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Vojtěch Steklač,
str. 8

Sto let starý herbář,
str.13

Havlíčkovy sochy,
str. 14

DAVY U KOSTELA. Lednová nadílka sněhu vylákala od počítačů a online vyučování desítky dětí na borovský kopec. Od brány hřbitova to svištělo
výborně, pořádaly se neorganizované závody, dokonce přijeli i přespolní, a kdo měl odvahu, brzdil až těsně u hlavní silnice. Foto: Hana Tonarová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
S lehkou nadsázkou rád napíšu, jak je
hezké, když nám sníh uklidil nepořádek
na ulicích. Pro samotnou zimní údržbu
to byla ale jen komplikace. Nové
kanály ve spojení s nezapraveným
povrchem komunikací připravily pár
nemilých překvapení. Jen za první den

prohrnování byly utrženy čtyři kanály.
To, že jsme si odvykli na větší sněhové
nadílky, je bohužel realita. Na druhou
stranu děti houfně sundávaly saně
a boby z půd, a tak alespoň někdo měl
ze sněhu radost. Ve mně to probudilo
nostalgii a vzpomínky na to, jak jsme na
saních sjížděli od kostela přes náměstí
až ke Klementům.

SVOZ ODPADŮ
Svoz

komunálních

odpadů

nám v průběhu ledna lehce vázl.
Za
některými
nevyvezenými
popelnicemi stojí nepřízeň počasí,
nevhodná svozová auta a špatná
komunikace mezi svozovou posádkou
a pracovníky městyse.
Na zlepšení služeb budeme
pracovat. Již minulý rok byly předány
podněty firmě AVE, která zajišťuje svoz
od našich domů.
...pokračování na str. 3
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAPOČTVRTÉ

V neděli 24. ledna jsme uzavřeli kolečko třikrát
odloženého termínu, které začalo na konci října 2020.
Z devíti přihlášených rodin jsme – při dodržení hygienických
opatření – pozdravili a předali dárky sedmi dětem a jejich
rodičům. Všichni nás velmi vlídně přijali, některá „miminka“
nám dokonce přišla skoro sama otevřít. Myslím, že i přes
neobvyklý způsob vítání to byla setkání oboustranně
příjemná! Věříme, že nám epidemiologická situace později
dovolí sejít se neformálně na ÚM u kolébky a pořídit nějaké
další fotografie. Je mojí milou povinností zároveň poděkovat
těm, kteří se na zajištění akce podíleli – starostovi městyse
a Magdě Hošákové za administrativní pomoc, paní Marii
Holcmanové st. za výšivky na plédy, Martině Brychtové, Haně
Tonarové, Janě Pavlasové a Lindě Burianové za spolupráci.
Dobře se mi s vámi pracuje!

Jana Žáková, 322
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Daneček Toman

Leontýnka Kučerová
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Osobně se mi nelíbí, když se prázdná
popelová nádoba nevrací za obrubník
a zůstane v komunikaci, některé
popelnice zůstávají nevyvezené, to je
nepřípustné a neomluvitelné.
Na druhou stranu je nutné si
uvědomit, že svozový vůz váží i 30 tun.
Pokud je silnice prohrnutá a posypaná,
nemá problém, ten však nastane, když
se s takovým vozem snaží řidič sjet
a vyjet některé borovské kopečky. To
je pak čistý hazard, a to má ještě dva
odvážlivce vzadu na stupačkách...
V takových chvílích volá osádka vozu
našim pracovníkům, aby jim přiblížili
popelnice z tohoto nebezpečného
úseku, protože nikdo z nás nechce, aby
se popelový vůz doklouzal k někomu na
zahradu či pobořil dům.

ZVÝŠENÍ POPLATKU
V
prosinci
zastupitelstvo
odhlasovalo navýšení poplatku za svoz
a třídění odpadů za občana z 400 na
500 korun. Zde je potřeba si na rovinu
říct, že náklady městyse na jednoho
obyvatele za rok 2019 činily 837 korun.
V roce 2021 došlo navíc k navýšení ceny
skládkovného v Ronově nad Sázavou

o 150 korun za tunu. Z čísel je zřejmé,
že městys polovinu doplácí ze svého
rozpočtu, což dělá zhruba půl milionu
korun ročně. Vynaložené prostředky
z obecní kasy by neměly sloužit
k sanování služeb, ale k investování
do infrastruktury. Když bude městys
dotovat služby jako svoz a nakládání
s odpady, tak mu nezbudou prostředky
na další rozvoj a opravu komunikací,
veřejného osvětlení či prostranství
a podobně.
Je potřeba se zamyslet nad tím,
kde můžeme ušetřit, a první úspora se
dá najít v četnosti svozu komunálního
odpadu. Zavedení celoročního svozu
po čtrnácti dnech je jedno z řešení.
Moje osobní zkušenost je, že se dá
vydržet bez svozu i měsíc, ale to by nám
popelnice nevábně voněly. Další úspora
by se dala hledat i v lepším třídění
a využití sběrného dvora.

VÝSTAVBA KANALIZACE
Plánované spuštění nové kanalizace
a čistírny se blíží. Po konzultacích
se stavebním úřadem, dozorem a s
RNDr. Vladislavem Stehnem jsme došli
k tomu, že každý majitel budovy, která
se bude připojovat na novou kanalizaci,
musí mít projekt a územní souhlas
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od stavebního úřadu v Přibyslavi.
Zastupitelstvo na svém lednovém
jednání rozhodlo, že občanům
nabídneme pomoc a necháme
zpracovat společný projekt a žádost
o územní rozhodnutí.
Připravujeme termíny, ve kterých
k nám na úřad budete moci přijít.
Společně do projektu zakreslíme, kudy
vám povede kanalizace po pozemku
a následně svým podpisem stvrdíte,
že za vás zažádáme. Upozorňuji, že je
potřeba, aby přišel majitel nemovitosti
nebo zástupce přinesl plnou moc.
Nebude se jednat o časově ani
organizačně jednoduchou záležitost,
protože půjde přibližně o 350 čísel
popisných. Doporučuji tuto možnost
využít, protože když si budete zajištovat
souhlas sami, tak vás to může vyjít na
5 až 10 tisíc korun. Zatím plánujeme,
že by se mělo jednat o každé pondělí
a středu v průběhu března. V půlce
února vám termíny potvrdíme a bude
dobré, když zavoláte na úřad a po
domluvě získáte přesný čas, kdy k nám
přijdete. Má to jeden zásadní důvod.
Nechceme, aby se nám před úřadem
houfovali lidi a my je případně vystavili
nebezpečí spojené s COVIDem.
Přemysl Tonar, starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
NÁVRAT
OBECNÍHO ZAMĚSTNANCE
Vážení spoluobčané, jistě si mnozí z vás všimli, že se po
dlouhé době vrátil do pracovního poměru náš zaměstnanec
Petr Kučera. Vrátil se po vážném úrazu, který utrpěl začátkem
září v roce 2019. Když jsme znehybněného Petra nakládali
do vrtulníku, byla to pro nás všechny opravdu vypjatá
situace, proto jsme rádi, že se uzdravil a mohl se bez vážných
následků vrátit. Přeji Petrovi, aby se těšil pevnému zdraví
a byl na sebe opatrný.

POLOM V OBECNÍCH LESÍCH
Silné prosincové větry zapříčinily, že nám v obecních lesích
popadalo přes 200 m3 dřeva. Část se podařila již zpracovat,
ale větší část na zpracování čeká. Sněhová pokrývka lesní
práce pozastavila, ale jakmile to bude možné, bude se v těžbě
pokračovat. Vyvrácené stromy jsou nebezpečně popadané
přes sebe, mnohdy zavěšené v korunách jiných stromů.
Apeluji touto cestou na všechny občany, aby omezili pohyb
v lokalitách, kde se takovéto kalamitní dříví nachází. Hrozí
zde nebezpečí úrazu. Prosím také, aby občané nevstupovali
na skládky dříví. I tady může dojít k vážným úrazům.

OMLUVA
Vážení spoluobčané, v minulých Borovský listech jsem
vás informoval o existenci transparentního účtu u České
spořitelny, na který lze posílat příspěvky na pořízení nového
hasičského dopravního automobilu. Zjistili jsme, že účet
byl zrušen, aniž by o tom byl kdokoli informován. Platby na
tento účet se vracely zpět na účet odesílatele. V tuto chvíli je
zřízen nový transparentní účet s číslem: 6003862359/0800.
Omlouvám se všem za vzniklé komplikace.
Ing. Josef Nevole, místostarosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. 1. 2021
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, Michaela Chlubnová, DiS.,
Milan Štefáček
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 10-0-1 (David Burian)
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-3 (Jiří Geist,
Jiří Halama, Ing. Karel Šmíd)
ZM schválilo rozšířený program jednání. 11-0-0
ZM neschválilo záměr prodeje části pozemku par.
č. 277/15 v k. ú. Peršíkov z důvodu plánované výstavby
splaškové kanalizace. 11-0-0
Zastupitelé se dohodli, že nebudou odprodávat obecní
pozemky v Peršíkově, dokud nebude hotové území řízení
a zadávací dokumentace na kanalizaci.
ZM neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 276 k. ú.
Peršíkov z důvodu výstavby kanalizace. 11-0-0
Zastupitelé se domluvili, že zatím nebudou obecní pozemky
v Peršíkově prodávat.
V 19.55 hodin dorazil na jednání ZM místostarosta Ing. Josef
Nevole.
ZM schválilo žádost Miloše S. z Havlíčkovy Borové o dotaci
ve výši 200.000 korun na celkovou rekonstrukci domu
čp. 99 v Havlíčkově Borové. 12-0-0
Michal Pavlas za stavební komisi uvedl, že se jedná o objekt
v ul. K Vepřové, kde byla opravena střecha, fasáda, okna,
dveřní výplně, plot. Stavební komise došla k závěru, že
žadatel by dosáhl na částku 250.000 korun, ale vzhledem
k velkým výdajům obce doporučuje poskytnout dotaci ve
výši 200.000 korun. Žadatel je v městysi přihlášen k trvalému
pobytu.
ZM schválilo cenovou nabídku od společnosti PROfi Jihlava
spol. s r.o., IČ 18198228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
na zpracování projektové dokumentace k územ. rozhodnutí
na domovní části splaškové kanalizace v Havl. Borové,
v rozsahu 308 ks přípojek za cenu 154.000 korun bez DPH.
12-0-0
Starosta informoval zastupitele o nutnosti pomoci občanům
se zajištěním projektu pro územní rozhodnutí na neveřejnou
část přípojek nové splaškové kanalizace. Jedná se o část
kanalizace na pozemcích majitelů nemovitostí. V případě
společného projektu budou vycházet náklady na projekční
činnost 500 korun na jednu přípojku a zatím by se jednalo
o 308 přípojek. ČOV a kanalizaci má v plánu městys zprovoznit
v květnu 2021. Občané by to sami nestihli, ale s pomocí
městyse by se mohli připojit rychleji a může být pak zahájen
zkušební provoz. Projekty na jednotlivé přípojky budou pro
městys nákladem navíc.
ZM schválilo aktualizaci Programu rozvoje městyse Havlíčkova
Borová na období 2018 – 2023. 12-0-0
Na žádost faráře Daniela Koláře zastupitelé vložili do
Programu rozvoje městyse stavební úpravy na místní faře
a podpořili jeho záměr požádat o dotaci od MAS Havlíčkův
kraj. Dále byl vložen záměr opravy střechy a fasády kostela,
hřbitov - stavba chodníků, přístupová cesta ke hřbitovu
od fary. Debata se dotkla kapličky v Železných Horkách,
starosta zjistí vlastníka a prověří, zda by byl ochoten prodat
stavbu městysu. Dále byl vložen záměr Modernizace učebny
v Základní škole v Havlíčkově Borové a bezbariérovost školy.
ZM schválilo příkazní smlouvu PŽ05/2021 s firmou ARTENDR
s.r.o., IČ 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký
Osek, na zajištění výběrového řízení a podání žádosti o dotaci
na projekt „Novostavba Mateřské školy v Městysi Havlíčkova
Borová“. 12-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi pro výběr dodavatele
stavebních prací na akci „Novostavba mateřské školy
v Městysi Havlíčkova Borová“ ve složení: Přemysl Tonar, Jiří
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Halama, Ing. Josef Nevole, Jiří Geist, Mgr. Martina Brychtová
12-0-0.
ZM schválilo zadávací dokumentaci 2021 pro výběr
dodavatele stavebních prací na novostavbu školky. 12-0-0
Územní souhlas na stavbu již máme, v únoru bude zažádáno
o stavební povolení. Nyní je nutné vybrat dodavatele prací
a podepsat s ním smlouvu. Pokud bude získána dotace,
zahájení stavby se předpokládá 1. 7. 2021 a do konce
roku by muselo být proinvestováno 20 milionů korun.
* Firma VHST dodatečně po schválení usnesení o proplacení
víceprací provedla opravu změnového listu. Opravila chybu
ve změnovém listu, částka k proplacení a výkaz výměr byl
ponechán ve stejné výši.
ZM schválilo záměr zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2016532/BV/1, Havlíčkova Borová, Městys, ZTV,
10 RD, kNN, s ČEZ Distribuce, a.s. 12-0-0
ZM schválilo záměr Směnné smlouvy mezi Obcí Slavětín
a ostatními podílovými vlastníky. 12-0-0
Jde o směnu lesního pozemku (1524 m2) ve vlastnictví obce
Slavětín vklíněného do lesního celku ve vlastnictví Lesního
družstva obcí Přibyslav. Záměr bude vyvěšen na úřední desce
včetně celého znění smlouvy.
ZM schvaluje záměr podání žádosti na zbudování
bezbariérového přístupu do školní budovy. 12-0-0
Ředitelka ZŠ Mgr. Martina Brychtová informovala o tom,
že se pokusí požádat o finance MAS Havlíčkův kraj na
projekt počítačové a jazykové učebny, jehož podmínkou je
bezbariérovost budovy školy (schodolezy). Žádosti o dotaci
se pravděpodobně budou moci podávat začátkem března,
PhDr., Bc. Marek Semerád ze společnosti ARTENDR by byl
ochoten projekt zpracovat. Předpokládané celkové náklady
1.500.000 korun. Dotace by měla pokrýt až 95 % nákladů.
* Starosta informoval ve věci nových a opravovaných
přípojek. Od roku 2001 by dle zákona o vodovodech
a kanalizacích měl navrtávací pas, třmen a uzávěr hradit
městys jako provozovatel vodovodu, hadice k domu již ale
není součást vodního díla. Je možné, že budeme muset část
již vybraných finančních prostředků od občanů vracet, a to
tři roky zpětně. Starosta proto pozastavil příjmy plateb za
budované přípojky, dokud se vše nevyřeší.
* V dubnu letošního roku by měla být schválena Rámcová
smlouva. Mgr. Radek Mičke z firmy Geoservis nám spočítal
ceny vodného a stočného za rok 2019 a bylo zjištěno, že ceny
dotujeme. Dle výpočtu vyšly ceny za vodné 32,39 korun za
m3 a za stočné 32,58 korun za m3.
* Starosta sdělil, že spolek TJ Sokol Havlíčkova
Borová, z. s., IČ: 15059057, Pivovarská 354,
582 23 Havlíčkova Borová, požádal o odpuštění provozních
nákladů - faktura za energie a teplo za rok 2020 činila
46.463,12 korun.
* Starosta informoval o odstranění objektu čp. 14 (Kudrnovo)
v ul. Pivovarská. Na jeho místě mají být vybudována nová
parkovací stání.
* Zastupitelé budou příště jednat o přejmenování ulice Polní.
* Burian David se ptal na běžkařské trasy. Dle sdělení zástupce
Lesního družstva obcí Přibyslav potřebují mít přístupné
všechny bloky lesních pozemků.
* Burian David vznesl požadavek, zda by zaměstnanci úřadu
městyse mohli pomoci seniorům v registraci na očkování
proti koronaviru. Osamělým lidem nad 80 let pomůže Marie
Veselá.
* Geist Jiří upozornil na nepořádek kolem sběrných míst na
tříděný odpad, řešením by mohly být kamery.
Příští jednání zastupitelstva bude zřejmě 11. února 2021.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 21. 12. 2020
Nepřítomni Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Tonar
RM schvaluje žádost Martina S. z Modlíkova a uděluje souhlas
ke stavbě rodinného domu na pozemku par. č. 85/5 v k. ú.
Havlíčkova Borová, a dále souhlas s připojením pozemku par.
č. 85/5 v k. ú. Havlíčkova Borová na obecní vodovod, dešťovou
kanalizaci, na místní komunikaci a souhlas s napojením na
veřejné osvětlení a místní rozhlas. Investorem stavby je
Michal R. z Chotěboře a Aneta Ř. z Chotěboře. 3-0-0
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 27/2020. 3-0-0
RM schvaluje žádost Ivana B. z Havlíčkovy Borové o přijetí
nového člena do nájemcovy domácnosti. 3-0-0

RM bere na vědomí usnesení Městského úřadu v Přibyslavi,
Odboru výstavby a životního prostředí, o zastavení
společného územního a stavebního řízení zahájeného dne
20. 9. 2018, č j. 3120/2018/OVŽP/KU-14 ze dne 15. 12. 2020,
ve věci stavby: „Novostavba Mateřské školy v Havlíčkově
Borové“.
RM bere na vědomí oznámení Městského úřadu v Přibyslavi,
Odboru výstavby a životního prostředí, č. j. 2196/2020/OVŽP/
KU-3 ze dne 15. 12. 2020, o zahájení územního řízení ve věci
umístění stavby: „Novostavba Mateřské školy v Havlíčkově
Borové“.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 31. 12. 2020
Nepřítomen Zdeněk Štěpán
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2020. 4-0-0
RM schvaluje žádost Lubomíra H. z Havlíčkovy Borové
a MVDr. Veroniky V. z Havlíčkovy Borové a souhlasí
s navrhovaným stavebním záměrem – stavbou rodinného
domu na pozemku par. č. 4122/2 v k. ú. Havlíčkova Borová,
dle předloženého situačního výkresu stavby, jako vlastník
sousedního pozemku. 4-0-0
RM schvaluje žádost Lubomíra H. z Havlíčkovy Borové a MVDr.
Veroniky V. z Havlíčkovy Borové o připojení stavby rodinného
domu na pozemku par. č. 4122/2 v k. ú. Havlíčkova Borová,
na veřejný vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci
a napojení na místní komunikaci dle předloženého situačního
výkresu stavby. 4-0-0
RM bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův
Brod, Odboru životního prostředí č. j. MHB_OZP/3071/2020/
RA-3, o stanovení odvodu za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu (dále jen ZPF) - za trvalé odnětí pozemku

p. č. 4055/2 v k. ú. Havlíčkova Borová, druh pozemku trvalý
travní porost o celkové výměře 227 m2, ze ZPF ve prospěch
stavby rodinného domu. Účastníky řízení jsou Jana N.
a František N. z Havlíčkovy Borové.
RM bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův
Brod, Odboru životního prostředí č. j. MHB_OZP/3072/2020/
RA-3, o stanovení odvodu za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu (dále jen ZPF) - za trvalé odnětí pozemku
p. č. 4055/3 v k. ú. Havlíčkova Borová, druh pozemku trvalý
travní porost o celkové výměře 207 m2, ze ZPF ve prospěch
stavby rodinného domu. Účastníkem řízení je Mgr. Lucie J.
z Havlíčkovy Borové.
RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství č. j. KUJI
118745/2020, o zavedení nových jízdních řádů od 1. 1. 2021.
Případné další dílčí úpravy časových poloh budou provedeny
v termínu řádných změn v jízdních řádech, který je stanoven
na 7. 3. 2021.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 18. 1. 2021
Omluven Milan Štefáček
RM schvaluje žádost Bc. Kateřiny a Mgr. Jaroslava S. z Prahy
o výměnu střešní krytiny na objektu ve vlastnictví žadatelů
nacházející se na par. č. st. 3, k. ú. Peršíkov, č. p. 25, z důvodu
havarijního stavu. Charakter a vzhled střechy zůstane
zachován. 4-0-0
RM schvaluje oznámení Bc. Kateřiny a Mgr. Jaroslava S.
z Prahy o záměru kácení dřeviny na pozemku žadatelů, par.
č. 6, k. ú. Peršíkov z důvodu nebezpečí pádu. 4-0-0

RM schvaluje smlouvu o dílo na výrobu publikace o Karlu
Havlíčku Borovském v nákladu 2000 ks za 161 735 korun.
4-0-0
RM schvaluje a vydává souhlas ke stavbě - jiné stavby
(o rozměrech 3,78 x 5,5 m) u domu čp. 373, ul. Rybízovna,
582 23 Havlíčkova Borová a k vybudování vjezdu k této jiné
stavbě, který bude veden přes pozemek p. č. 4075, k. ú.
Havlíčkova Borová ve vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová,
z místní zpevněné komunikace, a to dle předložené žádosti
Pavla Z. z Havlíčkovy Borové. 4-0-0

(upraveno pro potřeby zpravodaje znamená, že zápis nebo usnesení ze ZM či RM je pouze minimálně upraven, někdy zkrácen, častěji dovysvětlen a
především převeden z „úředničtiny“ do „lidštiny“ tak, aby to byl souvislý text a nikoli sled písmen, čísel a těžko odhadnutelných zkratek; celé znění
je pak zveřejněno na webu městyse a lze je kdykoli porovnat s verzí v BL)

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ, KTEŘÍ PRONAJÍMAJÍ POZEMKY
HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ ZEMĚDĚLSKÉ A.S.
Majitelé pozemků, kteří mají své pozemky pronajaty u naší společnosti, mohou podat přiznání z příjmu fyzických
osob prostřednictvím našeho podniku.
Z důvodu koronavirových opatření vás žádáme o dodání všech vašich podkladů k přiznání (potvrzení o výši příjmu,
telefonní číslo.....) k nám do kanceláře Zemědělská a.s., Pivovarská 162 nebo na čerpací stanici, a to během měsíce
února. Během 1 týdne od doložení podkladů bude vyplněný formulář připraven k vašemu podpisu opět v kanceláři
našeho podniku.
Děkujeme za pochopení.
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SLOVO
HEJTMANA

vše proto, aby byli naočkováni všichni
lidé na Vysočině, kteří o to projeví
zájem, jen to nepůjde hned.
Vítězslav Shrek,
hejtman Kraje Vysočina

Vážení spoluobčané,
alespoň v základních obrysech bych
vám rád předal informace o postupu
registrace a následné rezervace
termínů v Centrálním registračním
systému pro očkování proti nemoci
COVID-19. Pokud si přesto nebudete
vědět rady nebo vám nepomůže nikdo
z mladší generace, využijte kdykoli od
pondělí do neděle pomoc pracovníků
krajem zřízené informační COVID linky.
Na telefonním čísle 564 602 602 vám
operátoři pomohou sedm dní v týdnu
od 8 do 20 hodin.
Personálně byla sice linka posílena,
ale i tak se vám může stát, že bude třeba
telefonát opakovat. Děkujeme vám za
trpělivost. V prvních dvou hodinách
spuštění systému 15. 1. jsme pomohli
zhruba 150 osobám, rádi pomůžeme
i vám. Pomoc s registrací je do budoucna
určena všem, prosím, využijte ji.
K samotnému očkování považuji za
správné uvést, že Kraj Vysočina má do
konce března letošního roku přislíbené
dodávky cca 40 tisíců očkovacích
dávek značky Pfizer/BioNTech (info
k 15. 1., není jasné, zda se počet vakcín
nezměnil), je však třeba počítat s tím, že
očkovaná osoba musí dostat dávky dvě.
O dodávkách vakcíny jiného dodavatele
zatím nemáme od ministerstva
zdravotnictví žádné informace.
V lednu je veškeré úsilí očkovacích
center na Vysočině směřováno
k proočkování lékařů a zdravotníků
nemocnic, seniorů v sociálních
zařízeních a v dalších týdnech lékařů
a zdravotníků v terénu. Zatím se bez
problému daří všechny státem dodané
očkovací látky pro Vysočinu proočkovat
vždy ještě před dodáním další zásilky.
Prozatím (tedy k 15. 1. 2021) bylo
na Vysočinu dodáno 975 lahviček
s očkovací látkou, z nichž lze využít
5-6 očkovacích dávek. Platí, že uděláme

ZÁKLADNÍ KROKY REGISTRACE
K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

(platné pro všechny postupně se
přihlašující skupiny spoluobčanů)
1) Otevřete si na Internetu webový
formulář registrace.mzcr.cz.
2) Do formuláře zadejte číslo svého
mobilního telefonu, na toto číslo
Vám přijde šestimístný kód (buďte
trpěliví), který vložíte do formuláře
a tak bude ověřeno, že funguje spojení
systému s Vaším mobilním telefonem.
Na něj budou postupně zasílány další
informace.
3) Do formuláře pozorně vložte
jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo
pojištěnce, zdravotní pojišťovnu.
4) V případě registrací od 1. února
2021 bude pravděpodobně nutno
zatrhnout kolonky s diagnózou vašeho
zdravotního stavu a další.
5) Vyberte preferované místo, kde
chcete být očkováni (ideálně v blízkosti
Vašeho bydliště). Prozatím jsou
v nabídce k dispozici pouze očkovací
místa v nemocnicích Kraje Vysočina –
Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Nové
Město na Moravě a Pelhřimov. Potvrďte
čestné prohlášení (pokud se nabízí).
6) Odešlete žádost.
7) Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že
patříte do aktuální skupiny očkovaných,
přijde na Vámi zadané telefonní číslo
druhý šestimístný kód (může dojít
k časové prodlevě).
8) Poté, co Vám SMS zprávou přijde
druhý šestimístný kód, je správný čas
na další krok – rezervaci. Otevřete
si stránku reservatic.com/ockovani,
kde jako přihlašovací údaj použijte
právě druhý šestimístný kód, vyplňte
požadované číslo pojištěnce.
9) Vyberete místo, den, čas očkování
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a potvrďte. O proběhlé rezervaci
budete informováni přes SMS i přes
mail (pokud jste ho při registraci zadali).
Termín pro aplikaci druhé dávky vakcíny
se Vám prostřednictvím SMS zprávy
nabídne automaticky za 21 až 28 dní ve
stejný čas. Bude možné jej upravit.
Veškeré úpravy je možné konzultovat
nebo provést prostřednictvím centrální
informační linky 1221 nebo informační
COVID linky Kraje Vysočina 564 602 602.
Osoby, které nevlastní mobilní
telefon, musí svou registraci provést
přes informační linky.

POMOC S REGISTRACÍ

Informační linka ke koronaviru
a k očkování: 1221 (po – pá: od 8 do
19 hodin, so – ne: od 9 do 16.30)
Informační COVID linka Kraje
Vysočina
(telefonická
pomoc
s registrací): 564 602 602 (po – pá: od
8 do 20 hodin)
Senior Point Havlíčkův Brod
(telefonická pomoc s registrací):
739 119 844 (po – ne: od 8 do 11, a od
13 do 15 hodin)
Důležitá informace: Dle množství
dodané vakcíny informuje Kraj
Vysočina, že minimálně do poloviny
února bude probíhat očkování
především první prioritní skupiny –
lékařů a zdravotníků nemocnic, klientů
sociálních pobytových zařízení a lidí,
kteří se o tyto osoby starají, dále i lékařů
a zdravotníků v terénu. Poté, co budou
proočkovány tyto zmíněné osoby, bude
veřejnost, která už provedla registraci,
prostřednictvím SMS informována
o rezervaci termínu a místa očkování.
(zdroj: Kraj Vysočina)

Pomoc seniorům s registrací
k očkování nabízí také Městys
Havlíčkova Borová, v úřední hodiny
lze přijít na Úřad a referentka
zájemcům poradí.

ROK 2020 V ČÍSLECH - STATISTIKA
POČET OBYVATEL
k 1. 1. 2020
Přistěhovaní
Narození
Odstěhovaní
Úmrtí
k 31. 12. 2020

6

955
28
14
-15
-13
969

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE K 31. 12. 2020
ČÁST OBCE
Havlíčkova Borová
Peršíkov
Železné Horky

CELKEM

OBČANÉ S TRVALÝM POBYTEM
CELKEM
MUŽI
ŽENY

901
48
20
969

457
25
11
493

444
23
9
476
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DOTACE
PRO SPOLKY
Oznamujeme spolkům, organizacím
i jednotlivcům, že mohou opět po roce
žádat o poskytnutí neinvestiční nebo
investiční dotace z rozpočtu Městyse
Havlíčkova Borová na podporu svých
činností.
Žádosti o finanční podporu na
rok 2021 bude možné podávat do
31. 3. 2021. Žádáme všechny, kteří
chtějí žádat o podporu své akce nebo
činnosti, aby žádosti podali včas
a řádně vyplněné včetně přílohy na
Úřad městyse Havlíčkova Borová.
Elektronická žádost včetně formuláře
k vyúčtování poskytnuté finanční

dotace z rozpočtu Městyse Havlíčkova
Borová je ke stažení na webových
stránkách městyse v sekci Úřad Úřední deska - Vyhlášky a dokumenty,
anebo je možné si je v papírové podobě
vyzvednout na Úřadu městyse.
Celková částka, kterou je možné
v letošním roce přerozdělit žadatelům,
je 250.000,- Kč (může mít investiční
i neinvestiční podobu). Každá přijatá
žádost bude následně projednána na
zastupitelstvu městyse, které rozhodne,
zda bude finanční dotace jednotlivým
žadatelům přiznána a v jaké výši.
Na základě kladného rozhodnutí
zastupitelstva se s žadateli sepíše
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
neinvestiční nebo investiční dotace
z rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová.

SDH INFORMUJE SVÉ ČLENY

Bratři hasiči, sestry hasičky,

letošní rok se pro nás ponese ve znamení velkých změn. Naše činnost je
a zřejmě delší dobu ještě bude omezena vládními nařízeními v důsledku
šíření nákazy koronaviru. Výroční valná hromada se bude konat až to bude
možné. Tradiční ples jsme museli zrušit a nad masopustním průvodem visí
otazník. Nejistá je soutěž okrsku v požárním sportu i sezóna mladých hasičů.
S omezeními se potýká taktéž naše JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů),
která řeší proškolení svých členů pro letošní rok. V tuto chvíli nám nezbývá než
trpělivě vyčkat, až se situace zlepší a my budeme moci opět normálně fungovat.
Ale vše špatné je k něčemu dobré. Nastalá situace nám nastínila, jak na
tom naše společnost opravdu je. Téměř každý je rázem odborníkem na všechno
a má potřebu se ke všemu vyjadřovat. Příkladem jsou sociální sítě. Ukázalo
se, jak dobře se máme a jak někteří z nás nesleví ze svého životního stylu ani
o milimetr a chovají se sobecky, nezodpovědně a bezohledně. Na druhé straně
se však také ukázalo, že je stále mnoho dobrých lidí, kteří neváhají poskytnout
pomoc ostatním.
Náš sbor dobrovolných hasičů nezůstal díky vám v pomoci ostatním pozadu.
Mnozí z vás se zapojili do jarního šití roušek. Další se podíleli na stáčení
a distribuci dezinfekce našim občanům. Všem, kteří se jakkoli zapojili, upřímně
děkuji.

Ing. Josef Nevole, starosta SDH Havlíčkova Borová

Finanční dotaci je možné utratit do
konce kalendářního roku, na který se
žádá. Vyúčtování z minulého roku bylo
nutné podat do 31. 1. 2021. Spolky
či sdružení, které mají uzavřenou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční či investiční dotace
z rozpočtu Městyse Havlíčkova Borová
na rok 2020 a dosud toto vyúčtování
nepředložily,
žádáme,
aby
tak
neprodleně učinily. Děkujeme.
Ing. Iva Jarošová,
referentka úřadu městyse

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Zůstatek účtu k
31. 12. 2020

NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna

14 467 139,04

Fond rozvoje
bydlení ČS

319 542,60

ČSOB Municipální
konto
ČSOB Spořící účet
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

71 062,50
21 108,01
95 389,68
1 621 446,00
2 340 150,00
18 935 837,83

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období prosinec - největší příjem
- dotace z Fondu Vysočiny ve výši
5.657.512 Kč
Za období prosinec - největší výdaj
- stavební práce na ČOV ve výši
5.508.591,47 Kč

JAK ZÍSKAT MINCI K HAVLÍČKOVU VÝROČÍ? PORADÍME VÁM...
V minulém vydání Borovských listů
jsme vás informovali o tom, že ČNB
vydá u příležitosti 200. výročí narození
Karla Havlíčka Borovského pamětní
minci. Emise je připravena na 27. říjen
2021 (to znamená, že do té doby není
možné ji získat), ale vy si minci už nyní
můžete rezervovat. Jakým způsobem
to lze provést už teď? Nabízíme
jednoduchý postup pro případ, že by už
nyní někdo chtěl minci rezervovat nebo
ji někomu darovat:
1. Najedete si na webové stránky
https://www.zlate-mince.cz/stribrnemince
2. Najdete si nový emisní plán ČNB
2021-2025
3. Za rok 2021 je tam mince KHB ve

dvou variantách provedení se zkratkami
Proof nebo B.K. (Proof - ‚špičková
kvalita‘, je povrchová úprava mince v
nejvyšší jakosti. Ražba se provádí z ručně
leštěných razidel. Mincovní plocha je
zrcadlově lesklá. V díle vyniká kontrast
leštěných ploch a matovaných částí
reliéfu. Dokonalý povrch
mince je mimořádně
citlivý. Uchovávejte minci
vždy v ochranné kapsli.
/B.k. - znamená ‚bankovní
kvalita‘. Mincovní plocha
i reliéf jsou matovány.
Mince je nová, ve stavu jak
byla vyrobena v mincovně.
Mince neprošla oběhem.
Klasické
provedení

dovoluje přímý kontakt s mincí)
4. Po kliknutí vyskočí nabídka na
rezervaci – zakliknete, zda chcete proof.
nebo b.k., vyzve vás to k registraci
– zadáte e-mail a heslo a veškeré
informace a pokyny, jak postupovat, už
budete mít k dispozici.
Mgr. Martina Brychtová
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VOJTĚCH STEKLAČ BYL PŮLKOU SRDCE BOROVÁK

ZNÁMÝ ČESKÝ SPISOVATEL ZEMŘEL ZAČÁTKEM LEDNA 2021 V PRAZE, BYLO MU 75 LET
Sázavou, kde jsem za ním párkrát byla,
mi vyprávěl o konkrétních klientech
z vedlejšího Ústavu pro mentálně
postižené muže. Chodil kouřit k nim
do venkovní kuřárny, „kluci“ na něm
žomrali cigarety a on si s nimi povídal...

Pro jména na hřbitov

Vojtěch Steklač ve své pracovně v Havlíčkově Borové. Foto: Hana Tonarová

Na tuhle zprávu nebyl připravený
asi nikdo. Vojtěch Steklač patřil
k českým spisovatelům, s nimiž je
možné počítat tak dlouho, že jsme ho
už možná brali jako něco neměnného,
jako samozřejmost. Jenže i jemu roky
přibývaly, nemoci se hlásily čím dál
více, a 4. ledna 2021 tento nesmírně
plodný autor s obrovským smyslem pro
humor zemřel. Původně jsem tu chtěla
přetisknout některý z rozhovorů, které
jsem s ním pro noviny napsala, ale
když jsem pak pro Český rozhlas měla
na Vojtěcha několikrát vzpomínat,
napadlo mne podělit se s vámi jak
o části článků, tak i své vzpomínky na
něj. Byl to přece jenom „náš“ Vojtěch,
kusem srdce Borovák...
Mistra jsem se vypravila jako elév
v novinách vyzpovídat v roce 2002.
Pracovnu měl v přebudované maštali,
mezi hlavním stavením a maštalí byla
stodola s průjezdem na zahradu.
Schůdek a starobylé dřevěné dveře
stačily, aby se člověk ocitl v jiném světě.
Být to větší místnost, možná by člověk
v cigaretovém dýmu zabloudil.
Masivní stůl pod oknem do zahrady
plné zeleně, tvůrčí nepořádek, stolní
počítač časem nahradil notebook,
a Vojtěch Steklač sedící v pohodlném
dřevém křesle s područkami. Na sobě
obvykle plátěnou vestu, bylo-li chladno,
koženou vestu s kožíškem měl poblíž.
Nikdy neprotestoval, že ho ruším
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v práci, vždycky jen mírně natočil křeslo
od stolu směrem k mé židli u krbu,
nabídl sklenku vína a tak začínaly naše
hovory.

Uměl lidi rozmluvit

Jen výjimečně jsem za ním od toho
prvního rozhovoru chodila s prosbou
o povídání pro noviny, táhl mě k němu
jeho obrovský vypravěčský talent,
jeho neskutečný rozhled na umělecké
scéně, to, že mi nechával nahlédnout
pod pokličku událostí a situací, neboť
měl spoustu významných přátel v Praze
a díky tomu znal množství zákulisních
informací, o kterých jsme my na vsi
neměli ani tušení. Mezi jeho přátele
patřil třeba známý sexuolog Plzák či
tehdejší šéf mordparty Jiří Markovič,
který „dostal“ spartakiádního vraha
Straku (a Vojtěch Steklač tento příběh
použil v knize Veřejný nepřítel).
Na oplátku jsem mu vyprávěla
o tom, s jakými lidskými osudy
a příběhy jsem se setkala při sběru
materiálu pro noviny. Zajímaly ho
osudy žen ze světelské věznice i co
řeší starosta v zapadlé vesničce, nad
nikým neohrnoval nos. A zpětně jsem
si uvědomila, že jeho obrovským darem
bylo dostat se u každého člověka k jeho
příběhu bez ohledu na to, jestli to byl
dělník, úředník, prodavačka v obchodě
či štamgast v hospodě. Dokonce
když rehabilitoval v Háji u Ledče nad

Každý střípek ze všech hovorů
v hlavě otočil a ty, které vyhodnotil
jako použitelné, si buď uložil do paměti
nebo napsal do poznámek. Spousta
jeho postav tak byla kompilací dvou
tří reálně žijících osob, přičemž pro
jejich jména čas od času vyrazil na
borovský hřbitov, kde se procházel
mezi náhrobky a pátral po jménu, které
zrovna potřeboval.
A kdo ví, možná při pohledu od
kostela směrem k Želeným Horkám,
který miloval, přemýšlel o kolegovi
spisovateli, který se tu před dvěma
sty lety narodil: „Vážím si odkazu Karla
Havlíčka Borovského, o kterém jsem
s Jarmilem Jirešem kdysi točil krátký
film. V něm jsem dokonce hrál roli Karla
Havlíčka, ale film byl zakázaný, protože
se natáčel před rokem 68, a myšlenky
v něm byly příliš aktuální,“ vzpomínal
kdysi pro jeden můj rozhovor do novin
Vojtěch Steklač.
Mrzí mě, že jsem jeho vyprávění
nenahrávala, ale tehdy mi to
nepřišlo vhodné. A tak čas zabalil
všechny ty nádherné příběhy do
mlhy mé nedokonalé paměti a já si
dnes pamatuji už jen zlomek z jeho
vyprávění o vojně, studijním pobytu
ve Francii, marných snahách StB ho
naverbovat ke spolupráci či o psaní
scénářů, knih, článků do časopisů
a podobně. Mluvil třeba o tom, že byl
vlastně tou osobu, která přivedla tvůrce
kdysi veleúspěšného sitcomu Nováci na
jméno seriálu, pro který napsal scénář
pro sedm desítek dílů.
Prozradil mi, že pracoval na otázkách
do rubriky Láska, sex a něžnosti, neboť
v letech 1991 – 2000 na ně s kolegou
lékařem odpovídal pro oblíbený
časopis Bravo. Dokonce jsem měla
možnost vidět archiv těchto zhruba čtyř
tisíc otázek a odpovědí na disketách.
A dodnes si pamatuji, jak jsme se nad
nimi smáli, protože některé dotazy byly
skutečně perly.
A proč se mu právě na Vysočině
přes léto nejlépe tvořilo? Říkal, že jak
člověk stárne, potřebuje ke své práci
získat určitý odstup. Valnou část života
tvořil v Praze, udržoval automatický
a samozřejmý kontakt s lidmi, který
však podle něho může být i poněkud
zalhcující. „Kvůli přátelům nemůžete
získat takový odstup. Ten získáte
v okamžiku, kdy odstřihnete Prahu

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Veřejný nepřítel je román
založený na zkušenosti Steklačových
kamarádů psychiatrů a kriminalistů
z mordparty, která se zabývala
slavnými případy 60. až 80. let 20.
století. Příběh začíná případem
spartakiádního vraha Straky, který je
samozřejmě přejmenovaný. Celkem
má přes dvacet kapitol a každá je
vlastně příběhem, z nichž ani jeden
nebyl vymyšlen. „Já jsem pouze
u některých částí domýšlel pohnutky
pachatelů a snažil se je zkoumat ze
sociologické stránky. Pokoušel jsem
se o sondy do jejich duší a chtěl jsem
zjistit, proč se stalo to, co se stalo,“
vysvětlil před lety Vojtěch Steklač.

a přemístíte se do jiného prostředí.
Tyhle pocity já na Vysočině vždycky
mám. Proto jsem si také z Prahy přes

ty roky postupně a pravidelně stěhoval
svůj archiv. Tady jsou ty chvíle, kdy se na
třídění archivu soustřeďuji. Ne že bych
neměl už o čem psát, ale jsou to věci,
které jsem právě v tom pražském stresu
a tlaku neměl čas dodělat,“ vysvětloval
mi kdysi Vojtěch Steklač. Prahu
potřeboval proto, aby neztratil kontakt
s prostředím, které ho živilo a bylo
námětem jeho knih, Vysočinu proto,
aby neztratil schopnost sebereflexe.
Vysočina je pak podle spisovatele tím
pravým místem k práci na románové
kompozici.
Na chaloupce v Borové začínal
Vojtěch každý pracovní den důležitým
pohledem. „Záleží na tom, jestli vidím
za okny sluníčko nebo pošmourno.
Nemám vůbec nic proti pršení
a nechci adorovat slunce, ale podle
toho, co vidím, se rozhodnu, jestli
budu pokračovat ve scénáři, románu
nebo psaní pro děti,“ vzpomínal kdysi
spisovatel.
Když se jeho zdravotní stav zhoršil
a on už tu nemohl na chalupě pobývat
ani v létě, psali jsme si dopisy. I když
spíše já jsem mu psala dopisy, on na
odpovědi moc nebyl. Chápala jsem, že
když celý den sedí a píše knihy, že nemá
chuť ještě psát dopisy. A telefon používal
jako prostředek pro rychlé vyřízení
provozních záležitostí, nepamatuji si, že
by kdy vzal telefon a dlouze si s někým
povídal. Takže jsem začala psát dopisy
jeho manželce Růžence, a věděla jsem,
že ona mu je dá přečíst a její odpověď
bude alespoň z malé části i odpovědí
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Vojtěcha. Psala jsem mu o tom, co se
ve vesnici děje, o lidech, které znal a na
které se pravidelně ptával, o místech,
která se v obci proměňují nebo mizí.
Snad jsem alespoň čas od času příjemně
oživila jeho vzpomínky na Borovou,
kterou měl rád, a kam se po smrti vrátí
i jeho popel...
Hana Tonarová

VOJTĚCH STEKLAČ
* 21. 10. 1945 Příbram
+ 4. 1. 2021 Praha
spisovatel, překladatel, scénárista
Vystudoval Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy, obory sociologie
a filozofie. Ještě před promocí se
stal redaktorem čsp. Ohníček, pak
Pionýru, kde působil i dlouho i jako
šéfredaktor. Byl také dramaturgem
České televize, podílel se na
scénářích pro Český rozhlas, byl
spisovatelem a scénáristou na plný
úvazek. Je autorem více než stovky
knih pro děti i dospělé.
Z dětských jsou nejznámnější jeho
Boříkovy lapálie, Pekelná třída
a Čenda a spol, u kterých byl jeho
dvorním ilustrátorem Adolf Born.
Z knih pro dospělé pak jmenujme
sérii detektivek Jak se vraždí v Česku,
Jak se vraždí Zlatý slavík, Veřejný
nepřítel, Tajemství Skarabea, Kat
katem kata, Manželské monitory,
v Příbězích slavných zmapoval
životopisy 60 světových osobností,
Volejte linku... a mnoho dalších.

Fejeton Vojtěcha Steklače: O tsunami

To nebyl zrovna hezký začátek Nového roku. Naopak
velice zlý a děsivý. A viděli jsme to všichni, naštěstí drtivá
většina z nás jen na televizních obrazovkách. Teď už snad
nikdo nepochybuje, že globalizace se netýká jen ekonomiky,
ale také přírodních katastrof. Prý všechno zlé bývá
i k něčemu dobré. Zaplaťpánbuh to platí i v případě tsunami.
Nevím, jestli jste si toho povšimli, ale občané této země
v charitativních sbírkách vybrali několikanásobek miliónové
sumy, než jakou je schopna poskytnout naše vláda. A úplně
nejvíc se vybralo pomocí esemesek. Až doposud jsem mobil
považoval pouze za praktický nástroj. Teď na něho hledím
jako na přítele, globálního a solidárního přítele. A vede
mě to k úvahám, od tsunami na hony vzdálených. Vláda
by nám neměla brát naše peníze a přerozdělovat je podle
svých sobeckých úvah. A když tvrdím, že sobeckých, tak na
tom trvám. Protože není pravda, že občané jsou pitomci,
a už vůbec ne sobci, které je třeba moudře vést za ručičku.
Alespoň tohle tsunami názorně dokázalo. Množina Vojtěch Steklač pod švestkou na dvoře domu U Barvířů v Havlíčkově Borové.
občanů dokáže být mnohem lepším hospodářem než stát Foto: Hana Tonarová
a kohorty jeho úředníků. A troufám si tvrdit, že i citlivějším. Jak na úrovni kraje, tak obce. O tom, zda se postaví golfové
hřiště, anebo vyspraví stará silnice, by neměli rozhodovat ministerští úředníci a jejich dotace, případně záhadní lobbisté,
ale právě jen a jen občané, kterých se to týká. Takovýto způsob referenda, abych parafrázoval klasika, se mi zdá šťastným
a standartním. Naopak za nadstandartní považuji třeba takové referendum k evropské ústavě, a ty peníze, co na ně vláda
hodlá vynaložit, bych taky klidně poslal na konto tsunami. Neboť peníze jsou možná čisté a špinavé, ale určitě jsou užitečné
a neužitečné. Těch neužitečných se snad už vyplýtvalo dost. Přejme si tedy tsunami na zcela odlišný způsob. Vlnu, která by
spláchla byrokracii státních výdajů a nesmyslného přerozdělování, které nám jen tahá z kapes peníze. Přejme si tsunami
naděje pro slušné a solidární občany.
(Fejeton je cca 15 let starý, ale převeden na dnešní situaci stále velmi aktuální... pozn. redakce)
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561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

Ve školním roce 2021/2022 Základní
škola a Mateřská škola Havlíčkova
Borová otevře jednu první třídu,
v případě volné kapacity do určeného
počtu 30 žáků v jedné první třídě
základní školy se budou žáci přijímat
podle následujících kritérií v daném
pořadí:
1. děti, které mají trvalý pobyt ve
spádovém obvodu základní školy
2. děti, kterým byl udělen ředitelem
této školy v minulém roce odklad
povinné školní docházky
3. u ostatních dětí (např. děti, které
mají trvalý pobyt mimo spádový odvod
této školy) se bude pořadí stanovovat
následovně:
a/ přednost má to dítě, jehož
sourozenec se ve škole vzdělává
b/ podle data narození, tzn. od
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK
2021/2022

ČÍSLO

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
Dovolte, abychom vám jménem ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová už nyní předaly
první informace, které se týkají zápisu vašich dětí k povinné školní docházce.
Přijímání žáků k jejímu plnění se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb., §36 ve znění
pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.
Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona. Individuální
vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.
Pro školní rok 2021/2022 přijímáme děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. Děti,
které se narodily 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením
pedagogicko-psychologické poradny. Žádost o odklad můžete podat v den zápisu.
K písemné žádosti však musíte zároveň přiložit doporučující posouzení příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Na jednotlivá pracoviště se samozřejmě musíte s předstihem objednat!
nejstarších dětí k nejmladším.
Zápis v naší škole jsme naplánovali,
v souladu s předpisy MŠMT, na
pondělí 19. dubna 2021. Jeho průběh
bude zcela závislý na konkrétní
epidemiologické
situaci.
Pokud
bude nepříznivá, proběhne pouze
formální část zápisu, tzn, vyřízení
administrativních náležitostí (odevzdání
Žádosti o přijetí dítěte, Zápisního
listu, případná kontrola totožnosti).
Všechny informace, registrační číslo,
popř. formuláře a pokyny včas obdržíte.
Pokud
epidemiologická
situace
dovolí, budete mít kromě toho
možnost absolvovat s vaším budoucím
prvňáčkem i motivační část zápisu,
tzn. setkání s učitelkami I. stupně,
plnění jednotlivých předškolních úkolů
a zábavných úkolů s našimi deváťáky.

Jsme rádi, že se většina našich
rodičů
dostavuje
k
zápisu
s budoucím prvňáčkem, protože
je to především „jeho den“!
Zatím tedy můžete svého budoucího
školáčka na zápis připravovat. Spoustu
dobré práce za vás v tomto směru
dělají učitelky v naší mateřské škole.
Každoročně nám to děti při zápisu
potvrzují! Chcete-li jim pomoci,
využijte např. Desatero pro rodiče či
jiné předškolácké portály.
Sledujte, prosím, webové stránky naší
školy www.zsborova.cz/PRO RODIČE –
VÝCHOVNÝPORADCE/. K dispozici jsme
též na tel čísle 561 202 089.
Těšíme se na vás!
		
Mgr. Martina Brychtová,
ředitelka školy
Mgr. Jana Žáková,
výchovný poradce

		

POZOR NA NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ!!!

Od 1. 1. 2021 došlo k zásadním změnám v autobusových jízdních řádech, které se dotýkají žáků dojíždějících do naší školy.

JÍZDA DO ŠKOLY:

Linka 600300 Chotěboř – Havlíčkova Borová:
Jitkov: 6.39, Oudoleň dolní: 6.44, Oudoleň střední: 6.45, Oudoleň horní: 6.47, Slavětín: 6.49, H. Borová: 6.56
Linka 600000 Havlíčkův Brod – Havlíčkova Borová:
Havlíčkův Brod terminál: 6.10, Jitkov: 6.32, H. Borová: 6.39

JÍZDA ZE ŠKOLY:

Linka 600300 Havlíčkova Borová - Chotěboř:
H. Borová: 12.55, Slavětín: 13.01, Oudoleň horní: 13.04, Oudoleň střední: 13.06, Oudoleň dolní: 13.08, Jitkov: 13.12
H. Borová: 14.55, Slavětín: 15.01, Oudoleň horní: 15.04, Oudoleň střední: 15.06, Oudoleň dolní: 15.08, Jitkov: 15.12
H. Borová: 16.55, Slavětín: 17.01, Oudoleň horní: 17.04, Oudoleň střední: 17.06, Oudoleň dolní: 17.08, Jitkov: 17.12
Linka 600320 Havlíčkova Borová – Ždírec nad Doubravou:
H. Borová: 13.02, Oudoleň dolní: 13.09, Oudoleň střední: 13.10, Oudoleň horní: 13.11, Slavětín: 13.13
H. Borová: 14.28, Oudoleň dolní: 14.35, Oudoleň střední: 14.36, Oudoleň horní: 14.37, Slavětín: 14.39
H. Borová: 16.12, Oudoleň dolní: 16.19, Oudoleň střední: 16.20, Oudoleň horní: 16.21, Slavětín: 16.23
Linka 600000 Havlíčkova Borová – Havlíčkův Brod
H. Borová: 13.10, Jitkov: 13.17, Havlíčkův Brod: 14.05
H. Borová: 15.26, Jitkov: 15.33, Havlíčkův Brod: 16.05
Z důvodu časového posunu odjezdu autobusů bude upraven i časový harmonogram vyučovací doby a přestávek, aby žáci
měli dostatečný čas na obědy ve školní jídelně.

Mgr. Blanka Zvolánková
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dvěma pověstem - „Poustevníkova
NOVINKY
studánka“ a „Kterak v Borové stavěli
kostel“. Oba příběhy si ztvárnily,
ZE ŠKOLKY
dramatizace příběhů se jim skvěle

Vstup do nového roku byl pro děti
z obou tříd radostný. Děti se po
dlouhém odloučení opět setkaly ve
třídách a s velkým nadšením se vítaly.
V prosinci byla školka bohužel kvůli
covidu zavřená, ale soustu vánočních
tradic, koled a povídání o Vánocích
jsme stihli po návratu do školky do Tří
králů. Děti z obou tříd se pak vžily do
role králů a užily si radost z obdarování
narozeného Ježíška v pěkné dramatizaci
příběhu. Moc se jim povedla.
V úterý 12. ledna byl další barevný
den ve třídě Žabiček. „Den v černém“
byl plný her a zábavy. Ve stejném týdnu
v pátek se barevný den zopakoval,
tentokrát to byl „Den v bílém“. Děti
se proměnily ve veselé „sněhuláčky“,
tajemné „bílé paní“ a roztomilé
„andílky“. To bylo radosti a dovádění!
Ve třídě Dráčků se vyprávěly
borovské pověstí. Děti naslouchaly

v Borové. Na ptáčky myslí,
přilepšují jim a do krmítek
sypou semínka.
Všichni se už moc těšíme na
společný výlet dětí obou tříd do lesa ke
krmelci.

vydařila.
Největší radost měly děti ze sněhové
kolektiv MŠ
nadílky a plně si ji
užívaly – bobovaly,
koulovaly
se,
stavěly sněhuláky,
l o p a t k a m i
prohazovaly sníh
a
prošlapávaly
vlastní
dopravní
tratě. Pozorovaly
a poznávaly stopy
ve sněhu – stopy
zvířat, ale také
stopy lidí.
Zasněžená
krajina nás přímo
vybízí k zamyšlení
nad
životem
zvířátek v zimě.
Děti jsou pozorné
a všímají si krmítek Předškoláci už pilně trénují k zápisu. Foto: Martina Brychtová

,,CORONAVIROVÉ“
TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

Letošní Tříkrálová sbírka se kvůli epidemiologické situaci
a z rozhodnutí Charity České republiky konala opravdu velmi
netradičně. Museli jsme zklamat malé koledníky, kteří se na
koledování velmi těšili, ale zdraví nás všech je přednější.
Pokladničky byly tedy umístěny od 6. do 22. ledna 2021
v Havlíčkově Borové v kostele, v obchodě COOP a na Úřadu
městyse. V Peršíkově pak na farmě rodiny Frühbauerových.

Zaměstnancům obchodu, úřadu a rodině Frühbauerových
velmi děkujeme, že u nich pokladnička mohla být.
A kolik že se nakonec letos tímto netradičním způsobem
vybralo? Bylo to méně než v předešlých letech, ale každá
koruna se počítá a pomáhá. V Havlíčkově Borové se vybralo
18.533 korun a v Peršíkově 3.496 korun. A to nevíme
o finančních darech, které naši spoluobčané poslali přímo
na bankovní účet sbírky nebo prostřednictvím DMS.
Všem dárcům, kterým tato doba a práce Oblastní charity
Havlíčkův Brod není lhostejná, děkujeme za přispění!
Marie Doležalová

JOSEF ZVOLÁNEK EVAKUOVAL LIDI
Z HOŘÍCÍHO BYTU
Celkem 34 lidí se podařilo nadstrážmistru Josefu Zvolánkovi ml. a jeho dvěma
kolegům evakuovat z hořícího a vedlejšího domu v Praze. Dvaadvacetiletý
Josef Zvolánek z Havlíčkovy Borové se nedlouho po dokončení policejní školy
dostal coby praktikant na Místní oddělení Policie ČR Kyje v Praze a vzápětí se
dostal do situace, kterou by ani zkušenější kolegové nezvládli lépe.
„Od operačního důstojníka jsme přijali oznámení, že v ulici Vašátkova
údajně hoří panelový dům. Na místo jsme se proto s kolegou a kolegyní ihned
vydali. Při příjezdu jsme viděli stoupat černý kouř z bytu v prvním patře. Před
panelovým domem se nacházel jeden zraněný muž z bytu, kterému jsme
okamžitě přivolali zdravotnickou pomoc a následně jsme se s kolegy vydali do
domu,“ skromně popisuje dramatickou událost z loňského roku Josef Zvolánek.
Postupně evakuovali obyvatele domu od prvního až po sedmé patro. Při
odvádění obyvatel domu do bezpečí už byly chodby domu zakouřené tak,
že viditelnost nebyla větší než dva metry! A aby toho nebylo málo, ještě pro
jistotu evakuovali přilehlý panelový dům. Celkem dostali do bezpečí přesně
34 osob, a to před příjezdem hasičských posádek, které následně dostaly
plameny pod kontrolu a byt byl uhašen.
Není tedy divu, že policejní prezident udělil nadstrážmistru Josefu
Zvolánkovi medaili „Za statečnost“ - za projevení osobní statečnosti při
záchraně lidských životů z hořícího bytového domu. A my „našemu“ Josefovi
upřímně blahopřejeme a jsme rádi, že v Havlíčkově Borové máme mladé lidi,
Josef Zvolánek s oceněním od policejního
prezidenta i plakety od krajského ředitele. na které můžeme být skutečně hrdí!
Foto: Pavel Zvolánek

Hana Tonarová
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ZAHRÁL SI PO BOKU PANA KEMRA V NOCI NEVĚSTY
Vladimír Křesťan na naši prosbu zavzpomínal na natáčení

Film Noc nevěsty je už více než padesát
let spojen s Havlíčkovou Borovou. Právě
tu si režisér Karel Kachyňa vybral jako
dějiště ponurého filmu podle románu
Jana Procházky. Požádali jsme pana
Vladimíra Křesťana, aby zavzpomínal na
natáčení, při němž se potkával s hercem
Josefem Kemrem. „Asi nejúsměvnější
na tomto setkání bylo to, že pan Kemr
měl u sebe stále jednoho člověka, který
musel být ve střehu a hlídat, aby herec
nepodpálil celou budovu i se všemi
rekvizitami, protože neustále kouřil
a nedopalky házel jen tak pod sebe,“
prozradil osobní vzpomínku Vladimír
Křesťan. A na co ještě si vzpomíná?
Jak jste se k natáčení jako už skoro
dospělý dostal?
Úplnou náhodou. V době, kdy se film
natáčel, jsem navštěvoval zemědělskou
školu v Havlíčkově Brodě. Pamatuji se,
že zrovna v tu dobu jsme chodili na
brigády, ale jeden den strašně pršelo.
Ve škole rozhodli, že nás pustí domů
dříve. Nechtělo se mi v Brodě čekat na
autobus do půl třetí, tak jsem sedl na
vlak do Ždírce a odtud jsem šel pěšky
domů. Shodou okolností mi po cestě
zastavilo auto, jehož osazenstvo tvořili
právě filmaři. Začali se mě vyptávat,
slovo dalo slovo a já jsem se ocitl na
natáčení. Ve škole jsem se tím nijak
nechlubil, ale pamatuju se, že od štábu
jsem pro školu dostal na několik dní
jakousi omluvenku.
Jakou roli vám přidělili?
Hrál jsem ženicha a mojí filmovou
nevěstou byla Jiřinka Zvolánková, tu
si vybrali hlavně kvůli tomu, že byla
blondýnka a štíhlá jako Jana Brejchová.
A co role obnášela?
První, co mě napadá, je to, že nám
byla docela zima. Já jsem měl alespoň
oblek, ale Jiřinka měla takové lehké
šaty, ta musela trpět. Šli jsme společně
od domu (dnešní Sajfertovo) a všichni
jsme si postupně sedali ke stolům,
které stály až nahoru k Bořilovým. Byla
to velkolepá svatební hostina, jenom
to mělo jednu chybu – veškeré jídlo
bylo umělé, poprvé v životě jsem viděl
takové imitace.
Bylo ještě něco, co jste viděli poprvé
v životě?
Třeba něco jako dnešní umělý sníh,
vypadalo to jako polystyrén, pamatuju
se, že když tato hmota zmokla, bylo
z toho takové klouzavé bláto, taková
břečka.
I když jste na natáčení byl jenom tři
dny, setkal jste se osobně s některými
s herců?
To pro mě bylo velkým překvapením.
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V oknech zleva: Jan Daniel (Vojáček), Marie Sejrková, Anna Štukhejlová (policajta) a Kamil
Sobotka (z Vejvůzku). Zleva u stolu: Matylda Novotná, Julie Tonarová (Domková), muž??, Anna
Šorfová. V popředí Jarmila Jonáková, herec Jaroslav Moučka, s kočárem Marie Nevolová, ve
dveřích mladý muž?? a Jaroslava Plíhalová. Foto: archiv

Na starém národním výboru byl takový
hlavní štáb, kostýmy, maskérna a nahoře
měl jakousi svoji šatnu pan Kemr, který
ve filmu hrál faráře. Měl jsem možnost
tam s ním trávit čas, když jsem čekal na
natáčení. Choval se ke mně moc pěkně,
normálně se se mnou bavil a vyptával
se. Pro mě ale nejsilnějším zážitkem
bylo náhodné setkání s panem Kemrem
v Praze. Tehdy jsem se s ním potkal na
Kampě, on mě poznal a prohodili jsme
spolu pár vět. Byl jsme z toho doslova
na větvi!
A jaké jste dostávali honoráře?
Na tu dobu dost velké. 60 korun za
den bez ohledu na délku natáčení.
V družstvu se často stávalo, že neměli
lidi na práci, protože všichni chtěli
filmovat. Peníze se vyplácely u Hájků v
hospodě, často se ani nedostaly domů.
Dneska s odstupem času celé
natáčení vnímám jako obrovský
a nezapomenutelný zážitek a velkou
čest, že jsem se toho všeho mohl

zúčastnit. Myslím, že podobně to
vnímala i velká část všech Borováků.

Martina Brychtová

NOC NEVĚSTY

Československý film z roku 1967
režiséra Karla Kachyni podle předlohy
románu Jana Procházky.
Děj: Podzim a zima 1950 – do
Týnce se po sebevraždě statkáře
Konvalinky vrací jeho dcera, bývalá
jeptiška. Zjitřené náboženské cítění
a odpor proti násilné kolektivizaci
vedou k tragickým událostem, které
vyvrcholí
během
štědrovečerní
noci... Tato syrová balada je jedním
z nejpůsobivějších filmů autorské
dvojice Karla Kachyni a Jana
Procházky.
Hráli: Jana Brejchová, Josef Kemr,
Gustáv Valach, Valerie Kaplanová,
Jaroslav Moučka, Mnislav Hofmann....
a mnoho obyvatel Havlíčkovy Borové.
Hodnocení na csfd.cz: 76%

PODĚLTE SE O VZPOMÍNKY NA NATÁČENÍ
Rok Havlíčkových oslav se ponese ve znamení různých akcí, kterými chceme
připomenout jak našeho významného rodáka, tak i další střípky z historie obce.
Jedním z filmů, jež máme v plánu vám nabídnout, bude i film režiséra Kachyni
Noc nevěsty. Toto drsné ponuré drama se natáčelo právě v Havlíčkově Borové
a kromě velkého množství místních scenérií, domů, ulic a uliček či kostela je
v něm vidět i řada Borováků – od dětí až po starce. Natáčel se před více než
padesáti lety a ti, kdo v něm hráli jako děti, jsou dnes prarodiči.
I proto bychom chtěli zachytit vzpomínky, postřehy a ústní podání o tom,
jak se tu film natáčel, kde se natáčelo, kdo s čím pomáhal, s kterými herci
se potkával a podobně. Pište nám, zavolejte nebo sepište svou vzpomínku a
dopravte prosím na úřad městyse, pošlete na e-mail: h.tonarova@seznam.cz
nebo zavolejte na číslo: 604 351 710, budeme je postupně uveřejňovat a ty
nejzajímavější pak uvedeme i v rámci veřeného promítání filmu.
(han)
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REKAPITULACE ROKU 2020 ANEB ČÍSLA Z KNIHOVNY
I přesto, že v minulém roce byla
knihovna několik měsíců uzavřena,
dorazilo do ní 572 návštěvníků, kteří
si přišli vypůjčit knihu nebo navštívit
nějakou z našich akcí. Také k nám do
knihovny chodí i někteří žáci základní
školy a maminky s dětmi, kteřé zde hrají
hry či se učí pomocí elektronické tužky.
V
současnosti
máme
80 registrovaných čtenářů a můžeme
nabídnout více než 8 000 knih. V roce
2020 bylo vypůjčeno 1040 titulů pro
dospělé, z toho 152 kusů naučné
literatury, což je více než předešlý rok.

Borováci se v karanténě evidentně
více vzdělávali. Z dětské literatury
bylo vypůjčeno 125 knih, z toho
15 naučných. Mezi nejčastěji půjčované
tituly patří stále Slepá mapa, Hotýlek,
Hana, Tatér z Osvětimi či Mengeleho
děvče. Všechny tyto knihy jsme nově
zakoupili a těší nás, že jsou tak oblíbené.
Ve výměnném fondu se nachází
také oblíbené knihy jako Okamžiky
štěstí od Patrika Hartla, román pro ženy
Jeden plus jedna či humorný román
Dědina. Z dětské literatury se stále
půjčují všechny díly Deníku malého

poseroutky a stoupá obliba Harryho
Pottera. K nejčastěji půjčovaným
periodikům patří měsíčník Zahrádkář,
tak neváhejte přijít si pro rady na jarní
sázení.
Jsme rádi za skvělou spolupráci
s Krajskou knihovnou Vysočiny
a zároveň děkujeme všem čtenářům
a návštěvníkům knihovny za věrnost.
Věříme, že v tomto roce budeme moci
uskutečnit více příjemných akcí.
Simona Karásková

NAJÍT V MUZEU STO LET STARÝ HERBÁŘ
JE SKUTEČNÉ UNIKUM

Během svých průzkumů tiskovin
a archiválií v Památníku Karla Havlíčka
jsem v závěru loňského roku nalezl
objemný svazek, který se vymykal všemu
ostatnímu. Nejen svým rozsahem,
ale hlavně svým obsahem. Herbář
podepsaný Theodorem Bruknerem je
skutečně unikátní a cenný nález.
Herbář je rozdělen na jednotlivé
třídy rostlin, např. jednoděložné,
dvouděložné apod. a dále třídy
základoškolské, a to od 1. do 5. třídy.
To evokuje domněnku, že si Theodor
tento herbář dával dohromady již
jako malý chlapec, avšak na druhou
stranu se nezdá pravděpodobné, že by
takový obsáhlý a propracovaný výtvor
dalo dohromady dítě. Takže se zatím
domnívám, že se jedná o zkompletování
příspěvků od žáků jednotlivých tříd,
které Brukner učil během svého
pedagogického působení a celý herbář
tak má pozdější dobu vzniku.

Theodor Brukner. Foto: archiv

1917 byl vyznamenán Železným
záslužným křížem. Byl autorem řady
časopiseckých článků o Chotěbořsku
(v časopisech Honza, Pestrý týden aj.)
a hlavně spoluautorem turistického
„Průvodce po Chotěboři a okolí“
vydaného roku 1935.
Dalším
průzkumem
tohoto
dokumentu se budu nadále zabývat
a snad ve spolupráci s muzeem
v Chotěboři a Havlíčkově Brodě
dojdeme k dalším objevům.
Ondřej Neubauer
Zdroje: Herbář Theodora Bruknera (archivní
fond Památníku Karla Havlíčka Borovského)
Osobnosti regionů 2.0: https://www.
osobnostiregionu.cz/osoby/
https://www.myheritage.cz/names/
Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř –
Katalog Clavius
Chotěbořské Echo 13-14, roč. XXVI, červenec
2016

Při bližším ohledání dokumentu,
který se pomalu, ale jistě rozpadá
a zasloužil by kvalifikovanou restauraci
a konzervaci, jsem přepočítal, že
herbář obsahuje přes 260 bylin, květin,
kapradin apod. z okolí Havlíčkovy
Borové a vůbec z našeho kraje.
Dle mých současných informací
se Theodor Brukner narodil roku
1877 právě v Borové. Oženil se
s Hermínou, rozenou Ligaunovou,
původem z Přibyslavi. Měli spolu
čtyři děti. Theodor byl ve své době
velmi aktivní, zejména v Chotěboři
jako vlastivědný a kulturní pracovník
a pedagog. Takřka celé období
první republiky (1924-1937) působil
jako ředitel dívčí školy v Chotěboři.
Zaměřoval se na zpěv, divadlo Sokol
či turistiku. Byl předsedou několika
vlastivědně a umělecky zaměřených
spolků. Jednalo se o veterána první
světové války, neboť se účastnil bojů
u Biskupie a Vysoké Osady a v květnu
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO PO ČESKÉ
REPUBLICE. DÍL PRVNÍ – SOCHY
Kolem sochy Karla Havlíčka, která už téměř 120 let tvoří nepřehlédnutelnou dominantu borovského náměstíčka, prochází
nebo projíždí většina obyvatel Borové možná každý den. Málokoho však v tu chvíli asi napadne, že po celé naší vlasti
existuje mnoho dalších míst, na kterých je osobnost nejvýznamnějšího borovského rodáka připomínána. Seznam památek
na Havlíčka Borovského po celém území republiky čítá více než 60 „položek“ a je tvořen sochami, bustami, pamětními
deskami, reliéfy, ale i moderními grafity. Navíc lze nalézt několik
památek i na členy Havlíčkovy rodiny. Při příležitosti letošního
Roku Havlíčka vyhlášeného v souvislosti s dvoustým výročím jeho
narození bych se pokusil na stránkách Borovských listů postupně
poskytnout strukturovaný přehled těchto památek, doplněný
o jejich fotografie, které jsem při jejich systematické osobní
návštěvě pořídil.
Figurální sochu Karla Havlíčka Borovského je možno v naší
zemi nalézt v 15 městech a obcích, a to na nejvíce místech
ve Středočeském kraji (4), dále pak Královéhradeckém kraji
(3) a v Kraji Vysočina (2). Po jedné soše je pak ve městech
náležejících do krajů Ústeckého, Libereckého, Pardubického,
Jihomoravského a Olomouckého a jedna socha je i v Praze. Od
Borové nejvzdálenější Havlíčkova socha je přitom ve více než
230 km dalekém severočeském Duchcově.
Havlíčkovu sochu od kutnohorského
rodáka, sochaře Josefa Strachovského,
která již od roku 1901 tvoří
neodmyslitelnou dominantu náměstí
v Borové, jistě není třeba dlouze
popisovat. Je kopií originálu sochy
odhalené o 18 let dříve v Kutné Hoře
a je umístěna na vysokém soklu, na
jehož přední straně je nápis: „KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ / 1821-1856“.
Na bočních stěnách soklu se nacházejí
nápisy: „PŘISLUBUJTE SI MNĚ /
POROUČEJTE SI MNĚ / VYHROŽUJTE
SI MNĚ / PŘECE ZRÁDCEM NEBUDU“
a „MOJE BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ /
DĚDICTVÍ MÉ POCTIVOST A SÍLA“.
Zezadu se pak na soklu nachází nápis:
„NAVRHOVAL J. STRACHOVSKÝ /
PROVEDLI BR. DUCHÁČKOVÉ”. Borovský
hledící zachmuřeně před sebe stojí ve
výrazném postoji s rázně vztyčenou
pravou rukou, zatímco levou si pozvedá
dlouhý plášť sepnutý na ramenou,
pod nímž má čamaru spojenou na
prsou šňůrou. Socha byla slavnostně
odhalena 25. srpna 1901.
O více než dvacet let později se
své sochy Havlíčka dočkal i Havlíčkův
Brod, v tu dobu však Německý Brod.
V městském parku Budoucnost ve
svahu nad rybníkem Hastrman byla
14. září 1924 slavnostně odhalena
nadživotní, čtyř a půl metrová bronzová
socha pocházející z dílny akademického
sochaře Bohumila Kafky, který je
autorem i jedné z největších jezdeckých
soch na světě – sochy Jana Žižky na
koni v Praze na Vítkově. Realizace
sochy Borovského zde však nebyla
jednoduchá a nabrala takové zpoždění,
že sešlo z původního záměru instalovat
sochu k 100. výročí jeho narození. Na
počátku cesty ke zbudování Havlíčkova
pomníku stála aktivita absolventů
místního gymnázia, pánů Otakara
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Štáfla, Otakara Strádala a Richarda
Halíka a založení Spolku pro postavení
pomníku Karla Havlíčka v Německém
Brodě.
Sochař
Kafka
oslovený
s žádostí o vytvoření návrhu sochy pak
k práci přistoupil nanejvýš odpovědně
a kromě detailů Havlíčkova obličeje řešil
i jeho fyziognomii a postavu. Svou práci
završil v roce 1923 a model pro budoucí
sochu dopravil vlakem do slévárny
v německém Geislingenu. Komplikace
nastala poškozením modelu po cestě,
a tak jej Kafka musel poslat znovu
a termín slavnostního odhalení
pomníku se posouval.
Nakonec byla tedy Havlíčkova
socha slavnostně odhalena až v září
1924 a byla instalována na mohutný
žulový podstavec zhotovený firmou
Antonína Podpěry podle návrhu
architekta Josefa Gočára. Karel Havlíček
pak shlížel ze stráně na Německý Brod
téměř 19 let až do léta 1943, kdy byla
německou okupační správou provedena
demontáž pomníku včetně odstranění
podstavce a socha byla převezena do
Prahy s úmyslem jejího roztavení pro
potřeby válečného průmyslu. K tomu
naštěstí nedošlo a Borovský se tak mohl
po válce do Brodu, který mezitím přijal
jeho přízvisko Havlíčkův, znovu vrátit.
Socha však musela být instalována na
nový podstavec navržený sochařem
Vincencem Makovským a zhotovený
opět stejnou firmou. Téměř na svém
původním místě byla znovu slavnostně
odhalena 6. července 1946 a to za
přítomnosti
prezidenta
republiky
Edvarda Beneše. Socha je situována
přímo nad pomníkem padlých v obou
světových válkách a je signována na
pravé straně podnože: „B. KAFKA
1923“. Zezadu na podstavci je kovová
cedulka s nápisem rekapitulujícím ve
zkratce osud sochy: „TENTO POMNÍK

BYL R. 1943 NĚMECKOU NENÁVISTÍ
ODSTRANĚN, ČESKOU OBĚTAVOSTÍ
UKRYT V PRAZE DO ROKU 1945. ZNOVU
POSTAVEN R. 1946.“

Havlíčkův Brod

Pomník Karla Havlíčka v Kutné Hoře,
slavnostně odhalený 26. srpna 1883
při celonárodní slavnosti za účasti až
čtyřiceti tisíc lidí, byl vůbec prvním
Havlíčkovým pomníkem v Čechách. Jeho
tvůrce Josef Strachovský, který Havlíčka
nikdy osobně nepotkal (jejich životy
se překrývaly pouhých šest let), si byl
vědom velké odpovědnosti vůči široké
veřejnosti a zejména pamětníkům, kteří
27 let po Havlíčkově smrti samozřejmě
stále žili. Sháněl proto různé portréty
Havlíčka a vytvářel modely sochy,
které
postupně
předkládal
ve
svém ateliéru v Praze na Vinohradech
širší skupině zainteresovaných osob.
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Na základě jejich podnětů pak sochař
Strachovský podobu Havlíčka několikrát
přepracovával, neboť s výsledkem
stále nepanovala spokojenost. Vše
se nakonec vyřešilo až promluvou se
starším občanem ze samotné Kutné
Hory, který se s Havlíčkem osobně znal,
a po zapracování jeho připomínek se již
všichni shodli, že socha je Havlíčkovou
věrnou podobou.
Charakteristický vzdorný postoj
Havlíčka s jakoby výhrůžně vztyčenou
paží byl prý nápadem spoluzakladatele
Sokola Miroslava Tyrše. Realizace
sochy samotné se záhy potýkala
s problémy s vydáním povolení ke
stavbě a proti záměru odpůrců stavbu
zcela zakázat se postavil i tehdejší
předseda vlády Eduard Taaffe. Místo
původně plánovaného umístění sochy
na náměstí před soudní budovou
však musela být umístěna na volné
ploše nazývané „na starém kriminále“,
pro kterou se příliš nehodila svými
rozměry ani začleněním do okolí. To
se ale vyřešilo pozdější přeměnou
tohoto prostranství na park, a tak dnes
můžeme sochu Havlíčka Borovského
nalézt na Havlíčkově náměstí naproti
budově Vlašského dvora.
Pomník z hořického pískovce
byl zhotoven bratry Ducháčkovými
z Podhorního Újezdu u Hořic a finance
na něj byly získány celonárodní
sbírkou. Na jeho podstavci je zepředu
napsáno „PŘISLUBUJTE SI MNĚ,
VYHROŽUJTE SI MNĚ, PŘECE ZRÁDCEM
NEBUDU.“ Zezadu „VĚNOVAL VDĚČNÝ
NÁROD.“ Na sloupovité části podstavce
je umístěn bronzový reliéf s nápisem
„KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“, na jehož
bočních stranách nesou dva andílci
vavřínový věneček.

žižkovské radnice na náměstí, které bylo
současně přejmenováno z Basilejského
na Havlíčkovo. Zde však byla kopie
kutnohorské sochy vytvořena odlitím
z bronzu v umělecké slévárně
v nedalekém Karlíně. Ani tato socha
nezůstala po více desetiletí na svém
místě a nevyhnulo se jí dokonce dvojí
odstranění a stěhování. Poprvé to bylo
za II. světové války v roce 1943 na příkaz
německých okupačních orgánů. Čeští
vlastenci sice sochu uschovali, ale
nedokázali zabránit jejímu pozdějšímu
poškození, a proto musel být po válce
proveden její nový odlitek. Socha se
na původní žulový podstavec, který na
místě zůstal, vrátila v červenci 1946.
Stěhování, i když za méně pohnutých
a dramatických okolností, však zažila
ještě jednou, a to v únoru roku 1977 kvůli
budování kolektoru. Na své původní
místo byla tentokrát snad již definitivně
vrácena po osmi letech v roce 1985.
Na podstavci sochy je i zde uvedeno
Havlíčkovo závěrečné zvolání z jeho
plamenné obhajovací řeči u soudu:
„PŘISLIBUJTE SI MNĚ / VYHROŽUJTE SI
MNĚ / PŘECE ZRÁDCEM NEBUDU.“ Co
však na podstavci sochy zcela chybí, je
nápis, o koho se vlastně jedná, stejně
jako ještě v případě dalších dvou soch
umístěných v jiných obcích naší země.
V prostoru okolo sochy je ve dlažbě
umístěno na kovových deskách dvacet
Havlíčkových epigramů. Jeden z nich se
zdá být zcela nadčasový: „Lenoš a řvi,
dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu suš!“
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cílem bylo zabezpečit dílo před
horskými povětrnostními vlivy, které
na sochu v jednom z našich nejvýše
položených měst celoročně působí.
Socha provedená z hořického pískovce
a financovaná z výnosu sbírky pořádané
místním obyvatelstvem byla umístěna
do nově založených Městských sadů
(dnes Park básníků), a díky tomu,
že Borovský není postaven čelem
ke Krkonoším, ale stojí směrem ke
vzdáleným hranicím s Německem, vžila
se v průběhu let představa, že pomyslně
„hrozí“ Němcům. Na podstavci ve
tvaru hranolu, navrženém architektem
Aloisem Burešem, je zepředu nápis:
„KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“. Zezadu
je pak na podstavci vyryto: „Okrašlovací
spolek ve Vysokém / 1891“.

Vysoké nad Jizerou

Praha
Kutná Hora

V Praze byla socha Borovského
od sochaře Strachovského odhalena
16. května 1911, a to před budovou

Další kopie kutnohorské sochy
Havlíčka od Josefa Strachovského
byla již v roce 1891 instalována ve
Vysokém nad Jizerou. Strachovský
v tomto případě provedl na soše
některé drobnější úpravy, jejichž

Pomník Havlíčka ve středočeském
Rakovníku od akademického sochaře
Josefa Fojtíka byl odhalen během (na
poměry menšího města) velkolepé
slavnosti 24. září 1933. Kapitál
potřebný k realizaci myšlenky pořízení
sochy byl shromažďován Komitétem
pro postavení Havlíčkova pomníku
v Rakovníku už od roku 1906 a během
let se také měnilo místo plánované
lokalizace pomníku, aby se jím
nakonec stal prostor před budovou
okresního soudu na rohu Sixtova
náměstí a současné ulice Dukelských
hrdinů. O to větší škoda pak byla,
když zde výsledné zajímavé dílo mohli
návštěvníci a obyvatelé Rakovníka
obdivovat bez několika dnů pouhých
10 let. Za Protektorátu byla totiž socha
v září 1943 ze svého podstavce sňata
a uložena, resp. položena v zahradě
Petrovcovy vily, nacházející se za
...pokračování na str. 16
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budovou okresního soudu a sloužící v té
době jako depozitář městského muzea.
Trvalo pak neuvěřitelných 16 let,
než byla 23. září 1959 třímetrová
pískovcová socha navrácena na své
původní místo.
Jako na jediné ze všech soch zde
má Havlíček obě ruce svěšené podél
těla a dlaně zatíná v pěst. Na podstavci
ze dvou pískovcových kvádrů je
zezadu v současnosti již hůře čitelný
nápis: „POSTAVENO ROKU 1933 PÉČÍ
KOMITÉTU HAVLÍČEK / OBNOVENO
ROKU 1959“.

Rakovník

V malé obci Čečelice u Mělníka ve
Středočeském kraji, kde žije něco přes
600 obyvatel, je na návsi vedle kostela

Čečelice

16

sv. Havla socha Havlíčka. Iniciativa
k jejímu vzniku vzešla od volených
zástupců a všech spolků v obci
a cílem bylo postavit pomník osobnosti,
která se pro svou nebojácnost stala
vzorem českého lidu a byla příkladem
v zápase za svobodu národa. Realizací
byl pověřen akademický sochař Karel
Fink z Prahy, který při práci na pomníku
z pískovce zjevně vycházel ze sochy od
Strachovského. Socha byla odhalena
za velké slávy a účasti lidu z celého okolí
28. srpna 1910. Na podstavci sochy
chybí nápis Karel Havlíček Borovský
a je na něm pouze klasická formule
„Přislibujte si mně …“ ve stejné verzi
jako je na podstavci v Borové. Součástí
podstavce je i socha sedícího lva
vztyčeného na předních nohou, jako
symbolu síly. Zezadu je na podstavci
text: „VĚNOVÁNO OBCÍ A MÍSTNÍMI
SPOLKY / ODHALENO 28. VIII. 1910“.
Vesnička Chroustov na východě
Středočeského kraje, ve které dnes žije
zhruba 200 obyvatel, má před budovou
obecního úřadu pomník Borovského,
který byl odhalen pouhé 2 měsíce před
atentátem v Sarajevu v roce 1914.
Předcházela tomu několikaletá příprava
od roku 1911, kdy se v Chroustově
uskutečnil sjezd rodáků, který se
usnesl na vybudování pomníku, za
účelem čehož byl ještě toho roku
ustaven „Spolek pro zbudování
a udržování pomníku K. H. Borovského
v Chroustově“. Spolek velmi usilovně
sháněl finanční prostředky od dárců,
převážně místních občanů, a trvalo tři
roky, než se dílo podařilo realizovat.
Práce na vytvoření pomníku včetně
návrhu byla zadána absolventu odborné
sochařsko-kamenické školy v Hořicích,
sochaři a mistru kamenickému Aloisi
Kuhnovi z ani ne 20 km vzdálené
Vojice. Tomu se dílo s celkovým
nákladem téměř 2 000 rakouských
korun podařilo dokončit v roce 1914,
a 1. června tak mohl být pomník během
velké slavnosti, které bylo přítomno
přes 500 lidí z okolních vesnic a měst,
odhalen. Dobový článek uveřejněný
v deníku „Samostatnost“ pod titulkem
Odhalení
pomníku K. Havlíčka
v Chroustově u Král. Městce uvádí:
„Prostá neznámá víska předstihla
řadu měst i královskou Prahu. Obec
Chroustov (100 čísel, 539 obyvatel)
má pomník K. Havlíčka…“. V článku
bylo dále zdůrazněno, že se – vyjma
rodiště v Borové – jedná o první
památník Havlíčkův na české vesnici
(což ale nebyla tak úplně pravda, neboť
o 4 roky dříve byla již jeho socha
umístěna v Čečelicích…), svědčící o tom,
v jaké paměti prostý lid dosud chová
svého mučedníka, učitele a vůdce.
Nutno si totiž uvědomit, že odhalení
pomníku Karlu Havlíčkovi Borovskému
za rakouského císařství, kdy Havlíček byl
předtím mocnářstvím za své myšlenky
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Slovanství pronásledován, bylo doslova
hrdinským činem. Proto byl takový
počin oslavován i v dobovém národním
tisku a slavnostní odhalení se stalo
určitou manifestací nespokojenosti
občanstva se soudobým stavem
politického uspořádání.
Socha Havlíčka v nadživotní velikosti
vytesaná z hořického jemnozrnného
pískovce je umístěna na podstavci,
kterému dominuje klasický nápis
v malé obměně: „PŘISLIBUJTE
SI MNĚ, POROUČEJTE SI MNĚ,
VYHROŽUJTE SI MNĚ, ZRÁDCEM PŘECE
NEBUDU!“ Pod tímto nápisem je
zamřížované okno vězení, vedle kterého
je vlevo vykukující jezuita a pod ním
nápis: „ČESKÝCH KNÍŽEK HUBITELÉ LÍTÍ.“
A vpravo dvouhlavý dravec a pod ním
nápis: „VDĚK NADVLÁDY POROBENÝM.“
Uprostřed pod zamřížovaným oknem je
ležící spící český lev. Samotný Havlíček
oblečen v dlouhém kabátci má pravou
ruku pokrčenou na prsou, v levé drží
zavřenou knihu, do níž má vnořen
ukazovák, a kotníky má omotány
lipovou ratolestí. Jedná se o poslední
ze tří soch, u které na podstavci není
uveden nápis Karel Havlíček Borovský.
Zezadu je pak na podstavci sochy
vytesán nápis: „NA PAMĚT SJEZDU
RODÁKŮ CHROUSTOVSKÝCH R. 1911.
POSTAVENO PÉČÍ SPOLKU R. 1914“.

Chroustov

Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170
zdroj: Wikipedie; pamatkovykatalog.cz;
Knihovnický zpravodaj Vysočina - Krajská
knihovna Vysočiny; Rakovnický historický
sborník I/2000; www.cecelice.cz;
socharstvi.info; HAJN, Dr. Ant. Národ
o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův fond Jednoty
československých novinářů, 1936
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ČÍM MÉNĚ VODY MÁME, TÍM DŮLEŽITĚJŠÍ JE JEJÍ KVALITA

UŽ ZJARA BUDE MOŽNÉ SE PŘIPOJIT K NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACI, POTÉ ZAČNE ROČNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ
a nejdražší infrastrukturu, kdy největší
potrubí se nachází v největších
hloubkách, často i ve skalnatém podloží
a musí se ve stísněných uličkách vejít
mezi stávající ostatní inženýrské sítě,
což by byl tvrdý oříšek pro každou
stavební firmu.

Přepojení k nové ČOV

RNDr. Vladislav Stehno

V posledních letech, kdy nás
sužovalo sucho, jsme si mohli uvědomit,
jak je voda nepostradatelná a že zdroje
kvalitní vody v našich zeměpisných
šířkách nejsou nevyčerpatelné. Proto
je kladen velký důraz na lepší nakládání
s vodou ve městech, obcích a v krajině.
A důležité je zamezit i ztrátám vody při
provozování vodovodů a kanalizací.
Čím méně je vody k dispozici, tím
důležitější je její kvalita. Ne všechny
obce mají možnost čerpat vodu
z lesních pramenišť, a tak je důležité
ochraňovat kvalitu vody i ve vodních
tocích, podzemních vodách údolních
niv a vodárenských nádrží, které jsou
také cenným zdrojem pitné vody. Proto
je podporováno budování nových
splaškových kanalizací a čistíren
odpadní vod. Městys Havlíčkova
Borová již v 90. letech minulého století
zbudoval kořenovou čistírnu odpadních
vod, která dočišťovala vody z jednotné
kanalizace z jedné třetiny obce v její
jihozápadní části.

Běh na dlouhou trať

V roce 2013 byla vypracována
projektová dokumentace na kanalizaci
a ČOV Havlíčková Borová pro zbývající
část městysu, ale byla pro stávající
legislativu a pravidla poskytovatelů
dotací nevhodná a nekoncepční. Proto
byla vypracována nová, která byla již
v souladu s novými požadavky
legislativy, a která navíc řešila oddílné
odvádění odpadních vod z celého
městysu do jediné ČOV.
Právě se nacházíme v době
dokončování největší investiční akce
městyse v jeho historii, která vám
občanům přinesla mnoho omezení
života i dočasné zhoršení životních
podmínek okolo vašeho bydliště. Jedná
se však o v dnešní době nezbytnou

Už v dubnu a květnu letošního roku
však předpokládáme, že lidé budou
moci hromadně připojovat splaškové
odpadní vody ze všech nemovitostí do
nové splaškové kanalizace. Městysem
určený projektant vypracuje pro
jednotlivé
nemovitosti
projekty
domovních splaškových kanalizačních
přípojek, které budou zajišťovat
oddělení splaškových odpadních vod
od vod dešťových, drenážních apod.
Důležitou součástí přepojování
na novou splaškovou kanalizaci bude
odstavování jímek odpadních vod,
domovních ČOV, septiků, žump atd.
Jejich obsah však nebude možné
přečerpávat do nové splaškové
kanalizace, tyto odpadní vody musí
být vyvezeny na velkou ČOV v regionu
(nejlépe Havlíčkův Brod), která dokáže
větší organickou zátěž zpracovat. Pokud
technický stav těchto vyprázdněných
objektů dovolí, mohou je vlastníci
dále využívat jako záchytné jímky
na dešťovou vodu. Pokud nadále
nebudou využívány, většinou se
zasypávají
inertním
materiálem
(štěrkopísek, jalová zemina) nebo se
vyjmou k dalšímu použití (domovní
ČOV, zánovní jímky a septiky). Stávající
kanalizační přípojky pak budou sloužit
po oddělení splaškových odpadních
vod jako kanalizační přípojky dešťové
kanalizace.

Investice do přípojky

Vlastníci nemovitostí v obci by tedy
měli v následujících měsících počítat
s investicí do nové splaškové kanalizační
přípojky na svém pozemku, která se
bude napojovat do nově vybudované
revizní
šachtičky
před
každou
nemovitostí. Bude to určitý stavební
zásah do předzahrádek, zahrad, dvorků
a okolí domů, ale věřím, že to každý
svépomocí či pomocí stavební firmy
zvládne.
Po jarním zprovoznění nové
splaškové kanalizace totiž čeká novou
čistírnu odpadních vod zatěžkávací
zkouška v podobě ročního zkušebního
provozu, kdy musí kromě splnění všech
technických požadavků prokázat i to, že
splňuje i všechny výstupní parametry
v kvalitě vyčištěné odpadní vody na
odtoku z ČOV. Abychom toho dosáhli,
je potřeba napojit zjara co nejvíce
nemovitostí, protože poskytovatel

dotace ve zkušebním provozu hodnotí
míru a rychlost napojení splaškových
vod z městysu. Při rychlém dobudování
kanalizačních přípojek je větší šance
získat poskytnuté dotace v plné výši.
Úspěšně vyhodnocený zkušební provoz
borovské čistírny odpadních vod by měl
být tedy společným cílem všech občanů
městysu.
V průběhu roku 2021 bude pak
stávající jednotná kanalizace úředně
převedena do statutu kanalizace
dešťové a nebude již možné do ní
vypouštět splaškové odpadní vody.
Veškeré případné prohřešky pak bude
viník řešit s příslušnými kontrolními
orgány státní správy.

Kam zmizí špína z ČOV?

Podmínkou dotace na výstavbu
kanalizace a ČOV je nezbytnost výběru
stočného dle právních předpisů,
které zahrnují kromě provozních
nákladů a oprav také odpisy z ceny
díla a prostředky na obnovu této
infrastruktury. Přinese to tedy nemilé
zvýšení ceny stočného v následujících
letech. Snad malou útěchou pro
všechny bude konstatování, že zvýšená
cena stočného potkala všechny občany
ostatních obcí, kteří mají před domem
novou splaškovou kanalizaci a z čistírny
pod obcí vytéká do potoka pěkně
vyčištěná voda.
A kam zmizí špína z odpadní vody? Ta
se bude zachytávat v technologické lince
ČOV, jímat a zahušťovat v kalojemu. Aby
se zahuštěné čistírenské kaly nemusely
odvážet až na ČOV do Havlíčkova Brodu
k dalšímu technologickému zpracování,
podařilo se vedení městyse získat
dotaci na mobilní šnekový kalolis,
který by měl výhledově odvodňovat
tyto čistírenské kaly. Ty pak mohou
být v odvodněné podobě přidávány
s ostatním organickým substrátem do
místní kompostárny.
Pevně věřím, že v nejbližších dnech
až měsících vše potřebné ke zdárnému
napojení na splaškovou kanalizaci
zvládnete, a budeme se už moci po
všech omezeních sdružování společně
potkat na prezentaci kvalitně fungující
čistírny odpadních vod v Havlíčkově
Borové.
RNDr. Vladislav Stehno,
technolog vodního hospodářství

TAK ŠEL ČAS S ČOV
Výstavba
čistírny
odpadních
vod byla zahájena v červenci 2019.
Datum zahájení zkušebního provozu
je stanoven na 1. května 2021.
Dokončení kompletně celé kanalizace
a čistírny odpadních vod v obci má být
v říjnu roku 2021.
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
6. 2.
2021
13. 2.
2021
20. 2.
2021
4. 3.
2021

20:00

HASIČSKÝ PLES, HRAJE AMIX - ZRUŠENO!

8:00

MASOPUSTNÍ PRŮVOD (SDH)

20:00

OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES - ZRUŠENO!

15:00

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

ÚNOR 2021

Knihovna je otevřena každý týden
vždy v sobotu od 9 do 16 hodin.

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

SBĚRNÝ DVŮR

V únoru bude otevřen sběrný dvůr ve středu 10. a 24. února, v sobotu
13. a 27. února. V březnu bude otevřen sběrný dvůr ve středu 10. a 24. března,
v sobotu 13. a 27. března. Otevírací doba je vždy od 10 do 12 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych velmi poděkovat pracovníkům úřadu městyse za perfektně vyhrnuté
chodníky z náměstí ke školce i v areálu školky. Opravdu si toho cením, neboť
jezdit ve sněhu s kárkou není vůbec nic jednoduchého a je to pro mne velká
pomoc, když přijdu do práce a toto je hotovo. Děkuji, pánové, Jitka Geistová

ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MĚSTYSE

Úřední hodiny Úřadu městyse se až do odvolání na základě
doporučení vlády zkrátily takto: v pondělí je otevřeno vždy od
12 do 17 hodin, ve středu od 7 do 12 hodin. Volat a mailovat můžete kdykoli,
pracovnice jsou na úřadu během celé pracovní doby po celý týden.

KALENDÁŘ DO KAŽDÉ RODINY...

Milí Borovští, koncem minulého roku jsme pro vás na tento výjimečný rok oslav
200. let od narození KHB připravili stolní kalendář plný starých fotografií. Mají
ukazovat stará místa v obci, která možná mohl kdysi náš Karel Havlíček vidět na
vlastní oči nebo která jeho život zde nějak připomínají.
Tento kalendář může ZDARMA vyzvednou zástupce z rodiny (z jednoho čísla
popisného) na úřadu městyse v jeho otevíracích hodinách. Ještě několik desítek
z vás tak dosud neučinilo, přitom kalendář díky svému historickému obsahu může
být třeba zajímavým doplňkem na polici s rodinnými alby předků, neboť právě oni
zřejmě znázorněnými místy v kalendáři procházeli...
Pokud nemůžete sami kalendář vyzvednout, jistě nebude problém požádat
někoho ze sousedů či známých. Senioři mohou zavolat na úřad a někdo z členů
redakční rady jim kalendář zanese.
Kalendář je dosud možné zakoupit i pro vaše známé či příbuzné, kteří mají
k Havlíčkově Borové vztah a potěší je možnost prolistovat se obrázky míst, která
znají z minulosti. Sama jsem posílala několik kalendářů po republice, například
jednadevadesátileté paní, která se tu narodila a která nemůže na rodnou obec
zapomenout, nebo pánovi, který odsud krátce po druhé světové válce odešel
a vždy se sem rád vracel. Věřím, že jim udělaly radost... Cena za kus je nyní 90
korun.
Hana Tonarová

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY:
MÁME O ČTENÁŘE VÍC!

Těsně před koncem roku 2020 se naší
knihovnici Ivče a jejímu manželovi
Tomášovi Cackovým narodil syn Honzík.
Osmadvacátého prosince, chvilku po
obědě, se vyloupl kluk jako buk, který se
mohl pochlubit váhou 3,14 kg a délkou
49 cm. Celé rodině přejeme hodně
zdraví a radosti z malého Honzíčka.

Těsně před koncem roku se narodila
Anežka Málková mamince Lence
Schafferhansové a tatínkovi Radkovi
Málkovi. Světlo světa spatřila přesně
29. prosince a vážila krásných 3,66
kg. Celé rodině přejeme hodně zdraví
a radosti z malé Anežky.

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2021
6. - 7. 2. 2021

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

13. - 14. 2. 2021

Semchuk Alina - Lánecká 970, Světlá nad Sázavou, tel.: 569 453 246

20. - 21. 2. 2021

Richter Tomáš - Jiráskova 669, Chotěboř, tel.: 569 626 481

27. - 28. 2. 2021

Hejtmánek Filip - Jahodova 2240, Havlíčkův Brod, tel.: 792 339 455

6. - 7. 3. 2021

Palánová Kateřina - Humpolecká 244, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 103

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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Děti ze třídy Žabiček si 6. ledna zahrály na Tři krále. Foto: MŠ

Dráčci malovali zvířátka, která žijí v lese. Foto: MŠ

Žabičky a jejich sněhuláček. Foto: MŠ

Dráčci při bobování u kostela. Foto: MŠ

I výtvarné činnosti se točí kolem sněhu a zimních radovánek. Foto: MŠ

Dráčci sypou ptáčkům do krmítek. Foto: MŠ

Hasiči odstraňují led ze střechy na škole. Foto: Jakub Janáček

Pohled ze střechy obchodního střediska. Foto: Martina Brychtová
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ZIMNÍ RADOVÁNKY. V lednu konečně povětrnostní podmínky přály zimním radovánkám a natěšené děti toho hned využily. Z kopců i kopečků
se staly bobové dráhy a klouzačky. Oblíbeným místem k sáňkování je kopec u borovského kostela, kde se k němu lidé scházejí už dlouhé roky
a i během letošní zimy je možné na něm vidět svištící boby s malými, ale i většími šoféry. Foto: Jakub Janáček

Západ slunce na Trojháčku. Foto: Martina Brychtová

Prořídlý les směrem k Podstráni. Foto: Martina Brychtová

Třetí lednový víkend lákal běžkaře do místních lesů. Foto: Jana Pavlasová Netradiční předávání vysvědčení. Foto: Martina Brychtová

SILVESTROVSKÝ VÝBĚH. V předchozích letech se „Silvestrovský výběh“ po trase Borovské desítky a následným vydýcháním v hasičárně stal
příjemnou a vyhledávanou tradicí. Z pochopitelných důvodů se ovšem 31. prosince 2020 nikterak organizovaně konat nemohl. Přesto se však na
trasu vydali někteří běžci i poslední den loňského roku, aby se v překrásném počasí při sportu nadýchali čerstvého vzduchu. A asi jako všichni, si i
organizátoři závodu přejí, aby veškeré podmínky a nařízení pohybu a sportu přály. Foto: Jakub Janáček
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