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slovo starosty
Oslavy výročí
Karla Havlíčka Borovského

Pozvánky na akce, str. 2

Informace ze ZŠ, str. 7-9

Postřehy místostarosty, str. 5-6

Oslavy
výročí
našeho
nejvýznamnějšího rodáka Karla
Havlíčka Borovského se myslím
vydařily a my jsme důstojně uctili
jeho památku. Potěšilo mě, že se
sešlo velké množství lidí v rámci
celého několikadenního programu.
V sobotu nám pak vyšlo naprosto
ideální počasí. Nezbývá než si přát,
aby nám to vše takto hezky vyšlo
i na další oslavu výročí Karla Havlíčka
Borovského, která se uskuteční za
pět let a kterou bude třeba pojmout
ve větším duchu, neboť Karel
Havlíček Borovský, zakladatel české
žurnalistiky, významná osobnost
českého národa, ale hlavně náš
rodák, bude mít výročí 200 let od
svého narození.
Velice děkuji všem, kdo organizovali
a realizovali program, připravovali
občerstvení a veškeré zázemí a starali
se o to, aby celý víkend strávili všichni
v pohodě a příjemné náladě.

Probíhající akce

Nová lokalita 9 RD je téměř hotova,
zbývá upravit terén, osadit značení,
dodělat krajnice a instalovat zábradlí.
Vše by mělo být předáno do 30. 9.
2016. Zbývá nám poslední volná
parcela, tudíž začínáme připravovat
novou lokalitu v ulici Polní mezi
Sobotkovou zahradou a garážemi,
vytvořit bychom zde chtěli 10
stavebních parcel.

Výstavba
polních
zasakovacích průlehů

cest

a

Akce pozemkového úřadu v rámci
komplexních pozemkových úprav
je v plném proudu, cesty jsou
vybagrovány a začíná navážení
materiálu. Práce na průlezích začínají.
Samozřejmě se začínají, jako u skoro
každé akce, kde se hrabe do země,
objevovat i komplikace, se kterými
pokračování na str. 4...

Uctění výročí Karla Havlíčka Borovského.

Foto: Jaroslav Paclík
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SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY PEKAŘE A PEKAŘKY BEZ
OHLEDU NA VĚK PROBĚHNE V NEDĚLI

16. 10. 2016 OD 14:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.

VAŠE DOBROTY POSOUDÍ ODBORNÁ POROTA. TÉ SE NA STŮL DOSTANOU VÝTVORY
OZNAČENÉ POUZE ČÍSLEM, ROZHODOVÁNÍ TAK BUDE ZCELA ANONYMNÍ.

SOUTĚŽNÍ VÝROBEK = 5 KOLÁČKŮ SPOLU S RECEPTEM MŮŽETE
NOSIT OD 14 DO 15 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU, KDE VŠE PŘEVEZMEME,
ZAREGISTRUJEME A OZNAČÍME ČÍSLEM. OD 15 HODIN BUDOU VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ
DOBROTY PŘIPRAVENY K OCHUTNÁNÍ VEŘEJNOSTI.

OBJEDNÁVKY NA TELEFON

+420 739 691 700

VÌTŠÍ MNOŽSTVÍ PO DOMLUVÌ DOVEZEME.

V 16 HODIN PROBĚHNE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ.
DO SOUTĚŽE SE MŮŽE PŘIHLÁSIT KDOKOLIV,
NA VĚKU NEZÁLEŽÍ! NA KAŽDÉHO
PŘIHLÁŠENÉHO ČEKÁ MILÉ PŘEKVAPENÍ.
VÍTĚZ SE MŮŽE TĚŠIT NA ZAJÍMAVOU CENU.
PŘIJĎTE SI TO UŽÍT – AŤ UŽ JAKO SOUTĚŽÍCÍ
NEBO JAKO DIVÁCI.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, TĚŠÍME SE NA VÁS!

…pripravujeme pro Vás:
16. 10. 2016
říjen 2016

VÝLOV RYBNÍKA V KOPANINÁCH

30. 10. 2016

KERAMICKÉ HRÁTKY PRO SENIORY

listopad 2016
12. 11. 2016

S PRODEJEM RYB

… ANEB VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO SENIORY
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

NA KAŽDOU AKCI VÁS VČAS UPOZORNÍME PROSTŘEDNICTVÍM PLAKÁTŮ, KTERÉ NAJDETE NA OBVYKLÝCH MÍSTECH,

NA FACEBOOKU A V BOROVSKÝCH LISTECH. O AKCÍCH SE VŽDY DOZVÍTE TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍHO ROZHLASU.

ŽÁCI ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ ORGANIZUJÍ

SBĚR HLINÍKU
KDYKOLIV VE ŠKOLE

Ano

vše hliníkové, co nereaguje na magnet, lze snadno
zmačkat, trvale ohnout (víčka od jogurtů, paštik, alobal, tuby,
nápojové plechovky, staré papiňáky, lžíce)
VŠE VYPLÁCHNUTÉ, OMYTÉ, ČISTÉ!

Ne

železo, reaguje na magnet (konzervy, zátky, hřebíky)

Ano

Ano
DĚKUJEME VŠEM!
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 7. 2016

4/7/2016 PRODEJ POZEMKŮ: starosta informoval o podání žádosti na odkup pozemku p. č. 2440/8 od manželů
Lukáše a Lenky J. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 2440/8 trvalý travní porost o výměře 1205 m2 v k. ú. Havl. Borová Lukáši a Lence J. dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 20. 3. 2014 za cenu 100,- Kč/m2 + DPH. V případě
kolaudace objektu k trvalému bydlení na uvedené parcele do tří let od vkladu vlastnictkých práv do katastru bude
městysem vráceno 40,- Kč/m2. Hlasování: 11-0-0.
KOUPĚ ZAŘÍZENÍ NA OPRAVU KOMUNIKACÍ: Starosta informoval o možnosti koupě zařízení na opravu
komunikací, výtluků po obci. Starosta sám viděl stroj v akci, reference po okolí byly dobré. Starosta také vysvětlil, jak
stroj funguje. Zastupitele zajímalo, kolik zhruba nákladově vychází oprava komunikací v běžném roce, zda se stroj
vyplatí kupovat. Starosta odpověděl, že náklady na opravu komunikací jsou každý rok jiné, nyní by náklady vycházely
kolem 150.000,- Kč, opravy nejsou příliš zdařilé, jsou prováděny svépomocí. Starosta navrhl termín ukázky stroje v
akci přímo v Borové. ZM odkládá koupi zařízení na opravu komunikací k projednání na další zasedání.
5/7/2016 ŽÁDOST O DOTACI NA OPRAVU DOMU: Paní Olga S. podala žádost o dotaci na opravu fasády,
rekonstrukci podkroví, terénní úpravy a oplocení pozemku kolem domu pč. 242. Majetková komise nedoporučila
poskytnout dotaci na rekonstrukci podkroví a terénní úpravy. Doporučila přidělení dotace na opravu fasády ve výši
100.000,- Kč. ZM schvaluje přidělení dotace paní Olze S. ve výši 100.000,- Kč na opravu fasády domu čp. 242. Hlasování:
11-0-0.
6/7/2016 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12-2011690/VB/1, Havlíčkova Borová, Rybízovna, 2440/1, kNN. Hlasování:
11-0-0.
7/7/2016 KOUPĚ ČÁSTI POZEMKU P. Č. 4192 V K. Ú. HAVL. BOROVÁ: ZM schvaluje koupi části pozemku p.
č. 4192 orná půda o výměře cca 880 m2 od pana Jaromíra J. a paní Libuše H. za cenu 200,- Kč/m2. Hlasování: 11-0-0.
V závěru se diskutovalo především o stání automobilů v silnici. Spousta občanů si stěžuje, že není možnost stání automobilů, některá auta blokují silnici. Lidé staví auta také na hlavní silnici Pivovarská. Zastupitelé navrhují volat častěji
do obce policii.
Ondřej Dejmal se dotázal, zda příjem z pouti byl vyšší než v minulých letech, když bylo i více atrakcí. Starosta odpověděl, že příjem ze stánků byl zhruba stejný jako každý rok a příjem z atrakcí zůstal také stejný.
Dále zastupitelé prohlíželi návrh na přestavbu sokolovny.
Otto Hájek informoval o pozvánce na borovské slavnosti, o programu slavností a o úpravách cest pro B10.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 11. 8. 2016

4/8/2016: PRODEJ POZEMKU: Starosta informoval o podání žádosti na odkup pozemku p. č. 4183/12 p. Martina D.
a pí Terezy S. ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p. č. 4183/12, trvalý travní porost,
o výměře 824 m2 dle g. p. 634-7/2015 v k. ú. Havl. Borová panu Martinu D., trvale bytem Polní 332, Havl. Borová a paní
Tereze S., trvale bytem Na Spravedlnosti 3207, Havl. Brod za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby
do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25.000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude
sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené
stavby. V případě splnění podmínek bude žadatelům vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 12-0-0.
5/8/2016 ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU: Starosta informoval o žádosti od paní Jany J. na odkup pozemku 2440/9
v Rybízovně. Dle doporučení majetkové a finanční komise by cena zůstala stejná, jako při schvalování cen dříve. ZM
schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2440/9, trvalý travní porost, o výměře 941 m2 v k. ú. Havl. Borová paní Janě
J., trvale bytem Náměstí 278, Havl. Borová, za cenu 100,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do 2 let od
podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25.000,- Kč a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude sepsána
smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadatelům vráceno 40,- Kč/m2. Hlasování: 12-0-0.
6/8/2016 ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU: Ing. Václav B. žádá zastupitelstvo o odkup části pozemku sousedící s jeho
pozemkem. Jelikož je v této lokalitě plánovaná výstavba rybníku, nedoporučuje finannční ani majetková komise v této
době prodej. ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 278/11 v k. ú. Peršíkov panu Ing. Václavu B., trvale
bytem Hošťálkova 861/73, Praha 6. Hlasování: 12-0-0.
NÁVRH NOVÉ LOKALITY PRO RD: Starosta předložil návrh nové lokality pro rodinné domy. Je třeba vyřešit silnici na křižovatce u garáží. ZM odkládá návrh zástavby nové lokality pro výstavbu RD k projednání na další zasedání.
7/8/2016 PRODEJ BYTU: Starosta informoval o uvolnění bytu č. 3 na Drahotíně. Řešila se oprava domu. ZM schvaluje záměr prodeje bytu č. 345/3. Hlasování: 11-1-0 (proti: Štěpán Z.).
Výmalba hasičárny: Josef Nevole informoval zastupitele o výmalbě garáže v hasičárně, kterou hasiči provádí
svépomocí. Náklady se pohybují do částky 5.000,- Kč.
Snížené obrubníky v ulici U Vodárny: Manželé Pavlasovi se dotázali, proč není možné, aby měli udělané dva
vjezdy na pozemek, když u některých domů to jde. Místostarosta informoval o podmínkách projektanta a policie. Vyjednáváním zástupců městyse se podařilo snížit obrubníky na nejnižší možnou výšku.
Předváděcí akce na infraset: Předváděcí akce infrasetu se uskuteční 18.8.2016 od 15:00 hod.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 13. 10. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.
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SLOVO HEJTMANA
Náš kraj je svým charakterem z velké části venkovský, což má své výhody
i nevýhody. Krásná příroda a příjemné životní prostředí jsou pro nás
samozřejmostí. Na druhé straně menší koncentrace průmyslu přináší problémy
se zaměstnaností.
V poslední době nám přitom stále více vrásek přinášejí podmínky, v nichž
podnikají naši zemědělci. Stále klesající výkupní ceny mléka, ceny masa až
30 % pod výrobními náklady i neustále se snižující soběstačnost v produkci
základních potravin. To je současný stav zemědělství v České republice. S tím
souvisí razantní snižování stavů dojnic i prasat a následná hrozba propouštění
tisíců zemědělců na Vysočině. Proto průběžně vyvoláváme řadu jednání
s příslušnými orgány a institucemi.
Se současnou situací především v živočišné výrobě se zemědělství bez zásahu vlády
nemůže vypořádat. Reálným hrozbám omezování výroby s následnými dopady
na zaměstnanost, vysídlování venkova, i na péči o vodu a krajinu se musíme
společnými silami a realizací konkrétně navržených kroků a opatření bránit. Bez
intenzivního zapojení státu navíc definitivně ztratíme jakoukoliv potravinovou
soběstačnost. Mezi nutné záchranné kroky patří ochrana našeho trhu, nejen
před hospodářskou soutěží, kterou narušují dovozy dotovaných potravin, ale
i za pomoci nástrojů k usměrňování chování nadnárodních obchodních řetězců
mnohdy zvýhodňujících zahraniční dodavatele. Podrobně se stát musí věnovat
i dotačním titulům a systematicky zmenšovat rozdíl v dotacích mezi Českou
republikou a zeměmi EU, které k nám potraviny dováží. Toho lze dosáhnout
i systémem daňových úlev pro české chovatele.
O potřebě výraznější podpory našich zemědělců se léta mluví, ale stále málo
koná. Doufám, že k tomu, aby se něco i v tomto směru pohnulo, nebude třeba
razantních protestních akcí – jak jsme tomu po léta svědky například ve Francii
a jiných západních zemích. Mnohé se po nás v rámci Evropské unie chce, ale
například právě v zemědělství máme zcela nerovné podmínky, jež nejsou prostě
konkurence schopné. Proto se budeme snažit na všech úrovních tento neutěšený
stav stále připomínat, aby se konečně tristní situace našich zemědělců změnila
k lepšímu.
Končí mé druhé funkční období ve funkci hejtmana Kraje Vysočina a je tedy čas
bilancovat. Jaký je můj zásadní pocit při této příležitosti? Bylo mi ctí vést kraj,
na jehož všech úrovních jsem se setkával s množstvím lidí ochotných poctivě
pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci
kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách, ve
firmách a ostatní občané našeho kraje – všude jsem nacházel poctivé a zaujaté
pracanty. Je mou radostí projíždět krajem a vidět krásné opravené domy
a firemní provozy, celou naši malebnou Vysočinu.
Politici často rádi mluví o změnách, kterých dosáhli. Já si ale myslím, že hlavním
pozitivem ve vývoji Kraje Vysočina je stabilita a solidnost bez extrémních
výpadků. Od začátků jeho existence – i za vedení kraje hejtmany Františkem
Dohnalem a Milošem Vystrčilem – byla pro něj typická spolupráce všech
zúčastněných a vůle po výsledcích ve prospěch celku. Vleklé spory, přenášení
osobních averzí a zájmů do politiky – to nepřináší do stavu společnosti nic
dobrého. Až na malé výjimky se nám dařilo těmto situacím vyhnout.
Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí být slušnost
v jednání a vůle pracovat ve prospěch všech občanů Vysočiny. Také proto se
cítíme na Vysočině příjemně a vnímáme, že náš kraj je regionem vlídných a
schopných lidí.
Rád bych všem občanům Kraje Vysočina velmi poděkoval, rozvoj kraje a jeho
úspěchy jsou především jejich zásluha, a popřál jim do budoucna pevné zdraví
a časté pracovní i soukromé radosti.
Jiří Běhounek,hejtman Kraje Vysočina

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům SDH Havlíčkova
Borová Jiřímu Nevolovi a Lukáši Kopeckému zta likvidaci vosího hnízda
v našem rodinném domě.
Děkujeme!
Janáčkovi, Polní 351
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z úřadu městyse
ODEČTY VODOMĚRŮ

V období od 26.9. do 30.9. budou
probíhat odečty vodoměrů. Žádáme
občany, aby stavy nahlásili na e-mail
urad@havlickovaborova.cz, na tel.
číslo 569 642 101, osobě na úřadě
nebo nám můžete zanechat vzkaz ve
schránce.
Od 3.10. do 31.10. bude možné vodné
a stočné zaplatit. Upřednostňujeme
platbu bankovním převodem na
číslo účtu 1122777349/0800, rádi
Vám sdělíme částku.

SMLOUVA O VODOVODECH
A KANALIZACI

Žádáme občany, kteří mají změnu
vlastníka nemovitosti a nemají
obnovenou smlouvu na základě
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích, aby se dostavili na
úřad městyse k podpisu smlouvy.
Je nutné, aby se dostavil majitel
nemovitosti, nahlásil číslo a umístění
vodoměru. Čísla popisná, kterých se
toto především týká, jsou vyvěšena na
úřední desce před úřadem městyse.

KALEDÁŘE
„TURISTICKÉ
PODOUBRAVÍ 2017“

Na úřadu městyse je možno
k zakoupení kalendář Turistické
Podoubraví 2017 od fotografa
Míly Vaňka. Kalendář je zaměřen
na turistické zajímavosti Svazku
obcí Podoubraví, jehož území se
rozkládá od Havlíčkovy Borové
a Krucemburku až k Vilémovu
a údolní nádrži Seč, zahrnuje oblast
hřebene Železných hor, jejich
podhůří i východní část Žďárských
vrchů.
Cena kalendáře je 70,- Kč.
Jana Stránská, referentka

...pokračování ze str. 1

projektant nepočítal. Podloží na
cestě do Manty není únosné a bude
se muset provést v celé délce vápenná
sanace.
Podloží
zasakovacích
průlehů je čistě jílové, projektant
bude muset přehodnotit navržený
projekt tak, aby se naakumulovaná
voda ztrácela a neměli jsme místo
zasakovacích průlehů bezodtokové
rybníky. Časový harmonogram tak
bude možná narušen.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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radosti
a starosti
místostarosty

téměř sedm tisíc korun, které putovaly
na Konto Bariéry. Děkuji všem, kdo
do kina přišel a přispěl.

Havlíčkovské slavnosti

Borovská desítka
Stalo se již tradicí, že poslední sobota
v červenci je vyhrazena Borovské
desítce. Nejinak tomu bylo i letos,
a byl to již šestý ročník. Tentokrát se
vybíhalo z náměstí jiným směrem
- „Špačkovkou“ na Podstráň, neboť
cesta do Manty byla plánována
k rekonstrukci. Tradičně se vydařilo
počasí a závodníci i návštěvníci si celou
akci užili. Poděkování patří především
Ing. Zbyňku Zelenému, který je
„mozkem a motorem“ Borovské
desítky, a dále všem pořadatelům, kteří
se na zajištění celé akce podíleli. Těší
nás, že jsme na Úřadu městyse mohli
přivítat ředitelku FOKUSu Mgr. Annu
Šimonovou a předat jí šek na 7.480,Kč, což je částka vypočítaná tak, že
za každého startujícího jsme poskytli
FOKUSu částku 20,- Kč. Startujících
byl letos rekordní počet (o jednoho
více než v loňském roce). Pro lepší
orientaci předkládám výsledkovou
listinu hlavní kategorie žen a mužů
níže a odkazuji na B 10 na internetu
www.borovska10.cz.

Letní kino
Stejně jako Borovská desítka, konalo
se u sokolovny již pošesté letní kino.
Tentokrát o týden dříve v naději,
že bude lepší počasí. To se nakonec
vydařilo, i když v neděli trochu kapek
spadlo. Vydařil se i čtyřdenní program,
který odpromítali kamarádi Jan
a Petr s kinematografem bratří
Čadíků. Návštěvnost byla početná a na
dobrovolném vstupném bylo vybráno

ROK
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet
startujících
46
123
180
263
373
374
???

Letošní Havlíčkovské slavnosti se
vydařily. Měli jsme náročný program,
který začal již ve čtvrtek 1. září, kdy
se v muzeu sešly téměř čtyři desítky
návštěvníků. Konala se zde přednáška
na téma „Havlíčkovské slavnosti
v letech 1862 – 1949“. Problematiku
detailně objasnil a v besedě
okomentoval Michal Kamp, historik
Muzea Vysočiny. V pátek začínal
program na hřišti u sokolovny, kde
myslivecké sdružení připravilo pro
děti zajímavé dovednostní a znalostní
soutěže. Navečer byl v sokolovně pro
děti promítán film ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT“. Večer následovalo
filmové představení pro dospělé,
kteří se těšili z unikátního filmového
dokumentu
„Karel
Havlíček
Borovský“. Ten natočila Česká televize
v režii Ljuby Václavové. Měl jsem
radost z toho, že se podařilo zajistit
na besedu po skončeném filmu
publicistu Adama Drdu, historika
Michala Kampa a poslankyni Janou
Fischerovou. Necelé dvě stovky
návštěvníků ocenili jak film, tak
následnou besedu. Hlavní program
slavností byl soustředěn na sobotní
odpoledne, které začalo slavnostním
průvodem od staré školy na náměstí.
Zde byly představiteli městyse
položeny k soše našeho rodáka věnce
a hrála se stání hymna. Po přivítání
a proslovu, který pronesl starosta Ing.
Aleš Uttendorfský, následoval zábavný
program. Oslavy zahájili žáci základní
školy, kteří si připravili pásmo o životě
a díle našeho rodáka. Sklenařinka

MUŽI - vítěz
Brychta Jiří
Trávníček Matěj
Trávníček Matěj
Trávníček Matěj
Pelouch Leoš
Pelouch Leoš
???

čas
37:03
35:15
34:51
34:26
34:04 rekord
34:37

ZÁŘÍ 2016

zahrála známé melodie, zajímavý
repertoár zazpíval soubor Doubravan,
nadchla Horácká muzika ze Žďáru
nad Sázavou s tanečním souborem
Studánka. Den otevřených dveří
následoval od 17.00 do 19.00 hodin.
Nabízeli jsme prohlídku mateřské
a základní školy, hasičské zbrojnice, na
úřadu městyse byla k vidění výstava
historických fotografií, zájemci mohli
navštívit prezentační výstavu Místní
akční skupiny Havlíčkův kraj, která
byla v „Lukšovce“. Unikátní byla
výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou
uspořádala místní zahrádkářská
organizace. To samé platí o výstavě,
kterou připravili domácí včelaři. Obě
akce byly k zhlédnutí ve škole a těšily
se velkému obdivu a pochvalnému
uznání. Stejně tomu bylo i u dvou
dramatizací, které připravili žáci
základní školy. V muzeu to byl KRÁL
LÁVRA, v sokolovně TYROLSKÉ
ELEGIE. Po krátkém odpočinku se na
borovském náměstí sešly téměř dvě
stovky zájemců o veselici s kapelou
GARDE. Hudební produkce a taneční
rytmus se linuly až do časných ranních
hodin. Slavnosti byly ukončeny
v neděli Mší svatou v kostele svatého
Víta.
Mohli bychom hledat i drobné
nedostatky, ale oslavy se vydařily,
vyšlo počasí, nálada byla výborná,
občerstvení zajišťovalo myslivecké
sdružení a občanské sdružení
TrojHáček. Poděkování patří všem
pořadatelům a ….. nezapomeňte,
již nyní je třeba myslet na oslavy
dvoustého výročí narození našeho
rodáka.
pokračování na straně 6...

ŽENY - vítěz
Sedláková Michaela
Uchytilová Monika
Nováková Lada
Sedláková Veronika
Nováková Lada
Dvořáková Kristýna
???

čas
47:44
45:55
40:57 rekord
43:23
37:43
40:51

Výsledková listina hlavní kategorie mužů a žen. Zpracoval: Otto Hájek
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Stav komunikací
Stav povrchu komunikací v našem
městysu není dobrý. V ulicích,
které jsou napojeny více jak
patnáct let na kořenovou čističku,
je situace lepší, neboť je zde povrch
většinou z obalovaného kameniva
(obalovačka). Přesto jsou na
mnohých místech již překopy,
které jsou neopravené nebo
opravené, ale zase již propadlé.
V ostatních ulicích je situace
mnohem
horší.
Rekonstrukce
většího rozsahu by byly nákladné
a vzhledem k tomu, že připravujeme
projekt na čistírnu odpadních vod,
možná i zbytečné. Drobné opravy
řešíme
průběžně
svépomocí,
větší pak ve spolupráci s Krajskou
správou a údržbou silnic pracoviště
Chotěboř. Přesto jsme rozhodli
některé části ulic rekonstruovat.
Firma Jan Matějka ze Ždírce n.
Doubravou provedla třívrstvový
asfaltový nástřik v ulicích Dolní,
Družstevní a v ulici Polní. V ulici
Polní jsme částečně řešili i přítok
dešťové vody z cesty na Podstráň. V
nové lokalitě Polní ulice, kde je devět
stavebních parcel, byla provedena
pokládka asfaltového povrchu,
jsou zadlážděna podélná stání a
dokončují se terénní úpravy. Nově
byla vyasfaltována (obalovačka)
ulice U Vodárny, kde je již deset
rodinných domků. Současně byly
propojeny obě lokality přes mostek
a rekonstruován byl i zbývající úsek
Polní ulice až na křižovatku. Zde
byly nově položeny trubky a byla
provedena celková rekonstrukce
křižovatky. Nyní i zde probíhají
drobné terénní úpravy a připravuje
se kolaudační řízení. Nový asfaltový
povrch byl položen od křižovatky
u sběrného dvora ke křižovatce
na Železné Horky a k letišti.
Nyní zde zbývá zpevnit krajnice
a dodělat vjezdy. Veškerou pokládku
„obalovačky“ zajišťovala firma
Swietelsky, stavební s.r.o. Připraveny
jsou podklady pro rekonstrukci
6

lesní cesty v Mantě. Zamýšlíme ještě
opravit cestu na Podstráň, do Hatí
a k Louži. Stejně tak plánujeme
opravu povrchu od moštárny
k vodárně. Bohužel zpoždění nabírá
firma, která v rámci pozemkových
úprav provádí novou spojovací
komunikaci z Vepřovské silnice
až k lesu do Manty. V Železných
Horkách
jsme
na
podzim
nedodělali opravy cest do mlýna
a k faře. Rádi bychom i zde vše chtěli
dokončit v následujících měsících.
Jsem rád, že se naše plánované akce
daří realizovat a věřím, že zbývající,
pokud nevzniknou komplikace, ještě
dokončíme.

Staronový zaměstnanec
Od 1. července pracuje u městysu
Miroslav Novák, který nám pomáhal
již dříve. Znalosti v oboru zednickém
a kamenickém již dříve uplatnil
a jsou k vidění např. v místním parku.
Po nástupu realizoval opěrnou zídku
a podestu u dvou laviček umístěných
pod kostelem, své umění uplatnil při
rekonstrukci zídky a schodiště na
fotbalovém hřišti a výsledky jeho
činnosti jsou patrné na dětském
hřišti u sokolovny. Věřím, že svojí
prací přispěje k dalšímu zlepšení
vzhledu našeho městyse.
Kontejnery
Již tradičně počítáme s rozvozem
kontejnerů po obci. Tato akce se
osvědčila, ale přesto bych chtěl
požádat občany o ukázněné třídění
odpadu. Na každém kontejneru
je napsáno, co do něj lze odkládat
a naopak, co tam nepatří.
Obsah kontejnerů je odvážen na
kompostárnu a zde ho musejí naši
zaměstnanci zpracovat. Čas na
třídění odpadu na kompostárně
není. Pokud bude někdo potřebovat
odvézt objemnější odpad, dohodne
se s našimi zaměstnanci Petrem
Kučerou a Jaroslavem Sedlákem.
Nadále budeme rádi, když vše
nepotřebné
na
kompostárnu
a sběrný dvůr dopravíte sami.
Otto Hájek, místostarosta

ZÁŘÍ 2016

OZNÁMENÍ O DOBĚ A
MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starosta městyse Havlíčkova Borová
podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000
Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE:
1) Volby do zastupitelstev krajů se
uskuteční v pátek 7. 10. 2016 v době
od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. 10.
2016 v době od 8 do 14 hodin.
2) Místem konání voleb je zasedací
místnost Úřadu městyse, Náměstí
278, Havlíčkova Borová.
3) Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4) Voliči budou dodány 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací
lístky na adresu jeho trvalého
pobytu. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5) Pokud volič nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán, může
nejpozději do 30. 9. 2016 písemně
a nejpozději do 5. 10. 2016 osobně
požádat úřad městyse o vydání
voličského průkazu, který ho
opravňuje hlasovat. Pro volby do
zastupitelstev krajů se voličský
průkaz vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu
v územním obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny.
6) Volič může požádat ze závažných
důvodů, zejména zdravotních, úřad
městyse a ve dnech voleb volební
komisi o umožnění hlasování do
přenosné volební schránky.
7) Voliči nebude umožněno
hlasování, pokud nevstoupí do
prostor určených pro úpravu
hlasovacích lístků.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

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

…..a zase nový školní rok
První školní den letos připadl na
čtvrtek 1. září. Pro starší školáky to
není až tak oblíbený den, ale zato pro
natěšené prvňáčky a jejich rodiče je
to den slavnostní a významný. Po
prázdninách nás opět čeká deset
měsíců povinností, práce, ale také
nových přátelství, zážitků a trávení
volného času s kamarády.
Všem dětem v mateřské škole,
žákům školy a zaměstnancům přeji,
aby školní rok 2016/2017 přinesl
spousty podnětných nápadů a
příjemně strávených chvil v naší
škole!
Na letošní školní rok nám zřizovatel
udělil výjimku z počtu žáků a
následovalo opatření z důvodu
klesajícího počtu žáků – od 1. 9.
2016 spojení druhého a pátého
postupného ročníku. Po sedmi
letech se tak vracíme pouze k osmi
třídám s devíti postupnými ročníky.
Kraj Vysočina podpořil prvňáčky
Všichni letošní prvňáčci v našem
kraji opět dostali od Kraje Vysočina
1. září startovací kufřík s výbavou
pro bezpečné cesty do školy i do
přírody. V kufříku najdou mimo jiné
základní výbavu bezpečnostních
pomůcek včetně cyklolékárničky
a reflexní vesty, výuková pexesa,
pracovní listy například pro
environmentální nebo výtvarnou
výchovu. Praktický kufřík obsahuje
také zdravé dobroty a čaj, který
byl vyroben rodiči dětí v Jemnici,
ale i pozvánky a volné vstupenky

číslo 1

ročník

17

školní rok

2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
základní škola
žáci prvního stupně ve čtyřech třídách
55
žáci druhého stupně ve čtyřech třídách
55
pedagogičtí pracovníci základní školy
9
ředitelka školy
1
účetní a statutární zástupkyně ředitelky
1
provozní zaměstnanci základní školy
3
školní družina
žáci školní družiny
25
vychovatelka školní družiny
1
mateřská škola
děti prvního oddělení
22
děti druhého oddělení - předškoláci
17
pedagogičtí pracovníci mateřské školy
3
provozní zaměstnanci mateřské školy
1
školní jídelna
provozářka školní jídelny
1
kuchařky školní jídelny
2
za zábavou a sportem nejen na
Vysočině. Jistě stojí za zmínku
i informace, že část bezpečných
kufříků byla také rozdělena mezi
prvňáčky ve vybrané základní škole
partnerského regionu Zakarpatské
oblasti Ukrajiny. Masarykovu školu
v Užhorodě 1. září navštívila radní
Kraje Vysočina Marie Kružíková.
Právě na této škole mají studium
českého jazyka žáci v běžném
učebním rozvrhu.
Projekt Bezpečně do školy i do
přírody doprovází vysočinské
prvňáčky do škol už čtvrtým rokem.
Kraj Vysočina byl prvním regionem,
který projekt kufříků odstartoval.
Všichni prvňáčci obdrželi ještě
jeden dárek – stavebnici ROTO
z Vysočiny, která vznikla na základě
inciativy firmy Bosch a Kraje
Vysočina. Jednotlivými pracovními
listy provádí malé konstruktéry
postavička Igráčka, který představuje
vybrané profese. Z 251 dílů a podle
dvaceti pracovních listů děti postaví
například květiny, zvířátka nebo
jednoduché stavební stroje nebo
ruční nářadí.

I nadále sbíráme hliník a netříděný
papír
I v letošním roce budeme pokračovat
ve sběru hliníku a netříděného
papíru. Veškeré potřebné informace
naleznete na přiložených plakátech.
Všem, kdo odpad třídí, děkujeme,
protože
společně
pomáháme
dobré věci. Připomínám, že
v loňském školním roce jsme
odeslali na účet nadačního fondu
Kapky naděje částku 7.473,- Kč
(celková částka za vytříděný papír
a hliník ve školním roce 2015/2016).
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Dárečky pro prvňáčky od Kraje Vysočina - Bezpečnostní kufřík a stavebnice Roto.
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LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Havlíčkovské slavnosti a naše
škola
Oslavy spojené s narozením či
úmrtím Karla Havlíčka Borovského
se konají vždy první zářijový
víkend. Zdálo by se, že je to termín
ideální - žáci i učitelé jsou plní
elánu a odpočatí, všechny děti jsou
z dovolených a výletů doma, navíc
se tento víkend slaví v Borové i
posvícení. Málokdo si však umí
představit obavy učitelů, když
si uvědomili, že děti vše pracně
nacvičené a měsíce připravované po
prázdninách zapomenou. Zkoušelo
se tedy již 31. 8., dokonce i první
školní den.
V sobotu 3. září 2016 byla celá
škola od slavnostního průvodu až
do 19. hodiny stále v akci. Svátečně
oblečení žáci VII. a VI. třídy nejprve
informovali na pódiu bez zaváhání
o jednotlivých etapách Havlíčkova
života, přidali i ukázku z Tyrolských
elegií, společně zazpívali písničku
Šušelka nám píše a páťáci připomněli
nejznámější epigramy. Hanička
Minaříková ze IV. třídy přednesla
Romanci o nebeském exilu Karla
Havlíčka Borovského od J. Žáčka.
Posluchači
ocenili
potleskem
nejen dobrou paměť a znalosti
vystupujících, ale i statečnost, s
jakou žáci odolávali nepříjemnému
dusnému počasí.
V 17 hodin se otevřela škola pro
veřejnost. Současně začal program
v Muzeu Karla Havlíčka Borovského
a v místní sokolovně. Muzeum
praskalo ve švech, všichni se těšili
na pověst o králi Midasovi, jež
měla připomenout, že motiv nejen
oslích uší, ale i hlouposti vládců je
nesmrtelný. Když si uvědomíme,
že pověst nacvičovali žáci před
prázdninami ještě jako malí druháci,
byl potlesk publika dvojnásobně
zasloužený. Zdramatizovaná báseň
Král Lávra v podání VIII. třídy
nechala oživnout známé postavy
Kukulína a jeho mámy, pana
Červíčka aj. Rapová podoba této
básně však měla letos v Borové určitě
8
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premiéru a osmáci museli tímto vystoupením překvapit
mnohé z návštěvníků.
V sokolovně byla divákům nabídnuta dvě vystoupení - děvčata z IX.
třídy zazpívala Nohavicovu Píseň o té revoluci, čímž připomněla události
a osobnosti roku 1848. Tyrolské elegie sehráli deváťáci jako zkušení
divadelníci, a to bez jediného zaváhání či výpadku paměti. Především
výkony Karla Havlíčka - vypravěče (Pavel Zvolánek) a Karla Havlíčka herce (Martin Antl) byly obdivuhodné a velice přesvědčivé.
Ani po výtvarné stránce nezůstaly borovské děti v ničem pozadu. Nejprve
vznikaly obrázky borovského kostela a monogramy KHB. VIII. třída
vymyslela v rámci projektu KHB svoje vlastní epigramy, které si žáci dopsali
pod vlastnoručně namalované portréty Karla Havlíčka. Možná jste si této
výzdoby všimli ve výkladní skříni Coopu či venkovních vitrínách ZŠ.
Pozorní návštěvníci si vše prohlédli také při představení v sokolovně na
panelech, které tvořily divadelní prostor. Kromě těchto výtvarných počinů
museli žáci za vydatné pomoci učitelů dotvořit divadelní rekvizity.
Když připomeneme ještě hudební vystoupení na náměstí, píseň o generálu
Windischgrätzovi v sokolovně a rap v muzeu, oslavili žáci významné výročí
svého rodáku velice všestranně. Poděkování patří tedy žákům a jejich
učitelkám: vymyslet program, secvičit jej, naučit každé z těměř stovky dětí
tu jeho roli – to vše stojí značné úsilí.
Tečkou za sobotním programem ve škole byl Den otevřených dveří
v základní i mateřské škole, navíc v budově ZŠ mohli hosté zhlédnout dvě
opravdu povedené výstavy – první uspořádali místní včelaři a druhou zdejší
zahrádkáři. V pondělí si ještě vše prohlédly děti z místní mateřské školy i
žáci ze základní školy.
DĚKUJI ZA VŠECHNY DĚTI, ŽÁKY I KOLEGYNĚ PANU JAROSLAVU
SEDLÁKOVI, KTERÝ VELICE OCHOTNĚ A ZAJÍMAVĚ CELÉ
DOPOLEDNE BESEDOVAL S ŽÁKY NA TÉMA VČELAŘSTVÍ, A TAKÉ
VŠEM ZAHRÁDKÁŘŮM, KTEŘÍ SVOJE VÝPĚSTKY PONECHALI
DĚTEM A PRO POTŘEBY ŠKOLNÍ JÍDELNY.
Myslím, že žáci i učitelé základní školy tak důstojně přispěli k Havlíčkovským
oslavám celé obce.
Mgr. M. Brychtová a Mgr. L. Havlíková

ZŠ na náměstí připravila např. pásmo epigramů. Foto: ZŠ.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
DĚTI ČTOU DĚTEM - Jeden projekt skončil a druhý
začíná
(hodnocení žáků bývalé VII. třídy v rozhovoru s paní
učitelkou)

LH: Milí sedmáci, náš celoroční projekt DĚTI ČTOU
DĚTEM skončil. Můžu s vámi udělat takové malé
interview?
Václav: No samozřejmě. Sice nevíme, co to je, ale když
dostaneme jedničky, tak to uděláme rádi.
LH: Jedničky nebudou, ale budete v novinách, tak to už
za to stojí, ne? Tak tedy 1. otázka:
Co se vám na společném čtení líbilo?
Kuba: Seznámili jsme se s dětmi, které jsme neznali.
Ivana, Katka: Mně se líbil výraz dětí v obličeji, když
jsme četli, jak oni poslouchali. Pak si s námi hráli a
krásně zpívali. Jana: Mě bavilo vymýšlet si různé hry.
Slávek: Nemusel jsem se učit.
Jaký přínos mělo čtení pohádek pro vás, pro sedmáky?
Václav: Abychom asi víc četli a neseděli u počítače
nebo televize. Jitka, Vilda: Museli jsme se naučit číst
dobře text bez zadrhávání, plynule. Kamila: Naše třída
z toho byla prostě nadšená. Dalo nás to víc dohromady.
Jakub: Abychom se nestyděli číst.
Jaký smysl mělo čtení pro děti z MŠ:
Slávek: Mohly si s námi hrát. Šimon: Že si mohly zahrát
nějakou pohádkovou postavu. Bára: Aby viděly, že čtení
je důležité. A současně to může být legrace. Kamila:
Malým dětem se hodně líbila práce s námi velkými.
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Míša: Aby se jim to čtení zalíbilo a chtěly
by si pak doma také číst. Václav: Aby se
pak ve škole taky chtěly naučit číst a mohly chodit zase
někomu číst.
Které čtení se ti líbilo nejvíc?
Slávek, Kuba, Vilda, Katka: O krtkovi - četli jsme, hráli
jsme to a pak jsme tam měli dorty „krtiny“. Mňam!
Ivana, Vašek: Pohádky ovčí babičky: v tělocvičně to
bylo jinačí, mohli jsme pak honit beránky.
Šimon: Maxipes Fík. Protože tam byla největší zábava.
Míša: Víla Amálka. Holky ze školky měly krásné šaty a
tancovali jsme.
A víte vůbec, proč jsme četli zrovna večerníčkovské
pohádky?
všichni: No to je jasný - Večerníček slavil přece 50!
Jak by mohlo vypadat nějaké další čtení?
Míša, Kamila: Čtení příběhů z lesa nebo o zvířatech.
Ivana: Pohádky, které neznají. A nejlepší by bylo čtení
v tělocvičně. Šimon: Mě by bavily staré řecké báje a
pověsti nebo něco z Hobbita nebo Pána prstenů. Katka:
„divadlené“pohádky - hráli bychom je prostě jako
divadlo. Tomáš, Lída, Jitka: Asi bych četla dál nějaké
pohádky, ty se dětem budou líbit vždycky.
rozhovor vedla a zapsala Mgr. Lenka Havlíková

V letošním roce budou ve společném čtení pokračovat
třída paní učitelky Janáčkové z MŠ a IV. třída paní
učitelky Neubauerové. Přejeme hodně dobrých
čtenářů i nadšených posluchačů!

Inovační projekt Památník Karla Havlíčka Borovského
v Havlíčkově Borové 2.0
V létě tohoto roku byl v rodném domě Karla Havlíčka v naší
obci proveden inovační projekt, který měl za obecný cíl vylepšit
a zpřístupnit služby muzea širšímu okruhu návštěvníků i ze
zahraničí a zvýšit tak kulturní úroveň v obci vůči nárokům
informační společnosti 21. století. A dále tyto konkrétní cíle:
Vytvořit anglickou a německou písemnou mutaci a audionahrávky
výkladu o životě a díle K. H. Borovského a ve stručnosti i
k expozicím o Josefu Stránském a Viktoru Dobrovolném. Překlad
se týká také nejdůležitější popisků u vystavených exponátů a
materiálů. K tomu byla vytvořena i česká audionahrávka výkladu
pro nevidomé a to vše k zajištění chodu muzea a poskytnutí
služeb, zejména výkladu, návštěvníkům i za ztížených podmínek.
Všechny tyto cíle byly naplněny a muzeum je takto vybaveno
od září 2016. Projekt a jeho autory uvádí a popisují také videa,
která můžete zhlédnout na YouTube, odkazy na ně najdete na
internetových stránkách obce v sekci Kultura, organizace a spolky
pod štítkem Rodný dům K. H. B. vpravo. Celému autorskému
týmu bych na tomto místě jako vedoucí projektu rád poděkoval
za dobrou spolupráci a vydařené úsilí.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE
Kroužek si dal prázdninovou pauzu, a proto
jsme se sešli až 20.8 a vyrazili na Pasíčka na
poslední úpravy Poustevníkovy studánky.
Děti dočistily potůček a okolí a usadily
Poustevníka na místo. Hned další víkend
jsme od pátečního večera do nedělního
dopoledne tábořili v Železných Horkách u
potoka v lese. Postavili jsme stany, připravili
dříví na oheň a užívali si klidu lesa a krásného
slunečného víkendu. Děti se cákaly v potoce,
využily i koupačku v nedalekém rybníce,
střílely ze vzduchovky, skákaly přes lana,
chodily na chůdách, užily si spousty legrace.
Večery jsme trávili u ohně s kytarou, opékali
buřtíky nebo maso. A nechyběla samozřejmě
ani stezka odvahy. Po krásném slunečném
víkendu jsme vše v neděli dopoledne zabalili,
uklidili a hurá domů. Dětem se prázdninový
víkend velice líbil.
Za MS Tomáš Janáček

Ondřej Neubauer (student FF MU Brno)
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Borovská záhada
jménem Osralov

„Asi po půl hodině s místa našeho
obzírání docházíme městečka Borové,
jež slulo kdysi pro rudu železnou
na blízku dobývanou „Borovou
Rudnou“. Městečka malebně na stráni
se rozkládající měli jsme před očima
hned od Jitkova. Blíže městečka stává
se cesta velice zanedbanou a málo
sjízdnou, patrno, že obec Borovská této
cestě malou péči věnuje, ač tu kolem
ní má svoje pozemky a cesty jest hojně
využíváno.“
Takovým úvodem začíná v knize
Cesta
Liběcká
v
dějinných
proměnách se stezkami vedlejšími
a strážnicemi Františka Horáka a
Emila Chramosty část textu věnována
dnešní Havlíčkově Borové. Publikace
byla postupně sepsána na přelomu
19. a 20. století, vydána v roce 1923
knihtiskárnou
Otakara
Janáčka
v Praze a podává zajímavé autentické
svědectví o mnoha obcích a o tom, jak
vypadaly před sto a více lety.
„Strážnice návěstní“
Kromě mnoha dalších zajímavých
informací hovoří také o tom, že ve 13.
století a zřejmě i dříve stávala na návrší
u kostela „strážnice návěstní“, která
sloužila ke spojení s dalšími stanicemi,

ke kterým byl z kopce výborný dohled.
Těch bylo v okolí mnoho a v dobách
dávno
minulých
představovaly
nesmírně důležitý informační spoj
mezi jednotlivými centry naší země.
Právě v této souvislosti autoři hovoří
také o tom, že u Borové stávala před
lety osada Osralov, již před sto lety
úplně nezvěstná. Odkazují se na práci
vynikajícího historika Augustina
Sedláčka, který ve svém Místopisném
slovníku historickém jméno Osralov
v Borové připomíná.
Obchodní stezky
Nenechme se ale zmást. Slovo
„Osralov“ nemá, jak by se možná
mohlo zdát, žádný vulgární význam.
Vyvozuje se ze slov oser, oserov a
prozrazuje původní kmen slova
„ozer“, případně „ozeral“.
Tedy
dnešním významem „vidět, pozorovat,
sledovat.“
Logicky se tedy můžeme domnívat, že
těsným okolím Borové už odpradávna
musela vést obchodní trať minimálně
lokálního významu. Ostatně blízká
Liběcká stezka, které se kniha
především věnuje, představovala ve
středověku důležité spojení hlubokým
a jinak těžko prostupným pomezním
českomoravským hvozdem. Už před
dávnými a dávnými lety – už za dob
římské a později byzantské říše - tudy

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
7. 10. 2016
8. 10. 2016
11. - 13.10.
2016
16.10. 2016

14:00
pátek
8:00
sobota
21:00
sobota
14:00
neděle

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
SBĚR PAPÍRU, info na str. 2
BOROVSKÉ KOLÁČKOVÁNÍ, pozvánka na str. 2

ZÁŘÍ 2016

na kupeckých vozech proudilo zboží
napříč celou Evropou. Pro panovníky
tedy vždy podobné cesty měly
obrovský význam a zdroj zisků.
„Z něho poznáváme snadno úkol
obzírání. Původ podobných jmen i osad
ukazuje na ranný středověk. A ještě
k jedné okolnosti obracím pozornost:
založení kostela sv. Víta. Tento světec
má jméno shodné se slovanských
„vid“ – srovnání Svantovid a Sv. Vid
u Jihoslavanů. Asi tato shoda byla
příčinou, že byla sv. Vítu zasvěcována
táž místa, ještě souvisela s „videm“, tedy
opětovně místa vyhlídková a návěstní
při starých cestách,“ píší v knize autoři.
Pokud by snad někdo z pamětníků
někdy slyšel o osadě Osralov (či
podobného jména), která měla stávat
v těsném sousedství Borové, zanechte
své svědectví třeba na úřadu městyse
nebo na telefonním čísle 737 480 777
(Jakub Janáček). Každá zaznamenaná
vzpomínka totiž může být zajímavým
střípkem do mozaiky dějin naší obce.
Jakub Janáček

PRODEJ MEDU PŘÍMO
OD VČELAŘE

Nabízíme
MED
PASTOVANÝ
(KVĚTOVÝ,
jarní,
mechanicky
promíchaný tak, že vznikne pasta
a lépe se s ní manipuluje) a MED
TMAVÝ (LESNÍ, ten se nepastuje).
Cena je 130,- Kč/kg, při odběru 10 kg
dáváme 1 kg zdarma.
Objednávat můžete na: h.tonarova@
seznam.cz, 604 351 710 (i SMS) a nebo
se stavte u nás na náměstí. Med Vám
přivezeme až do domu,
abyste nemuseli nosit
těžké sklenice sami.
VČELAŘSTVÍ TONAROVI

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Z U B N Í P O H O T O V O ST N A N Á S L EDU J Í C Í MĚS Í C
17.- 18. září Dr. Richter Tomáš, Jiráskova 669, Chotěboř, 583 01, tel. 569 626 481
24.- 25. a 28. září Dr. Drbohlavová Oldřiška, Psych. léčebna, Havlíčkův Brod, 580 01, tel. 569 478 360
1.- 2. října Dr. Brázdová Hana, Krále Jana 538, Chotěboř, 583 01, tel. 569 623 790
20.- 21. srpna Dr. Niklová Pavlína, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, 580 01,tel. 569 435 040
15.- 16. října Dr. Cyrusová Eva, Havlíčkova 2198, Havlíčkův Brod, 580 01, tel. 569 432 014
22.- 23. října Dr. Longin Petr, Husova 3622, Havlíčkův Brod, 580 01, tel. 776 116 125
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OBRAZEM

První zápas sezóny na domácím hřišti s Libicí n.D. Foto: Linda Burianová Zápas Štoky. Foto: Linda Burianová

Myslivecký kroužek tábořil v Železných Horkách. Foto: Tomáš Janáček

MS u Poustevníkovy studánky. Foto: Tomáš Janáček

Pavel Zvolánek a Martin Antl sehráli bravurně roli Karla Havlíčka.Foto:ZŠ

Horácká muzika zahrála.....

....a soubor Studánka zatancoval.

Foto: soubor Studánka a J. Paclík
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Havlíčkovské slavnosti - průvod. Foto: ZŠ

Povídání o životě Karla Havlíčka. Foto: ZŠ

Osmáci hráli i rapovali Krále Lávru. Foto: ZŠ

Pověst o králi Mildasovi v podání třeťáků měla úspěch. Foto: ZŠ

Dárek od místních zahrádkářů. Foto: ZŠ

Prvňáčci a šesťáci - všem začíná 1. září škola. Foto: ZŠ

Pokládání asfaltového povrchu v ulici Polní. Foto: Linda Burianová
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