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Oslava sametové revoluce. Výročí 30 let od Listopadu 1989 jsme si připomněli velkolepým retrovíkendem.
V neděli se v rámci hlavního programu uskutečnila retro módní přehlídka, která se pak zvrtla v demonstraci... Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Nadešel adventní čas a s ním
pro mnohé i předvánoční shon. Ale
nezapomínejme, že tento čas má být
věnovaný našim blízkým a přátelům.
Především v dnešní hektické době je
dobré tyto svátky využít k odpočinku
a rodinné pohodě.
Pro městys nástup zimy začíná
každoroční zimní údržbou našich ulic.

To, že je náš kolektiv dočasně oslaben,
již většina z vás ví. Pro zajištění zimní
údržby musíme využít externích
služeb. Proto Vás chci požádat, abyste
svá vozidla nenechávali na obecních
komunikacích a umožnili tak bezpečný
průjezd techniky. V průběhu února
získá městys technickou posilu. Půjde
o manipulátor, na který městys získal
50% dotaci ve výši 797.350 korun bez
DPH. Bude využíván pro nakládku a
manipulaci se dřevem a další lesní
práce.

KANALIZACE
Realizace splaškové kanalizace
probíhá na pěti místech. Bagry
nepostupují příliš rychle, protože
výskyt skály ve výkopech je větší,
než předpokládal projekt. V letošním
roce zhotovitel prostaví plánovaných
15 milionů, v příštím roce 45 milionů
a v roce 2021 pak 19 milonů. Při
posledních jednáních s dodavatelem
celé investiční akce došli přítomní
...pokračování na str. 3
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OBEC OUDOLEŇ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

OBECNÍ PLES
V SOBOTU 28. 12. 2019
V KULTURNÍM DOME V OUDOLENI
HUDBA: TANDEM

ZAČÁTEK: 20.00 HODIN

VSTUPNÉ: 100 KČ/PŘEDPRODEJ OD 9. 12. 2019
BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ
VESNICKÁ KUCHYNĚ !!!

Město Ždírec nad Doubravou
a
Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s.
si vás dovolují pozvat
na 11. ročník tradiční soutěžní výstavy stromečků s názvem

Bez stromečku
nejsou Vánoce
VERNISÁŽ výstavy proběhne

v úterý 17. prosince 2019 od 17 hodin
v GALERII DOUBRAVKA
Brodská 120, Ždírec nad Doubravou

Přijďte se potěšit a ohodnotit pro Vás ten nejkrásnější stromeček.
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k závěru, že v květnu 2021 bude
zahájen zkušební provoz ČOV a
během června 2021 převezme městys
i nově vybudované splaškové stoky.
Pro občany to znamená, že svá obydlí
budou moci začít napojovat na novou
kanalizaci od července 2021. Práce na
výstavbě kanalizace budou v letošním
roce ukončeny 13. prosince a znovu
započnou v březnu příštího roku.
Na nové ČOV byla zahájena
výstavba nadzemní části. Dodavatel
se bude snažit do konce roku dostat
celou ČOV „pod střechu“.

PARCELY

Na deseti parcelách určených
pro výstavbu rodinných domů v

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
OBECNÍ LESY
Vážení spoluobčané, blíží se konec
roku a je mojí povinností informovat
vás, jaká je situace v obecních
lesích. Městys Havlíčkova Borová
vlastní přes 75 ha lesních pozemků
a ve společnosti LDO Přibyslav
je městys po Přibyslavi druhým
největším podílníkem. V minulých
letech byla tato skutečnost pro naší
obec nezanedbatelným finančním
přínosem. Bohužel karta se obrátila
a budoucnost našich lesů je velmi
nejistá.
V letošním roce nebyly v obecních
lesích v plánu žádné zásadní těžební
zákroky. Počítáno bylo pouze
s kalamitní těžbou (kůrovec, vítr) a
s výchovnými zásahy (prořezávky,
probírky). Příroda si však nedá
poroučet. Velké množství mokrého
sněhu v únoru a silný vítr 1. července
letošního roku veškeré plány
překazily. Ke dni 24. 11. 2019 bylo
v obecních lesích vytěženo 1.045 m3
dřeva. Z více jak dvou třetin se jedná
právě o dřevo z polomů a vývratů.
Kůrovcová kalamita se nás
zatím téměř nedotkla, ale když se
rozhlédneme po okolí, tak je zřejmé,
že největší zápas nás teprve čeká.
Jelikož je trh s dřevem zasycen,
problémy s prodejem se nevyhnuly
ani naší obci. LDO Přibyslav, které
dokázalo v minulých letech obecní
dřevo zobchodovat, letos prodalo
nepatrné množství kulatiny. Z tohoto
důvodu městys započal s prodejem
palivového dřeva občanům. Do této
chvíle bylo městysem občanům
prodáno přes 400 m3 dřeva. Tato
příležitost stále trvá. Odbyt na

ulici Polní se během letošního roku
stihla vybudovat splašková a dešťová
kanalizace, vodovod a pilířky pro
elektriku a plyn. Během prosince
by měl dodavatel položit plynové
rozvody a zbylé sítě, pokládka
rozvodů elektřiny a veřejné osvětlení
se přesunou na jaro. Zastupitelstvo
na svém listopadovém jednání
rozhodlo o podání žádosti o dotaci na
ministerstvo pro místní rozvoj, z níž
bychom mohli získat až 800 tisíc korun
na budoucí komunikace. Investiční
náklad na ně však bude celkem
3,9 milionů korun.

SBĚRNÝ DVŮR

Pro zlepšení služeb občanům
městys zavede zimní provoz sběrného
kulatinu se po velkých peripetiích
podařilo také sehnat a nyní probíhá
odvoz. Lze směle říci, že v tuto chvíli si
téměř veškerý prodej dřeva zajišťuje
městys sám. Naším záměrem je
v tomto dále pokračovat. Závěrem
děkuji všem, kteří se svědomitě starají
o svůj les, a tak chrání lesy nás všech
před kůrovcovou kalamitou. Rozmary
počasí nelze ovlivnit, ale spoustu věcí
ovlivnit lze.

OMEZENÍ VODÁRNY
Podobně jako v loňském roce,
tak i letos se městys začátkem
měsíce října a dále pak v listopadu
potýkal s nedostatkem pitné vody.
Srážkový úhrn pro naši oblast za
poslední čtyři měsíce hovoří za vše.
Bohužel se do této nepříznivé situace
značnou měrou zapsala i porucha na
vodovodu v Zelenýho ulici. Porucha
byla sice opravena, ale slabý nátok
vody z lesních pramenů způsobil, že
pitné vody byl nedostatek. Díky vodě
ze studny, která byla vybudována
za předchozího vedení, se tento
nedostatek dařilo dlouhou dobu
zmírňovat.
Dlouhodobě
vysoká
spotřeba vody v obci, slabý přítok a
sucho měly za následek, že byl starý
vodojem prázdný a v novém byla
60 % zásoby vody. Jediné řešení, jak
udržet vodojem v chodu, byl dovoz
vody. Borovští hasiči se tohoto
úkolu zhostili a byli schopni během
dne navozit i 50 m3. Za to patří
velké poděkování všem strojníkům.
Obrovské díky patří Zemědělské
a. s. Havlíčkova Borová, která nám
umožnila dovoz vody z vlastního vrtu
z Oudoleně. Nebýt této možnosti,
těžko by se městys dokázal vypořádat
s tak velkým nedostatkem pitné vody.
Nedostatek pitné vody nás přinutil
k nepopulárním řešením. Jedním
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dvora. Otevřeno bude v pracovní dny
ve středu od 10 do 12 hodin a poté
každou druhou sobotu v měsíci od 10
do 12 hodin. V tomto měsíci tedy bude
otevřeno 14. prosince a následně po
novém roce 4. ledna 2020. Věřím, že
řada občanů nabídku ocení a bude
respektovat stanovené časy. Jako
další pomoc v třídění odpadů jsme
pro vás připravili formou třídících
tašek (papír, plast, sklo). Ve spolupráci
s EKO-KOMem jsou k dispozici na
úřadě za 50 korun za set.
Na závěr vám chci popřát klidné
prožití vánočních svátků v rodinném
kruhu.
Přemysl Tonar, starosta

z nich je zastavení vody na budově
vodojemu. Vždy zde fungoval zdroj
kojenecké vody bez chlóru. Tento
zdroj zde byl vytvořen pro místní
obyvatele. Bohužel se celá věc zvrhla
a v poslední době se tento zdroj stal
vyhledávaným místem ,,cizáků“.
Několikrát jsme byli upozorněni
občany na nájezdy ,,cizích“, kteří
jsou schopni odvést najednou i
1.000 litrů vody. Sám jsem byl toho
svědkem, kdy paní napouštěla
několik dvousetlitrových sudů na
vozíku a zároveň hasiči naváželi vodu
do vodojemu. Omlouvám se nejen
místním občanům, ale i peršíkovským
a horeckým, kteří k vodojemu zajížděli
pro vodu. Věřím, že toto je řešení, jak
cizí nechtěné a nesoudné odběratele
odradit. Děkuji za pochopení.

NEPOŘÁDEK V ULICÍCH
Výstavba nové čistírny odpadních
vod a kanalizace v naší obci se
rozeběhla v uplynulých měsících
na plné obrátky. Stavba za desítky
milionů korun sebou přináší i
mnohá omezení pro naše občany.
Některé ulice jsou z důvodu výstavby
uzavřené, v některých je provoz
omezen. Největším problémem
je v těchto podzimních měsících
hlína a bláto na vozovce. Vím, že
je nepříjemné pohybovat se po
zablácené komunikaci. Čeká nás to
téměř všechny. Prosím proto všechny
dotčené o shovívavost a trpělivost.
Musíme to postavit. Děkuji.
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych vám popřál klidné prožití
vánočních svátků a do nadcházejícího
roku pevné zdraví a každému život
podle jeho představ.
Ing. Josef Nevole, místostarosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 11. 2019
Omluveni Ing. Jaroslav Blažek a Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 13-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 12-0-1
(Michaela Chlubnová, DiS.)
ZM schválilo program jednání. 13-0-0
ZM schválilo prodej parcel jednotlivým žadatelům za kupní
cenu 450 korun za m2 s DPH, která byla sjednána s ohledem
na existenci důležitého zájmu městyse spočívající v
podpoře nové výstavby a rozvoje bydlení v obci, udržení
počtu obyvatel obce a zvyšování jejich počtu, podpoře
mladé generace vytvořením podmínek pro její bydlení
a zachování rovných podmínek všech kupujících cestou
stejné kupní ceny, a za smluvních podmínek a postupem
dle zveřejněného záměru městyse.
Pozemek parc. číslo:
4055/1 – Lukáš O. a Mgr. Lenka Ť. 13-0-0
4055/2 - František N. a Jana N. 12-0-1 (Ing. Josef Nevole)
4055/3 - Lucie J. a Jan Ch. 13-0-0
4055/4 - Lubomír R. a Michaela Š. 13-0-0
4055/5 - Tomáš Š., DiS. a Šárka Š. DiS. 13-0-0
4055/6 - Ing. Zdeněk F. a Mgr. Michaela F. 13-0-0
4122/2 - Lubomír H. a MVDr. Veronika V. 13-0-0
4271/2 - Tadeáš H. a Lucie Z. 12-0-1 (Jiří Halama)
4192/2 - Karel V. 13-0-0
4122/3 - Jiří H. 12-0-1 (Jiří Halama)
Městys obdržel 11 žádostí na 10 parcel. Žádosti byly
podány tak, že až na jednu parcelu, kde byli dva zájemci,
je vždy na jednotlivou parcelu jeden žadatel. Pokud jsou
dva zájemci na jeden pozemek, musí se rozhodnout
hlasováním. Jednalo se o parcelu č. 4122/3.
ZM schválilo tajné hlasování. 1(Bc. Hana Tonarová)-12-0
(Návrh nebyl přijat.)
ZM schválilo Smlouvu o investičním úvěru v rámci
programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000861, na
základě které PGRLF poskytne obci Havlíčkova Borová
investiční úvěr ve výši 1.594.700 korun na pořízení
Manipulátoru Manitou vč. příslušenství, za podmínek
uvedených ve Smlouvě o úvěru. ZM zároveň schválilo
Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce
č. 1958000861-2 a Zástavní smlouvu k pohledávkám
z pojistného plnění č. 1958000861-3. ZM pověřuje
starostu podpisem smluv. 13-0-0
ZM schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby
č.p. 45 v Havlíčkově Borové do 30. 4. 2020 z důvodu
dokončovacích prací. Jde o návaznost na poskytnutý
finanční příspěvek z rozpočtu městyse. 13-0-0
ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB paní Janě B. dle
žádosti ze dne 26. 8. 2019 na základní rekonstrukci
rodinného domu ve výši 210.000 korun. 13-0-0
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na výstavbu 10 rodinných domů v ulici Polní.
13-0-0
Návrh rozpočtu - odložen na mimořádné jednání ZM,
které se uskuteční v pondělí 25. listopadu od 19 hodin.
Předseda finančního výboru David Burian seznámil
zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2020 a upozornil
zastupitele na plánované akce na rok 2020, které je třeba
zohlednit v rozpočtu. ZM bere na vědomí.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - taktéž odloženo
na mimořádné jednání zastupitelstva. ZM bere na vědomí.
ZM schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda Jiří
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Geist, členové – Ing. Josef Nevole a Jaroslav Sedlák. 13-0-0
ZM schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda Jiří
Geist, členové – Ing. Josef Nevole a Jaroslav Sedlák. 13-0-0
ZM schvaluje plán inventur na rok 2019. 13-0-0
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1934/9
a části pozemku p.č. 4955 o výměře 332 m² za cenu 22
korun za m² s DPH panu Vladimíru K. a paní Miladě K.
13-0-0
ZM schvaluje odkup části pozemku p.č. 1936/2 o výměře
335 m² za cenu 5 korun za m² s DPH od pana Vladimíra K.
a paní Milady K. 13-0-0
ZM schvaluje koncept geometrického plánu č. 89056/2019, který bude sloužit pro vklad do katastru
nemovitostí pro nový stav ke kolaudaci v roce 2020. Jedná
se o geometrický plán vyhotovený na základě projektové
dokumentace pro výstavbu 10 rodinných domů v ulici
Polní. 13-0-0
Zastupitelka Jana Žáková se ptala, zda lze zjistit, kolik
občané dluží za místní poplatky, zejména za vodné a stočné
a za TDO. Hospodářka městyse odpověděla, že to lze, ale
že někteří občané nemají ještě ani vodu nahlášenou.
Spolu s referentkou spočítají dlužnou částku, která bude
uvedena v BL. ZM bere na vědomí.
Dále paní Žáková upozornila na volné pobíhání psů. ZM
bere na vědomí.
Zastupitel Jiří Halama upozornil na možnost utrhání
krajnice u sběrného dvora kvůli průjezdu přetížených
nákladních aut. Navrhnul zpevnění panely. ZM bere na
vědomí.
Dále dal Jiří Halama na zamyšlenou zastupitelům, zda
poskytnout panu Kučerovi finanční podporu kvůli jeho
pracovnímu úrazu. ZM bere na vědomí.
Zastupitel Jiří Geist se ptal na transformátor u sokolovny.
Starosta informoval, že byla podána žádost na ČEZ o
přeložení a čeká se na vyjádření. ZM bere na vědomí.
Zastupitelka Michaela Chlubnová se ptala, jak to vypadá
s projektem nové školky a zda bylo nějaké zkušební
výběrové řízení. Starosta odpověděl, že zkušební
výběrové řízení nelze provést a na projektu se pracuje.
S projektantem se řeší možnost podpořit projekt z dotace
SFŽP na nízkoenergetickou budovu. ZM bere na vědomí.
ZM bere na vědomí připomínku Zdeňka Štěpána na
pozdní zasílání podkladů pro jednání ZM.
Další řádné jednání zastupitelstva by se mělo konat ve
čtvrtek 12. prosince od 19 hodin.

SDĚLENÍ ÚŘADU
Připomínáme občanům, že do 31. října byly
splatné úhrady poplatků za vodné a stočné a druhá
splátka za TDO (popelnice). V lednovém čísle pak
uveřejníme soupisků dlužných částek za poplatky.
Na úřední desce úřadu městyse je zveřejněn
po dobu 15 dnů návrh rozpočtu městyse na rok
2020. Občané se k němu mohou vyjadřovat.
Jednat o něm pak bude zastupitelstvo
městyse ve čtvrtek 12. prosince 2019 od
19 hodin.
Magda Hošáková, ekonomka městyse
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 31. 10. 2019
RM schvaluje žádost Městyse Havlíčkova Borová o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku
par. č. 150/1, v k. ú. Havlíčkova Borová, a to z důvodu
výstavby kanalizace. 5-0-0
RM schvaluje žádost Městyse Havlíčkova Borová o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích
par. č. 139/62 a 139/1, oba k. ú. Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 16/2019. 5-0-0
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru
použitého rostlinného oleje (kód odpadu 20 01 25 – jedlý
olej a tuk) uzavřený s panem Liborem Černohlávkem, IČ
16539184, Jakub 38, 285 33 Církvice, týkající se zavázání
se hradit odběrateli odpadu za každou umístěnou sběrnou
nádobu na použitý rostlinný olej částku ve výši 500 korun
za rok bez DPH, vždy do 31. ledna. 5-0-0
RM neschvaluje žádost o finanční příspěvek na rok 2020
pro ADIVADLO z.s., IČ 68213972, Na Ostrově 28, 580 01
Havlíčkův Brod. 0-5-0
RM bere na vědomí nabytí právní moci rozhodnutí
Oboru životního prostředí Havlíčkův Brod č. j. MHB_
OZP/2531/2019/Os vydané panu Tomáši H. o dodatečném
povolení stavby domovní ČOV na pozemku par. č. 4183/7

v k. ú. Havlíčkova Borová.
RM bere na vědomí kolaudační souhlas č. j. MHB_
OZP/2918/2019/Os vydaný Odborem životního prostředí
Havlíčkův Brod panu Lukáši H. na stavbu domovní ČOV na
pozemku par. č. 4183/5 v k. ú. Havlíčkova Borová.
RM bere na vědomí žádost pana Bedřicha H. o navrácení
části kupní ceny z pozemku par. č. 4183/11 v k. ú.
Havlíčkova Borová.
RM bere na vědomí vyrozumění č. j. ZUHB/2706/2019/
Pi/4 Obecního živnostenského úřadu Havlíčkův Brod o
zápisu změn do živnostenského rejstříku u právnické
osoby: Městys Havlíčkova Borová, IČ 00267431, Náměstí
278, 582 23 Havlíčkova Borová. Změna se týká v osobě
odpovědného zástupce v předmětu podnikání - podnikání
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - od 25. 10.
2019 je odpovědným zástupcem pan Přemysl Tonar.
RM bere na vědomí žádost pana Ing. arch. Jiřího P. o
opravu uzávěru vody v domě č. p. 37, ulice Zelenýho,
Havlíčkova Borová.
RM bere na vědomí žádost manželů S. o pokácení 2 ks
ovocných dřevin na zahradě u domu č. p. 220 v Havlíčkově
Borové.

(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: Z DŮVODU VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ BUDE UZÁVĚRKA LEDNOVÝCH
BOROVSKÝCH LISTŮ JIŽ 18. PROSINCE!!!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE
PSŮ!
V poslední době se množí stížnosti občanů
na volně pobíhající psy. Připomínáme
proto základní zákonné povinnosti majitele
psa a možná řešení jejich porušování:
obec je oprávněna prostřednictvím obecně
závazných vyhlášek regulovat pohyb psů a
jiných zvířat chovaných v zájmových chovech
na veřejných prostranstvích {viz § 24 odst. 2
zákona na ochranu zvířat proti týrání a § 10 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů}. Porušení povinnosti
stanovené obecně závaznou vyhláškou pak
může být hodnoceno jako přestupek ve smyslu
§ 27 odst. 1 písm. q) zákona na ochranu
zvířat proti týrání (za který lze uložit pokutu
do výše 50 000,- Kč) či jako přestupek dle § 46
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (za který lze
uložit pokutu do výše 30 000,- Kč).

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Prodej palivového dřeva

Městys Havlíčkova
Borová nabízí k prodeji palivové dřevo.
Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji palivové
Cena
za m
400,-včetně
Kč včetně
DPH.
je 400,-Kč
DPH. Dopravu
dřevo. Cena
za 3
m je
si každý
zajistí
sám.si zajistí každý sám.
Dopravu
3

V případě zájmu volejte na tel. 777355028
V případě zájmu volejte na tel. 777355028.

Jana Žáková, HB 322
Tentokrát darovali
strom
stojící na náměstí
manžele Stránských z Pivovarské ulice. Vzrostlý strom
potřebovali na zahradě uříznout a takto ještě přispěje k
vánoční náladě nás všech. Foto: Hana Tonarová
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RETROVÍKEND: ZPĚT DO DOBY SAMETOVÉ REVOLUCE
„Brzy bude výročí. Jak to uděláme,
abychom ho zajímavě připomenuli a
zaujali občany?“ Takovou otázku si
velmi často kladou v mnoha městech
a obcích po celé České republice.
Stejně tak tomu bylo i při oslavách
výročí třiceti let sametové revoluce.
Doby, kterou si mnoho z nás pamatuje
a vzpomínky na ni mohou být různé.
Z malé připomínky se postupem
času vyvinula celá myšlenka na
to, jak události relativně nedávné
připomenout.

Stovky exponátů z „domácích“ zdrojů zaplnily obě přísálí naší retro sokolovny.
Foto: Linda Burianová

Většina nositelů retrokostýmů na páteční
diskotéce mohlo směle vystoupit ve svých
modelech i v neděli na přehlídce! Byli famózní!
Foto: Michaela Chlubnová

Chtěli jsme zavzpomínat
Zavzpomínat na to, jak jsme
vlastně před třiceti a více lety žili. V
čem jsme chodili oblékaní, jak jsme
pracovali, jak se lidé bavili.
Myšlenka začala růst. Děvčata
pracující v Rodném domku KHB začala
sbírat od veřejnosti věci, které jim onu
dobu připomínají. Zpočátku šlo jen o
pár kousků, ale najednou začali lidé
houfně chodit a sami věci ukazovat
a nabízet. Děvčata začala „retro“
věci štítkovat a evidovat a to, že
uspořádáme výstavu, bylo jasné. Nu
a od výstavy byl jen krůček k nápadu
uspořádat retro diskotéku. A od
diskotéky už byl jen kousek k módní
přehlídce. A přitom si připomeneme
i samotné výročí sametové revoluce.
To byly hlavní myšlenky celého
retrovíkendu.
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Desítky dobrovolníků
Troufám si tvrdit, že se celý
program povedl. Z čeho tak můžeme
soudit? Vždyť lidí, kteří k retrovýstavě
přispívali, byly celé desítky. Mnoho
návštěvníků dorazilo i na páteční
diskotéku. Hity, které tanečními
sály zněly v osmdesátých letech
(i jindy) táhly i nyní a lidé si je rádi
připomínají. A takřka všichni dorazili
oblečení v dobových šatech, takže i
naše retro sokolovna mohla v pátek
vypadat jako před lety. A tančilo se až
do pozdních nočních hodin.
V sobotu ráno pak nastala pro
spoustu dobrovolníků, kteří se
pro myšlenku nadchli, další práce.
Spousta práce. Bylo třeba převézt a
připravit v přísálích sokolovny výstavu
se stovkami exponátů. Museli vyladit
módní přehlídku s desítkami převleků
(a tedy stovkami kousků ošacení). Vše
rozdělit, srovnat, vymyslet. Po celou
sobotu tak sokolovnou štěbetaly
hlasy.

výročí připomněl také starosta obce a
tím, že se úplně nakonec slavnostně
otevřela retrovýstava, kterou vše
začalo, se celá myšlenka uzavřela.
Rád bych poděkoval všem, kdo
se jakýmkoli způsobem zapojili
do přípravy a organizace retro
víkendu. Velmi si vážím jejich
práce a volného času, který tomu
věnovali. Vím, že to není dnes
úplně běžné, a tak je skvělé, že se
do práce a příprav zapojila necelá
stovka lidí - dokonce i několik lidí
mimo Borovou. Pomohli mladí
přímo na místě, starší zase napekli
na nedělní odpoledne a drželi
služby v týdnu po vernisáži, aby se
mohli přijít podívat ti, co to nestihli
v neděli. Velký dík všem a smekám
před vámi pomyslný klobouk,
protože té práce kolem retro
víkendu bylo opravdu hodně! Díky.
Přemysl Tonar, starosta

A podařilo se
Nedělní módní přehlídka
před zaplněnou sokolovnou
se opravdu vyvedla. Dospělí
i malí modelové a modelky
toho předvedli přítomným
za potlesku vážně hodně.
Po sále se procházely
třeba ženy v domácnosti,
prodavačky a úřednice,
veksláci, dělníci i ti, kteří
právě vyráželi na letní či
zimní rekreaci.
Závěrem přehlídky jsme
si pak symbolicky zvoněním
klíčů
a
transparenty
připomněli
samotnou
sametovou revoluci.
Nakonec svým projevem Vzpomínky na sametovou revoluci. Foto: Linda Burianová
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Nechtěli jsme nikomu nic nutit.
Chtěli jsme, aby se lidé alespoň
na chvíli přenesli zpátky v čase a
zavzpomínali nejen na to špatné, ale
i na to dobré.
Díky všem
A jaký byl pro mě osobně možná
nejdůležitější poznatek z celého
víkendu? Ten, že je u nás v Borové
spousta lidí, kteří se chtějí do

RETROSOKOLOVNOU
ZNĚLY NEPOSLUŠNÉ
TENISKY...
Kdo pozorně četl předešlé BL, moc
dobře věděl, co se na víkend 15. - 17.
listopadu chystá. Po celé republice
probíhaly vzpomínkové akce k
uctění památky 30. výročí sametové
revoluce a ani v Borové jsme nechtěli
být pozadu. Součástí připomínky
byla státní hymna a proslov starosty,
tak asi jako ve většině českých obcí,
ovšem u nás to obalil zcela speciální
celovíkendový program.
Původní plán, který jsme měli
na stole zhruba před rokem, byl, že
uspořádáme retrodiskotéku a pak
třeba v muzeu připravíme na výstavu
pár věcí, které bylo možné v roce 1989
najít pod stromečkem. Vcelku klidné
drobné akce, řeklo by se. Ovšem kdo
se ten inkriminovaný víkend zdržoval
v Borové, se mohl na vlastní kůži
přesvědčit, do jakých rozměrů se tyto
naše plány rozrostly.
Na páteční retrodiskotéku si přišlo

TANEČNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
V příštím roce se můžete těšit na
taneční, které jsme naplánovaly spolu
s taneční školou Bohemia. Jestli Vám
toto jméno zní povědomě, může
to být tím, že tato taneční škola již
několik let jezdí pořádat taneční do
okolních vesnic či měst a několikrát
proběhly taneční kurzy i v Oudoleni,
která nás tímto nápadem inspirovala.
Únorový kurz do Havlíčkovy Borové
se postupně plní, ale ještě stále
máme pár míst volných. Také se

PROSINEC 2019

pořádání aktivně zapojit nebo třeba
jen přinést svůj vlastní exponát. Na
samotném pořádání se pak podílela
zhruba stovka (!!!) dobrovolníků, což
je neuvěřitelné číslo. Tolik lidí chtělo
něco připravit pro ostatní a umožnit,
aby lidé zavzpomínali a pobavili se.
Pevně věřím, že i samotné
pořádání všechny bavilo. Velmi rád
bych každému, kdo se jen trošku

zapojil, poděkoval jmenovitě. Ale
to bychom museli přidat do tohoto
vydání Borovských listů několik
stránek. Proto děkuji všem alespoň
takto obecně. A doufám, že ti, kteří ve
svém volném čase odvedli obrovské
množství práce, si to své osobní
poděkování najdou v těchto řádcích.

zablbnout přes 130 lidí, témeř všichni
v tematických retrokouscích oblečení,
sálem zněly Nepolušné tenisky a jiné i
zahraniční diskofláky.
Sobota se nesla v duchu příprav
na velkolepou neděli, kdy byla na
programu retrovýstava. Na tu se
nám sešlo bezmála 400 exponátů z
různých domácností a půd z celé obce
- výčet zahrnoval kuchyňské potřeby,
malé i velké elektrospotřebiče,
bytové doplňky, hračky, knížky nebo
oblečení pro děti i dospělé. Vzhledem
k rozsáhlosti výstavy bylo nutné
původní plán změnit a výstavu umístit
do přísálí v naší retrosokolovně, kam
si po celý týden mohli návševníci tyto
stylové kousky přijít prohlédnout.
A aby zahájení retrovýstavy
nebylo příliš fádní, přišel další nápad
- uděláme retropřehlídku! Původní
plán byl asi takový - seženeme 15
lidí, kteří se budou ochotni projít
na přehlídkovém mole a předvést
na sobě zhruba 45 modelů. Kdo si
sváteční nedělní program nenechal
ujít, zjistil, že jsme se dostali na
čísla dvojnásobná - tedy přes 30

modelů a modelek (včetně dětí)
a více než 80 kostýmů k různým
životním událostem, které se úzce
dotýkaly i života v Borové. Kdo by si
chtěl neopakovatelnou atmosféru
připomenout nebo na přehlídce z
nějakého důvodu nebyl a chtěl by
se pobavit, může jí zhlédnout na
youtube https://www.youtube.com/
watch?v=VNp8lJh5c5o&t=1s.
Toto všechno by ovšem nemělo
šanci vzniknout bez spousty z vás,
kteří nám s přípravou retrovíkendu
pomohli jakoukoli formou - ať
už jste zapůjčili cokoliv ze svého
obýváku či šatní skříně, napekli
dobroty, pomohli nám s přípravou
diskotéky, výstavy a dozorem nad
ní, vystoupili na retropřehlídce nebo
nám pomohli v zákulisí, pořídili foto
a videozáznamy nebo se jenom přišli
podívat do sokolovny a vytvořili tak
neopakovatelnou atmosféru. Za to si
zasloužíte velké díky, jelikož jenom
díky vaší ochotě obětovat svůj čas
jsme si všichni mohli tento víkend
nebývale užít.

nám hromadí přes internet dotazy,
tak je zodpovíme i zde. Kurz začne
v úterý 4. února 2020 a poté bude
další tři úterní večery od 18 do 21
hodin. Cena 1500 Kč je za taneční
pár, nikoliv za jednotlivce! Během
večera pro vás bude občerstvení
zajišťovat
Spolek
TrojHáček.
Poslední lekce bude s překvapením,
zakončená
společným
rautem.
Nemusíte mít strach, že nebudete
lekce zvládat, lektoři jsou natolik
profesionální a své hodiny mají tak
propracované, že to zvládne naprostý
laik, ale nudit se nebude ani pokročilý
pár. Můžete se těšit na večery plné

zábavy, elegance, hudby, která vás
nenechá v klidu, dobrého jídla a
pití. A pokud stále nevíte, co drahé
polovičce, rodičům, sourozencům
k Vánocům? Určitě se ozvěte, dárkové
poukazy vám vystavíme a věříme,
že takový dárek udělá radost vašim
blízkým. Můžete se hlásit přes email:
tanecni2020@seznam.cz či osobně
přímo nám. Přejeme Vám krásné
prožití svátků vánočních a příští rok
protančete bez pádů s úsměvem a
noblesou!

Jakub Janáček

Daniela Hamerníková

Jana Pavlasová, Míša Chlubnová
a Linda Burianová

MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE
Jsme rádi, že jsme tento rok uskutečnili akce, které jsme měli naplánované… Zlatá srnčí trofej, výlet do Davle,
tábor v Železných Horkách, oprava chaty v Koutech. Těší nás i zájem dětí, takže i naše řady se rozrostly. Těšíme se na
zázemí v sokolovně, kde budeme moci tvořit a v případě špatného počasí se mít kam uchýlit. Všem přejeme krásné
Vánoce, hodně zdraví a štastný nový rok.

Za MS Tomáš Janáček
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

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

CO SE UDÁLO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ZA POSLEDNÍ MĚSÍC
Všichni žáci ZŠ navštívili Burzu knih
31. 10. žáci 8. a 9. ročníku navštívili
Burzu středních škol v Havlíčkově
Brodě
1.11. se žáci 7., 8. a 9. ročníku
zúčastnili preventivních programů
Pouta (ne)závislosti a Jak (si) neublížit
4. 11. Krajskou knihovnu v Havlíčkově
Brodě navštívili žáci 5. ročníku
(program Knihou křížem krážem)
6. 11. proběhla jednodenní stávka
učitelů ZŠ
6. 11. byl dodán na míru vyrobený
nábytek do tří tříd 1. stupně ZŠ
8. 11. žáci 1. - 8. třídy si za pomoci
deváťáků vyrobili lampičky na
Svatomartinský průvod
8. 11. v tělocvičně proběhl Den jazyků
pro žáky 1. stupně
11. 11. se v ranních hodinách
uskutečnil Svatomartinský průvod
žáků školy a třídy MŠ v doprovodu
žáků 9. ročníku
13. 11. v době od 12. 30 do 18
hodin se všichni učitelé ZŠ společně
s vyučujícími ze ZŠ v Krucemburku
zúčastnili semináře s názvem
Hodnocení a sebehodnocení žáků.
V týdnu od 18. do 22. 11. žáci školy
navštívili retrovýstavu v sokolovně.
21. 11. žáci 2. stupně zhlédli v rámci
předplatného ve Východočeském
divadle v Pardubicích divadelní kus
s názvem Spřízněni volbou.
22. 11. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili
soutěže v technických dovednostech
na odloučeném pracovišti SOU
Chotěboř v Havlíčkově Brodě

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
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Již po 14 let se vždy k měsíci listopadu
v naší škole neodmyslitelně váže
projekt Příběhy bezpráví. Projekt,
který nabízí dokumenty a jiné
materiály k výuce moderních dějin,
komunistického bezpráví, ale hlavně
besedy s pamětníky. Takovým
způsobem jsme se přesně před 14
lety seznámili s panem Jaromírem
Stojanem z Havlíčkova Brodu - 14
let tu máme besedu vždy s jedním
hostem, předsedou Konfederace
politických vězňů, který na jaře oslavil
90. narozeniny. Posledních pět let
ho doprovází o 12 let mladší pan Jiří
Fanta ze Zhoře u Vilémova, který jako
desetileté dítě prožil kolektivizaci
zemědělství, zabírání majetku i smrt
své matky.
Kdo by čekal vyprávění plná nenávisti, vzteku, závisti, nedočkal by
se. Opak je pravdou. Pan Stojan sdělil
velmi odlehčenou a přijatelnou formou žákům IX. třídy svůj životní příběh, který se zaplétá v jeho 18 letech,
kdy ho poměrně politicky vyspělé
názory dovedly do Československé
strany národně socialistické. Tehdy
měl ostrý názorový konflikt s okresním tajemníkem KSČ na Mělnicku.
Byl zděšen, když pozoroval, jak si
bývalí váleční kolaboranti a šmelináři získávají beztrestnost vstupem do
KSČ. Na jedné politické schůzi otevřeně vystoupil proti zmiňovanému
tajemníkovi a tato událost následně
poznamenala celý jeho další život.
Na jaře 1949 byl vylákán na poštu a přepaden příslušníky StB, kteří se
vydávali za národněsocialistické partyzány. Byl odvezen do lesa a přivázán ke stromu před vykopanou jámu.
Trvalo to pouhý týden a
stejné osoby si pro něj přijely znovu, tentokrát však
oficiálně. Zatčen byl 28.
dubna 1949 a vyšetřovatelé jej vinili z ozbrojeného
napadení již zmiňovaného
tajemníka KSČ. Obžaloba
ho rovněž vinila z držení a
rozšiřování letáků a z úmyslu ilegálně opustit zemi. StB
zatkla i jeho rodiče - potkal
je zmlácené při zinscenovaném setkání na chodbě
vyšetřovny. Po úmorné vyšetřovací vazbě byl převezen do soudní vazby v Praze na Pankráci. Souzen byl
v rámci skupiny Josef Vyhňák a spol. - některé z osmi
souzených nikdy neviděl.
Hlavní líčení Státního soudu v Praze se konalo 27. a
28. září 1949. Jaromír Sto-
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jan byl pro zločin přípravy úkladů o
republiku odsouzen ke dvěma letům
těžkého žaláře a ztrátě čestných občanských práv na dobu tří let. Stejný
soud zprostil obžaloby Jaromírova
otce Jana Stojana. Několik dní po soudu byl Jaromír Stojan eskortován do
tábora Vykmanov, kde byl přivítán obrazem mukla rozstříleného na útěku.
Následně se dostal na tábor Barbora,
kde fáral a díky výbornému předákovi
světnice postupně získal i lehčí zámečnické místo. Podařilo se mu přežít zával i hrozící amputaci nohy, která mu
omrzla při jednom z četných apelů.
Po propuštění z lágru a návratu
z vojny v roce 1954 se odstěhoval do
Havlíčkova Brodu a začal pracovat
v místní pilníkárně. Byl vyzýván ke
vstupu do KSČ, což z pochopitelných
důvodů odmítl. Dodělal si večerně
průmyslovou školu a začal pracovat
jako normovač, posléze i seřizovač a
plánovač. V Havlíčkově Brodě se oženil a vychoval spolu se svojí manželkou dvě dcery.
Vyprávění
nepředstavitelných
životních příběhů žáky zaujala, a
proto jsem byla velice ráda, když
deváťáci využili ještě jedné možnosti
projektu – nominovat pana Stojana
na Cenu Příběhů bezpráví 2019.
Nominovat může jednotlivec nebo
třída, nominován může být každý,
kdo v období komunistického
Československa odolal tlaku režimu a
za své aktivní postoje a činy si zaslouží
úctu a uznání. Nominace byla podána
prostřednictvím níže uvedeného,
deváťáky vyplněného, formuláře:

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
PROSBA O ZAPŮJČENÍ
STARODÁVNÝCH, ALE PŘESTO
KRÁSNÝCH ŠÁL

Velikonoční dílny, které budeme
v základní škole pořádat v závěru
měsíce března příštího roku, slaví
malé výročí. Ano, utíká to, už svůj
desátý ročník. Zasloužily by si proto
malý dárek…… Rádi bychom proto
tuhle tradiční akci tentokrát trochu
ozvláštnili. V rámci dílen bychom rádi
vystavili žinylkové šály, které možná
máte doma, ale většinou schované,
dobře uložené. Možná je několikrát
vytáhnete během zimy a jsou ozdobou
vaší zimní garderóby. V dnešní době
takovéto skvosty vyrobit umí jen
opravdu málokdo. Bylo by velmi
zajímavé, kolik těchto vzácných kousků
by se našlo v našem městysi s textilní
tradicí. Obracím se na Vás s prosbou
o laskavé zapůjčení žinylkových
šál za účelem jejich vystavení na
velikonočních dílnách. Pokud nám
můžete tyto historické skvosty zapůjčit,
ozvěte se prosím na uvedených
kontaktech: telefon: 728 855 206,
email:
hb.jana.zakova@seznam.cz
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

PODĚKOVÁNÍ

K 31. 10. 2019 ukončil pracovní
poměr dohodou ve škole školník
Lubomír Havlíček. V dnešní době
není snadné mít na pracovišti
člověka, který si umí se vším
poradit. A právě proto nejsme ve
škole rádi, že musel pracovní místo
ze zdravotních důvodů opustit.
Milý Luboši, všichni Ti děkujeme
za tři roky strávené ve škole
a držíme Ti palce!
Mgr. Martina Brychtová,
ředitelka školy

ČÍSLO
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NOVINKY ZE ŠKOLKY

Děti z obou tříd mateřské školy
si užívaly letošní krásný podzim
nejen venku na vycházkách, ale i ve
školce při svých hrách. Třídy i šatny
jsou vyzdobené výtvory z přírodnin
a všude je cítit příjemná tvořivá
atmosféra. Spoustu zábavy jsme si
užili i při vydlabávání a vyřezávání
dýní, kterých se nám letos sešlo
v obou třídách hned několik. Srdečně
za ně děkujeme všem, kteří nám je
věnovali.
21. října k nám do školky zavítal
Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. s
hudebně
výchovným
pořadem
Babička Chrota vypráví. Celým
pořadem Broučky i Ježečky provázelo
nepřeberné množství hudebních
nástrojů.
24. října prožily děti ze třídy
Ježečků druhé setkání s žáky sedmé
třídy ZŠ nad knihou Krása Nesmírná.
V rámci projektu Děti čtou dětem
se všichni sešli v místní knihovně
a předškoláci si poslechli pohádku
Mořský car a Jelena Přemoudrá.
25. října Ježečci využili jedinečnou
příležitost podívat se na Podzimní
burzu knih.
Tentýž den se Ježečci zúčastnili
Podzimního discgolfového turnaje.
„Tady jsme doma aneb ta naše
zemi, zemička“ – to je název ročního
projektu, který ve své třídě rozjeli
Ježečci. Začali jsme vyprávěním o
místě, kde většinou od narození žijeme
- Havlíčkova Borová, Jitkov, Slavětín.
Zajímala nás symbolika městyse i obcí
a na vycházkách jsme se podrobněji
seznamovali s významnými budovami.
Prohlíželi a popisovali jsme si obrázky,
leporela, pohlednice i knihy vztahující
se k Havlíčkově Borové. Každý si
namaloval svůj dům, ke kterému jsme
přiřazovali správné číslo popisné, ale
také fotografii rodiny.

8. listopadu proběhla
ve třídě Ježečků beseda na
téma „Prevence dětských úrazů aneb
lékaře se nebojíme“.
11. listopadu nadšeně přivítali
Broučci i Ježečci svatého Martina.
Ježečci ho přivítali společně s žáky ZŠ
Svatomartinským průvodem světýlek.
Za Broučky zavítal svatý Martin na
svém papírovém koni přímo do školky.
12. listopadu hned po setmění
se vydal od mateřské školy průvod
dětí, maminek, tatínků, sourozenců,
babiček i dědečků po cestě světýlek,
které nás dovedly k broučímu
domečku. Tradiční Uspávání broučků
se neobešlo bez pěkných písniček a
básniček, které si obě třídy pro tuto
příležitost připravili.
I v měsíci listopadu k nám do školky
zavedl projekt „Babičko, dědečku, čti
nám a vyprávěj“ dva milé hosty. Paní
Jaroslavu Pecinovou, babičku Davídka
Peciny, a paní Růženu Vykoukalovou.
Oběma babičkám srdečně děkujeme
za pohádky, kterými děti ve školce
uspávaly.
15. listopadu provedlo nestátní
zdravotnické zařízení Prima Vizus u
objednaných dětí screening očních
vad pomocí speciální diagnostické
videokamery Plusoptix.
19. listopadu si děti ze třídy
Broučků prohlédly v místní sokolovně
retro výstavu „Jak jsme žili před 30
lety“.

Třídu Ježečků navštívili záchranáři

Zajímavou naučnou besedu na
téma „Prevence dětských úrazů aneb
lékaře se nebojíme“ pro nás připravil
pan Mirek Čapek, zaměstnanec
Zdravotnické záchranné služby z
Havlíčkova Brodu, dědeček Dominika
Čapka. Přijel za předškoláky v
pátek 8. listopadu spolu se svojí
kolegyní ze záchranky diplomovanou
specialistkou Martinou Lukačinovou.
Jednoduchou,
předškolákům
pochopitelnou formou, vysvětlili
dětem, co to vlastně je Zdravotnická
záchranná služba, jaká je její náplň
práce, s kým a jak spolupracuje a jak
se s ní spojit (záchranka: tel. č. 155,
hasiči: 150 a Policie ČR: 158). Vyprávěli
dětem o různých úrazech, se kterými
se mohou setkat, jak se před nimi
chránit a také jim názorně předvedli,
jak by je lékař ošetřoval a jaké
pomůcky by používal. Záchranářka
Martina upozornila děti na kvalitní
zdravotnicko naučný televizní pořad
vysílaný na Déčku „Operace Jauu!“ a
na dětský doktorský kufřík doktorky
Plyšákové. Některé děti pořad znaly
a s přehledem vyprávěly. Beseda byla
opravdu zajímavá a moc za ni paní
Lukačinové a panu Čapkovi děkujeme.

9

PROSINEC 2019

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Fotbal: dospělým se podzim nepovedl. Děti ve svých soutěžích bojují statečně

TJ SOKOL informuje
A TÝM:

Po loňské úspěšné záchraně
v soutěži a poměrně slušné
(výsledkově i herně) letní přípravě
se očekával i dobrý vstup do dalšího
soutěžního ročníku. Bohužel se nám
herně a hlavně výsledkově nepovedly
hned dva první zápasy, 0:3 Antonínův
Důl a 0:5 Svratka. Třetí zápas byl z naší
strany dobrý po herní stránce, ale
neproměňováním šancí a zbytečnými
brankami jsme zápas s Lučicí prohráli
1:3. Poté jsme neodehráli špatná
utkání v Pacově a doma s Chotěboří,
bohužel jsme ze zápasů vytěžili jen
dva body za remízy 1:1 a 2:2.
I ve Světlé nad Sázavou jsme
v první půli nepředvedli špatný výkon,
zhoršení v druhém poločase však
přineslo prohru 2:0. Na nepovedený
druhý poločas jsme navázali špatným
domácím výkonem s Lípou, kdy jsme
prohráli 1:5.
Naopak v Pohledu jsme předvedli
slušný výkon a bod za remízu 1:1
pro nás byl spíše ztrátou. V dalším
domácím utkání jsme doma prohráli
3:5 s béčkem Ždírce nad Doubravou,
kdy jsme nebyli horším týmem,
bohužel jsme opět doplatili na
neproměňování šancí a zbytečně
obdržené
branky.
Poté
jsme
remizovali 1:1 v Tisu a doma jsme
získali bod za remízu 1:1 s vedoucím
týmem soutěže Batelovem. I z těchto
zápasů šlo bodově vytěžit více.
Alespoň závěr nám přinesl více
radosti a dvě výhry, 1:3 v Kožlí a
4:2 s C týmem Havlíčkova Brodu.
Konečné dvanácté místo se ziskem 11
bodů a skóre 18:32 v čtnáctimístné
tabulce je špatné, ale zisk šesti bodů
z posledních dvou zápasů nás dostal
na úroveň týmů ze spodní části
tabulky a dal nám šanci na záchranu.
V druhé polovině podzimní části
se podařilo najít a ustálit obrannou
čtveřici a v posledních zápasech
jsme začali dostávat méně branek.
Také jsme začali proměňovat alespoň
některé šance, jejich proměňování
je však velký problém, který nás
výsledkově sráží.
Do týmu se daří zapracovávat
hráče mladších ročníků. V zimní
přestávce se musíme připravit na
boje o záchranu, pokusíme se soutěž
udržet a také se budeme snažit
předvést našim fanoušků, kterým
bych chtěl poděkovat za podporu,
lepší hru.
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Na počátku listopadu se definitivně uzavřela podzimní část fotbalových
soutěží. TJ Sokol Havlíčkova Borová do nich vysílá hned čtyři týmy – dvě
dospělá a dvě mládežnická družstva.

B TÝM:
Na lepší postavení v tabulce III.
třídy má bezpochyby také borovský B
tým. Ten ovšem po solidním začátku
soutěže přestal pravidelně sbírat
body a na jaře bude také hrát o
záchranu v soutěži. Kvalita hráčského
kádru jej přitom předurčuje ke hře
o vyšší patra soutěže, jenže sestavu
často decimovala zranění a absence.
Za zmínku stojí i fakt, že naše béčko
vstřelilo pouhých 17 branek –
nejméně ze všech týmů III. třídy.
Béčko tak přezimuje s 12 body na
jedenáctém místě tabulky s náskokem
tří bodů na poslední Rozsochatec.

MLADŠÍ ŽÁCI:

V pravidelné soutěži startují také
borovští mladší žáci, o kterých jsme
se zmiňovali už v minulém vydání
Borovských listů. Dodejme, že trenéři
jsou s týmem vcelku spokojeni. „Děti
se zlepšují, hrají kolektivně a dokáží
sehrát vyrovnaná utkání i s nejlepšími
celky soutěže. Nejlepším střelcem
týmu je kapitán Vojta Kulhánek
s 23 brankami. Od ledna proběhne
zimní příprava v sokolovně a nějaká
přípravná utkání na turnajích,“ dodal
trenér Roman Brukner.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:

Hodně radosti nám během
podzimu přinesl tým, kde s fotbalem
začínají naši nejmenší hráči. Důvodů
k dobrému pocitu je hned několik.
První je ten, že se nám vůbec
povedlo do soutěže přihlásit tým
mladší přípravky. Daří se nám totiž
skládat hned dva týmy najednou,
což je pro okresní soutěž ideální.

Připomeňme, že i některé větší týmy
nejsou schopny tuto podmínku plnit
a pak musejí svá družstva slučovat
(Přibyslav, Světlá nad Sázavou apod.).
Dětí máme tedy relativní dostatek,
nicméně budeme velmi rádi, když
se k nám další malí fotbalisté a
fotbalistky přihlásí.
Druhým důvodem k radosti
je rozvoj dovedností, který je na
dětech opravdu patrný. K tréninkům
se scházíme už více než rok a herní
posun i zápal dětí do hry jde stále
kupředu. Snažíme se (tak jak praví
nejmodernější mezinárodní trendy
mládežnického fotbalu) rozvíjet
především
individuální
stránku
dětí. Jednoduše aby se nebály hrát
s míčem samy a dobře vstřebávaly
základní technické dovednosti. Na
týmovosti, kombinacích či snad
taktice se pracuje až v pozdějším
věku. Teď zkrátka chceme, aby fotbal
děti bavil.
Velmi pozitivní je i fakt, že vedení
oddílu pro děti připravilo velmi dobré
tréninkové a materiální podmínky.
Nechybí nám nezbytné pomůcky
ani zázemí. Možná ani to není všude
samozřejmostí.
Nu a dělají nám radost i výsledky.
Rád bych zdůraznil, že ty nejsou v této
kategorii vůbec podstatné (podtrhuji
dvakrát), ale přeci jen – když se vám
podaří v dvojzápase porazit třeba
Havlíčkův Brod, koho z dětí a trenérů
by to nepotěšilo, že? Hlavní je, že
se našich hráčům začalo dařit dávat
branky a z každého gólu se nesmírně
radují. A i to je kořením fotbalu…
Jakub Janáček, Roman Brukner

Mladší přípravka na turnaji v Havlíčkově Brodě. Foto: Jakub Janáček
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NOVINKY Z MUZEA A KNIHOVNY
Vánoce v muzeu
Vánoční časy se pomalu blíží a my v muzeu se na ně už moc těšíme, protože
nás čekají příjemné události jako například zdobení vánočního stromečku s
dětmi ze školky a také Vánoční posezení s Vámi, čtenáři, věrnými návštěvníky
knihovny a muzea (viz plakát na straně č. 15). Budeme se na Vás moc těšit.

Zimní otevírací doba Rodného domu KHB a knihovny
Pondělí - středa
Čtvrtek - sobota
Neděle

ZAVŘENO
9 - 16
ZAVŘENO

Ve státní svátky (čtvrtek – sobota) je otevírací doba 10 - 15 hodin.
Jarní burza knih
Podzimní burza knih sklidila velký úspěch a jelikož několik z Vás říkalo,
že by uvítali tuto akci znovu, plánujeme další burzu na jaro 2020. Máte tak
jedinečnou možnost přes zimu protřídit své knihovny a přebytečných knih se
tak šetrně zbavit. Jarní burza by tedy byla založena převážně z knížek od Vás.
Ještě jednou všem děkujeme za přispění v podzimní burze. Za peníze jsme
nakoupily nové knihy a vy si tak nově můžete zapůjčit žádané knihy od Aleny
Mornštajnové (Hana, Slepá mapa, Hotýlek, Tiché roky), titul Tatér z Osvětimi či
kuchařku od My Cooking Diary. Děkujeme a těšíme se na Vás.
V lednu nás čekají akce spíše vzdělávacího charakteru, dvě přednášky, o
kterých Vás budeme informovat v příštím čísle.

Potřebujete drobný dárek pro
známého, kolegu z práce, kamarádku?
BOROtaška je to pravé! Za pár korun
máte naprosto originální dárek, a
jestli ji dáte jen tak, nebo do ní ještě
něco vložíte, už necháme na Vás.

FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě
pro vás! Každý měsíc uveřejníme
jednu starou fotografii a máme
nějakou zvídavou otázku... Z došlých
odpovědí
vylosujeme
jednoho
výherce, který obdrží drobný dárek
od úřadu městyse.
Správná odpověď z minulého
čísla: Na snímku jsou učitelé borovské
školy v letech cca 1954 - 1957.
Pravděpodobně se jedná o (zleva):
Josef Kroupa, paní Mrázková, Marta
Trnková, Jaroslav Ježek, paní Pecinová
z Chotěboře, Zdeňka Henzlová a
Josef Mrázek. Odpověď poslali čtyři
lidé: pan Karel Dejmal, paní Daniela
Jelínková (vnučka uč. Henzlové),
paní Jarmila Bartošíková a paní
Iva Nejedlá. Všem moc děkujeme,
vylosovaná byla a knižní cenu získává
paní Bartošíková.
Ta shodou okolností také poslala
svou vzpomínku: „Samotnou mě
překvapilo, že jsem si na jména
učitelů vzpomněla. Vpravo je pan
učitel Mrázek. Říkalo se, že šel učit
rovnou po vojně. Do školy nastoupil
společně s panem Stodolovským.
Oba byli mladí a my z nich byli paf.
Pamatuji si, že jsem za svojí mladší

sestru jednou napsala domácí úlohu.
Pan učitel Mrázek to nějak poznal,
nejspíše ze stylu psaní. Sestra mu
potom jeho podezření potvrdila. Tak
se stalo, že si mě pan učitel zavolal
do výuky. Myslím, že v tu chvíli mi
ostatní děvčata i záviděla, to ale ještě
nikdo nevěděl, proč si mě pan učitel
ve skutečnosti zavolal. Byla jsem rudá
až na zádech a doma jsem sestře
vynadala. Pana učitele Stodolovského,
který na fotografii není, jsem asi o 30
let později potkala v jídelně v Jihlavě,
kde jsem byla zaměstnaná. Pořád to
byl stejný fešák. Vedle pana Mrázka je

paní učitelka Henzlová. Uprostřed je
Jaroslav Ježek, který byl mým třídním
učitelem. Až nepříjemně často nám
dával testy, přesto jsme ho měli rádi.”
Nyní uveřejňujeme fotografii
skupinky mladých lidí v zimní krajině.
Povšimněte si výšky závějí. Poznáte,
kdo na fotografii je? A víte o nich
něco bližšího? Odhadnete rok, kdy
byl snímek pořízení? Těšíme se
na vaše odpovědi, které doručte
na úřad městyse nebo pošlete na
e-mailovou adresu redakcni.rada.
hb@gmail.com do 20. prosince.
(red)
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10 MILIONŮ STROMŮ MIMO LES. ZA KAŽDÉHO
OBČANA ČESKA JEDEN. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ SPOUŠTÍ UNIKÁTNÍ PROGRAM.
Celé Česko se může pustit
do sázení stromů. Ministerstvo
životního prostředí spouští unikátní
program na podporu iniciativy
Sázíme budoucnost, tedy podporu
komunitní výsadby stromů na
veřejných prostranstvích. Získat
dotaci, zasadit stromy a zapojit se
tak do celonárodní může prakticky
každý, navíc s podporou až 250 tisíc
korun. Z příspěvku je možné uhradit
výdaje za sazenice, potřebný materiál

i následnou péči. Příjem žádostí začal
v polovině října a skončí příští rok
31. srpna.
O příspěvky na sazenice, potřebný
materiál i následnou péči se mohou
ucházet místní organizace, úřady,
firmy, školy, komunity, spolky, skupiny
lidí, ale i jednotlivci. Prostředky
pomohou dobrovolníkům osadit
listnatými stromy vhodná, veřejně
přístupná místa měst a obcí,
umístěná přímo v zástavbě a v jejím

PROSINEC 2019

okolí. Organizátorům sázení program
pokryje celých sto procent výdajů na
sazenice, substráty, hnojiva, ochranu
kmene či zavlažovací vaky, ale i na
zajištění odborného posudku. Do
nákladů naopak nebude možné
podle MŽP zahrnout lavičky či další
doprovodné prvky, nepočítá se ani s
úhradou prací spojených s výsadbou,
jako je třeba příprava půdy či vykopání
jámy.
Počítadlo na stránkách www.
sazimebudoucnost.cz,
kam
má
každý možnost svůj vysazený strom
zaregistrovat, už nyní sčítá stromy
vysazované po celé České republice.

(red)

PO ROCE VÁNOCE A PO NICH OPĚT
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Blíží se nám čas vánoční a k němu
už neodmyslitelně patří i Tříkrálová
sbírka, která ho pro některé z nás
uzavírá. I v roce 2020 za spolupráce
Charity České republiky a farnosti
Havlíčkova Borová vyjdou koledníčci
do ulic Havlíčkovy Borové a místní
osady Peršíkov. Sbírka proběhne
v sobotu 4. ledna 2020.
Výtěžek poslouží především na
pomoc nemocným, handicapovaným,

seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí.
Otevřete nám prosím dveře a
potřebným svá srdce a štědré dlaně.
Společně s Tříkrálovou sbírkou
pomůžete mnoha lidem v nouzi.
Touto cestou bych vám i ráda
popřála poklidný adventní čas a
požehnané Vánoce.
Marie Doležalová

ABY VAŠE PRVNÍ POMOC NEBYLA POSLEDNÍ...
V listopadu městys zajistil dvě
školení první pomoci, první pro
obecní zaměstnance, zaměstnance
školy, zastupitele a hasiče. Druhé
ve spolupráci se spolkem TrojHáček
a paní Ilonou Loužeckou z ČČK pro
širokou veřejnost. Proč najednou dvě
školení takto za sebou? Již v prosinci
bude na budově ZŠ Havlíčkova Borová
připevněn AED defibrilátor, který
může zachránit život třeba právě vám.
Díky soutěži Obec přátelská
seniorům se nám podařilo tento
profesionální
přístroj
zakoupit.
Je to vlastně takový malý doktor
v krabičce, jak toto zařízení nazvala

paní Ilona Loužecká. A v čem tkví
jeho kvality? V rámci toho, jak se
svět za poslední desítky let zrychlil,
jak doba neúprosně tlačí na výkony,
tak i naše těla začínají „stávkovat“.
Mnoho případů, kdy člověk skončí
v bezvědomí, už nejsou jen pouhé
zástavy srdce, při kterých stačí zavolat
záchrannou službu a poskytnout
první pomoc. Dnes se hodně objevují
zástavy srdce s fibrilací, kde pouhá
masáž srdce nestačí! A proto je zde
tento malý doktor v krabičce. Díky
němu jsme schopni život zachránit
do příjezdu záchranné služby. Je to
přístroj, který vás intuitivně vede, říká,

zda masáž srdce provádíte správně, a
v případě fibrilací vám řekne: Pozor, je
potřeba dát výboj. Právě tento výboj
může zachránit lidský život!
Když jsme se rozhodovali, co
z vyhraných peněz pořídit, zeptali
jsme se i vás. Většina odpovědí
ukazovala na AED defibrilátor a
my jsme rádi, že i vy vnímáte jeho
důležitost. Naším přáním je, abychom
ho nemuseli nikdy potřebovat...a
pokud ano, aby dokázal zachránit
lidský život. Děkujeme za váš zájem o
školení první pomoci a přejeme vám
s příchodem svátků vánočních, abyste
je prožili v poklidu se svojí rodinou a
alespoň na chvíli se zastavili a užili si
tento čas!
Jana Pavlasová

RESTAURACE U JANA ŽIŽKY
V PŘIBYSLAVI PŘIJME
SERVÍRKU NA HPP.
INFORMACE NA ČÍSLE
603 559 594
NEBO PŘÍMO V RESTAURACI.
Školení první pomoci a seznámení s AED a jeho fungováním. Foto: Linda Burianová
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ČINNOST JSDHO HAVLÍČKOVA BOROVÁ V ROCE 2019

Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů obce Havlíčkova Borová je
jednotka požární ochrany (JPO), která
je zřizována městysem na základě
§29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o
požární ochraně. Jednotka má územní
působnost a je zařazena do požárního
poplachového
plánu.
Územní
působnost znamená, že jednotka
zasahuje i mimo katastr obce.
Dále je naše jednotka předurčena
na určité činnosti, jakými jsou
například likvidace obtížného hmyzu,
odstranění popadaných stromů
atd. V letošním roce byl městysem
zakoupen AED (Automatizovaný
Externí Defibrilátor). Většina členů
JPO byla již na AED proškolena a
zbývající členové budou doškoleni
v nejbližší době. Rádi bychom, aby
byla jednotka předurčena právě pro
použití defibrilátoru.
JSDHO má 21 členů. Je tvořena
velitelem jednotky, třemi veliteli
družstev, pěti strojníky a dvanácti
hasiči. V jednotce je od letošního
roku 15 nositelů dýchací techniky
a čtyři pilaři. V příštím roce bychom

vyjížděla jednotka k úniku nebezpečné
látky a jeden výjezd byl klasifikován
rádi navýšili počet strojníků a nositelů jako planý poplach.
dýchací techniky. Členové jednotky
Členové jednotky se také letos
vykonávají službu bezplatně.
zúčastnili potřebných odborných
Výjezdová jednotka zasahovala školení a zdravotních prohlídek,
k 20. 11. 2019 u 42 událostí. Největší aby dál mohli vykonávat službu ve
část, 37 výjezdů, tvořily technické výjezdové jednotce.
pomoci. Ve výčtu nejčastějších
Závěrem děkuji členům výjezdové
událostí
nechyběla
likvidace jednotky za jejich práci v jednotce,
obtížného hmyzu, odstranění stromů obci Havlíčkova Borová děkuji za
z komunikací, oplach komunikace, spolupráci a za materiální a finanční
čerpání vody a v letošním roce opět podporu a přeji nám všem, aby
dovoz vody do vodojemu. K požáru mimořádných událostí bylo v příštím
vyjížděla jednotka dvakrát. V důsledku roce co nejméně.
nastalého sucha se pokaždé jednalo
o požáry polního a lesního porostu.
Michal Fišer,
Škoda na majetku přesáhla 200 tisíc
velitel JSDHO Havlíčkova Borová
korun
a
uchráněno
Výbor SDH Havlíčkova Borová
bylo
za
1
milion
srdečně zve své členy na
korun. Při
VOLEBNÍ VALNOU HROMADU,
tě c hto
požárech
která se uskuteční 28. prosince 2019
n i k d o
nezemřel
v hasičské zbrojnici.
ani nebyl
Začátek v 18:00 hod.
zraněn.
Dvakrát

ROK SE S ROKEM SEŠEL A VODY UTEKLO JAK
V RYBNÍCE, TAK I V ŘECE STEJNĚ
Čas. Dokážeme ho změřit, ale nikoli zastavit. S přicházejícím prosincem a
adventem čekáme na Ladovskou zimu, omrzlé tváře a hlavně Vánoce. Dobu,
kdy bychom měli zastavit, sednout si s rodinou, přáteli, užít si těch společných
chvil, nehonit se za něčím, co nic neznamená, protože tento čas máme jen jednou. Zastavme se a žijme tím vším, co máme kolem sebe! Jen Vy sami a Vaše
rodina jsou motory, které neznají hranice. Vše, o čem dnes sníte, zítra můžete
uskutečnit. Náš jeden společný sen byl TrojHáček a dnes jím žijeme nejen my,
ale i spousta přátel okolo.
Přejeme všem krásné Vánoce plné dárků, které se nedají koupit, pohody,
kterou stačí jen nasát, úsměvů, které jsou potřeba rozdat a srdcí, jež můžeme
kolem zahřát. Buďte zdraví a šťastní, vězte, že smích léčí a někdy je to ten nejhezčí dárek.
za Spolek TrojHáček Luboš Havlíček

CO SE DĚLO BĚHEM ROKU U ZAHRÁDKÁŘŮ
Český zahrádkářský svaz Havlíčkova Borová je malá organizace s 20 členy
převážně důchodového věku. V moštárně jsme provedli drobné opravy lisu
na ovoce. V září jsme předvedli předškolákům, jak se vyrábí ovocný mošt.
Kvůli neúrodě jablek bylo moštování zkráceno, moštovalo se od 6. září do
4. října a pro 39 moštujících bylo vyrobeno 781 l moštu.
Karel Sobotka

NOVÉ VOLBY U CHOVATELŮ

VÁNOČNÍ PROVOZ
MĚSTYSE
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
23. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
2. 1. 2020
3. 1. 2020

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu k
31. 10. 2019

BÚ Česká spořitelna

3 454 106,80

Fond rozvoje bydlení ČS

468 721,27

ČSOB Municipální konto

932 620,39

ČSOB Spořící účet

Jaroslav Nejedlý

21 103,04

ČNB Účet dotace

4 683 151,19

Fond vodovody

1 106 446,00

Fond kanalizace

1 720 150,00

CELKEM

V místním spolku Chovatelů poštovních holubů proběhly 6. října volby.
Předsedou je Jaroslav Nejedlý, členové výboru pak jsou Ludmila Fikarová,
Jaroslav Kalenda, Josef Šidlák a Václav Tománek. Revizní komise působí ve
složení předseda - Jaroslav Strašil, členové - Ondřej Fikar a Milan Chvojka.

7 - 11
ZAVŘENO
7 - 11
ZAVŘENO
7 - 11
7 - 11

12 386 298,69
Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období říjen - největší příjem - dotace
pro ZŠ od Kraje Vysočina ve výši 576.597 Kč
Za období říjen - největší výdaj - práce na
ČOV ve výši 2.993.311,36 Kč
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
7. 12.
2019

14:00
sobota

SETKÁNÍ SENIORŮ,
pozvánka str. 14

14. 12.
2019

18:00
sobota

VÁNOČNÍ KONCERT,
pozvánka str. 2

15. 12.
2019
17. 12.
2019

13:30
neděle
15:00
úterý

VÁNOČNÍ BESÍDKA,
v sokolovně, pozvánka str. 2
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA,
v mateřské škole, pozvánka str. 15

17. 12.
2019

17:00
úterý
13:00
pátek
17:00
pondělí
8:00
sobota
18:00
sobota
20:00
sobota
13:00
úterý
20:00
sobota
20:00
sobota

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE,
pozvánka str. 2

20. 12.
2019
23. 12.
2019
28. 12.
2019
28. 12
2019
28. 12.
2019
31. 12.
2019
11. 1.
2020
1. 2.
2020

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V MUZEU,
pozvánka str. 15
ŽIVÝ BETLÉM,
pozvánka str. 15
MÍČOVÝ SEDMIBOJ,
sokolovna
VALNÁ HROMADA SDH,
pozvánka str. 13
OBECNÍ PLES OUDOLEŇ,
pozvánka str. 2
SILVESTROVSKÝ VÝBĚH BOROVSKÉ DESÍTKY,
pozvánka str. 15
MYSLIVECKÝ PLES,
pozvánka str. 15
HASIČSKÝ PLES,
pozvánka str. 15

PROSINEC 2019

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE, PODĚKOVÁNÍ, to vše patří do společenského okénka, které však v Borovských
listech dosud chybělo. Rádi bychom
to napravili a dali lidem v obci příležitost připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí podobná
rubrika vychází a lidé jejím prostřednictvím popřejí mamince či tatínkovi
k jubileu, manžel/manželka zavzpomíná na svého zesnulého partnera,
rodiče se pochlubí narozením dítěte.
To vše může v rubrice být, a třeba
i s fotografií. Zveřejnění je zdarma. Máte-li zájem, pište nám na
redakcni.rada.hb@gmail.com nebo
se zastavte na úřadu městyse osobně.

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Přijměte pozvání na hudebně scénické představení na motivy České mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání chotěbořského pěveckého sboru
Doubravan, divadelního spolku SCHOD a Východočeského akademického
sboru. Uskuteční se v sobotu 14. prosince od 18 hodin v sokolovně v Havlíčkově
Borové. Toto autorské představení mělo před rokem velmi úspěšnou premiéru.
Vypráví o narození Ježíška v Betlémě a poutnících, kteří se za ním vydávají, aby
se mu poklonili a přinesli mu své dárky. V hlavních rolích účinkují Milan Knob,
Jiří Peterka a Jan Venc. Představení režíruje Dagmar Kozubová, diriguje Jakub
Pikla. Plakát najdete na str. 2
(red)

SILVESTROVSKÝ VÝBĚH BOROVSKÉ DESÍTKY
Zveme běžce i další zájemce na společný Silvestrovský výběh Borovské desítky. Naposledy si v letošním roce
proběhneme pohodovým tempem trasu závodu a poté posedíme nad skleničkou něčeho dobrého v klubovně
hasičské zbrojnice, kde si můžete před během i nechat věci na převlečení. Vítání jsou všichni bez rozdílu výkonnosti.
Vybíháme 31. prosince ve 14 hodin z náměstí. Kdo si netroufne na běh, může se přidat k pěší skupince o hodinu
dříve.
Organizační tým Borovské desítky

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2019
7. - 8.12.
14. - 15.12.
21. - 22.12.
24. - 26.12.
28. - 29.12., 1.1.

Lánová Milena, Na Rozcestí 82, Ždírec n.D., tel: 569 694 639
Denby Štepánka, Humpolecká 244, Havl. Brod, tel: 569 426 107
Ulybinová Kateřina, Husovo nám. 12, Ledeč n.S., tel: 569 722 318
NEOBSAZENO
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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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES,
který se koná 1. února 2020
v místní sokolovně.
Hraje kapela FORTUNA.
Začátek ve 20:00.
Na Vaší účast se těší
pořadatelé.
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Darované dýně jsme využili k tvořivým hrám. Foto: MŠ

Svatý Martin přinesl dětem do školky podkovičky a rohlíčky. Foto: MŠ

Svatomartinský průvod světýlek ke kostelu. Foto: ZŠ

Discgolfový turnaj se vydařil. Foto: ZŠ

Na závěr sezóny se mladší přípravka zúčastnila velkého turnaje O pohár Děti z mysliveckého kroužku si pochutnávají na polévce z kotlíku.
Tomáše Součka v Havlíčkově Brodě. Foto: Jakub Janáček
Foto: Tomáš Janáček

Letos se nás na Svatomartinském průvodu sešlo neskutečně moc a
Jedno z nově instalovaných odpočinkových míst, tohle směrem k Mantě. my za Trojháček znovu děkujeme Martinu na bílém koni v podání Tomáše Strnada. Foto: Linda Burianová
Foto: Linda Burianová
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