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Jan Jirák vzpomínal,
str. 10

Borovská desítka bude,
str. 11

Knihovna po rekonstrukci,
str. 12

Potok brzy zmizí. Zatrubnění potoka U Labe směrem k ovčínům finišuje a koryto, v němž v minulosti tekly i nevábně páchnoucí splašky, zmizí
navždy pod zemí. Po 80 metrech se opět vynoří a bude pokračovat v gabionovém korytu. Až se domácnosti napojí na novou kanalizaci, bude
sloužit už pouze pro dešťovou vodu. Foto: Přemysl Tonar

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Začínám mít pocit, že s ostatními
zastupiteli sedíme na horské dráze
a blížíme se k nejvyššímu bodu atrakce.
Cesta nahoru nebyla nijak rychlá a dala

se šetřit energie. Když tu - kde by člověk
rád očekával další stoupání, třeba
i mírnější, nastane přesný opak. Ano,
držme si klobouky, vrchol je za námi
a jízda začíná. Bohužel směrem dolů
a nezbývá, než se pevně držet madla
a doufat, že při cestě nahoru jsme si
nabrali dostatek sil na cestu dolů.
I tak se dá popsat stávající situace

u nás v ČR. Sdružení měst a obcí vydalo
upozornění, že rozpočtové určení daní
může být nižší až o 20 procent. Pro nás
to znamená, že do kasy městyse dorazí
až o pětinu méně peněz. V reálných
číslech to může být 3 600 000 korun
méně, které bychom nedostali do
rozpočtu městyse.
...pokračování na str. 3
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Srdečně Vás zveme na

1. handmade pouťový

jarmark

neděle 21. 6. 2020 od 9:00 hod.
sokolovna Havlíčkova Borová
Co vás čeká:
šité oblečení pro děti i dospělé / kabelky / dekorace /
výrobky z FIMO hmoty / kousátka a klipy pro děti /
EKO pytlíky / výrobky ze solí a mýdla / lapače / háčkování /
leaser do překližky a mnohem víc...

* tombola

těšíme se na Vaši návštěvu!

* výtěžek z tomboly půjde na místní mateřskou školku
(na hračky, pomůcky)
Jednou z novinek letošní Borovské desítky budou i nová trička.
Pořadatelé k výročnímu ročníku prakticky od základů změnili
jejich design. Foto: Zbyněk Zelený

8. srpna - Hodinářův učeň
9. srpna - Afrikou na pionýru
10. srpna - Na střeše
11. srpna - Poslední aristokratka
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině

REGISTRACE
SPUŠTĚNA
www.borovska10.cz

25. 7. 2020

jubilejní 10. ročník
Prodej palivového dřeva

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

PRODEJ PALIVOVÉHO JEHLIČNATÉHO
DŘEVA
Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji
palivové dřevo.

V případě
volejte na tel. 777355028.
Cena za
m3 zájmu
je 400,Kč včetně DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Obce a města jsou významným
investorem a partnerem v oblasti
veřejných zakázek. V posledních
letech se v ČR ukázalo, že dokážeme
vytvářet investiční akce pro menší
firmy a živnostníky a hlavně! Většinou
jsou obce dobrým hospodářem, který
si tvoří rozumné rezervy a neutrácí
za každou cenu, nebo nejde do
předražených projektů. Jednoduše
řečeno: z investovaných peněz se snaží
obce vytěžit co nejvíce. Můj bývalý
šéf ve statním podniku mi kdysi řekl:
„Hospodař s tím, co máš na starosti
tak, jako by to bylo tvoje!“ Myslím, že
to byla velice rozumná rada, kterou by
se měla řídit i naše vláda, ale nejen ta!

KANALIZACE A ČOV

Výstavba kanalizace v květnu
probíhala na krajských komunikacích.
Neobešlo se to úplně bez komplikací,
došlo na ně u sokolovny. Tam proběhlo
napojení na stávající splaškovou
kanalizaci a od ní bylo položeno nové
potrubí směrem na Drahotín.
Zde byla kolize jak s naším
teplovodem, tak i se středotlakým
hlavním řádem plynu. Muselo se
přistoupit k zahloubení nové šachty
u teplovodu o 80 cm a rozebrání
chodníku v délce přes 25 metrů.
Nakonec se oba překopy povedly
a všichni ve zdraví mohou pokračovat
dál. Píšu to proto, že pro dělníky to
nebylo nijak jednoduché. I přes zákazy
vjezdu automobilů nad 3,5 tuny přes
nás jezdil tranzit vesele dál, mimo jiné
i proto, že je uzavřena obec Simtany.
Nyní se bagry přesunou do ulic Drahotín,
Horní obec, Horecká a Kopaninská.
V ulici Horní obec zvažujeme výměnu
celého vodovodního řádu včetně
přípojek. Důvodem je několik podélných
křížení v celé trase ulice a vodovod
nám po ulici doslova kličkuje jako zajíc.
Na nové čistírně probíhají svářecí práce
na armaturách a potrubích. Terénní
úpravy okolo nové čistírny čekáme
v průběhu června a asfaltové povrchy
mají být položeny v červenci.

NOVÝ VRT

V půli května byl vyvrtán nový vrt
nad vodárnou směrem k Americe.
Nyní probíhají čerpací zkoušky a poté
budeme vědět, jakou jakost nabízí
voda z tohoto vrtu. Pak budeme
moci připravit projekt na úpravu
a modernizaci vodárny
pro jeho
připojení jako dalšího zdroje pitné vody
pro náš městys. Vrt je hluboký přes
80 metrů a v průměru má 250 mm.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V tuto chvíli se realizují hned dvě
investiční akce do veřejného osvětlení.

Jednou je modernizace za podpory
ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 600 tisíc korun, celkové náklady
jsou ovšem 900 tisíc korun. Jedná se
o výměnu svítidel v ulici Pivovarská
a Havlíčkova. Nová svítidla mají
možnost stmívání a hlavně jsou
osazena dvěma sadami diod. Jejich
přínos je nejen v úspoře energie, ale
jsou i šetrnější k životnímu prostředí
díky snížení světelného smogu. Další
významný prvek je dálkové řízení každé
lampy přes radiový signál. Mohli jste si
všimnout, že u překopů kanalizace byla
zmíněná místa osvícena intenzivněji
než zbytek ulice.
Druhá akce bude mnohem
náročnější a nákladnější. Jedná se
o pokládku kabelů pro nové osvětlení
v ulicích Zelenýho, Kopaninská, Luční,
Zahradní, část Polní a u nové ČOV.
Celkem se bude jednat o více než
2 500 metrů a 50 nových lamp. Tato
investice se musí provést do konce
roku, protože ČEZ, který bude na
podzim odpojovat nadzemní vedení,
postupně odpojí i staré osvětlení
a pro nás by to znamenalo temné ulice.
Už v tak ztížených podmínkách je to
nemyslitelné.
Další komplikací je, že městys nemá
projekt a stavební povolení. Měli jsme
na to čtyři roky, a proto je třeba se
z toho ponaučit a lépe zkoordinovat
svoji činnost s ČEZem. Proč to píšu?
Protože nyní ČEZ připravuje projekt
na pokládku nízkého napětí v ulicích
K Vepřové a Horní obec. Náš úkol je
jasný. Projektovat souběžně s ČEZem
tak, aby projekt byl „na stole“. Tímto
chci poděkovat a vyjádřit podporu
našim
obecním
zaměstnancům,
protože jejich nynějším úkolem je oněch
2,5 kilometrů kabelu, zemnícího
kulodrátu a pásky položit souběžně
do výkopu ČEZu. Po získání stavebního
povolení
vybereme
dodavatele
50 sloupů a jejich osazení. Na podzim
musí ulice svítit.

PARCELY

Naše nová lokalita postupně získává
jasnější obrysy. Rozvody plynu jsou
zkolaudovány a kolaudace celé lokality
je plánovaná na konec července či
začátek srpna. Poté budou stavebníci
moc zahájit svoji činnost. V první
půli července je plánovaná pokládka
asfaltů. Osobně bych rád, aby městys
udělal ihned přejímku asfaltových
povrchů. Tím bychom zajistili přístup
stavebníkům ještě před kolaudací celé
lokality. Chápeme samozřejmě, že už
nyní se stavebníci připravují a každý
týden se počítá.
Co mě velmi těší, je zájem o bydlení
u nás, protože už jsem přijal emaily
i telefonáty, kdy budeme mít další
volné parcely k dispozici... Bohužel

vždy odkazuji zájemce ke koupi starších
obydlí, anebo časový horizont tří let,
kdy by mohla být hotová nová lokalita
pod Moštárnou. Dle mého názoru
za tím může stát to, že náš městys
má zajištěné školství, poštu, obchod,
pitnou vodu, příští rok centrální
odkanalizování splaškových vod a je
prostě velmi příjemným místem pro
život. Věřím tomu, že jsou to všechno
lákadla, která můžeme zájemcům
o trvalé bydlení u nás nabídnout.

BOROVSKÉ HRY

Jako mnoho jiných akcí, i tradiční
Borovské hry byly v letošním roce
zrušeny. Měli jsme vyrazit až do daleké
Borové u Trnavy, ovšem musíme vydržet
do příštího roku a budeme doufat, že
to už se nám tahle zahraniční cesta
za přáteli z Borové podaří.

PERŠÍKOV

Jsem rád, že v Peršíkově probíhá
iniciativa na zřízení malého dětského
koutku. Zastupitelé se shodli na tom,
že je třeba podpořit umístění malého
dřevěného hradu, skluzavky a lavičky
na obecním pozemku. To, co se kolem
této akce strhlo, mě nijak nepřekvapilo.
Jsem schopný pochopit jak chalupáře,
tak trvale žijící. Pohled chalupáře může
být takový, že investuje do chalupy
a chce mít okolo sebe klid. Vážím si
toho, že si chalupy opravují a zvelebují.
Pohled místních zase může být takový,
že zde žijí, a když na ně městys získává
peníze ze státního rozpočtu, tak chtějí
vyžití nejen na víkend, ale také mít
celotýdenně k dispozici prostory pro
setkávání například maminek s dětmi.
Je třeba si uvědomit, že kdyby osadu
neobývali trvale žijící, neměl by městys
motivaci do ní investovat, netekla by
tam pitná voda, nebyly by zpevněné
místní komunikace, nesvítila by pouliční
světla a neplánovala by se splašková
kanalizace. V Peršíkově je nyní 55 trvale
žijících obyvatel. Abychom získali 60%
dotaci na kanalizaci, tak rozpočtované
náklady nesmí překročit 90 000 korun
na trvale žijícího. Z toho plyne, že celý
projekt s napojením na centrální ČOV
v Havlíčkově Borové nepřekročí
5 milionů. Osobně se obávám, že do
této částky se nevejdeme, ale třeba
stát více podpoří odkanalizování
menších obcí, kde žije více chalupářů
než místních, anebo se chalupáři
rozhodnou trávit aktivní život u nás
a změnit trvalé bydliště.
Chtěl bych apelovat na občany
obou našich osad, aby se k sobě
chovali slušně a s respektem, a věřím,
že malé hřiště nenadělá víc hluku než
víkendové sečení trávy. Zachovejme
prosím chladnou hlavu a zkusme se
v klidu domluvit.
Přemysl Tonar, starosta
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SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
POUŤ BUDE
Vážení spoluobčané, zdá se, že
šílenství kolem pandemie COVID-19
postupně utichá a život se pomalu
vrací do zajetých kolejí. Stále větší
rozvolňování vládních nařízení je
toho hmatatelným důkazem. Je
pochopitelné, že některá omezení
mohou trvat ještě hodně dlouho.
V důsledku rozvolňování se rada
městyse ovšem shodla na pořádání
borovské pouti. Pouť se uskuteční
21. června 2020, a to jak v kostele sv.
Víta (9:30 poutní mše svatá), tak i na
náměstí, kam s atrakcemi dorazí rodina
Hoffingerových.

KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ
Jistě si mnozí návštěvníci nového
hřbitova všimli, že zmizel starý dřevěný
kříž, který zde stál dlouhou řadu let. Kříž
byl za ta léta v havarijním stavu, proto

ho obecní zaměstnanci demontovali
a zajistili dřevo na opravu. Nový
modřínový kříž se na původní místo
vrátí v nejbližší době.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA LES
V lednovém vydání Borovských
listů jsem vás informoval o tom, že
Ministerstvo zemědělství spustilo
koncem listopadu minulého roku
příjem žádostí o kompenzaci propadu
cen jehličnatého dříví způsobených
kůrovcovou kalamitou. Jednalo se
o kompenzaci cen dříví vytěženého
ve IV. kvartále 2017 a za rok 2018. Na
tuto výzvu jsme reagovali a se žádostí
uspěli. Městysi byla za toto období
vyplacena finanční náhrada v plné
žádané výši, tedy téměř 140 tisíc korun.
Může se zdát, že se jedná o směšnou
částku, která naše lesy nespasí.
Věřím však, že každá koruna vrácená
do řádného lesního hospodaření se
nám v budoucnu stonásobně vrátí.
Ing. Josef Nevole, místostarosta
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ZMĚNA
AUTOBUSOVÉHO ŘÁDU

Do 10. července bude uzavřena silnice
č. III/3508, což je chotěbořská silnice
od Pivára po křižovatku na Oudoleň
III/3509, a na to je navázán i výlukový
jízdní řád autobusů. Obousměrná
objízdná
trasa
bude
vedena
z Havlíčkovy Borové přes Slavětín, po
místní komunikaci do Oudoleně a na
oudoleňskou křižovatku.
* Uzavírka si vyžádá dočasné
přemístění zastávky „Havlíčkova
Borová, odb. Železné Horky“ na
zastávku „Oudoleň, křižovatka“
* Pro zastávku „Oudoleň, horní“
bude zřízeno nové odjezdové místo
v Oudoleni u mostu přes potok před
domem čp. 113
* Kdo cestuje do Havlíčkova Brodu,
v Borové nastoupí na linku 600300/34
(odjezd z Borové v 6.52 hodin, cílová
stanice Chotěboř) a na zastávce
Oudoleň, váha přestoupí na spoj
600060/6 („školní“, odjezd 7:04 hod
z Oudoleně, cílová stanice Havlíčkův
Brod.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 5. 2020

Omluveni: David Burian, Milan Štefáček a Jan Vambera.
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 10-0-2 (Ing. Karel Tonar,
Zdeněk Štěpán)
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 11-0-1
(Ing. Jaroslav Blažek)
ZM schválilo program jednání s tím, že bod č. 10 týkající
se dotací pro spolky přesune na začátek z důvodu účasti
zástupců spolků. 12-0-0
ZM schválilo sepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Havlíčkova Borová se
spolky a pověřuje starostu podpisem těchto smluv v celkové
výši 221.500 korun dle upraveného návrhu finančního
výboru. 11-0-1 (Mgr. Jana Žáková)
Celkem bylo 12 žádostí ve výši 306.500 korun. V rozpočtu
však bylo počítáno jen na 250.000 korun. Finanční výbor
žádosti prostudoval a revidoval částky na základě aktuální
situace COVID-19, takže pokráceny byly především částky
žádané na pořádání táborů, společenských a sportovních
akcí, zrušenou část sportovní sezóny a podobně.
ZM bere na vědomí hospodaření Městyse Havlíčkova Borová
za rok 2019.
ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová
za rok 2019 výhradou a schvaluje přijetí nápravných opatření.
11-0-1 (Michaela Chlubnová, DiS.)
Nedostatek vznikl tím, že zřizovatel neschválil své příspěvkové
organizaci (ZŠ) plán výnosů a nákladů a rozpočet na rok
2019 a nebyl předložen ani schválen střednědobý výhled
rozpočtu pro ZŠ na roky 2019 a 2020. Nápravou bude, že
městys bude schvalovat jak plán výnosů a nákladů, tak
rozpočet, tak střednědobý výhled.
ZM schválilo řádnou účetní závěrku Městyse Havlíčkova
Borová za rok 2019. 12-0-0
ZM schválilo uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 200174-645-19 se zhotovitelem VHST s.r.o. na akci
„Výstavba 10 RD ul. Polní“, jehož předmětem je navýšení
ceny díla o 1.210,72 korun bez DPH. 12-0-0
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Jedná se o méněpráce vzniklé nerealizací jedné podkladní
vrstvy na části asfaltové komunikace, a to proto, že
komunikace vyhovuje zátěžovým testům stávajícího
kamenitého povrchu. Vícepráce se pak týkaly úpravy na
vodovodním řádu, zpevnění vjezdů, doplnění odkalovače
a podobně. Diskutovalo se o chodnících, zámkové dlažbě
a jejím umístění dle kladečského plánu apod.
ZM schválilo uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo
č.06014/2019 se zhotovitelem „Společnost Havlíčkova
Borová splašková kanalizace a ČOV“ na akci „Havlíčkova
Borová – Splašková kanalizace a ČOV“, jehož předmětem je
navýšení ceny díla o 783.788,82 korun bez DPH. 12-0-0
Jde o změnové listy za měsíc únor až duben 2020. V rámci
víceprací jsou největšími náklady přeložky a opravy dešťové
kanalizace (např. v ul. Kopaninská byla dešťová kanalizace
„prostřílena“ přípojkami plynového a telefonního vedení),
zatrubnění a úpravy vodního toku lokality U Labe, úpravy
a zajištění spodní vody, kolize kanalizací a lámání skály
(zejména v ul. Kopaninská). Zastupitelé byli informováni
o žalostném stavu vodovodních přípojek, nutnosti výměny
vodovodního řádu v ul. Rybízovna a nutnosti zokruhování
některých lokalit pro minimalizaci odstávek větších částí
městyse. Vodovodní přípojky jsou v případě potřeby měněny
zaměstnanci městyse. Aktuální rozpracovanost akce je cca
32 000 000 korun bez DPH, prozatímní schválené vícepráce
jsou ve výši cca 2 000 000 korun bez DPH.
ZM schválilo vybrat z pěti nabídek jako nejvhodnější nabídku
veřejné zakázky „Novostavba Mateřské školy v Městysi
Havlíčkova Borová“ nabídku společnosti MŠ STAV s.r.o.,
Dušejov 143, 588 05 Dušejov, IČO: 49452100 z důvodu, že
nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Městysem Havlíčkova Borová
a vybraným uchazečem. Cena díla je 21.227.704 korun bez
DPH. 12-0-0
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020. 12-0-0
Jedná se o jistiny účastníků výběrového řízení pro akci
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novostavby MŠ a příjmy z dotací pro realizaci výstavby
kanalizace a ČOV.
ZM bere na vědomí informaci o tom, že brzy uplyne roční
zkušební lhůta na provoz Mobilního rozhlasu a je potřeba
promyslet, zda s touto službou počítat i v budoucnu
a případně za jakých finančních podmínek.
ZM bere na vědomí pokládku chrániček s kabelem do výkopu
ČEZ (akce uložení nadzemního elektrického vedení do země)
jako přípravu pro rekonstrukci VO. Předpokládané náklady
na materiál budou ve výši 420 000 korun. Výměna svítidel
na hlavních ulicích za LED svítidla v rámci získaná dotace
soutěže Vesnice roku – Oranžová stuha taktéž probíhá.
Demontovaná svítidla budou použita v rámci městyse pro
modernizaci stávajících svítidel.
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ZM bere na vědomí informaci o realizaci vrtu na posílení
množství pitné vody v lokalitě za vodárnou.
ZM bere na vědomí informaci k žádosti o odkupu pozemků
p. č. 92/2 a p. č. 91 od Státního pozemkového úřadu. Pozemek
p. č. 91 nelze získat, neboť nesousedí ani jediným bodem
s pozemky obce. Bude proto vyvoláno jednání s Českým
zahrádkářským svazem Havlíčkova Borová s cílem odeslat
žádost a získat pozemek v rámci této organizace s následným
převedením pozemku na městys.
ZM bere na vědomí informaci, že někteří občané obce jezdí
na deponii ke sběrnému dvoru a bez nejmenšího studu
si odtud odváží materiál. Starosta na to upozorní firmu
Dvořáková.
Příští jednání ZM se bude konat ve čtvrtek 11. 6. 2020.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 27. 4. 2020
RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo
na akci „Zajištění posilového zdroje pro vodovod Havlíčkova
Borová“ s firmou Mgr. Radek Mičke IČ: 72494646, sídlem
Nezvalova 8, 586 01 Jihlava za cenu 365.000 korun bez DPH.
5-0-0
Jedná se o dlouho očekávané vyvrtání nového vrtu pitné
vody, díky němuž už by se městys neměl ocitnout „na suchu“.
RM schvaluje manželům Františku a Janě N. z Havlíčkovy
Borové žádost o připojení pozemku p. č. 4055/2 v k. ú.
Havlíčkova Borová na obecní vodovod a dešťovou kanalizaci
a souhlasí s napojením na místní komunikaci. 5-0-0
RM schvaluje paní Lucii J. z Havlíčkovy Borové a panu Janu
Ch. z Malé Losenice žádost o připojení pozemku p. č. 4055/3
v k. ú. Havlíčkova Borová na obecní vodovod a dešťovou
kanalizaci a souhlasí s napojením na místní komunikaci. 5-0-0
RM schvaluje paní Michaele Š. a panu Lubomíru R.
z Havlíčkovy Borové žádost o připojení pozemku p. č. 4055/4
v k. ú. Havlíčkova Borová na obecní vodovod a dešťovou
kanalizaci a o souhlas s napojením na místní komunikaci.
5-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020. 5-0-0
RM bere na vědomí žádost o obecní byt pana Františka Š.

z Havlíčkovy Borové ze dne 22. 4. 2020.
RM bere na vědomí oznámení pana Luboše K. z Havlíčkova
Brodu o plánovaných stavebních pracích na objektu
v Železných Horkách čp. 19, spočívajících ve výměně střešní
krytiny a opravě trámů, zboření komínů, vystavění nového
komínu.
RM bere na vědomí oznámení TJ Sokol Havlíčkova Borová,
z. s., IČO15059057, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová,
o záměru zpevnění povrchu před suterénem budovy čp. 354,
v areálu fotbalového hřiště Havlíčkova Borová a zároveň žádá
o předložení rozpočtu pro rok 2020 na zhodnocení majetku.
RM bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o změně
č. 3 Územního plánu Havlíčkova Borová. Veřejné projednání
návrhu změny územního plánu se bude konat dne 2. 6. 2020
v 10 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Havlíčkova
Borová.
RM bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října
2017 do 31. prosince 2018. Poměrná výše finančního
příspěvku činí 100 %. Celková výše přiznaného finančního
příspěvku je 137.497,- Kč. Finanční příspěvek je poskytován
ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 7. 5. 2020

RM schvaluje otevření Mateřské školy Havlíčkova Borová od
11. 5. 2020. 5-0-0
RM schvaluje objednávku přílože kabelu pro veřejné osvětlení do kabelové trasy za cenu 70 korun/1 bm u společnosti
ELPO s.r.o., IČO 26005221, Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec. Předpokládaná délka přílože je cca 2.500 metrů. Předpokládaná celková cena 175.000 korun bez DPH. 5-0-0
RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu fasády hasičské zbrojnice s firmou Zdeněk Kolouch – zednické práce,
IČ 16258525, Zelená 1295, 583 01 Chotěboř, ve výši
238.443,74 korun bez DPH. 5-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020. 5-0-0
RM souhlasí se záměrem zhodnocení budovy v Havlíčkově
Borové čp. 354 pro rok 2020 (spočívající v přestavbě nedokončené sauny v přízemí budovy), která je ve výpůjčce TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., IČO 15059057, Pivovarská 354,
582 23 Havlíčkova Borová, a žádá o dodání rozpočtu. 5-0-0
RM schvaluje výstavbu pergoly dle žádosti pana Ladislava Š.
z Havlíčkovy Borové na pozemku par. č. 153/2 v k. ú. Havlíčkova Borová. 5-0-0

RM schvaluje výstavbu pergoly dle žádosti pana Miloslava N.
z Havlíčkovy Borové na pozemku par. č. 151/3 v k. ú. Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje žádost paní Šárky Š. z Havlíčkovy Borové
o připojení pozemku p. č. 4055/5 v k. ú. Havlíčkova Borová
na obecní vodovod a dešťovou kanalizaci a souhlasí s napojením na místní komunikaci. 5-0-0
RM schvaluje objednávku na stavební práce - oprava čp. 19,
Havlíčkova Borová, ve výši 190.000 korun bez DPH, kterou
bude realizovat Boleslav Kubát, IČO 63562308, Polní 141,
582 23 Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje nabídku na dodávku elektrické energie pro
Městys Havlíčkova Borová, předloženou Ing. Janem Taláckem, odborným poradcem v energetice, IČO 60922079, Větrná 1737, 583 01 Chotěboř. 5-0-0
RM bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu paní
Šárky T. z Havlíčkovy Borové ze dne 7. 5. 2020, JID 825/2020/
MSHB, č. .j. 890/2020/MSHB.

(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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INFORMAČNÍ LINKA
Ministerstva zdravotnictví ČR

1212

www.linka1212.cz
CO SE ZMĚNILO A BUDE JEŠTĚ
MĚNIT:

* V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ se vrátily na
úřadě městyse, poště i Coopu původní
otevírací doby, na které jste byli zvyklí.
* V supermarketech už neplatí
vyhrazené hodiny pro seniory.
* Lidé nemusí venku nosit roušky.
* Otevřely se vnitřní prostory hospod,
restaurací, lidé se mohou ubytovat
v hotelích, navštívit koupaliště a
wellness centrum, hrady, zámky a zoo.
*
Povoleny
jsou
hromadné
akce s účastí do 300 lidí,
od 8. 6. až 500 lidí.
* Děti se mohly vrátit na základní
a střední školy.
* Od 27. 6. se rozbíhají letní tábory do
100 účastníků.

AKTUÁLNĚ Z BRODSKÉ NEMOCNICE:
* nemocnice spustila operativu i běžný ambulantní provoz
* do poloviny června je možné vstoupit do hlavní budovy pouze přes třídící stan
* samozřejmostí je používání roušek, dodržování doporučené vzdálenosti
a zvýšená hygiena
* návštěvy jsou možné u pacientů hospitalizovaných déle než 5 dnů, pouze jedna
osoba po dobu max 30 minut, a po domluvě s ošetřujícím lékařem
* na gynekologicko-porodnickém a dětském oddělení jsou návštěvy denně od
14 do 16 hodin, pouze 1 osoba na max 1 hodinu, a je NUTNÉ se hlásit na sesterně
a odevzdat čestné prohlášení
* každý, kdo se chystá na hospitalizaci do nemocnice, musí vyplnit čestné
prohlášení a mít aktuálně naměřenu nižší teplotu než 37 °C
* každý by měl zvážit, zda opravdu musí za příbuzným či známým do nemocnice jít,
v případě zavlečení nákazy by totiž musely zdravotnické týmy do karantény a to by
provoz nemocnice značně zkomplikovalo
* TESTOVÁNÍ NA COVID-19: pro samoplátce je v odběrovém stanu na parkovišti
v Rozkošské ulici v Havlíčkově Brodě

OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VÍTA JE V PLNÉM PROUDU
Varhany jako královský nástroj jsou
nedílnou součástí každého kostela.
Varhany v kostele sv. Víta pocházejí
z roku 1734 a prvním varhaníkem byl
ustanoven borovský učitel Václav Diviš,
který se zasloužil o zřízení prvního
chrámového sboru. Ve funkci byl až do
roku 1767.
To je nejstarší zmínka o varhanách
ve farní kronice. Protože farní kroniku
psali kronikáři, kteří většinou nebyli
odborníky na varhany, jsou v kronice
zaznamenávány opravy a údržba
varhan většinou s vydanými náklady,

což nemusí být vždy vypovídající.
Přesto ze záznamů vyplývá, že větší
opravy přicházejí v intervalech
20 - 30 let (někdy vlivem okolností po
delší době, což se ovšem pak promítá
do náročnosti opravy).
V některých obdobích 20. století
- vlivem totalit - není kronika tak
podrobně vedená. Přesto bych rád
zmínil některé opravy varhan. V roce
1904 byly varhany již v takovém stavu,
že se na ně prakticky nedalo hrát. Celý
rok 1905 probíhala jejich oprava, kterou
prováděl Josef Šturma z Pardubic.
Roku
1918
byly
některé
píšťaly z varhan
z r e k v í r o v á n y.
Pak o varhanách
není zmínka až
do roku 1965,
kdy
dochází
k větší opravě.
Poslední oprava
varhan proběhla
v roce 1992. Tolik
zprávy v kronice.
Kdo by chtěl o
varhanách vědět
více,
nalezne
informace
v knize prof.
Václava Uhlíře
Varhany
Varhanice Veronika Tonarová musí vzít v těchto měsících za vděk královéhradecké
elektronickými klávesami. Na zdárný průběh dohlíží na snímku její dcerka
diecéze.
Verunka. Foto: Marie Doležalová
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V posledních několika letech byly
poruchy varhan stále častější (vzdušnice,
nevracející se klávesy, také problém
s pedály), takže v loňském roce rozhodla
pastoračního rada farního svazu Velká
Losenice a Havlíčkova Borová o jejich
opravě a začala příprava. Nakonec bylo
rozhodnuto, že opravu varhan provede
varhanář ze Sázavy pan Jan Karel (stavěl
v r. 1974 nové varhany ve V. Losenici
a v r. 2018 varhany do kaple v Sázavě
- práci a část materiálu daroval,
v minulých letech v H. Borové prováděl
drobné opravy varhan). K posouzení
stavu varhan a odbornému dohledu nad
opravou byl přizván diecézní organolog
prof. Václav Uhlíř. Oprava varhan bude
stát 265 000 korun a dle smlouvy musí
být dokončena do konce letošního roku
(půjde-li vše bez problému, bude to
jistě dříve).
Varhany především doprovázejí
liturgické obřady (mše svaté, svatby,
křty, 1. svaté přijímání, sv. biřmování
apod.), ale všichni víte, že v kostele jsou
také koncerty nebo např. živý betlém
apod...
Chcete-li přispět na opravu
varhan, budeme vděčni. Je to možné
při sbírkách v kostele (na ten účel
vyhlášených) nebo na účet farnosti č.ú.
3049440/0300 s poznámkou oprava
varhan.
Pán Bůh zaplať všem dárcům.
Daniel Kolář, farář, excurrendo
administrátor farnosti Havlíčkova Borová
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PERŠÍKOVSKÝ DRÁČEK
Peršíkov je malá malebná osada, kam se přistěhovalo pár rodin s dětmi a také
zde již další rodiny žily. Sice je okolo dost přírody a další vesnice je za bukem, ale
i tak nám chybělo nějaké to místo pro děti, kde by si mohly hrát.
Hřiště je jedna z položek, která v Peršíkově chybí. Proto se domluvily tři rodiny, že
se pokusíme nějaké to hřiště v Peršíkově vybudovat. Za tímto účelem vznikl spolek,
který má sice zatím pouhé 3 členy, ale doufáme, že u tohoto počtu nezůstaneme.
Hlavním záměrem je vybudovat a spravovat dětské hřiště v Peršíkově, ale jen
u této činosti bychom nechtěli zůstat.
Při komunikaci s úřadem městyse se všem tato myšlenka zamlouvala,
a dokonce nám byl přislíben příspěvek ze strany obce, který nám byl také udělen
a pomůže zakoupit více herních prvků. Jelikož není až tak jednoduché a finančně
dostupné vybudovat volně přístupné hřiště, bylo jediné řešení založit spolek
a vybudovat hřiště pro členy. S tímto jsou spojená i určitá pravidla, která upravují
přístup a užívání hřiště. Na hřiště budou mít přístup pouze členové spolku,
a proto se předem omlouváme všem, kteří by chtěli volně hřiště využívat, ale toto
nebude z bezpečnostních důvodů možné. Volně přístupné hřiště musí splňovat
jisté předpisy a mít certifikáty herních prvků, ale toto hřiště je opravdu příliš drahé.
Ovšem noví členové jsou vítáni, členství je bezplatné. Předpokladem také je,
že se členové budou podílet na vylepšování herních prvků a jejich rozšiřování.
Veškeré činnosti a doplňky na hřišti jsou pořízeny z dobrovolných darů
či příspěvků. Dále máme ideu, že pokud by se sešlo více nadšených členů, mohli
bychom pořádat i různé soutěžní a zábavné akce pro děti z blízkého okolí. Bohužel
současná situace vše ztížila, a zatím je vše jen v našich představách a tužbách.
Věříme však, že se blíží lepší časy a hřiště se nám podaří z části vybudovat již tento
rok a stejně tak i získat jeho pravidelné návštěvníky.
Drahoslava Ende
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BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS

Zůstatek účtu k
30. 4. 2020
13 330 918,08
282 079,90

ČSOB Municipální
konto

1 057 046,64

ČSOB Spořící účet

21 105,16

ČNB Účet dotace

245 463,33

Fond vodovody

1 621 446,00

Fond kanalizace

2 340 150,00

CELKEM

18 898 209,11

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období duben - největší příjem
- dotace z Ministerstva životního
prostředí ve výši 7.611.842,85 Kč
Za období duben - největší výdaj
- úhrada DPH I. čtvrtletí ve výši
535.648 Kč

STANE SE 1. HANDMADE POUŤOVÝ JARMARK TRADICÍ?
Že máme v obci a okolí spoustu
nesmírně šikovných lidí už dávno
víme. A pokud na to třeba na chvilku
zapomeneme, připomenout si to
můžeme v rámci adventních jarmarků
na faře, kde tito lidé představují
své výrobky, a jde často o téměř
umělecká díla. Nyní se zdá, že by
mohla být založena letní protiváha
zimního jarmarku, protože se chystá
1. handmade pouťový jarmark. Konat
se bude v neděli 21. června v sokolovně,
otevřeno má být od 9 hodin zhruba
do 15 hodin. Iniciátorkami jsou paní
Marie Holcmanová a její snacha
Aneta Holcmanová, které nám o něm
prozradily řadu podrobností.
Jak vůbec vznikl nápad na handmade
jarmark?
Inspirovaly jsme se v loňském roce,
kdy jsme zjistily, že tuto akci uspořádali
v okolních vesničkách. A říkaly jsme si,
že bychom mohly zkusit zavést novou
borovskou tradici.
Kolik jste pozvaly prodejců a na co se
můžeme těšit, že si koupíme?
Zatím jsme oslovily zhruba čtyřicet lidí
a pětadvacet nám již potvrdilo účast.
Čekáme a těšíme se, že ještě někdo
přibude. Zakoupit si bude možné hlavně
ručně dělané výrobky jako například
šperky, kabelky, oblečení dětské i pro
dospělé, dekorace, fimo, ale třeba
také sladké minizákusky, perníčky
či kremrole...

Slibujete i tombolu....
uskutečnit, a vlastně jsme rozjely celou
Každý prodejce může do tomboly přípravu jarmarku, tvorbu plakátů,
věnovat tolik věcí, kolik bude chtít. oslovování prodejců, aniž bychom si
Zároveň budeme moc rády, když nám byly jisté, že se opravdu uskuteční.
něco tomboly věnují i lidé z obce, A teď jen doufáme, že se něco nepokazí
protože celý jarmark je nevýdělečný a že dorazí všichni prodejci, kteří účast
a dobročinný. Pokud by nám chtěl přislíbili...
Hana Tonarová
někdo něčím přispět, může se
zastavit u Holcmanů (Horní obec
čp. 304) a nebo nám sponzorský
dar nechat na úřadu městyse, kde
bychom si ho vyzvedly. Tombolu
bychom rády uzavřely tak
11. června.
Jak bude tombola prakticky
probíhat?
Návštěvník jarmarku si bude moci
zakoupit lístek do tomboly a hned
se dozví, jestli vyhrál nebo ne.
Případnou výhru si bude moci
vyzvednout při odchodu u nás
u stolečku.
Proč jste se rozhodly věnovat
výtěžek školce?
Inspirovaly jsme se v okolních
vesnicích, že výtěžek z akce
dávaly dětem. Proto nás napadlo
to udělat podobně, chceme
jej věnovat mateřské školce na
nákup hraček či pomůcek.
Jak vám situaci zkomplikoval
nouzový stav a koronavirus?
Měly jsme obavy, jak to vše
ohledně pandemie dopadne. Aneta a Marie Holcmanovy chystají první handmade
Jestli se vůbec bude moci akce pouťový jarmark. Foto: Aneta Holcmanová
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ŠKOLNÍ ROK

2019/2020

PRACOVNÍ NÁVRAT BÝVALÝCH ŽÁKŮ
Od 11. května se po dlouhé době školou rozezněly známé hlasy, jednak
natěšených předškoláků, jednak už méně natěšených žáků IX. třídy. Obě skupiny
(nejmladší a nejstarší) se tak staly prvními, kdo po dvou měsících uzavření škol
opětovně oživil školní budovu. Ale ještě jedna skupina se po škole pohybovala –
skupina bývalých žáků, kluků, kteří zde během několika dnů odvedli skvělou práci.
Lukáš, Tomáš a Vašek pod vedením Tomáše Vytlačila provedli zateplení podlahy
půdního prostoru naprosto profesionálním způsobem. Jakékoliv práce v budově
školy jsou vždy komplikované velkým množstvím schodů, takže veškeré věci
a materiál vynosit úplně nahoru, pak zase dolů, něco zapomenete… Je pro mě
velice potěšující, když vidím, jak jsou naši bývalí žáci pracovití, šikovní a zanechávají
po sobě parádní práci. Všem děkuji za pomoc!

JAK TO JE A BUDE S OSTATNÍMI ŽÁKY ŠKOLY

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY
ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová hledá

asistenta pedagoga do MŠ.
Nástup možný od 1. 9. 2020.

Náplň práce

* spolupráce s učitelem při výchovné
a vzdělávací činnosti u dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami,
* individuální i skupinová podpora
dítěte,
* pomoc při sebeobsluze žáka,
* doprovod dítěte při aktivitách
a procházkách v rámci výchovně
vzdělávací činnosti v MŠ.

Podle ministerského manuálu zasedli zpátky do školních lavic žáci 9. ročníku
a žáci 1. stupně. Opětovný návrat do školy je založen na dobrovolnosti, rodiče
se museli sami rozhodnout na základě zveřejněných rizikových skupin, zda své dítě
do školy pošlou nebo ne.
Vyučování 9. ročníku bylo stanoveno na 3 dny v týdnu - pondělí, středa, čtvrtek.
Vyučuje se pouze český jazyk, matematika a anglický jazyk s přihlédnutím na
ucelení učiva před přijímacími zkouškami. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou
8. června 2020, náhradní termín je stanoven na 23. června 2020. Přijímací zkouška
sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na
střední školu. Ředitel střední školy hodnotí také splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem (hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, případně další
skutečnosti - schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče).
I vyučování na prvním stupni probíhá podle upraveného rozvrhu, ale
celotýdenně.

ostatní žáci 2. stupně

Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností dobrovolných
konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro ostatní žáky 2. stupňů ZŠ. Nebude
to probíhat však ve formě, jako tomu je u 1. stupňů, ale formami podobnými jako
u 9. ročníků. Chceme, aby se měli žáci možnost ještě před prázdninami setkat
se svými spolužáky či učiteli.

ošetřovné

Požadujeme

* předchozí zkušenosti v obdobné
pozici,
* dobré komunikativní a organizační
schopnosti,
* nadšení pro práci s dětmi, jejich
motivace.

Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ a MŠ platí, že pokud žáka z jakýchkoliv
objektivních důvodů do školy nepošlou, nárok na ošetřovné v souladu se
zákonem mají. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné
k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové
skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.
K problematice ošetřovného Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh,
který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona už podepsal
prezident (aktualizováno k 22. 5. 2020).

Nabízíme

co se nemění

* smysluplnou a zajímavou práci,
* platové ohodnocení dle dosažené
praxe,
* pracovní úvazek pro asistenta
pedagoga.

Nárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří
odvádějí sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let. Od 1. dubna do 30. června
je nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Na ošetřovném
se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovného je tedy
možné některé dny pracovat.

Kontakt:

Výkaz péče – zde vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte
zaměstnavateli na přelomu května a června. Důvody dokládají rodiče, tudíž
nepotřebuji potvrzení od lékaře.

Životopis s motivačním dopisem
zasílejte na e-mail:
zs.hborova@seznam.cz nebo
telefonicky kontaktujte ředitelku
školy Mgr. Martinu Brychtovou
na telefonním čísle 724981333.
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žáci 9. ročníku a 1. stupně

co se mění

z 56 žáků prvního stupně navštěvuje opětovně školu od 25. 5. 2020
44 žáků, z 10 žáků IX. třídy chodí 9 žáků
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
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VÝCHOVA DĚTÍ POD DROBNOHLEDEM ANEB
POŘÁDNÝ BOMBARĎÁK
Přestože nikdo z nás
nemusel skládat zkoušku
z předmětu rodičovství
a výchova dítěte. Kdoví,
jak bychom v ní obstáli!
Tenhle
problém
je
v lidské společností – tedy
i v té naší – snad odvěký.
Odborníků a odborných
publikací na toto téma
je
bezpočet.
Někdo
„opisuje“, co už bylo
napsáno,
někdo
je
jedinečný a někdo je
prostě
bombarďák.
Tímto bombarďákem
je Mgr. Jiří Halda
speciální pedagog
a personální poradce,
rodinný
terapeut
a lektor. Orientuje se
na poruchy chování
a učení a rodinné vztahy.
To, že všechny poruchy
vycházejí z chybných
rodinných vztahů, je
dávno známé. Proto
musí být problém dítěte
problémem celé rodiny.
Zaměřuje se na rodinu
jako na organizmus,
v němž musí být všem
dobře a ve které si musí
být všichni jisti svým
Speciální pedagog Jiří Halda si servítky moc nebere. Ale má místem. V personálním
neuvěřitelně charismatický projev a kdo ví, třeba se jeho poradenství
se
přednášky dočkáme i u nás.... Foto: archiv
specializuje
na
vztahy, vnitřní ladění
Výchova dítěte? Jak jednoduché!
a
osobnostní
náhled. Je zneklidněn
Přece jsem rodič, tak mám automaticky
nárok považovat výchovu svého dítěte rozpadem pravidel ve výchově, ve
za správnou a nejlepší, ne!? Takhle vztazích a v rozbředávání motivace
to většina rodičů určitě vnímá. Cítí se lidí dělat cokoliv v životě s chutí.
dotčeni, je-li jim cokoliv vytknuto. Cítí Žije v Kuřimi, má velmi rád Vysočinu,
se pobouřeni, jsou-li jejich výchovné proto zde v posledních letech pracuje
metody kýmkoliv zpochybňovány. na svých výzkumech, ověřuje v praxi

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Osmitýdenní
koronavirová
karanténa je už za námi. Děti se
opět sešly ve znovuotevřené školce
a radost ze setkání s kamarády byla
veliká. Jedenáctého května se otevřely
hned obě třídy. Třída mladších dětí –
Broučků i třída předškoláků - Ježečků.
Vytvořili jsme vlastně dvě uzavřené
skupiny, které se nesetkávají a kde děti
nemusí nosit roušky. Zvýšeně dbáme
na správné a důkladné umývání rukou.
Režim dne se snažíme organizovat tak,
abychom s dětmi pobývaly co nejvíce
venku na školní zahradě nebo ve volné

přírodě. Proti městským školkám máme
obrovskou výhodu v tom, že krásnou
přírodu máme na dosah ruky. Pomalu
se dostáváme do pracovního tempa,
vyprávíme si, zahradničíme, kreslíme,
malujeme, učíme se nové písničky
a básničky. Teď si jenom přejeme,
aby se všichni kolem nás chovali
ohleduplně a důsledně dodržovali
nastavená organizační a hygienicko dezinfekční opatření. Je třeba, abychom
si všichni uvědomili, že na tom závisí
zdraví dětí, učitelek i personálu školky.
V úterý 12. května jsme si ve třídě
Ježečků uspořádali malou slavnost
Stužkování předškoláků na znamení

a také vzdělává – učitele i rodiče.
Jedno
takové
setkání
proběhlo
25.
května
2020
v Havlíčkově Brodě, organizovala
ho MAS Královská stezka Habry.
Cílem tohoto článku rozhodně není
pořizovat výpisky z jeho úžasné
přednášky. Chci vám ho nabídnout
jako odborníka na výchovu, který
se psychologii a pedagogice věnuje
se sympatickým zaujetím a touhou
přijít věcem na kloub. Nabídne vám
svoje zkušenosti, případové studie
a výsledky odborných výzkumů.
Víte třeba, jak je pro kojence důležitá
máma? Ale fakt důležitá? Nebo
to, že do šesti let se dítě vyvíjí tak
komplexně, že v půlce první třídy je to
v podstatě „hotový člověk“? Nebo že
střídavá péče je svrab a fialový hnus?
Zkuste si pro začátek přečíst třeba
rozkošnou publikaci Jsi tam, brácho? Jiří
Halda ji sepsal s kolegou, psychologem
Markem Hermanem. Poznáte v ní
příběhy a osudy lidí, se kterými se
potkali. Dočtete se v ní, co je vlastně
v životě důležité a na čem opravdu
záleží. A taky co udělat, abychom to
důležité za žádnou cenu neprošvihli.
A taky, jak je někdy těžké u toho neztratit
naději. Je to zajímavé, je to poučné, je
tam sranda a bude se vám to dobře číst.
Ještě vám dlužím toho „bombarďáka“
z nadpisu. Takhle Jiřího Haldu oceňuje
výše uvedený Marek Herman: „Jirka
donekonečna řeší malé děti, jaké hrůzy
jim my dospělí děláme a jak tomu
můžeme zabránit. On má neuvěřitelně
načteno. Taky má neuvěřitelnou
intuici. A taky má všechno sakra
poctivě odpracované. Jirka je prostě
bombarďák! Britského královského
letectva. Ti jsou totiž nejlepší!“
Z přednášky a
			
publikace zpracovala Jana Žáková, 2. stupeň

toho, že jsou zapsáni ke vzdělávání
v základní škole a po prázdninách
nastoupí do I. třídy
Zápis dětí do MŠ pro školní rok
2020/2021 probíhal 12. a 13. května
v budově mateřské školy.
Stejně
jako ve škole, tak i ve školce, byl
zcela netradiční a bez dětí i smutný.
Odevzdání vyplněných žádostí a několik
základních informací pro rodiče, to bylo
vše. K zápisu se dostavilo 12 zájemců.
Téměř každý den vyrážíme ze
školky za poznáváním nejbližšího okolí
Havlíčkové Borové.

Kolektiv učitelek
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ČERVEN 2020

„NECHCI NA TO UŽ SNAD ANI MYSLET.“
SVĚDECTVÍ O JEDNÉ JARNÍ NOCI V PERŠÍKOVĚ.

Jak začít s příběhem člověka,
který o svých zážitcích vlastně moc
hovořit nechce? Chce je raději vytěsnit
z paměti, protože i po tři čtvrtě století
s ním hýbou. Strach byl v ony chvíle
tak silný, že si ho v dnešní době jen
stěží dokážeme představit. Strach,
který v Janu Jirákovi zanechal stopy.
O tom je příběh z Peršíkova
z blížícího se konce války. Je i o náhodě,
ochotě pomoci bližnímu svému a krvi.
Nacistická bárka se na jaře 1945
už dávno potápěla ke dnu a mašinérie
musela hledat jakékoliv zdroje k tomu,
aby udržela ochabující hospodářství
v chodu, byť bylo vedeno už čistě
zoufalými kroky. I proto se v roce
1945 objevila v Peršíkově skupina
nacistických
vojáků
z
Todtovy
organizace (v našem příběhu složená
často z vysloužilých německých vojáků
a zajatců) se zajatci různých národů.
Měli za úkol pracovat na dopravě
jedlové kulatiny do Ždírce, aby byla
co nejrychleji použitelná na vodních
stavbách či pro výrobu lodí. Vojáci spali
ve třídě ve škole (děti se učily na půdě)
a zajatci na sále v hostinci u Jiráků.
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Hostinec
provozoval Jan
Jirák ještě před
svými patnáctými
n a roze n i n a m i .
Měl
se
co
otáčet, aby po
smrti
svého
otce udržel vše,
včetně domácího
hospodářství,
v chodu.
Sedáme si do
vyhřáté světnice,
jejíž zdi by mohly
vyprávět.
„No a oni spali
tady, kde býval
sál hospody. Celé
to tu ale přeci jen
vypadalo jinak.
Když
skončila
hospoda, dům
jsme přestavěli.
V té době byl
sál
největší
v širokém okolí
hned po borovské
s o k o l o v n ě ,“
vypráví, pokyne
rukou ke dveřím
a nese na stůl
hrnek kávy. Hůře
slyší, vzhledem
k
ročníku
n a r o z e n í
(1929) je to
pochopitelné, ale jinak je pan Jirák
pořád junák.
Němečtí vojáci za druhé světové
války jsou celkem pochopitelně

synonymem krutosti. Ale někdejší
hostinský si ty z Peršíkova vlastně
vybavuje jinak. „Byli to normální chlapi,
kteří se k nám chovali dobře. Dokonce
nám pomáhali na poli,“ říká Jirák.
Ten jednoho jarního večera ulehl po
šichtě do postele. Byla už tma, když ho
náhle probudil mužský hlas.
„Stál
nade
mnou
partyzán
a chtěl, abych vyšel ven. Měl jsem najít
německého vojáka, který se před nimi
schoval. Sál, kde předtím další spali, byl
už prázdný,“ vzpomíná.
Možná šli najisto zlikvidovat vojáky
nepříteli, dost možná si šli jen pro
cigarety a pálenku a ke střelbě došlo
vlastně náhodou, když narazili na nic
netušící muže.
Mladý Jan dostal do ruky baterku
a se samopalem v zádech šel do chléva.
„Svítil jsem baterkou po stěně,
viděli jsme kravku, jinak nic.“ To bylo
obrovské štěstí. Němec byl schován
právě za kravkou v hromadě slámy a jen
náhodou si ho nikdo nevšiml. Ve stínu
zvířete se schovával dál. I on musel být
polomrtvý strachem.
Partyzán považoval prohlídku za
skončenou. Po chvíli chlapec viděl, jak
jednoho z uprchlých vojáků, kterého
partyzáni po chvíli chytli, přivedli do
sálu hostince.
„Tam ho dvěma ranami odpravili,“
říká Jirák a pak se odmlčí.
Mezitím byli zastřeleni i ostatní
němečtí vojáci, kteří spali ve škole, i ti,
které ke škole k exekuci odvedli.
Údajně byl mezi nimi i příslušník
SS, který se kdysi zúčastnil vraždění
civilního obyvatelstva ve francouzském
Oradouru. Ten byl prý raněn, před jeho

Svatební fotografie Jana Jiráka. Foto: rodinný archiv
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očima byli ostatní postříleni a potom byl
i on zlikvidován. Podle některých zdrojů
padlo celkem devět Němců. Zajatce
odvedli partyzáni do lesů. Někteří
z nich pak také skončili zle, jak dokládá
příklad dvou polských bratrů, které jiní
partyzáni (v čele s M. P. Tůmou) později
úplně zbytečně zastřelili na kopci
směrem ke Slavětínu…
Zbytnělá lidská krev po noční střelbě
u peršíkovské školy se pak prý nakládala
na vozík lopatou.
Němec ukrytý ve stodole přežil.
Dílo náhody zachránilo spoustu dalších
životů.

„Když byli partyzáni pryč, přišel za
mnou, že mu je hrozná zima. Dal jsem
mu kožich po otci a on se schoval na
půdě.“ Možná Jan Jirák ani netušil, že
ochota pomoci člověku jemu a dalším
lidem zanedlouho pomůže přežít.
Ráno přijeli do Peršíkova gestapo
a další vojáci celou událost vyšetřit
a trestat. Jirákovi – Jan, sestry i matka,
byli postaveni ke zdi.
„Vyslýchali nás a měli jsme hrozný
strach, že nás tam jednoduše postřílí.
Pak však přišel přeživší voják a svým
svědectvím nás zachránil,“ pátrá nyní
jednadevadesátiletý
muž
pamětí

BOROVSKÁ DESÍTKA (SNAD) BUDE!
Po měsících nejistoty, zda se v létě
bude moct uskutečnit desátý ročník
Borovské desítky, přicházejí konečně
dobré zprávy. Pokud se stávající
situace nezhorší, přivítáme v sobotu
25. července běžce a diváky na
fotbalovém hřišti i na trati závodu –
doufejme – bez jakýchkoli omezení.
Jubilejní desátý ročník přináší hned

TJ SOKOL informuje
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ OPĚT OŽILO
Ukončení
omezujících
opatření
se promítlo i do možnosti opět
rozběhnout tréninky s našimi
fotbalovými svěřenci, nemohli jsme
však využívat zázemí kabin. Do prvních
tréninků se zapojili téměř všichni
hráči. U některých jako by fotbalová
pauza ani nebyla, na některých byl čas
bez míče vidět.

ŽÁCI
Jelikož do příští sezony uvažujeme
u družstva mladších žáků o přechodu
do kategorie starších žáků, pojali jsme
celý tréninkový proces jako přípravu
na přechod na větší hřiště a na odlišný
styl hry. Oproti nižší kategorii zde hraje
v poli o dva hráče více. Podstatně se
také zvětší hrací plocha i branky a platí
i pravidlo o ofsajdu. Hráči si postupně
zvykají a myslíme si, že by jim fotbal na
větší ploše mohl lépe vyhovovat. Nyní
plánujeme také několik přípravných
srovnávacích zápasů. Uvidíme, jak si
naši svěřenci v této soutěži povedou,
začátky jistě nebudou lehké.

PŘÍPRAVKY
Rádi bychom také od začátku příští
sezony k našemu družstvu mladší
přípravky (v tuto chvíli ročníky 2011
a mladší), přidali i tým starší přípravky.
Dosáhli
bychom
tak
plynulejší
návaznosti mezi věkovými kategoriemi,
děti by hrály proti „sobě rovným“ a jistě

několik novinek. Tou nejzajímavější
je, že po vyhlášení vítězů bude
zábava pokračovat v doprovodu
hudební skupiny GARDE, a to venku
na asfaltovém hřišti. Změn doznala
i trať, jejíž start se z náměstí posune
před sokolovnu. Pořadatelé si od toho
slibují plynulejší start, neboť se nebude
startovat hned do úzké ulice.
by jim to prospělo. Dětí máme nyní
dostatek a snažíme se, aby u sportu
vydržely. Ovšem potýkáme se malým
počtem dospělých, kteří by si nové
družstvo chtěli vzít na starosti.

ZÁZEMÍ
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o pětasedmdesát let zpět. Hlas se mu
chvěje a zastaví se v řeči.
„Já na to už snad ani nechci myslet,“
dodává po chvíli a oči se mu lesknou.
Němci odjeli a partyzánská akce se
naštěstí krvavé odvety nedočkala.
Jan Jirák žil a žije dodnes v Peršíkově,
kde
provozoval
svůj
hostinec
i hospodářství, a zažil mnohé. Hospoda
fungovala do začátku šedesátých let,
ale vzpomínky na okamžiky, kdy byli
lidé v Peršíkově tak blízko smrti, mu
vydržely v paměti dodnes.
Jakub Janáček

Nabídku pro běžce letos opět rozšíří
možnost zakoupit si funkční běžecké
tričko, jejichž design vytvořil Filip T.A.K.
Naprostou novinkou je potom speciální
edice absolventských turistických
vizitek k desátému výročí závodu.
Od 1. do 30. června probíhá registrace
na závod na webových stránkách, kde
najdete i všechny další informace
o závodě.
Jakub Janáček

hodin a poděkování samozřejmě patří
i pracovníkům městyse a vedení obce
za spolupráci.

Roman Brukner, Jakub Janáček

VÝZVA:

Chtěla by vaše ratolest zkusit
Nucené odstávky od fotbalu
hrát
fotbal? Přihlaste se. Jezdí k nám
jsme také využili k vylepšení zázemí
děti z pěti obcí, bereme kluky i
pro diváky. Zámkovou dlažbou byla
holky - pro kategorii přípravek (starší
zpevněna plocha před občerstvením
i mladší) ročníků narození 2015 –
a lavička nad občerstvením. Rovněž
2010. Ale pokud vaše dítě nepatří
hrací plocha prošla regenerací. Byla
do této věkové skupiny, jistě pro
propískována 35 tunami písku, doseta
vás spolu s dalšími trenéry najdeme
a provzdušněna. Většinu prací zvládli
nejvhodnější řešení.
svépomocí členové oddílu, pouze
V současnou chvíli mají přípravky
dosev a provzdušnění provedla firma
trénink vždy v pátek od 17 hodin. Pro
Eurogreen a s pískovaním pomohli
více informací volejte 737 480 777.
pracovníci a technika městyse. V plánu
je i přebudování
nedokončené
sauny v přízemí
fotbalových
kabin
na
prádelnu
se
sušárnou a sklad
a archiv pro naši
organizaci, která
pro tyto účely
dosud
využívá
prostory ve staré
sokolovně.
T í m t o
b y c h o m
chtěli
zároveň
poděkovat
členům
naší
TJ za mnoho
odpracovaných
odstávka byla dobře využitá: přibyla zpevněná plocha i lavičky.
b r i g á d n i c k ý c h Nucená
Foto: Jakub Janáček

11

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

AKTUÁLNĚ
Z KNIHOVNY

TURISTICKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ!
S prvním červnem otevíráme
brány muzea opět v plném nasazení
a s klasickou otevíračkou: od úterý
do soboty od 9 do 16 hodin, v neděli
pak od 10 do 15 hodin. S vládními
opatřeními a vším tím zmatkem kolem
covidu předpokládáme, že zájem
o tuzemské památky bude letošní
prázdniny větší než v minulých letech.
Tím vás však nechceme zrazovat
od návštěvy, právě naopak! Teď je ten
ideální čas objevit místa, která máme
přímo pod nosem. Často Borováci
argumentují: „No joo, já v muzeu byl
několikrát, no každý rok se školou jsme
tam chodili.“ To už ale může být pěkná
doba a za tu se mohlo leccos změnit,
přibýt, děti mohly vyrůst a právě jsou
ve věku, kdy by se jim návštěva muzea
mohla líbit.
Nebo vám třeba přijede návštěva
a vy ji chcete ukázat krásy Havlíčkovy
Borové – tak procházku do Kout, ke
kostelu, na hřbitov, k Poustevníkově
studánce či do Kopanin můžete spojit
s návštěvou muzea. My vás vždy moc
rádi uvidíme! Výklad přizpůsobíme
času, který máte. A kdybyste si měli
byť jen oživit informace, či načerpat
pár nových, třeba vás návštěva přiměje
k tomu si něco přečíst o významných
borovských rodácích a připomenout
si tak ta školní léta.
Málokdo ví a mnoho lidí se diví,
kolik věcí si v muzeu můžete koupit - od
několika desítek publikací, turistických
map, pohlednic, turistických vizitek

REKONSTRUKCE KNIHOVNY

a známek, magnetků, svíček, hrníčků,
skleniček, půllitrů, a po novou
Borotašku. A uznejte – že není lepší
dárek svým příbuzným či známým, kteří
mají kladný vztah k našemu městysi,
než takovýto předmět. Ceny lidové
a obsluha vlídná! Červen se vždy nese
ve znamení zájezdů ze škol, pro tyto
potřeby vznikly již dříve doprovodné
pracovní
listy,
které
prověřují
základní znalosti a návštěvníci si tak
mohou „něco odnést“. Pro představu
si můžete zkusit, jak jste na tom se
svými znalostmi:
* Rodiče Karla Havlíčka Borovského
se jmenovali _______ a _______
Havlíčkovi.
* Havlíček studoval a) filozofii a teologii
b) filozofii a medicínu c) nestudoval
* Roku 1851 byl Havlíček deportován
do tyrolského městečka ____________.
(Správné odpovědi – Josefa a Matěj
Havlíčkovi, studoval filozofii a teologii.
Teologii nedostudoval, jelikož byl ze semináře
vyloučen. Samozřejmě všichni víme, že byl
deportován do Brixenu, mnoho lidí si však
myslí nebo se dokonce učili ve škole, že
v Brixenu také zemřel. Není tomu tak! Havlíček
se ještě stihl vrátit do Čech, v té době už byl
ale nakažený tuberkulózou od své manželky
Julie a zemřel v nedožitých 35 letech).

PODZIMNÍ BURZA KNIH

Také se nám nepodařilo uspořádat
jarní burzu knih, kterou nyní
posouváme na podzim. Pokud máte
doma knihy, které je Vám líto vyhodit,
a myslíte, že by udělaly radost někomu
jinému, doneste nám je do knihovny
a my je nabídneme na podzimní burze
knih. Těšíme se na Vás a doufáme, že
se burza opět vydaří.
Simča Karásková a Ivča Hamerníková

Jarního uzavření z důvodu pandemie COVID-19 jsme náležitě využili
a zrekonstruovali vnitřní prostory knihovny. I když jsme původně rekonstrukci
plánovali na léto, jsme rádi, že v období uzavření jsme se do toho pustili.
Nedokážeme si představit, že bychom toto zrealizovali v měsících turistické sezóny.
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OTEVÍRACÍ DOBA
červen - září

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Zavřeno
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
10:00 - 15:00

A věděli jste, že?
* Když v roce 1846 Havlíček navštívil
litoměřický
biskupský
hřbitov,
zhrozil se, že není nijak označen
hrob Karla Hynka Máchy. Zasadil se
o vytvoření náhrobku, který je dnes
na pražském Vyšehradě.
* Byl to Karel Havlíček, kdo
v roce 1848 navrhl a zasadil se
o přejmenování pražského Koňského
trhu na Václavské náměstí a také
Dobytčího trhu na Karlovo náměstí.
* Havlíček v mládí hrával na kytaru
a právě na tento nástroj složil
písničkář Jaroslav Hutka hudbu ke
své písničce Havlíčku, Havle, která se
stala jedním ze symbolů listopadové
revoluce v roce 1989.
* V pohledu na ekonomii zastával
Karel Havlíček Borovský pozici
klasického liberalismu. Byl pro
svobodný obchod, proti clům
a odmítal papírové peníze. Zároveň
poukazoval na hrozbu komunismu.
* Havlíček byl věřící, křtěný katolík,
nicméně
znechucený
poměry
v církvi. Vystupoval rovněž proti
celibátu, který byl dle jeho názoru
proti přírodě a lidské přirozenosti.
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FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě
pro vás! Každý měsíc jsme uveřejňovali
nějakou fotografii a ptali se, co je na
ní. Minulý měsíc jsme udělali výjimku
a čekalo nás překvapení, s jak velkou
odezvou se změna setkala.
Na mou výzvu, abyste zavzpomínali
na starý borovský místopis, na to, jak
se kde říkalo, na přezdívky a přízviska
vztahující se k jednotlivým domům,
i jednotlivým lidem či celým rodům,
se přihlásilo hned devět lidí: paní Věra
Andresová, Ivana Bencová, Jaroslava
Plíhalová, Bohunka Sobotková, Doluška
Sýkorová, Iva Nejedlá, Zdena Machová
a Marie Havlíčková, ale úplně první u mě
byl s informacemi pan Janáček, kterého
potěšilo, že jsme uveřejnili fotku
jeho rodného domu - kovárny v ulici
K Vepřové. Z těchto všech vylosovaly
děti z mateřské školky výherce, a je jím
právě pan Janáček, který si může na
úřadě městyse vyzvednou cenu.
Na většinu mých záludných otázek
o obyvatelích obce z minulosti jsem
dostala odpověď, ale přišlo by mi
líto jich jen pár vypíchnout a zbytek
neuveřejnit. Takže bych v tomto ráda
pokračovala a postupně s vaší pomocí
projela vesnicí více systematicky. Nyní si
můžete přečíst soupisku domů a jejich
přízvisek od Špačkovy ulice vzhůru
(a pokud byste tam našli chybu, nebo
vám něco nesedělo, ozvěte se mi
prosím):
dříve Holasovo - nyní vlastní vnuk, pan
Čikara
U Pulcarů - bydleli zde Zvolánkovi,
později Vopěnkovi
U Hárychů - Brychtovo (starý Hárych,
když byla bouřka, nechal krávy na poli,
a utíkal domů)

ČERVEN 2020

U Pekáčů
- František
Smejkal,
kostelník
Nevolovi z
kopečku truhlářství
U Krušinů
- pekařství později tam
bydlel Josef
Ondráček a
ještě později
František
Veselý
Dočekalovi
- dnes
Pohled do náměstí a domy: Špačkova ulice, Holasovo, U Pulcarů...
Janáčkovo
Foto: archiv
U Jakšů a Musil Štětináč, dnes pan Veselý
dnes Seifertovo
mezi Jakšovými a Tonarem Jábysem U Grejzlů - Béda Tonar (ženám z rodu
byl dřevěný přílepek s rampou, kde se se říká „Bédova“), předchozí majitel
shromažďovalo mléko dle dodávek ze ševcoval
vsi, pracovala zde třeba Anežka Nejedlá, U Zajíců - Říčanovi - nyní Wasserbauerovi
a mlíkař Doležal ho vozil do mlíkárny do Plíhalovi - menší baráček, nyní
Vejpalny
zbourný, bydlely tam učitelky, například
U Jábysů - Tonar Jábys (jábysem to byl Březinová, Prášková....
takhle udělal...), obchod a hospoda, U Janů - Bořilovo (byl kolářem)
později tam bydlel syn hrobníka Karase, silnice K pile
dnes Petříčkovo
Štefáčkovi (panu Štefáčkovi se říkalo
U Šubrtů - kovárna v čp. 47 Josefa Kanička)
Janáčka, dům vlastnil pan Antoš U Dočekálků - bydlela tam paní Vacková
z Modlíkova, věnoval ho své dceři, U Mydlářů - Mackovi
která si vzala pana Pibila, Janáčkovi
v nájmu, později prodán panu Říčanovi U Kostelníků, Dejmalovi - nyní pan
(říkalo se mu Jarýn). Zajímavost: z okna Douda (odtud pochází paní Helena
kovárny vykukuje paní Sejrková ve filmu Zvolánková a paní Jaroslava Plíhalová)
Noc nevěsty. A mimochodem: další Karel Ježků
kováři ve vsi byli pan Hanold (dnes pan U Barvířů, Musilovo - nyní pan Steklač,
Kulhánek), Jan Musil (Havlíčkova škola) pochází odtud prof. Jaroslava Janáčková
Holasovo - Franta Saniťák (vzadu
Ze získaných informací mám
bydlela paní Juránková, sestra starého velkou radost, protože si představuji,
pana Holase, její manžel kdysi pracoval jak vypadala ulice, když na kopečku
v kovárně pod nimi)
truhlařil můj praděda František Nevole,
U Štětinů - bydlel tam Stránskýho s kým se tu potkával, komu vyráběl stůl
do kuchyně a komu rakev k poslední
cestě... A netušila jsem, že se vdám do
bývalé hospody Francína Tonara, kam
tento můj praděda kdysi chodil vždycky
na desátou dopoledne „po vídeňsku“
na štamprličku.

Pohled na vepřovskou ulici v roce 1968. Foto: archiv

Nyní bych vás chtěla poprosit,
abyste zavzpomínaly znovu, a tentokrát
na chaloupky od fary směrem dolů jak Dlážděnou ulici, tak druhou stranu
ulice k Vepřové, kde bydleli Dejnoškovi,
U Tondusů, kde stála hasičská
zbrojnice.... Kdo bydlel v domcích
kolem ní? Moc se na Vaše příspěvky
a vzpomínky těším. Odpovědi vhazujte
do 20. května do schránky úřadu
městyse nebo pošlete na e-mailovou
adresu redakcni.rada.hb@gmail.com
nebo mi zanechte vzkaz či telefon,
abych Vám mohla zavolat, a vy to
nemuseli vypisovat.
Hana Tonarová

13

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
20. 6.
2020
21. 6.
2020
21. 6.
2020

21:00
sobota
9:00
neděle
9:30
neděle

POUŤOVÉ DISKO,
asfaltové hřiště
1. HANDMADE POUŤOVÝ JARMARK,
sokolovna, pozvánka str. 16
POUTNÍ MŠE SVATÁ,
v kostele sv. Víta
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BLAHOPŘÁNÍ
Milá paní Zvolánková,
k životnímu jubileu Vám přejeme
pevné zdraví a spoustu šťastných let
před Vámi.
Spolek TrojHáček

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

SBĚRNÝ DVŮR

UZAVÍRKY
* Z důvodu opravy bude uzavřena
komunikace č. III/3508, což je
chotěbořská silnice od Pivára po
křižovatku na Oudoleň III/3509 od
25. května do 10. července 2020.
Objízdná trasa bude vedena přes
Oudoleň a Slavětín

Sběrný dvůr je otevřen pro veřejnost
vždy ve středu a v sobotu od 10 do 12
hodin, a to až do listopadu.

* Uzavírka silnice K Vepřové je
plánována až do 3. července, pokud
se zhotoviteli podaří dokončit
práce dřív, bude průjezdná i dřív

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo
se přišli rozloučit s panem Jaroslavem
Mokrým, za projevy soustrasti
a květinové dary. Moc si toho vážíme.
Sourozenci a dcera

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 27. května se v 15.52 hodin
narodil mamince Markétě a tatínkovi
Přemyslovi Matyášek Tonar. Vážil 3,58
kg. Přejeme mu hodně zdraví a ať dělá
rodičům samou radost.

BLAHOPŘÁNÍ

Všechno nejlepší, hodně zdraví,
spokojenosti, pohodu, stále veselou
náladu, radost, Boží požehnání
a mnoho šťastných let přejeme panu
Josefu Holcmanovi k 65. narozeninám,
které oslavil na začátku dubna.
Manželka a synové s rodinami

Terezie Nevolová se narodila
9. května a vážila 3,8 kg. Doma se na ni
těšili sourozenci Anežka a Fanoušek.
Blahopřejeme a přejeme hlavně
hodně zdraví!

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2020
6. - 7. 6. 2020

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

13. - 14. 6. 2020

Valentová Helena, Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod, tel.: 737 480 854

20. - 21. 6. 2020

NEOBSAZENO

27. - 28. 6. 2020

Veletová Veronika, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 721 509

4. - 6. 7. 2020
NEOBSAZENO
V případě, že je služba NEOBSAZENA, je možno využít zubní pohotovosti v okrese Jihlava - https://www.nemji.cz/zubni-pohotovost-2013/d-5531
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OBRAZEM

Předškoláci si užívají dlouhé vycházky do přírody. Foto: MŠ

Ježečci si prohlubují vědomosti v oblasti dopravní výchovy. Foto: MŠ

Broučci na vycházce. Foto: MŠ

Broučci zahradničí. Foto: MŠ

Středoškoláci nelenoší, ale pomáhají ve škole i na obci. Foto: Martina Deváťáci v nových modelech opět zasedli do lavic. Foto: Martina
Brychtová
Brychtová
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OBRAZEM

Celá budova staré sokolovny dostala nová plastová okna. Foto:
Přemysl Tonar
Na vrtání nového zdroje pitné vody dohlížel mistr přes vodu v obci Karel
Krčál. Foto: Přemysl Tonar

Překopy Pivovarské ulice byly nutné kvůli výstavbě kanalizace a omezily
na několik dní dopravu. Foto: Přemysl Tonar

Sice jsme letošní jarní ročník Čištění Borovského potoka museli oželet
a odložit jej na podzim, i tak se nám sešlo pár fotografií, které zachycují, že občané se do přírody přesto vydávají a berou s sebou i pytel
na odpadky. Těší nás, že pytle už nejsou tak plné, jako tomu bylo na
Jako had se vine nové potrubí, které skrylo potok od Janáčků směrem začátku. Děkujeme za zaslané fotografie a na podzim se budeme těšit!
k ovčínům. Foto: Přemysl Tonar
TrojHáček Foto: Martina Šnajdrová, Lubomír Havlíček, Jana Šnajdrová
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