepsaný mezi subjekty: Městys Havlíčkova Borová a Základní
škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje žádost Šárky T. z Havlíčkovy Borové o výměnu
elektrického přímotopného zařízení v obecním bytě na adrese Pivovarská 110. 4-0-1
RM schvaluje žádost Jana V. z Peršíkova a Elišky K. ze Štoků
o zřízení přípojného místa na místní vodovod v obci Peršíkov.
Jedná se o vodovodní přípojku k novostavbě rodinného
domu na pozemku par. č. 59 v k. ú. Peršíkov, včetně žádosti

o souhlas s překopáním místní komunikace dle předložené
situační studie. 5-0-0
RM schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2021 na poskytnutí finančního sponzorského daru ve výši 1.000 korun Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor
Havlíčkův Brod, p.s., IČ 60128402, Nádražní 397, 580 01
Havlíčkův Brod. 4-1-0
RM neschvaluje žádost Lenky K. z Havlíčkovy Borové o povolení předělání vchodových dveří do obecního bytu na adrese
Havlíčkova 220, z důvodu jejich netěsnění a nevyhovujícího
zabezpečení majetku v bytě. 5-0-0
RM bere na vědomí žádost Bohuslavy M. z Havlíčkova Brodu
o vyjádření k záměru zbourání hospodářské části budovy č.p.
33, par. č. st. 217 v k. ú. Železné Horky a záměru výměny
střešní krytiny na objektu č.p. 33 (obytná část budovy) a zároveň požaduje doplnění žádosti o detailnější dokumentaci.
RM bere na vědomí žádost Tomáše J. z Havlíčkovy Borové
o povolení stavby zahradní pergoly u obecního bytového
domu v ul. Havlíčkova 220 a zároveň požaduje od žadatele
doplnění žádosti o detailnější dokumentaci.
RM bere na vědomí splacení částky za vrácenou dotaci (dne
20. 2. 2021) od manželů Jitky a Jakuba J. z Havlíčkovy Borové,
kterou vrátili Městysi Havlíčkova Borová.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 15. 3. 2021
RM schvaluje žádost Ing. Daniela R. z Havlíčkovy Borové
o napojení pozemku par. č. 207/2 v k. ú. Havlíčkova Borová
na obecní vodovod a kanalizaci. 5-0-0
RM schvaluje žádost Michala P. ze Žďáru nad Sázavou o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par.
č. 3120/16 v k. ú. Havlíčkova Borová (1 ks slivoň švestka) ve
vlastnictví žadatele. 5-0-0
RM schvaluje žádost Bc. Barbory K. z Jihlavy o souhlas k připojení pozemku par. č. 252/8 v k. ú. Peršíkov, k místnímu vodovodnímu řadu dle předloženého situačního výkresu. 5-0-0
RM schvaluje žádost o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les (1 ks modřín opadavý) na pozemku par. č. 3120/7
v k. ú. Havlíčkova Borová, ve vlastnictví Městyse Havlíčkova
Borová. 5-0-0
RM schvaluje žádost společnosti 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. 5-0-0
RM schvaluje žádost Tomáše J. z Havlíčkovy Borové o povolení stavby zahradní pergoly u obecního bytového domu v ul.
Havlíčkova 220 s podmínkou, že stavba pergoly bude zalícovaná se stávající kůlnou. 5-0-0
RM schvaluje žádost Terezy D. z Havlíčkovy Borové o změnu
užívání části stavby čp. 381, na pozemku par. č. st. 602 v k. ú.
Havlíčkova Borová, na provozovnu – kovovýrobnu. 5-0-0
RM schvaluje žádost Jana V. z Peršíkova o připojení pozemku par. č. 59 v k. ú. Peršíkov (novostavba rodinného domu)
na obecní dešťovou kanalizaci dle předloženého situačního
výkresu. 5-0-0
RM bere na vědomí stížnost Lenky S. z Havlíčkovy Borové na
agresivní chování volně pobíhajícího psa a pověřuje starostu
městyse prošetřením.

(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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ZVEŘEJŇUJEME PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
POPLATKŮ PLATNÝCH V ROCE 2021
Místní poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2021:
a) za prvního psa ..................….............................200,-Kč/rok
b) za druhého a každého dalšího psa ...................300,-Kč/rok
Poznámka: Nárok na slevu mají osoby osaměle žijící, kde
invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod je jeho
jediným zdrojem přijmu a dále poživatel sirotčího důchodu,
viz. Obecně závazná vyhláška městyse č. 3/2020, o místním
poplatku ze psů.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je 500 korun na osobu a rok:
První splátka 250,- Kč je splatná nejpozději do 30. 4. 2021
Druhá splátka 250,- Kč je splatná nejpozději do 31. 10. 2021
Poplatek za vodné a stočné:
Vodné……………………………………..…..28,- Kč včetně DPH
Stočné………………………………………….26,- Kč včetně DPH
Žádáme občany, aby konečný stav vodoměru nahlásili
od 6. do 16. dubna 2021 prostřednictvím e-mailu na
urad@havlickovaborova.cz, nebo volejte v pracovní
dny na číslo 569 642 101, popř. 569 642 020, a my vám
sdělíme částku a variabilní symbol pro bezhotovostní

platbu. Rovněž můžete lísteček s údaji: jméno, číslo
popisné odběrného místa a stav vodoměru vhodit
do schránky městyse, která se nachází u vstupních dveří
do úřadu městyse a poté si následně zatelefonovat o údaje
k platbě. Vzhledem k epidemiologické situaci
upřednostňujeme bezhotovostní styk. Číslo účtu pro výše
uvedené platby: ČS 1122777349/0800.
Informace k úředním hodinám pro veřejnost
Přestože v březnu nadále trval nouzový stav, který
omezoval osobní kontakt zaměstnanců s adresáty veřejné
správy s žadateli a dalšími externími osobami na nezbytně
nutnou úroveň, vrátili jsme se opět k běžné pracovní době pro
veřejnost. Přesto nadále preferujeme kontakt v elektronické
nebo telefonické formě před přímým osobním kontaktem,
a to ve všech případech, kdy je to možné. Taktéž preferujeme
přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou
podobou, dle vydaných mimořádných a ochranných
opatřeních.
Po
Út
Stř
Čt
Pát

7 - 17 hodin
7 - 15.30 hodin
7 - 15.30 hodin
7 - 15.30 hodin
7 - 14 hodin

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ
ZA ROK 2020

Ministerstvo financí rozhodlo kvůli koronavirovým omezením o mimořádném
prodloužení termínu k podání přiznání k dani z příjmu za rok 2020.
PŘIZNÁNÍ V LISTINNÉ PODOBĚ: do 3. 5. 2021
PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY:
do 1. 6. 2021
Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani
z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021.
Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat
poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích
Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.
K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci v letošním roce
nově využít online finanční úřad, do kterého se přihlásí na webových stránkách
www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského
průkazu s čipem nebo datovou schránkou.
Pramen: www.financnisprava.cz

TĚŠÍME SE ZPÁTKY NA HŘIŠTĚ
V těchto dnech by byl za normálních okolností fotbalový život na borovském hřišti v plném proudu. To však z pochopitelných důvodů není v současné
době možné, což určitě mrzí nejen děti, ale také trenéry mládežnických týmů
TJ Sokol Havlíčkova Borová. Navíc je nyní plynulé pokračování mistrovské sezony
2020/21 – kulantně řečeno – velmi nejisté. Rádi bychom však ujistili malé fotbalisty i rodiče, že se tréninky dětí rozběhnou hned, jak to bude možné a s přihlédnutím k nařízením FAČR. A i když nebude možné pořádat zápasy s ostatními
týmy, rádi se budeme s dětmi scházet na povolených tréninkových jednotkách.
Každopádně do svých řad s chutí přivítáme kluky i holky všech věkových
kategorií, kteří by fotbal rádi vyzkoušeli. Pokud snad budete chtít se svojí ratolestí
dorazit na trénink, můžete už nyní kontaktovat trenéry mládežnických týmů.
Jakub Janáček
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Ing. Iva Jarošová, referentka

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
28. 2. 2021
15 706 222,62
328 880,10
10 824,39
21 108,70
10 423,90
132 968,08
1 621 446,00
2 340 150,00
20 172 023,79

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období únor - největší příjem - ve
výši 900.000 Kč za jistiny na výběrové
řízení stavba MŠ.
Za období únor - největší výdaj
- ve výši 741.591,08 Kč za stavební
práce na ČOV.
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SLOVO
HEJTMANA
Informace k očkování proti COVID-19
Máme za sebou přibližně tři
měsíce očkování proti COVID-19.
Očkování se z nemocnic přesunulo
i do velkých očkovacích center v Jihlavě,
Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad
Sázavou, Nemocnice Havlíčkův Brod
dle svých možností posiluje kapacitu
očkování v pavilonu onkologie, do
očkování se zapojily i polikliniky v Telči
a Třešti. V první polovině března byly
očkovacími vakcínami zavezeny první
připravené
ordinace
praktických
lékařů v regionu. Praktičtí lékaři jsou
pro nás důležití partneři, kteří by do
budoucna měli zásadním způsobem
rozšířit síť očkování a přispět k rychlé
proočkovanosti populace. Kraj Vysočina
připravil přehlednou mapu ordinací,
které se k očkování přihlásily, vyznačena
jsou v ní i pracoviště, která už vakcínu
očkují. Mapa je k dispozici na www.
ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji
Vysočina
doočkováni
dosud
zaregistrovaní občané starší 80 let.
Patříte-li do této skupiny a máte o vakcínu

zájem, stále je možné se pro očkování
v očkovacím centrum registrovat na
webové adrese registrace.mzcr.cz,
případně volat informační linku 1221
nebo informační linku Kraje Vysočina
564 602 602. Operátoři Vám pomohou
také v případě, že jste už obdrželi na
svůj mobilní telefon druhou tzv. zvací
SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve ho
uplatníte, tím dříve budete naočkováni.
V systému nyní zůstávají desítky až
stovky lidí, kteří na výzvu objednání
termínu nereagují, bohužel tím blokují
ostatní čekající ve frontě na termíny.
Pokud půjde vše podle nastaveného
harmonogramu, bude koncem března
proočkována většina registrovaných
osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky
IZS, sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme
k očkování všechny Evropskou unií
schválené druhy vakcín – Pfizer/
BioNTech, Moderna i AstraZeneca.
Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný
termín na očkování v očkovacím
centru, byla vám do mobilního
telefonu doručena potvrzující SMS se
shrnutím důležitých informací – den
a čas očkování, místo očkování. Pokud
potřebujete tuto informaci ověřit,
volejte informační
linku Kraje Vysočina
564 602 602. Linka
funguje denně od 8
do 20 hodin, pokud
se
nedovoláte,
hovor
později
opakujte.
Do
očkovacího centra
není nutné chodit
s
doprovodem,
pokud
to
nevyžaduje
Váš
zdravotní
stav. S sebou si
vezměte
vždy
kartičku zdravotní
pojišťovny
a občanský průkaz.
Dostavte
se
ideálně 10 minut
před očkováním,
ne dříve, pokud
jste přijeli vozem
dříve,
prosím
vyčkejte na svůj
termín ideálně ve
voze, na recepcích
center nebo před
vchodem bychom
rádi
předešli
tvoření zástupů.
Před
odjezdem
do
centra
prosím
vyplňte
a
vytiskněte
si
dotazník
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k očkování, ušetříte čas sobě
i zdravotníkům. DOTAZNÍK je viditelně
umístěn na ockovanivysocina.cz nebo
na stránkách krajských nemocnic, bude
k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno
parkování, není možné jej rezervovat
pro konkrétní vozidla. Pokud místo
k parkování není přímo u centra,
využijte prosím vedlejší parkovací
plochy, s navigací pomůže městská
nebo státní policie, případně parkovací
služba. V recepcích center jsou
k dispozici pojízdná křesla pro méně
pohyblivé klienty, lze si je vyžádat.
V případě, že do centra doprovázíte
klienta se sníženou pohyblivostí,
obracejte se hned s prosbou o pomoc
s registrací a usazením klienta na
administrativní pracovníky u vchodu
nebo na recepci centra. Jsou připraveni
řešit i nestandardní nebo mimořádné
situace.
Celý proces očkování zabere
cca 40 minut – od administrace
a ověření totožnosti klienta, přes krátký
informační pohovor s lékařem, aplikaci
vakcíny až po odpočinek pod dozorem
zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici
občerstvení, doporučujeme lehce
posvačit před samotnou návštěvou.
Ideální je přijít ve vhodném oblečení,
které
umožní
rychlé
obnažení
horní části ruky (tričko, tílko, svršek
s volnějšími rukávy).
Další plánovaná očkovací centra na
Vysočině
Na základě informací Ministerstva
zdravotnictví, které informovalo, že už
v měsících dubnu a květnu mají být
do České republiky doručeny miliony
očkovacích dávek, připravuje Kraj
Vysočina ve spolupráci s městy a jejich
partnery další očkovací centra ve Velkém
Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách.
Populačně silnější ročníky tak budou
mít dostupnější přístup k očkování ve
svých spádových oblastech. O zřízení
menších očkovacích center mají zájem
i další města, kraj připravuje informační
„OBÁLKU“, která by v budoucnu mohla
být návodem, jak při zřízení centra
postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný přístup ke
svému zdraví i ke zdraví Vašich blízkých.
Věřím, že očkování je naší nadějí vrátit
se co nejdříve k běžnému životu,
k životu bez obav a nepříjemných
omezení.
Další informace o aktivitách Kraje
Vysočina týkající se očkování jsou
pravidelně zveřejňovány na webové
stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina
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561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

Marcelo, kolik jídel vaříte denně za
normálního provozu, kolik z toho
je školních (učitelé, zaměstnanci
školy), kolik odebírá veřejnost včetně
seniorů?
Ke stravování máme přihlášených
178 strávníků, cizí 8, ÚM 5, MŠ děti
36, zaměstnanci MŠ 6, ZŠ děti 104,
zaměstnanci - učitelé 11, ostatní 8.
Za normálního provozu vaříme
okolo 160 obědů. Některé děti jsou
přihlášené jen na určitý den, některé
děti chodí na oběd jenom v sudý nebo
lichý týden, podle rozvrhu hodin nebo
podle pracovní doby svých rodičů.
Kolik dětí odebírá obědy v době online
výuky (porovnej, prosím, s počtem za
normálního provozu).
Při online výuce odebírá obědy
+ - 10 dětí.
Kolik dospělých odebírá v současné
době?
V současné době vaříme pro 10 až
15 dospělých.
Máte nějakou volnou kapacitu,
případně kolik obědů byste ještě mohli
pokrýt?
V současné době volnou kapacitu
máme, i když je vše náročnější. Jídlo
dáváme do nosičů a ty musíme
dezinfikovat a dodržovat všechna
opatření, která jsou dána hygienou pro
školní jídelny v době covidové.
Jaké jsou ceny obědů?
Ceny obědů jsou rozděleny do kategorií:
do 6 let - 21 Kč za oběd, 7 - 10 let –

ČÍSLO
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ROČNÍK
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ŠKOLNÍ ROK

2020/2021

ŠKOLNÍ JÍDELNA V DOBĚ COVIDOVÉ
Školní jídelny jsou v této divné době covidové jediná zařízení, která při školách
fungují a oživují je. Žáci i zaměstnanci mají totiž ze zákona nárok na odebírání obědů.
Obědy při distančním vzdělávání řeší metodický pokyn ministerstva školství, který
mimo jiné uvádí: Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní
jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu)
i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost
podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.
V souvislosti s těmito změnami jsme oslovili vedoucí Školní jídelny v Havlíčkově
Borové, Marcelu Ondráčkovou.
24 Kč za oběd, 11 - 15let – 25 Kč,
15 a víc let – 26 Kč za oběd, to jsou ceny
pro žáky ZŠ a MŠ.
Cizí strávník platí za oběd 69 Kč.
Co vás – obecně ve všech školních
jídelnách – nejvíce trápí, tíží, rozčiluje,
zatěžuje teď, v době covidové?
Problémy s objednáváním potravin,
kdy nevíte, kolik čeho objednat,
aktuální rozhodování ze dne na den.
I když je pravda, že za ten rok jsme se
už docela přizpůsobili nastalé situaci.
Jedním z problémů je přihlašování
a odhlašování obědů strávníky.
Chybí vám fyzická přítomnost
strávníků?
Ano, chybí.
Promítá se nějak covidová situace
v hospodaření školních jídelen?
Promítá, vzhledem k finanční náročnosti
provozu (malý počet porcí) na složení
jídelníčku, nikoliv na velikosti a chuti
porce. Nahrazujeme např. hovězí maso
vepřovým, krůtí maso kuřecím.

Vztahy jsou dobré, příležitostně
se zajímá o provoz jídelny. Část
zaměstnanců Městyse Havlíčkova
Borová dlouhodobě využívá našich
služeb.
Co byste od něj např. očekávali nebo
požadovali?
Provozní záležitosti řešíme pravidelně
s vedením školy.
Jak vám „sedí“ různá nutriční
doporučení a „rady“ všeho druhu?
Některá jsou užitečná a nad některými
se člověk i pousměje.
Neuvažujete o tom, že byste v rámci
reklamy třeba prezentovali fotky
jídel? Nebo třeba některé recepty?
Jsme zařízení školského charakteru,
tudíž
reklamní
prezentace
nepotřebujeme. V době předcovidové
jsme navíc vařili téměř maximální
počet porcí s ohledem na kapacitu naší
kuchyně.
Jana Žáková, č.p. 322

Co konkurence?
Vaříme podle norem, které jsou
určeny pro školní stravování, musíme
dodržovat složení spotřebního koše,
což je např. spotřeba luštěnin, mléka
a mléčných výrobků, ryb, ovoce,
zeleniny. Můžeme konkurovat jen
cenou.
Jaké jsou vztahy se zřizovatelem?
Zajímá se o vaše problémy?

ÚČAST V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY
Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Současná doba není zrovna nakloněná školním aktivitám, ale my jsme se jí rozhodně nezalekli. Přináší ovšem řadu
komplikací a obtíží, které jsme dosud nemuseli při svých běžných činnostech vůbec řešit …
Když jsem po Vánocích přihlašovala Lucku Hájkovou z devátého ročníku do okresního kola olympiády (samozřejmě
naprosto dobrovolně), ještě jsem netušila, s čím vším se vzhledem ke covidovým opatřením budeme muset popasovat.
Okresní kolo běželo distanční formou. Hodnotící komise chválou nešetřila a potvrdila Lucce 1. místo ve své kategorii.
Automatická přihláška do krajského kola nebyla tak úplně automatická, ale byla námi pojata jako jedna velká výzva.
I v tomto případě probíhala soutěž distančně, tentokrát přes systém Jitsi Meet. A výsledek? Medailové pozice nám
tentokrát unikly, ale zůstala nám opravdu velká a hlavně zcela nová zkušenost pro nás obě. Chtěla bych Lucce tímto
poděkovat nejenom za skvělou spolupráci při přípravě a zkouškách, ale především za odvahu a velice pěknou reprezentaci
naší školy i v těchto „distančních“ časech.
Mgr. Anna Janáčková
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ – ZÁPIS
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022
proběhnou v souladu s právními předpisy, ale se zrušením
některých tradičních postupů. Stejně tak proběhly už v loňském
roce. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona,
tedy od 1. do 30. dubna 2021. Vzhledem k mimořádným
opatřením však situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní
přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné,
podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým
podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy
nebo poštou. To umožňuje § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení mimořádných
opatření doporučuje ministerstvo školství uspořádat setkání
se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím
školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tedy
motivační část). V takovém případě už samozřejmě nebude
součástí zápisu.

V ZŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ PROBĚHNE PŘEDÁNÍ
DOKUMENTŮ NÁSLEDOVNĚ:

v pondělí 19. dubna 2021 od 10 – 12 hodin
a v úterý 20. dubna 2021 od 13 – 15 hodin
V kterýkoliv z uvedených časů se zákonný zástupce osobně
dostaví do budovy ZŠ, kde formální část zápisu společně
(za dodržení hygienických požadavků) provedeme. S sebou
vezměte rodný list dítěte, popř. odborné posudky, budete-li
žádat o odklad školní docházky. Pro případné změny sledujte
webové stránky školy.

Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
Mgr. Jana Žáková, výchovný poradce

NOVINKY
ZE ŠKOLKY

Uběhl celý měsíc od minulého
vydání Borovských listů a děti ze školky
jsou opět doma. Ještě než nám krizová
opatření vlády opět školku uzavřela,
stihli jsme si v obou třídách povyprávět
o lidových masopustních tradicích
a uspořádat tradiční karneval. Mladší
Žabičky si krásně vyzdobily svoji třídu,
starší Dráčci karnevalově nazdobili
malou tělocvičnu v ZŠ a rej masek
mohl začít. Celé dopoledne se děti
výborně bavily. Tančilo se, zpívalo

a soutěžilo. Celý týden jsme se věnovali
masopustnímu
i
karnevalovému
výtvarnému tvoření, ale také hudebním
nástrojům, protože muzika k tomuto
tématu prostě patří. Učili jsme se
správně pojmenovat jednotlivé hudební
nástroje, poslouchali jsme jejich zvuk
v hudebních nahrávkách, ale hlavně
jsme na jednoduché nástroje hráli. Děti
samy doprovázely své písničky hrou na
ozvučná dřívka, bubínky, tamburíny,
činely a xylofony.
Ve třídě Dráčků jsme s radostí přijali
nabídku vychovatelky školní družiny
Ludmily Smejkalové na hodinový
program v rámci projektu Krůčky

PONOŽKOVÁ VÝZVA WEB

Žáci 5. ročníku se skvěle zhostili Ponožkové výzvy 2021.
V rámci výuky přírodovědy se seznámili s příběhem dvojice
sourozenců, z nichž jeden trpí Downovým syndromem.
Páťáci se nafotili v různých situacích s různými ponožkami,
a vznikla koláž, kterou jsme uveřejnili na sociálních sítích.

Co je Ponožková výzva?

#PonozkovaVyzva se každoročně koná 21. března
a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu.
V tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí
dvě různé ponožky. Výzva je určena všem, kteří chtějí
projevit solidaritu a podpořit lidi s Downovým syndromem

ke zdraví. V dnešní době je pro děti
důležité vědět, jak si správně mýt ruce,
jak si čistit zoubky a jak se stravovat.
V letošním školním roce začala
z rozhodnutí ministerstva školství
v době uzavření mateřských škol
probíhat distanční výuka předškoláků.
Paní učitelky s fantazií a kreativitou
vymýšlejí pracovní listy a úkoly pro
své Dráčky. Naši předškoláci tak vůbec
nezahálí, pracují doma s rodiči a dál se
připravují na vstup do základní školy.
Milé děti, moc se na vás těšíme. Jaro
je tady a my se zase všichni společně
sejdeme ve třídách naší školky.
kolektiv MŠ

a jejich rodiny. Zároveň rozšiřuje povědomí o tom, že
lidská individualita dělá svět hezčí, pestřejší, zajímavější
a inspirující. Stačí, když si 21. března obléknete dvě různé
ponožky, vyfotíte se a nasdílíte fotku na svých sociálních
sítích s hashtagem #PonozkovaVyzva.

Proč ponožky?

Rozdílné ponožky se staly symbolem Světového dne
Downova syndromu, protože chromozom má tvar ponožky.
Datum 21. 3. je také symbolické, protože lidé s Downovým
syndromem mají o jeden 21. chromozom více. Mají tři
místo dvou. Genetická porucha se odborně nazývá trizomie
21. chromozomu.
Vlasta Slámová
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO PO ČESKÉ
REPUBLICE. DÍL DRUHÝ – BUSTY (PRVNÍ ČÁST)
Po zmapování a popsání soch Karla Havlíčka Borovského bych
se v následujících dvou článcích věnoval dalším památkám
připomínajícím v tuzemsku osobnost nejvýznamnějšího
borovského rodáka, a to tentokráte bustám. Ty můžeme vidět
jak ve venkovním prostředí, ať už samostatně stojící nebo jako
součást ozdobných fasád domů, tak i ve vnitřních prostorách
budov.
Bustu Karla Havlíčka Borovského, jako sochařské ztvárnění
hlavy, ramen a části hrudníku, je možno v naší zemi nalézt
ve 13 městech a obcích, a to nejčastěji ve Středočeském kraji
(4), dále pak v Kraji Vysočina a v Praze (3) a v Královéhradeckém
kraji (2). Po jedné bustě je pak ve městech náležejících do
krajů Libereckého, Pardubického a Olomouckého. Od Borové
nejvzdálenější Havlíčkova busta je přitom ve více než 160 km
dalekém středočeském Šternberku u Slaného.
Havlíčkova Borová se pyšní bustou
svého nejslavnějšího rodáka od roku
1931, kdy ji při příležitosti otevření
Havlíčkova památníku zhotovil a muzeu
věnoval sochař Ladislav Šaloun, autor
Husova pomníku na Staroměstském
náměstí v Praze. Svou velikostí
velkorysá busta je vytvořena ze
vzácného bílého kararského mramoru,
pocházejícího z regionu Toskánsko
v Itálii. Busta je umístěna na podstavci
z mramoru sliveneckého – červeného,
což společně s barvou busty odkazuje
na tradiční slovanské barvy a jedno
z Havlíčkových hesel: „Moje barva
červená a bílá, dědictví mé, poctivost
a síla.“ Mistr Šaloun ke svému dílu uvedl:
„Přál bych si, aby mramorová tvář
Havlíčkovy busty v Borové promlouvala
k pietním návštěvníkům alespoň
z polovice tak jadrně a přesvědčivě, jak
to uměl Havlíček ve svých nebojácných,
rázných, ale moudrých článcích
a úvahách.“

do společnosti více než čtyřiceti
osobností, které se výjimečným
způsobem zasloužily o rozkvět kultury
a vědy v českých zemích. Základ této
galerie osobností byl vytvořen již na
přelomu 19. a 20. století, avšak Havlíček
zde nalezl své místo až v roce 1964.
Bronzovou bustu vytvořil rakovnický
akademický sochař Miroslav Pangrác
(1924–2012) dva roky před její instalací
a obdržel za ni první cenu ve vypsané
soutěži.

celý dům postavený na konci 19. století
prošel renovací fasády, při které dostala
nový světlý okrový nátěr i Havlíčkova
busta, a mnohem výraznějším se tak
stal i nápis HAVLÍČEK umístěný na
podstavci, takže kolemjdoucí s dobrým
zrakem mohou i z chodníku úspěšně
identifikovat, o koho se jedná.

Praha – Rumunská ulice

Praha – Národní muzeum

Havlíčkova Borová
Další bustu Havlíčka umístěnou ve
vnitřním prostoru najdeme v Praze,
a to v Pantheonu Národního muzea.
Karel Havlíček Borovský se zde dostal
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V Praze se ale s Havlíčkovými
bustami můžeme setkat ještě na dalších
dvou místech, tentokrát ve venkovním
prostoru na průčelí činžovních domů
na Novém Městě. V Rumunské ulici na
domě č. 1828/10 shlíží Havlíček nad
vstupními dveřmi z výšky asi 6 metrů
na hustý provoz aut sjíždějících z blízké
magistrály. To se samozřejmě negativně
projevilo i na zevnějšku busty, a Havlíček
tak postupem doby vypadal spíše jako
nějaký mouřenín… V roce 2019 však

To druhá busta Havlíčka umístěná
na domě nacházejícím se také na Praze
2 je už v mnohem klidnějším prostředí.
Najdeme ji na domě č. 399/11
v Plavecké ulici asi 250 metrů od Vltavy.
Dům s průčelím z meziválečného
období nese název U Tří božích
bojovníků a je jakoby uskočen za rohem
od rušnější Vyšehradské ulice, kde sídlí
Ministerstvo spravedlnosti. Bojovníkovi
Havlíčkovi zde dělají společnost dvě
další historické osobnosti, uznávané
jako bojovníci za pravdu a svobodu
českého národa, a to Jan Hus a Jan
Žižka. Havlíček tu hledí přes ulici na
restauraci v protějším domě, která
nese jméno U Tří bojovníků, neboť za
komunismu přišla o označení „božích“.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

usuzovat i na dobu osazení všech bust,
včetně té Havlíčkovy.

DUBEN 2021

a kolektiv osobností zde kromě něj tvoří
ještě Žižka, Komenský, Smetana, Tyrš
a Fügner. Autor všech bust, které byly
velmi pravděpodobně součástí výzdoby
domu již při jeho kolaudaci v roce 1905,
není bohužel znám.

Praha – Plavecká ulice
Ve Středočeském kraji můžeme
bustu Karla Havlíčka nalézt v Kolíně
na domě čp. 2 v Pražské ulici nedaleko
hlavního náměstí. Dvoupatrový dům
z roku 1891 s klasicistní fasádou
a názvem U Zlaté kosy má v kruhovém
výklenku mezi okny horního patra
ve výšce asi 8 metrů bustu Havlíčka
v barvě béžové fasády. Na podstavci
busty je velmi malý a z chodníku zcela
nečitelný nápis HAVLÍČEK BOROVSKÝ.
I přes zasíťování výklenku s bustou
je patrné, že Havlíček zde musí
snášet přítomnost holubů se všemi
následky z ní vyplývajícími. Společnost
zde Havlíčkovi po jeho levé straně
dělá spisovatel a překladatel Josef
Jungmann, jehož busta je umístěna ve
vedlejším výklenku.

Čečelice
V podkrkonošském městě Nová
Paka v Královéhradeckém kraji je busta
Havlíčka umístěna na Masarykově
náměstí na průčelí domu čp. 16, který
je hned vedle dominanty hlavního
náměstí, kterou je budova Hotelu
Central. Novorenesanční dvoupatrový
dům s podloubím z počátku 20. století
se honosí světle žlutou bustou Havlíčka,
která je instalována uprostřed domu
na římse mezi prvním a druhým
patrem. Jedná se o naprosto shodnou
bustu, jako je busta v Kolíně a i tato je
označena nápisem HAVLÍČEK, který se
nachází pod římsou, na níž je umístěna.

Kolín

Nová Paka

V malé středočeské obci Čečelice
u Mělníka, kde je na návsi i Havlíčkova
socha, najdeme i jeho bustu. Ta je
umístěna v jednom z oválných výklenků
na domě č. 269/24 v Dlážděné ulici
nacházejícím se asi 150 metrů od
sochy. Havlíček v bílé barvě a umístěný
ve výšce přibližně 5 metrů je zde ve
společnosti dalších sedmi národních
buditelů, mezi kterými jsou například
Miroslav Tyrš či Jindřich Fügner. Dům
samotný má ve štítě uveden rok 1912,
z čehož lze s velkou pravděpodobností

Ve Skutči v Pardubickém kraji se
Havlíčkova busta nachází na domě čp.
597 v ulici Vítězslava Nováka. Jde o tzv.
Rakušanův dům z počátku 20. století,
který je se svojí výrazně zdobenou
fasádou jedním z architektonicky
nejvýstavnějších domů ve Skutči.
V malém polokulovitém výklenku
v úrovni oken prvního patra je Karel
Havlíček mezi celkem šesti osobnostmi,
jejichž
bílé
busty
kontrastují
se světlehnědou fasádou. Při pohledu
na dům je Borovský třetí zprava

Skuteč
V osadě Šternberk, která je součástí
obce Ledce, nedaleko města Slaný
ve Středočeském kraji nenajdeme
klasickou bustu, ale jen hlavu Karla
Havlíčka Borovského. Ta je na fasádě
jednopatrové vily čp. 58 součástí
ozdobného reliéfu připomínajícího
měsíční léčebný pobyt Havlíčka ve
zdejších lázních nedlouho před jeho
smrtí. Lázně, ve kterých se Havlíček
za již beznadějného zdravotního
stavu neúspěšně léčil, zde vznikly už
v roce 1801, a to díky vodě z místních
pramenů považované již dlouhou dobu
před tím za léčivou. Po zániku lázní na
konci 19. století byly budovy, včetně té,
ve které pobýval Havlíček, využívány
k jiným účelům a dnes je v nich umístěn
dětský domov. Sama „Havlíčkova“
vila vystřídala postupně několik
soukromých majitelů, až ji v roce 2009
s cílem navrátit jí její původní krásu
odkoupil pražský galerista zajímající se
o osobnost Borovského.

Šternberk
...pokračování na str. 12
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...pokračování ze str. 11

Ještě před jeho érou byl pokoj, v němž
bydlel Havlíček, dokonce zpřístupňován
veřejnosti a školním výletům. Velká
část inventáře tohoto pokoje se však
postupem doby stala cílem opakovaných
loupeží… Celý reliéf umístěný na
budově vedle okna v prvním patře ve
výšce asi 5 metrů prošel před dvěma
lety společně s fasádou celé budovy
generální opravou, při které byl citlivě
renovován a byl na něm vyzlacen
nápis „ZDE ŽIL K. HAVLÍČEK BOROVSKÝ
22. 6. – 24. 7. 1856“. Součástí reliéfu

odhaleného v létě roku 1909 je
kromě hlavy Havlíčka i sokol, který
svou mocnou perutí „chrání“ Havlíčka
(a jak je patrné z fotografie vytváří
tak i ideální místo pro zbudování
ptačího hnízda), což vyjadřuje úctu
a lásku Sokolstva chovanou vůči němu
i po padesáti letech od jeho smrti.
O zbudování pamětního reliéfu bylo
totiž rozhodnuto v roce 1906 během
konání národní pouti k uctění památky
Havlíčkovy. Dále je reliéf opatřen
lipovou ratolestí a řetězem s okovy
symbolizujícím Havlíčkovo utrpení.

DUBEN 2021

V pravém dolním rohu reliéfu je nápis
„K. ZDENĚK Slaný“ odkazující na autora,
slánského sochaře.
Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170
zdroj:
Wikipedie;
pamatkovykatalog.
cz;
https://encyklopedie.praha2.cz;
www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/domyv-ulici-prazske-centrum; www.munovapaka.
cz; Městské muzeum Skuteč; HAJN, Dr. Ant.
Národ o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův fond
Jednoty československých novinářů, 1936

PODĚLILI JSTE SE O DALŠÍ STŘÍPKY K NOCI NEVĚSTY...

„Byla jsem asi nejmladší herec z Borové, proto se na nic
nepamatuji,“ podělila se paní Iva Frühbauerová a dodala:
„Všechno znám jenom z vyprávění a jedné fotografie, která
u nás zbyla. Bylo mi v té době půl roku. Filmaři oslovili mé
rodiče Květu a Jaroslava Puchýřovy. Ti mě „zapůjčili“ filmařům
za honorář 200 Kčs. Točilo se prý v Zelenýho ulici.“
Ve filmu Jana Brejchová cestou na půlnoční požehnala dítěti,
které jí matka podává se slovy: Panno, aby byl zdravý a silný.
A ona odpovídá: Bude muž, jako on je muž. Ve filmu najdete
tuto scénu v čase 1:05 hodiny. „Hledali tenkrát kluka, ale žádný
se jim nevešel do zavinovačky, tak přišla řada na mě,“ doplnila
Iva Frühbauerová.
Podle dalších pamětníků měla malá Iva při natáčení velké
štěstí. Z plechové střechy domu Stránských v Zelenýho ulici
tenkrát spadlo velké množství sněhu s ledem a to právě do míst,
kde před tím miminko v kočárku spalo.

Požehnání cestou do kostela. Foto: archiv Ivy Frühbauerové

d ě d e č e k
Pavlíčků musel
kvůli filmování
oholit
svůj
tradiční knírek
pod nosem, a
také se nesměl
po
celou
dobu stříhat,
a trvalo to
docela dlouho,
protože
pak
ještě dotáčeli
nějaké scény
v
ateliérech
v
Praze.
Po
Josef Pavlíček zleva, zprava Kamil Hájek, oba Borováci. Foto: čsfd.cz
skončení
natáčení si však
Jednou z výrazných, byť němých
rolí, měl i Josef Pavlíček ze Zelenýho knírek zase nechal narůst,“ podělil se o
ulice, v době natáčení mu bylo střípky k osobě pana Pavlíčka jeho vnuk
sedmdesát let. Filmaři si jej údajně Radoslav Tonar.
„Ve filmu si zahrál i můj dědeček
vybrali pro jeho vysokou postavu
a zřejmě i jeho sněhobílé vlasy. Měl pan Josef Pavlíček. Kdysi jsem u babičky
výraznou, můžeme snad napsat přímo v Borové našla ústřižek z časopisu
filmovou tvář s ostrými rysy. „V té době Květy, kde byla fotka z filmu. Domluvila
byl pan Pavlíček pokladníkem v JZD jsem si s panem Šulcem schůzku
a náhodně tam přišel režisér a hned ho v redakci tohoto časopisu a doufala, že
přesvědčoval, že musí tu roli nábožného uvnitř čísla bude o filmu i něco více. Po
vůdce věřících vzít. Panu Pavlíčkovi se prolistování Květů jsem byla zklamaná,
do toho nechtělo, ale nakonec kývl. Byl nic více se tam o něm nepsalo, ani
to v té době moc hezký člověk a hrál to žádné další fotky v něm nebyly. Alespoň
také dobře,“ napsala nám paní Doluška jsem si mohla celou titulní stránku
okopírovat a ta teď zarámovaná zdobí
Sýkorová, rozená Dvořáková.
„Z vyprávění si pamatuji, že si i náš byt,“ podělila se o střípek k filmu
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paní Renáta Přenosilová z Jihlavy, která
nám napsala, že film viděla a líbí se jí.
Nejen proto, že se odehrává v místech,
která jí jsou blízká, nebo proto, že tam
vidí svého dědečka, kterého nezažila,
ale i pro obsah filmu.
Děkujeme všem za další střípky
k více než padesát let starému filmu,
který se v obci natáčel. Máte-li i Vy
nějakou zajímavost, fotografii nebo
v rodině tradovanou vzpomínku,
podělte se s námi o ni.
Hana Tonarová

Foto: archiv Renáty Přenosilové

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Z KNIHOVNY – CO NÁS ČEKÁ V DUBNU
DEN KNIHY A AUTORSKÝCH PRÁV
Březen je sice označován za měsíc
knihy, ale to neznamená, že v dubnu
už na knihy zapomeneme. Světová
organizace UNESCO vyhlásila 23. duben
Světovým dnem knihy a autorských
práv.
Má
povzbudit
každého,
především pak mladé lidi k tomu, aby
objevili radost a požitek z četby, ale
také zvýšit respekt k těm, kteří přispěli
k sociálnímu a kulturnímu rozvoji.
Prvotní nápad slavit tento den má
svůj původ ve španělské Katalánii.
Třiadvacátého dubna se zde oslavuje
svatý Jiří a daruje se růže každému,
kdo si koupí knihu. Světový den knihy
a autorských práv se slaví pravidelně
od roku 1995 ve více než 100 zemích
světa.
Toto datum je navíc i dost
symbolické, protože v tento den v roce
1616 zemřel vynikající spisovatel
William Shakespeare a stejně tak přišla
na svět celá řada dalších autorů, mezi
nimiž byl i český židovský prozaik Egon
Hostovský.

Oslavte s námi výročí právě četbou
– přijďte si půjčit knížku a tím si
vzpomenete i na jejího autora.

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
Naše knihovna se společně
s úřadem městyse zapojila do projektu
Odlož mobil v knihovně 2021, díky
kterému se rozšíří povědomí o třídění
vysloužilého elektrozařízení. Díky
tomuto projektu se může každý zapojit
do soutěže o poukázky
na knihy nebo publikaci
s názvem Vysočina
příroda a krajina. Stačí
k tomu jen odevzdat
v prodejně Coop nebo na
úřadě řádně označený
vysloužilý
mobilní
telefon, a to v době od
1. dubna do 31. července
2021. Více informací
najdete na plakátě na
str. 16.

DUBEN 2021

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY, SDÍLEJ
FOTKU S KNIHOU A INSPIRUJ
OSTATNÍ
Moc děkujeme všem, kdo se zapojili
do naší výzvy sdílet knihu a inspirovat ke
čtení ostatní, ať už pro děti či dospělé.
Máme radost z každého příspěvku
a jelikož jsme nechtěli připravit
o inspiraci ani vás, fotografie najdete na
str. 2 v krásné koláži. Pokud budete číst
knihu, se kterou se s námi budete chtít
podělit i později, budeme jenom rádi.

borovské knihovnice

V knihovně máme nově čtvrtý a pátý díl oblíbených
Klára Vencová „Aristokratek“, takže neváhejte a zastavte se u nás.
Foto: Klára Vencová

CHOBOTNIČEK PRO MALÉ VELKÉ BOJOVNÍKY
SE SEŠLO NA 160! A NEJEN Z BOROVÉ
Druhá distanční dílna nás vrátila do
roku 2017, kdy některé z nás poprvé
držely v rukách háček a bavlnku.
O háčkování pro Nedoklubko jsme
uvažovaly již v listopadu, ale nakonec
jsme nápad zavrhly a rozhodly se
pro keramickou dílnu. Nedoklubko
je nezisková organizace podporující
rodiče předčasně narozených dětí
a neonatologická oddělení v České
republice.
Začátkem roku se však jeden
malý velký bojovník narodil našim
kamarádům a byl to ten správný impuls
odstartovat další dílnu. Naším záměrem
bylo ukázat rodičům, že na ten obrovský
strach nemusí být sami, že jsou tady
lidé, kteří vnitřně bojují s nimi a modlí
se za zdraví všech těchto bojovníků.
Cílem bylo vyrobit sto chobotniček,
symbolických sto let, které malému

Mikuláškovi ze srdce
přejeme. Překvapil
nás váš zájem, sešly
se nám chobotničky
z Ostravy, Prahy,
Chotěboře a jiných
zákoutí Čech. Jsme
rádi, že vám to
není
lhostejné,
a myslím, že i rodiče
malých
bojovníků
si
třeba
právě
vaši
chobotničku
schovají na památku
a připomínku toho,
že je důležité bojovat
za každý nádech...
Děkujeme!

Za TrojHáček Jana, Míša
a Linda Jednou z těch, kdo neváhal pomoci, je Hana Růžičková. Foto: Martina
Brychtová

UKLIĎME ČESKO, JIŽ PODRUHÉ DISTANČNĚ!

Přesně před rokem jsme vás vybídli,
abyste se s námi zapojili do akce
Ukliďme Česko distančně. I letos tomu
bohužel nepříznivá situace nahrává
a my se opět registrovali do úklidu Česka,
ale každý půjde sám či se svou rodinou.
Přihlásili jsme se především proto,
že s vyšší mírou opatření se naše lesy
a okolí stává více a více navštěvované
a možná jste si i vy všimli, že to s sebou
přináší vyšší míru odpadků v lesích

a na loukách. Zkrátka je potřeba vzít
s sebou na procházku pytel na odpadky
a sesbírat ten nepořádek! Vždyť nikomu
z nás se přece nemůže líbit procházet
se kolem petlahví, krabiček od cigaret
a jiného smetí. Pytle si můžete
vyzvednout v přístřešku na rybníku
V Kopaninách (na TrojHáčku), dostupné
tam budou od 4. 4. 2021, budeme
je zde postupně doplňovat. Pokud
sesbíráte velké množství odpadků, stačí

pytel donést k silnici, nahlásit nám
polohu a my je pak svezeme. Pořídíteli fotku nejkurioznějšího odpadku
a zašlete nám ji na fcb TrojHáčku či mail
info@trojhacek.cz, budeme moc rádi.
Pokud byste měli nějaký dotaz, klidně
volejte 604943885.
Hezké Velikonoce!
Za spolek TrojHáček Jana Pavlasová
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KNIHOVNA

Upozorňujeme čtenáře, že i v dubnu bude výdejní
okénko knihovny otevřeno každý čtvrtek a sobotu od
9 do 16 hodin.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou SDH, TJS a všem za květinové
dary a kondolence. Marie Klementová s rodinou

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

6

Rybízovna

6. 4.

12. 4.

7

Zelenýho

6. 4.

12. 4.

8

Kopaninská

6. 4.

12. 4.

9

K Vepřové

6. 4.

12. 4.

10

U Vodárny

6. 4.

12. 4.

1

U moštárny

12. 4.

19. 4.

2

Na Rozvalinách

12. 4.

19. 4.

3

Rozcestí Horecká

12. 4.

19. 4.

4

Drahotín

12. 4.

19. 4.

5

Parkoviště čp. 110

12. 4.

19. 4.

6

Rybízovna

19. 4.

26. 4.

7

Zelenýho

19. 4.

26. 4.

8

Kopaninská

19. 4.

26. 4.

9

K Vepřové

19. 4.

26. 4.

10

U Vodárny

19. 4.

26. 4.

1

U moštárny

26. 4.

3. 5.

2

Na Rozvalinách

26. 4.

3. 5.

3

Rozcestí Horecká

26. 4.

3. 5.

4

Drahotín

26. 4.

3. 5.

5

Parkoviště čp. 110

26. 4.

3. 5.

ONLINE
SČÍTÁNÍ LIDÍ
2021
Termín pro odeslání
online formuláře je
prodloužen do 11. 5.
Tištěný sčítací formulář
bude k vyplnění od
17. 4. do 11. 5.
Senioři, kteří chtějí
s vyplaněním pomoci,
se mohou přihlásit na
úřadu městyse.

SBĚRNÝ DVŮR

STANOVIŠTĚ

4

Železné Horky u pily

1

Peršíkov u kulturního domu

2
3

Mikuláš Frühbauer se narodil 27. ledna
2021 rodičům Michaele a Zdeňkovi
Frühbauerovým. Vážil 1330 g a měřil
39 cm. Mikuláškovi i rodičům přejeme
hodně zdraví, klidu a rodinné pohody.

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

SVOZ
POPELNIC
Od dubna bude
změna intervalu svozu
popelnic. Nově bude
v letním obdobím
probíhat vždy jednou
za 14 dní, a to v sudé
čtvrtky.

Tomášek Tonar se narodil 26. února 2021
mamince Veronice a tatínkovi Milanovi.
Vážil 3,83 kg a měřil 50 cm. Doma se
ho nemohli dočkat sourozenci Honzík,
Verunka a Maruška. Celé rodině přejeme
hodně zdraví, pohody a pevné nervy.

OTEVÍRACÍ
DOBA ÚŘADU
Po
Út
Stř
Čt
Pát

7 - 17 hodin
7 - 15.30 hodin
7 - 15.30 hodin
7 - 15.30 hodin
7 - 14 hodin

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
Č.

DUBEN 2021

přistavení

odvoz

Železné Horky u čekárny

6. 4.
12. 4.
19. 4.

Železné Horky u pily

26. 4.

12. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.

Anastázie Doležalová se narodila
5. března. Vážila 2,73 kg a měřila 49 cm.
Přejeme jí, ať je hlavně zdravá, stále
usměvavá a celé rodině dělá radost.

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2021
2. - 5. 4. 2021

Havlíček Ondřej - Sázavská 427, Habry, tel.: 777 730 557

10. - 11. 4. 2021

Kříž Ladislav - Plovárenská 482, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 104

17. - 18. 4. 2021

Pullmann Josef - Česká Bělá 122, tel: 603 989 746

24. - 25. 4. 2021

Hejtmánková Alžběta - Jahodova 2240, Havlíčkův Brod, tel.: 792 339 455

1. - 2. 5. 2021

Chládek Albert - Humpolecká 244, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 110

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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Viktor Zelený se narodil 21. března krátce
po půlnoci rodičům Petře a Zbyňkovi
Zelených. Vážil 3,33 kg a doma ho čekala
sestřička Erika. Přejeme hodně zdraví
a pohody celé rodině, ať vám Viktorek
dělá samou radost.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Dráčci si uspořádali svůj karneval. Foto: MŠ

OBRAZEM

Projekt Krůčky ke zdraví ve třídě Dráčků. Foto: MŠ

Kluci ze třídy Žabiček - my jsme malí muzikanti. Foto: MŠ

Páťáci se v rámci Ponožkové výzvy nafotili v různých situacích s různými Výborní kamarádi a parťáci při práci - Péťa a Dana, asistentka
ponožkami. Více na str. 9. Foto: archiv 5. třídy
pedagoga. Foto: MŠ

Předškoláci dostávají domácí úkoly, které vyplňují, a pokračují tak v přípravě na zápis, který se kvapem blíží. Více se o zápisu dočtete na str. 9.
Foto: maminky Lenka Nevolová a Magda Smejkalová
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OBRAZEM

Při odkopání sokolovny došlo zároveň ke zrušení septiku a propojení Budování kanalizace postupuje dalšími ulicemi, zde ulice Polní nad
sokolovny na stávající kanalizaci. Foto: Přemysl Tonar
vinárnou. Foto: Přemysl Tonar

Helenka Steklačová, Terezka Červená a Míša Smejkalová (zleva) při Po celý březen brázdil ulice obecní zametací vůz, aby odstranil zbytky
procházce za bledulemi u potoka v Koutech. Foto: Martina Brychtová
zimního posypu. Foto: Jakub Janáček

UKLIĎME ČESKO...DISTANČNĚ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ, PERŠÍKOV, ŽELEZNÉ HORKY

od 4. 4. 2021

PYTLOMAT NA TROJHÁČKU
OD VELIKONOČNÍ NEDĚLE 4. 4. 2021

#SEBERCOVIDÍŠ

