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Vzpomínka na doktora
Sajferta, str. 6

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!

KARNEVAL

Jako každý rok, tak i letos
patřilo druhé únorové odpoledne
dětem. Tentokrát se ale karneval
pojil s velikou změnou, protože
Havlíčkova Borová hostila pořadatele
Karnevalové mašinky, kterým byl
Kraj Vysočina. Ten si vybral naši

Tak trochu jiné cvičení,
str. 12

Beseda o změně klimatu,
str. 15

Velikonoční pozvání,
str. 15

První březnovou sobotu prošel městysem masopustní průvod. Foto: Linda Burianová

obec jako hned první zastávku na
svém putování krajem a byl také tím,
kdo vzal veškeré náklady spojené
s organizací na sebe. Díky tomu si mohly
děti užít spoustu dárečků a atrakcí
včetně vystoupení Milana Řezníčka
z Hitrádia Vysočina či skupiny Maxim
Turbulenc. Občerstvení zajištovali naši
fotbalisté z TJ Sokol Havlíčkova Borová
a zisk, který byl přes 14 tisíc, poputuje
na zázemí pro nejmenší fotbalisty.

Vážím si práce všech pořadatelů a chci
jim tímto poděkovat, že si našli čas
a zvládli velkou účast nejen místních,
ale i hostů z širokého okolí.

POŠTA

Městys má již nějakou dobu tak
zvanou Poštu partner. Byla to jediná
možnost, jak u nás zajistit fungování
pošty, což obnáší i to, že pracovník na
poště je obecním zaměstnancem.

...pokračování na str. 3
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OBRAZEM

KARNEVAL S MAŠINKOU KRAJE VYSOČINA V HAVLÍČKOBOROVSKÉ SOKOLOVNĚ

Karneval Kraje Vysočina v Havlíčkově Borové. Foto na této straně: Milan Šustr
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Musíme řešit zástupy při vybírání
řádné dovolené. Naše pracovnice
úřadu mají každá patnáct dní staré
dovolené a byli jsme nuceni najít
vhodný zástup na poštu, aby si tam
mohla pracovnice vybrat dovolenou.
Oslovili jsme paní Ivu Nejedlou, která
dříve pracovala na úřadu městyse,
a vážím si, že naší prosbu o výpomoc
vyslyšela. Je příjemné zjišťovat, kolik
zde máme aktivních spoluobčanů
v důchodovém věku, kteří se chtějí
zapojit, a náš úkol by měl být vytvářet
jim pro to vhodné podmínky.

SVOZ TŘÍDĚNÝCH SLOŽEK
ODPADU

Průzkum byl ukončen a čísla jsou
následující: Celkem se sešlo 201
kladně vyplněných dotazníků. Pro
NÁDOBY 240L bylo 161 domácností
a PYTLE 120L zvolilo 40 domácností.
Považuji za úspěch tak vysoký počet
předaných dotazníků. O případném
novém systému svozu se bude
diskutovat na valné hromadě Svazku
obcí Přibyslavska. Pokud se najde více
obcí, které budou chtít tento systém
svozu zavést, proběhne ještě letos
výběrové řízení na dodavatele služeb
svozu tříděných složek a komunálního

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
ODEČET VODNÉHO
A KONTROLA VODOMĚRŮ

Vážení spoluobčané, jak jsme vás
již dříve informovali, proběhne první
týden v dubnu odečet vodného a
kontrola vodoměrů. Tuto kontrolu
budou
provádět
zaměstnanci
městyse. Během kontroly bychom
rádi zmapovali stav vodoměrů a v
návaznosti na tuto kontrolu začali
opět s výměnou části vodoměrů.
Naším cílem je během pěti let
vyměnit všechny vodoměry v obci.
Dalším cílem je vrátit se k dříve
zavedenému
způsobu
odečtu
vodoměrů. Odečty probíhají na jaře
a na podzim. Jarní odečet provedou
naši zaměstnanci a podzimní odečet
provedou sami občané. Touto
cestou bych chtěl všechny občany
poprosit o spolupráci při kontrolách
vodoměrů.

odpadu. Nejoptimističtější odhad je,
že by se systém spustil 1. 1. 2020, ale
záleží především na našich sousedních
obcích a městu Přibyslav.

LYŽAŘSKÉ TRASY

Minulé zimy se nevyznačovaly právě
velkou sněhovou nadílkou, ale i tak se
občas povedlo „najet“ běžkařské trasy.
Tuto službu zajišťuje město Ždírec nad
Doubravou a finančně se podílí některé
obce ze Svazku obcí Podoubraví.
Městys Havlíčkova Borová v roce 2018
(za zimu 2017/2018) zaplatil za tyto
služby zhruba 6000 korun. Bohužel
letos se stalo, že den stará stopa přes
průsmyk, kde hospodaří Lesní družstvo
obcí Přibyslavska a je to jediná spojka
na systém tras v CHKO Žďárské vrchy,
byla vyhrnuta. Je to škoda a je třeba
příště lépe zjistit a sladit potřeby LDO
a najíždění běžkařských tras tak, aby
zde nedocházelo ke zbytečnému
plýtvání
finančními
prostředky.
Bohužel potom někteří běžkaři volí
cestu lesem a mohou neúmyslně
poškozovat nejmladší porosty.

FINANČNÍ VÝBOR

Jen málokdo má jasnou představu,
co finanční výbor řeší a s čím se musí
potýkat. Finanční výbor je poradní
a kontrolní pojistkou zastupitelstva,

PRÁVNÍ PŘEDPIS

V souvislosti s plánovanou
kontrolou
vodoměrů
vyvstává
otázka, zda mají zaměstnanci
městyse právo vstupovat do obydlí
občanů. Existuje hned několik
právních předpisů, které tuto
kontrolu
umožňují.
Povinnost
umožnit přístup k měřícím zařízením
energie a vody obsahují již samotné
zákony týkající se právní úpravy
v energetickém odvětví či v odvětví
dodávek a odběrů vody. Konkrétně
se jedná o zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických
odvětvích (dále jen energetický
zákon) a zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu (dále jen zákon
o vodovodech a kanalizacích).
V zákoně č. 274/2001 Sb. v § 17
nalezneme, že odběratel je povinen
umožnit provozovateli přístup
k vodoměru, chránit vodoměr
před poškozením a bez zbytečného
odkladu oznámit provozovateli
závady v měření. Jakýkoliv zásah
do vodoměru bez souhlasu
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která prověřuje finanční toky městyse.
Dostává úkoly od zastupitelstva
a jemu také doporučuje svá stanoviska
ke konkrétním problémům a řešeným
záležitostem. Za čtyři měsíce svého
působení v novém volebním období
měl výbor pět schůzek, řešil nespočet
dotazů ode mne jako starosty,
byl několikrát pověřen zastupiteli
k prověření stávajících smluv. Všechny
kontroly smluv a finančních toků
řešil vždy na základě pověření a vždy
k němu přistoupil s největší mírou
zodpovědnosti a profesionálním
přístupem. O to víc mne mrzí, když
členové finančního výboru narazí
na zeď neochoty od bývalého pana
starosty, která eskalovala v diskuzi na
posledním zastupitelstvu 14. února.
Snažím se být nestranný. Vyzval
jsem všechny k lepší spolupráci
a bývalého pana starostu k většímu
pochopení toho, oč tu jde. Jde
o finance nás všech a jako bývalý
jednatel právnického subjektu má
zodpovědnost nejen po dobu výkonu
své funkce, ale i po jejím skončení. Kdo
jiný by měl být profesionál za každé
situace než právě starosta? Věřím, že
čas otupí názorové hrany a finanční
výbor neztratí nic ze svého pracovního
nasazení.
Přemysl Tonar, starosta

provozovatele
je
nepřípustný
a provozovatel má právo jednotlivé
části vodoměru zajistit proti
neoprávněné manipulaci.
Věřím, že vše proběhne bez
vážných problémů a nebude potřeba
ohánět se zákony.

Ing. Josef Nevole, místostarosta

Městys Havlíčkova Borová vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
PRŮVODCE V PAMÁTNÍKU

KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO.
Požadujeme:
- min SŠ vzdělání, bezúhonnost,
aktivní znalost práce na PC
- znalost knihovního zákona
č. 257/2001 Sb. a zákona o ochraně
sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb.
- organizační schopnosti, aktivní
a samostatný přístup k práci
- schopnost dobré komunikace
a jednání s lidmi, jazykové znalosti
- vstřícnost k dalšímu vzdělávání

Životopis zasílejte na adresu
úřadu městyse
do 22. března 2019 do 12 hod.
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Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 4. 2. 2019
Omluveni: Ing. Aleš Uttendorfský, Ing. Jaroslav Blažek,
Ing. Josef Nevole
Starosta informoval, že z každého jednání zastupitelstva
městyse vždy byl a bude pořizován zvukový záznam pro
účely zápisu.
ZM schválilo usnesení z minulého jednání (11-0-1, Ing.
Karel Šmíd) a program jednání. 12-0-0
ZM pověřuje finanční výbor, aby zjistil, zda byl městysi
uhrazen rozdíl mezi původní dotací z Operačního
programu životního prostředí na akci Teplovod, která

byla původně 7.986.733,- Kč, ale z důvodu pochybení ve
výběrovém řízení byla snížena na částku 7.188.059,- Kč.
12-0-0
ZM schvaluje zadat advokátní kanceláři KVB zpracování
právního stanoviska k problematice dobudování další
přípojky k teplovodu. Ta byla zbudována nad rámec
projektové dokumentace, kterou schválil poskytovatel
dotace. Právní stanovisko se má zabývat především tím,
zda je či není ohroženo dodržení dotačních podmínek.
12-0-0
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 2. 2019
Omluveni: Ing. Jaroslav Blažek, Jiří Halama, Michaela
Chlubnová, DiS.
ZM schválilo opravu usnesení č. 17/11/2018
o měsíčních odměnách neuvolněným členům
zastupitelstva. Starosta navrhl nová usnesení
o odměnách členům zastupitelstva, členům rady,
předsedům výborů nebo komise rady a členům výborů
a komise, a místostarostovi na základě auditu z Kraje
Vysočina. Původně byly částky napsané všechny
v jednom usnesení, nyní pro každou funkci zvlášť
a s doplněním zákonných norem a účinnosti. Jednotlivé
schválené částky odměn se neměnily.
Například v případě člena zastupitelstva zní usnesení
takto: Zastupitelstvo městyse schvaluje, ve smyslu
ustanovení § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením nařízení vlády č. 318/2017 Sb., včetně
příloh a ve znění pozdějších předpisů (dále nařízení vlády
o výši odměn členů zastupitelstev), měsíční odměnu
pro neuvolněné členy Zastupitelstva, kterým nenáleží
odměna vyšší dle § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 266 Kč,
a to s účinností od 05. 11. 2018. 12-0-0
ZM schválilo program jednání rozšířený o dva body:
výběr zástupce do společenství vlastníků pro dům na
Drahotíně, a schválení podání žádosti v rámci programu
Oranžová stuha. 12-0-0
ZM schválilo komisi, která bude fungovat při
obnovovacích pracích na katastrálním operátu. Letos
bude katastrální úřad provádět obnovu operátu
a městys byl požádán o sestavení komise pro zjišťování
hranic. Členy je: Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Jiří
Geist a Michal Pavlas. 12-0-0
ZM schválilo výběrovou komisi, která má prověřit,
zda by městys využil manipulátor, který je možný
pořídit až s 50 % dotací. Starosta oslovil několik
firem a seznámil zastupitele s nabídkami. Zastupitelé
diskutovali o potřebě techniky, o možnostech
prodat nevyužívanou techniku. Členy komise je:
Přemysl Tonar, Ing. Josef Nevole, Ladislav Hájek,
Ing. Karel Šmíd a Ing. Karel Tonar. 12-0-0
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy s Ludmilou B. Jde
o nákup části parcely p. č. 337 v katastrálním území Peršíkov
o výměře 1518 m2 za cenu 50,- Kč/m2, a dále schválilo odkup
zrušeného vodního díla, celkem za 134.900,- Kč. 12-0-0
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ZM schválilo delegování zástupce do Společenství
vlastníků pro dům Drahotín 345. Je jím starosta Přemysl
Tonar. 11-0-1 (Přemysl Tonar)
ZM schválilo podání žádosti v rámci programu Oranžová
stuha. Starosta navrhl zafinancovat rekonstrukci
veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu. Ing. Aleš
Uttendorfský navrhoval použít finance na výstavbu nových
rodinných parcel, ale výzva k podání žádostí byla uzavřena
5. 2., a nebylo možné požádat, protože nebyl písemný
příslib Havlíčkova Borová Zemědělská a. s., že uvolní
pozemky pro stavbu parcel. Tento dokument přitom mohl
být v minulém roce kdykoli vyhotoven, neboť se vztahoval
k akci, kterou připravoval ještě bývalý starosta Ing. Aleš
Uttendorfský. Starosta Přemysl Tonar informoval, že
o dotaci na parcely bude městys žádat koncem roku 2019.
Dále oznámil, že na projektu rekonstrukce a modernizace
veřejného osvětlení pracuje pan Zvolánek z Oudoleně,
žádost zajistí IPI s.r.o. Žďár nad Sázavou. 12-0-0
Různé:
David Burian vyzval Ing. Aleše Uttendorského k lepší
spolupráci s finančním výborem. Zajímal ho způsob
výpočtu návratnosti investice do teplovodu, která
zřejmě bude kvůli ponížení dotace o více než 800 tisíc
korun jiná. Dále ho zajímal mechanismus tvorby ceny
elektrické energie dodávané Havlíčkovou Borovou
zemědělskou a. s. Ing. Aleš Uttendorfský mu odmítl
informace k oběma záležitostem poskytnout. Rada
městyse bude pověřena zjištěním, zda a na kom je
možné uplatnit 800 tisíc korun.
David Burian se ptal, zda se volné byty nabízí k prodeji.
Starosta vysvětlil, že byly vymalovány, budou nafoceny
a nabídnuty.
Starosta Přemysl Tonar informoval, že k 28. 2. budou
uvolněny pozemky ke stavbě nových rodinných domů.
Bc. Hana Tonarová se ptala na fungování mateřské školy
o prázdninách, aby rodiče dostali informace co nejdříve.
Bude to předmětem jednání rady městyse.
Zdeněk Štěpán se ptal na nájemné u lékařů, zda už došlo
k úpravě. Ceny bude řešit rada městyse, ceny nájmů
budou výstupem jednání finačního výboru.
Další zastupitelstvo se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 2019.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 12. 2. 2019

Rada byla kompletní, hosté:
Ing. Aleš Málek, Ladislav Hájek

RM schvaluje podání žádosti
o uvolnění pozemků p. č. 4055/1,
4055/2, 4055/3, 4055/4, 4055/5,
4055/6, 4122/2, 4122/3, 4271/2
v katastrálním území Havlíčkova
Borová. Na těchto pozemcích by
měly vzniknout nové stavební
parcely v ulici Polní. 5-0-0
RM schvaluje žádost o vyjádření
ke stavebnímu povolení na stavbu

garáže na pozemku p. č. 2436/29
v Havlíčkově Borové. 5-0-0
RM schvaluje Smlouvu o dílo
s firmou Svět oken na výrobu
a montáž vchodových plastových
dveří do sklepa městyse. Cena díla
včetně dopravy a montáže činí
21.708,- Kč bez DPH. 5-0-0
RM neschvaluje žádost o přidělení
bytu Milanu S. v domě čp. 110, a to
proto, že tam není nyní žádný byt
volný. 5-0-0

RM bere na vědomí územní souhlas
s umístěním stavby v Železných
Horkách. Jde o plisku pro optiku,
o níž jsme v BL již několikrát psali.
RM bere na vědomí vyrozumění
o zápisu změn do živnostenského
rejstříku – změna statutárního
zástupce. Znamená to, že jako
statutární zástupce byl vyškrtnut
Ing. Aleš Uttendorfský a zapsán
Přemysl Tonar.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 20. 2. 2019
Rada byla kompletní,
Mgr. Martina Brychtová

hosté:

městyse, kteří dosud neměli stejné
podmínky a nájemné. 4-0-0

RM pověřuje finanční výbor
k podání stanoviska na Organizační
řád školy a Zřizovací listinu. 5-0-0

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 26. 1. 2017 na dobu
určitou do 30. 4. 2019 v bytovém
domě čp. 110. Jde o prodloužení
nájmu jednomu z nájemníků. 4-0-0

Odešel Ing. Josef Nevole.
RM schvaluje výběrovou komisi
na pracovníka muzea ve složení:
členové Rady městyse, Bc. Hana
Tonarová, Bc. Jakub Janáček. 4-0-0
RM schvaluje nájemné v čp. 278
ve výši 113,-Kč/m2 s účinností od
1. 1. 2019. Jde o nájemné lékařů
a dalších nájemců v budově

Z ÚŘADU MĚSTYSE
MÍSTNÍ POPLATKY

Jako každý rok i letos upozorňujeme občany, že do konce dubna 2019 je splatný poplatek za psa
a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. I letos můžete
využít možnosti zaplatit komunální
odpad ve dvou splátkách, tedy polovinu částky do 30. 4., druhou část pak
do 30. 10. Poplatek za psa se nezměnil
a činí 200 Kč/pes. Sáčky na psí exkrementy obdržíte na úřadu městyse
a platí-te li bankovním převodem, nezapomeňte si je vyzvednout. Poplatek
za odvoz komunálního odpadu činí
400 Kč za osobu, v případě chalupářů
400 Kč za číslo popisné. Oba poplatky
můžete uhradit buď osobně na úřadu
městyse nebo bankovním převodem
- údaje k platbě vám rádi sdělíme.

STAV VODOMĚRŮ

Dále vás žádáme o součinnost při
kontrole stavu vodoměrů, která proběhne v prvním dubnovém týdnu.

RM schvaluje příspěvek na obnovu
výpůjčního fondu ve výši 2.000,Kč pro Krajskou knihovnu Vysočiny
Havlíčkův Brod. Jde o každoroční
příspěvek. 4-0-0

RM schvaluje žádost o pokácení
dřevin na pozemku p. č. 4203 v k. ú.
Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje nabídku firmy IPI s.r.o.
Žďár nad Sázavou na poskytování
poradenských služeb v rámci
projektu „Oranžová stuha Havlíčkova
Borová – veřejné osvětlení“. 4-0-0
RM neschvaluje inzerci v omalovánkách Bezpečně na silnici. 4-0-0

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

RM schvaluje žádost o pokácení
dřevin na pozemku p. č. 316/34
v k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0

Zápisy z jednání zastupitelstva i rady jsou
zveřejněny na úřední desce na adrese
www.havlickovaborova.cz

Vodné a stočné můžete uhradit hotově či bezhotovostním převodem na
účet městyse číslo 1122777349/0800.
Detaily k platbě (variabilní symbol,
částka) Vám sdělíme. Cena vodného
činí 28 Kč, cena stočného 26 Kč.

Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě
bude pracovat v rozšířených úředních
hodinách:
• 25. 3 – 29. 3. 2019, 8:00 – 17:00 hod.
• 1. 4. 2019, v čase 8:00 – 18:00 hod.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Počínaje 1. 4. bude společnost AVE
svážet komunální odpad opět jednou
za 14 dní.

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU

Přiznání k dani z příjmů za rok
2018 jsou poplatníci povinni podat
do data 1. 4. 2019. Územní pracoviště

I letos můžete svá přiznání
k dani z příjmů za rok 2018 podat
v zasedací místnosti MÚ Přibyslav,
kde pracovníci havlíčkobrodského územního pracoviště budou
k dispozici, a to v následujících dnech:
• 18. 3. 2019, v čase 13.30 – 17.00 hod.
• 27. 3. 2019, v čase 13.30 – 17.00 hod.
úřad městyse

BANKOVNÍ ÚČTY Městys Havlíčkova Borová
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká spořitelna
Fond rozvoje bydlení ČS
ČSOB Municipální konto
ČSOB Spořící účet
ČNB Účet dotace
Fond vodovody a kanalizace

CELKEM

zůstatek k 31. 1. 2019

3 568 062,30
421 009,32
21 099,86
443 842,96
1 131 014,19
2 159 196,00
7 744 224,63

Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

Největší PŘÍJEM
za měsíc leden:
= daň z přidané
hodnoty ve výši
643 096 Kč.
Největší VÝDAJ
za měsíc leden:
= úhrada DPH za
IV. čtvrtletí 2018
ve výši 97 817 Kč.
Magda Hošáková,
ekonom městyse
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BŘEZEN 2019
Krajská knihovna Vysočiny se sídlem
v Havlíčkově Brodě. Ta funguje jako
příspěvková organizace Kraje Vysočina. Vlastně už od vzniku kraje jim
slibujeme novou budovu. Za ty roky
vzniklo více projektů a proběhlo mnoho jednání. Jsem rád, že se ledy hnuly
a výstavba nových prostor v lokalitě
Ostrov už začala a do roku 2020 by
nová krajská knihovna měla být uživatelům k dispozici. Celková cena za
stavební práce má činit cca 172 mil.
Kč, náklady na vnitřní vybavení asi 29
milionů. Můžeme se těšit na opravdu
moderní krásnou knihovnu.
Léta je samozřejmostí, že se
v knihovnách nejen půjčují knihy
a další novodobé nosiče umění a poznání, ale jsou v nich připravovány
přednášky, výstavy, besedy. Oblíbená
jsou i setkání čtenářů – zvláště těch
malých – na akcích jako je např. „Noc
v knihovně“. Knihovníci (většinou
ženy) jsou pro svou práci nadšenci
a svým vztahem ke knihám a kultuře
obecně umí potěšit a motivovat i své
okolí. Přeji jim, aby stále s chutí udržovali pověst našeho národa jako společnosti vnímající a šířící dobrá slova,
poznání a vůbec kulturní hodnoty.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO HEJTMANA

Pamatuji dobu s budovami, výklady
a nástěnkami plnými hesel. Jako například „Se Sovětským svazem na
věčné časy“ nebo „Úkoly XIV. sjezdu
splníme“. A podobně. Tyto fráze dnes
zmizely, místo nich jsme zaplaveni horami reklam všeho druhu. Často stejně lživými jako ty dřívější nesmyslné
politické výkřiky, které nikdo nebral
vážně. Dnes na nás zase útočí barevnými velikými písmeny hity jako „Zázračná léčba – za 7 dnů vás zbavíme
artrózy kloubů“ apod. Rozumní lidé
tomu nevěří stejně jako kdysi těm politickým blábolům.
Ve třetím měsíci se ale už kdysi
objevovalo motto, které mě jako jedno z mála nedráždilo. Březen – měsíc
knihy. Dnes si na ně vzpomenu nejen
v březnu. Různí amatérští prognostici předvídali v devadesátých letech,
že lidé už skoro nebudou číst. Že
knihy budou vycházet jen v malém
sortimentu a malých nákladech. Že
knihovny budou prázdné. Nestalo se.
Jen se neskutečně rozšířila nabídka
knih nejrůznějšího původu a žánrů.
Bez ideologických omezení a podtextů. Pořád jsme národem čtenářů.
Je to jedna z těch nemnoha věcí, na

něž můžeme být i ve srovnání se světem pyšní. Síť knihoven v naší zemi je
dokonce údajně nejhustší na světě.
V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 evidováno celkem 613 knihoven, z nichž
40 je profesionálních, 503 neprofesionálních (pracovní úvazek knihovníka do 15 hodin týdně) a 70 poboček
(z toho 61 poboček funguje jako neprofesionální knihovny v obcích, kde
ani není obecní úřad). Počet výpůjček
za kalendářní rok v našem kraji se přitom pohybuje kolem 3,3 milionů knih
nebo jiných nosičů. Knihovny na malých obcích jsou otevřené třeba jednou za týden v sobotu a knihy si tam
chodí půjčovat i chalupáři. Na mnoho
titulů jsou pořadníky, lidé se tam setkávají, často je to i náhrada za malé
venkovské prodejny, které z obcí mizí.
I to je ve světě ne zcela běžné a leckde
nám to závidějí.
Knihovny v bývalých okresních
městech přitom zajišťují poradenskou, konzultační činnost, vzdělávání
zaměstnanců knihoven, pořádání seminářů a porad pro všechny základní
knihovny v kraji, nakupují a zpracovávají nové knihy, tvoří a distribuují výměnné soubory a i v jiných směrech
pomáhají základním knihovnám. Dominantním činitelem v tom směru je

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

LESOPARK, ORDINACE V KOUPELNĚ I POPELNICE.
VZPOMÍNKY NA MUDR. MILOŠE SAJFERTA.
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OSOBNOSTI Z OBCE
Jednou z mých prvních dětských
vzpomínek na Borovou je drak.
V dětských očích zlověstná dračí hlava, která ale nechrlí oheň, nýbrž vodu.
V malém útržku, který pochází ještě
z doby před nástupem do školky, toho
není mnoho. Ale onen chrlič, který
z okapu vypouští vodu, jsem pak už
pokaždé pozorně sledoval a dům naproti škole mi natrvalo utkvěl v paměti.
Kde je „u Sajfertů“, to ví každý.
Nejen lidé z Borové, ale i mnozí
přespolní. Stejně jako třeba ví, kde
je Sajfertův buk. Ale jak se tu MUDr.
Miloš Sajfert se svojí chotí vlastně
objevil a co ho sem přivedlo? Vždyť
optikou dnešních dní viděno jsou
v Borové Sajfertovi snad odjakživa….
Nejsou. Uznávaný doktor z Chotěboře (mimochodem 14. ledna
uplynulo 103 let od jeho narození)
si zdejší kraj jako vášnivý myslivec
a milovník i ochránce přírody ve
svém srdci natrvalo zamiloval, už
když v šedesátých letech jezdil k Ja-

Z archivu rodiny Sajfertových

náčkům do peršíkovské hájenky za
úplňku na čekanou.
„Jezdili jsme sem velmi často.
Tak rádi jsme si povídali s hajným Janáčkem a jeho paní. Přátelili jsme se
s doktorem Rychnovským. Když se
pak po čase objevila možnost zakoupit náš dnešní dům, neváhali jsme,“
vzpomíná Blanka Sajfertová u stolu
v obývacím pokoji.

DŮM NA ZBOURÁNÍ

Dům na borovském náměstí
v roce 1970 od úřadů koupili a neodradil je ani jeho dezolátní stav.
„Nějaký čas tu s námi žila ještě bývalá služebná někdejších zesnulých
majitelů, kterou všichni v Borové
znali jako Rézinku. Spala v zadním
pokoji, neměla dlouho kam jít, objekt předtím totiž připadl státu. Spo-

BŘEZEN 2019
se na věc. Já mu dělala asistentku.
Pacienty jsme ošetřovali většinou
doma v koupelně. Ještě dnes, po
mnoha letech si na to spousta lidí
z obce vzpomene,“ směje se dcera
Miloše Sajferta Jolana.
Bohužel Miloš Sajfert si opraveného domu na náměstí dlouho neužil. Sedmého října 1986 zemřel na
infarkt. U košatého buku, který se
k nebi vypíná na rozcestí u Peršíkovské hájenky, stojí pomníček s upomínkovou destičkou. Tak, jak si sám
známý lékař přál, je po okolí rozprášen jeho popel. Miloš Sajfert se tak
navěky spojil se svým milovaným
krajem.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

lu s ní tam přespávaly i její slepičky
a po domě jsme pak porůznu nacházeli vajíčka. Až později se jí našlo náhradní bydlení v dnešním muzeu,“
říká paní Sajfertová. Opravu domu
manželům vymlouval snad každý,
protože byl prakticky před zhroucením. Ale noví majitelé se nedali odradit a s chutí se vrhli do oprav.
„Kdybyste to tu tehdy viděl. Lidé
nám říkali, že jsme blázni, přesto
jsme se do toho pustili. Pracem jsme
věnovali veškerý volný čas, každý víkend, každou dovolenou po deset
let. Pomáhali nám přátelé, manželovi se nabízeli i bývalí pacienti.
Vzpomínám na zedníka z Borové,
který nás stál deset korun na hodinu
a lahvinku rumu denně,“ usmívá se
nesmírně vitální dáma, která letos
oslaví devadesáté osmé narozeniny.
Manželé se pak do opraveného
domu natrvalo nastěhovali na sklonku roku 1979. A i když doktor Sajfert
i v důchodovém věku stále ještě operoval v Havlíčkově Brodě a ordinoval
i v Chotěboři, prakticky okamžitě se
zapojil do společenského života v Borové. Stal se zastupitelem, vedl kroužek mladých ochránců přírody.

VODA VHODNÁ I PRO KOJENCE

„Nechal třeba udělat rozbory pramenů za obcí a zjistili jsme, že je tu
vynikající voda, vhodná i pro kojence. Obec na jeho popud pak nechala vodu stáhnout až k vodárně, kde
z kohoutku teče dodnes,“ říká. Běžci na Borovské desítce, kteří si svěží
vody dychtivě lokají na občerstvovací stanici, si mohou vzpomenout…
Dnes je svoz odpadů v popelnicích naprosto běžnou záležitostí, ale
před čtyřiceti lety tomu tak nebylo.
Právě v osobě Miloše Sajferta hledejme původce dnešní neodmyslitelné služby. Nepořádek si každý
tehdy vozil kamsi za obec.

ROK 2018
V ČÍSLECH

„To pro nás, jako lidi, kteří se
přistěhovali z města, byl šok. Manžel však brzy zajistil u Technických
služeb v Chotěboři popelnice a jejich svoz. Jenže popelnice nechtěl
nejprve každý, vlastně takových lidí
v Borové zpočátku moc nebylo. Snad
deset nebo patnáct domácností. My
jsme si však koupili hned dvě. Když
ostatní lidé v obci viděli, jak je to pohodlné, začali si je za osmdesát korun kupovat také,“ usmívá se Blanka
Sajfertová.
Jméno jejího manžela nese i pečlivě udržovaný lesopark za jejich
domem. Ten doktor Sajfert založil
brzy poté, co koupil dům. Zasadil
zde mnoho druhů různých dřevin
a jeho pilná práce se v tomto klidném koutu Borové stále odráží.
Miloš Sajfert dokonce stál i za
prvním kontaktem mezi Havlíčkovou Borovou a městem Brixen
v Tyrolsku, kde kdysi ve vyhnanství
žil Karel Havlíček. V době hluboké
totality šlo jistě o zajímavý počin.
K prvnímu listu, který byl adresován
na brixenskou radnici, přiložil v roce
1986 i pohlednice a fotografie Borové. Odpovědi, která přišla po delší
době, se však již bohužel nedožil.

OŠETŘENÍ V KOUPELNĚ

Jak Blanka Sajfertová říká, ona
i manžel si Borovou i její obyvatele
zamilovali. „Byla tu spousta dobrých
lidí, pomáhali nám a my se snažili
pomáhat jim. Můj muž byl vyhledávanou osobou i kvůli své profesi.
Dostat se před lety k lékaři nebylo
jednoduché, a proto často ordinoval
i doma.“
Šití ran, základní ošetření zlomenin a podobně nebylo žádnou výjimečnou událostí.
„K tatínkovi chodili lidé na ošetření často. Mnohdy prostě vyšel ze
skleníku, vydesinfikoval si ruce a šlo

Jakub Janáček

JAK SE UZNÁVANÝ CHIRURG
SÁM OŠETŘOVAL BAHNEM
MUDr. Miloše Sajferta dobře znal
i František Janáček z Hluboké,
který pochází z Peršíkovské hájenky. „Byl to milionový člověk
a skvělý lékař. Jeho pacienti, kterým pomáhal, na něj nedali dopustit. Byl to také vášnivý myslivec, se
kterým jsme zažili mnoho příhod.
Kdysi jsme nedaleko Slavětína stavěli krmelec, který měl obhospodařovat právě on. Jednoho dne si sem
jel dělat jakési dokončovací práce a
na hlavu mu ze žebříku spadla sekera. Z rány crčela krev, a protože měl
pan Sajfert jet právě na noční službu do brodské nemocnice, chtěl se
nechat ošetřit tam. Jenže bylo třeba
zastavit krvácení, po ruce nebylo
nic jiného, a tak si tento skvělý lékař
na ránu namazal jíl z rozbahněné
cesty. Když pak přijel do nemocnice
s hlavou omazanou jílem a krví,
sestry se válely smíchy a kolegové lékaři jen kroutili hlavou, jak je
také možné ošetřovat zranění. Tahle historka se stala úplnou legendou,“ směje se i po letech Janáček.

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE KE DNI 31. 12. 2018

K 1. 1. 2018

947

Přistěhování

22

Narození

11

Odstěhování

-18

Úmrtí

-7

K 31. 12. 2018

955

ČÁST OBCE:
Havlíčkova Borová
Peršíkov
Železné Horky
CELKEM

OBČANÉ S TRVALÝM POBYTEM
CELKEM
Muži
Ženy
892
457
435
44
23
21
19
11
8
955
491
464
7

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

NOVINKY ZE ŠKOLY
Jestli to někde v naší obci opravdu
žije, pak je to určitě v naší škole.
Poslední dny měsíce ledna a během
února proběhlo mnoho zajímavých
akcí a naši žáci nás potěšili skvělými
vítězstvími i za hranicemi naší obce.
Milí čtenáři, posuďte sami tyto aktivity.
29. 1. Denisa Bruknerová (IX. tř.)
získala 1. místo na olympiádě
v českém jazyce v Havlíčkově Brodě
a v dubnu bude naši školu
reprezentovat v krajském kole.
Gratulujeme!
Konec ledna – bruslení u sokolovny,
sáňkování, bobové závody.
31. 1. Proběhlo slavnostní stužkování
žáků IX. třídy a pasování žáků V. třídy,
kteří budou od září žáky II. stupně.
31. 1. Veršobraní – školní kolo
recitační soutěže s těmito výsledky:
I. kategorie (2. a 3. roč.):
E. Blažková, A. Klimešová, T. Musilová
a M. Smejkalová,
II. kategorie (4. a 5. roč.):
E. Tonarová, K. Balcarová,
T. Holcmanová a D. Klimeš,
III. kategorie (6. a 7. roč.):
J. Zvolánek, L. Hájková a H. Vencová,
IV. kategorie (8. a 9. roč.):
Nela Bartušková, Pavel Neubauer
a Pavla Andresová.
Pochvala patří i žákům, kteří se
neumístili na „bedně“, ale recitovali
od srdce, často i s velkou trémou před
publikem.

ČÍSLO
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ROČNÍK

19

ŠKOLNÍ ROK

11. 2. Vyhlášeny výsledky čtenářské
soutěže o nejbohatší strom, plný
přečtených knížek – sedmáci porazili
šesťáky a vyhráli dort Čtenářovník.
13. 2. V okresním kole olympiády
v německém jazyce získala 3. místo
Nela Bartušková (IX. třída). Děkujeme
za reprezentaci naší školy.
13. 2. a 14. 2. Žáci 1. a 2. ročníku jeli
do kina v Krucemburku na pásmo
dětských kreslených pohádek.
14. 2. Recitační soutěž – okrskové kolo
v Havlíčkově Brodě: Pavel Neubauer
z osmičky obsadil fantastické 1. místo,
Lucie Hájková ze VII. třídy se umístila
na výborném 2. místě, oba postupují
do dalšího kola, tentokrát do Ledče
nad Sázavou.
15. 2. Žáci IX. třídy nezapomněli na
svátek sv. Valentýna. Všichni se mohli
zapojit do psaní dopisů a vzkazů pro
svoje kamarády (i učitele) a v pátek si
deváťáci zahráli na doručovatele.
15. 2. Do našeho pedagogického
sboru přibylo další “učitelské“ dítě
– kolegovi Kotrčovi se narodila dcera
Magdaléna. Přejeme jí i jejím rodičům
zdraví, radost a štěstí v životě.
22. 2. Děti čtou dětem – tentokrát
pověst O ševci a čertovi.
23. 2. Školní a obecní ples.
27. 2. Začátek plaveckého výcviku pro
žáky 3. a 4. ročníku.

HORY

V neděli 3. 2. jsme odjeli do
Vítkovic v Krkonoších na Janovu Horu,
kde jsme absolvovali lyžařský výcvik.

2018/2019

Jeli žáci z 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Bydleli
jsme na chatě Čechie. Budíček byl
vždy v 7.15 a hned poté nastala ranní
rozcvička v pyžamu, na kterou se
nikdo moc netěšil. Jídlo, které vařila
paní Jonáková, bylo výborné, všichni
si na něm pochutnali.
Rozděleni do dvou skupin jsme
sjezdovali na svahu. Naši instruktoři
pan Rieger a pan Hájek nás skvěle
naučili lyžovat. Někteří z nás stáli
na lyžích poprvé, ale zvládli to na
jedničku. Ve středu jsme vyjeli na
výlet do Jilemnice. Tam jsme navštívili
Krkonošské muzeum a bazén. Ve
čtvrtek se pořádaly závody ve
slalomu, které byly velice napínavé.
Po úklidu jsme už jen naložili všechny
věci do autobusu a jeli jsme domů.
Děkujeme paní Jonákové, paní
a panu Riegerovým, panu Hájkovi,
panu Bencovi a panu Krčkovi
za lyžařský výcvik.
Lucie Holcmanová, Lucie Hájková (7. roč.)

ZÁPIS K POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
proběhne v pondělí

8. DUBNA 2019
od 13 do 16 hodin

v budově Základní školy
v Havlíčkově Borové.

Všechny informace rodiče včas
obdrží, sledujte i školní web

www.zsborova.cz

pro rodiče - výchovný poradce
Jana Žáková, výchovný poradce

31. 1. Hodnocení I. pololetí školního
roku 2018/2019 a předávání výpisů
vysvědčení.
3. - 8. 2. Lyžařský výcvik ve Vítkovicích
v Krkonoších.
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6. 2. Žáci, kteří neodjeli na hory,
vyrazili na běžkách na výlet do
Radostína. Skvělý výkon. Sportu zdar!
(Projekt Zdravá škola)

Stužkování deváťáků. Foto: ZŠ

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
BÁSEŇ Z HOR
Blanka a Dan jsou hezký pár
a básničku pro ně mám.
Dan a Blanka mají lanka,
lžičky na klíče,
to sedí k jejich taktice.
Aby měli hodně sil,
nesmí chybět ten, kdo by jim uvařil.
Od toho je tu paní Jonáková,
kuchařka to není nová.
Deset let již jsou tu s námi,
velí tady jako páni.

STUŽKOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ

Uteklo to jako voda a z prvňáčků,
kteří před devíti lety nastoupili do
borovské školy, se stávají ostřílení
deváťáci, kteří se těší, až udělají další
krok ve svém studentském životě.
Jak napovídá motto na jejich stužce
“Všechno víme“, již se nemohou
dočkat dalšího stupně vzdělávání
a jsou perfektně připraveni na
budoucí životní strasti a překážky.
Nová éra života je za dveřmi, a tak
se všichni na slavnostní stužkování,
které proběhlo ve čtvrtek 31. 1. 2019,
řádně “ohákli“, holky měly krásné

ČÍSLO
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Otta Hájek je tu s náma
i večerku hlídat zvládá.
Paní Blanka, zdravotnice,
rozveselí naše líce.
Jakmile nejsme na hraně,
pan Rieger volá naštvaně:
,,Dej kolena ke svahu,
nebo ti dám přes tlamu!‘‘
Podle něho, každý z nás,
je nemehlo jednou za čas.
Jezdit nás však naučil,
byl to pro něj jasný cíl.
Jezdíme trochu zběsile,

tváříme se u toho
nevinně.
Před večerkou zlobíme,
všichni se tím bavíme.
Po večerce se však děsíme,
do jaké pasti se zase chytíme.
A proto vás teď prosíme,
ať do postelí hned nemusíme.
Chtěli bychom si tento poslední večer
užít, jelikož někteří z nás
se tu naposled tuží.

šaty a kluci společenské obleky. A jak
to všechno bylo?
Již tradičně se na stužkování
podíleli žáci 5. ročníku, kteří si pro
deváťáky připravili velice zajímavý
a rozmanitý program. Nechybělo
v něm kouzelnické čáry máry
představení, hry testující zručnost
i logické uvažování, došlo i na zpěv
a zkoušení nejstarších žáků školy
z různých předmětů. Dále pak byla
vyhlášena tombola a každý si odnesl
malý dáreček. Nápaditý program si
všichni patřičně užili a deváťáci v něm
obstáli se ctí. Součástí programu bylo
i loučení páťáků s prvním stupněm

a jejich pasování na nováčky druhého
stupně. Aby jim odhodlání vydrželo,
bylo jim uděleno ocenění v podobě
odznáčků. Během slavnostní události
došlo na krájení úžasného dortu
s marcipánovou stužkou a mottem,
výborné bylo i občerstvení a na konec
došlo i na bouchání „šampaňského“,
samozřejmě dětského.
Velké poděkování patří páťákům
a jejich třídní učitelce za krásný
program a pohoštění, paní ředitelce
za stužkovací dort a deváťákům za
dobrou náladu.

Žáci 2. stupně, účastníci lyžařského kurzu

Mgr. M. Kotrč

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY
V rámci projektu Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj jsme přivítali
další dva hosty s pohádkou před
odpoledním odpočinkem. Mezi děti
přišla paní Vladislava Stýblová, babička
Michálka Sobotky, a paní Marie
Šmídová, babička Karolínky Šmídové.
Trpaslíci i Rybičky se vydali na
vycházku za zvířátky ke krmelci do
lesa v Kopaninách.
V kině Krucemburk se děti
pobavily pásmem pohádek s názvem
„Čertovské a hastrmanské pohádky“.

VYCHÁZKA KE KRMELCI
DO KOPANIN

Na středu 6. února jsme si s dětmi
naplánovali delší dopolední vycházku
ke krmelci do lesa v Kopaninách.
V rámci celotýdenního vyprávění
o životě zvířátek a ptáčků v zimě
jsme chtěly dětem ukázat, jak se
myslivci starají o lesní zvěř, a také
jim napovědět, jak i my můžeme
zvířátkům pomoci. Všichni jsme
se vydali s batůžky na zádech
k lesu a každý nesl zvířátkům něco
na přilepšenou. Cesta nám při
vyprávění rychle ubíhala a brzy
jsme měli krmelec pana Stránského

Holčičky ze třídy Trpaslíků si prohlíží leporelo s ptáčky. Foto: MŠ

na dohled. Do krmítek a jesliček
jsme naložili mrkev, jablíčka, kaštany,
zrní i seno, všechno jsme si kolem
krmelce pořádně prohlédli a snažili se
„přečíst“ ve sněhu stopy zvířátek. To
bylo nových zážitků!

NA POHÁDKY MÁME ČAS

Kdo by neměl rád pohádky. Dětem
z naší školky jsou velmi blízké, protože
se s nimi setkávají téměř denně.
Trpaslíci i Rybičky se během dvou
týdnů ponořili do světa pohádek
a
společně
s
pohádkovými
postavičkami si ho pořádně užívali.
Malí Trpaslíci poslouchali pohádky
klasické i veršované, hráli si s papírovým

divadlem, jindy zase pohádku malovali
nebo
vykreslovali
omalovánky
a nechyběla ani dramatizace.
Největším zážitkem pro děti byl
královský ples v parádním oblečení
a s pořádnou hostinou.
Také ve třídě Rybiček se
poslouchaly pohádky. Děti je
zkoušely samostatně převyprávět
a
hodnotit
chování
hlavních
hrdinů. Ve skupinkách pracovaly
s pohádkovými skládankami, vyráběly
papírové loutky, kreslily pohádkový
děj, a hlavně si samy zahrály pohádku
Budka a Kuřátko a obilí. Jako herci si
vedly opravdu dobře.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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TJ SOKOL informuje
Vážení členové a příznivci TJ Sokol
Havlíčkova Borová,
ovolte mi Vás touto cestou
informovat o konání Valné hromady
TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., která
se uskuteční v sobotu 16. března 2019
od 18.30 v sokolovně v Havlíčkově
Borové. Více viz pozvánka uveřejněná
v tomto čísle Borovských listů.
Na Valné hromadě se budou
tak jako každý rok vybírat členské
příspěvky (výše příspěvků se
nezměnila), nově můžete své členské
příspěvky uhradit prostřednictvím
bankovního účtu TJ – více v přiložené
pozvánce a na www.tjsokolborova.cz,
sekce „kontakty a informace“.

Závěrem mi dovolte Vás stručně
informovat o dění v TJ:
Naše organizace k 31. 12. 2018
čítá 159 členů, z toho 30 členů tvoří
děti a mládež do 15 ti let, na kterou
nyní především soustředíme svou
pozornost (materiální i finanční),
neboť je to budoucnost naší
organizace. Díky dotacím a akcím,
které pořádáme a do kterých se
pravidelně zapojujeme (Borovská
desítka, letní kino, maškarní průvod,
oslavy atp.), se nám podařilo pro děti
zakoupit nové vybavení, sady dresů,
a především modernizovat fotbalové
zázemí (kabiny).
Od roku 2015 spravujeme obecní
majetek (čp. 354 – tzv. ubytovnu)
s péčí řádného hospodáře, a to

na základě smlouvy o výpůjčce.
Za poslední dva roky se nám podařilo
především dobrovolnickou prací
našich členů a z příspěvků, darů
zrekonstruovat garážové prostory
(výstavba
sociálního
zázemí),
kabiny domácích týmů „A“ a „B“
a prostory hospody. V letošním
roce
pokračujeme
rekonstrukcí
kabin pro hostující hráče a pro
rozhodčí, postupně se také snažíme
modernizovat zázemí ubytovny. Více
informací včetně konkrétních čísel
můžete slyšet na valné hromadě, na
kterou jste srdečně zváni.
Krásné dny
zážitků přeje

plné

sportovních

Hana Chlubnová, předseda TJ

FOTBAL: ÁČKO SEHRÁLO
PRVNÍ PŘÍPRAVU. ŽÁCI
TURNAJ V PŘIBYSLAVI.
První přípravné utkání v únoru sehráli ve Žďáře nad Sázavou proti mužstvu z Počítek borovští fotbalisté. Borová začala zápas velmi dobře, brzy se
ujala brankou Petra Veselého vedení
a hlavně v prvním poločase předvedla
několik povedených akcí. Jenže střelecká produktivita byla opravdu žalostná, vždyť jen v první půli zahodili
naši hráči snad šest vyložených šancí.
Soupeř tak trestal. Ještě do půle nejprve srovnal a po hrubé chybě v obraně strhl vedení na svoji stranu. Počítky
pak Borovou, která ve druhém dějství
již zahrála o poznání hůře, potrestaly
ještě třikrát do otevřené obrany.
Havlíčkova Borová – Počítky 1:5(1:2)
Branka: Petr Veselý

Jakub Janáček

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
PŘIBYSLAV. BOROVÁ BRALA
PÁTÉ MÍSTO
10. února odehrálo družstvo našich
mladších žáků turnaj v Přibyslavské
hale. Turnaje se účastnilo sedm týmů
- SK Přibyslav, Slovan Havlíčkův Brod,
FC Chotěboř, TJ Slavoj Polná, SK Habry, Sokol Lípa a my. Hrálo se systémem
4 hráči v poli + brankář, a protože jsme
odjeli pouze se sedmi hráči, tak na
střídání byli pouze dva hráči do pole.
Turnaj jsme zahájili zápasem
s Havlíčkovým Brodem, který jsme
vyhráli 4:1 (Kulhánek 2, Bruknerová,
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Foto: David Burian

Burian). Nutno dodat, že Havlíčkův
Brod však nastoupil s hráči mladších
ročníků, což však nijak nesnižuje naši
dobrou hru. Druhý zápas jsme odehráli s SK Přibyslav. Byli jsme poměrně vyrovnaným soupeřem, přestože
jsme prohráli 3:0. Poté následovalo utkání s TJ Slavoj Polná. Štěstí se
nakonec přiklonilo k soupeři, který
v závěru strhl výhru na svoji stranu
výsledkem 2:0. V dalším klání jsme
nastoupili proti Chotěboři. V tomto
zápase jsme již měli na střídání pouze
jednoho hráče. Náš výkon nebyl povedený, soupeř nás přehrál ve všech
směrech a vyhrál 4:0. V kabinách
jsme si o utkání pohovořili, proti SK
Habry nastoupili jako vyměnění a zvítězili 3:1 (Smejkal, Burian 2). Poslední
utkání jsme sehráli se Sokolem Lípa

a v závěru jsme smolně inkasovali
na konečných 1:2 (Kulhánek).
V celém klání jsme nakonec obsadili konečné páté místo. Turnaj byl
pro nás přínosem, hráči odehráli pěkná utkání, byly k vidění hezké akce
i branky. Bohužel se ale v posledních
zápasech projevil malý počet hráčů
na střídání a docházely nám fyzické
síly. Děkujeme pořadatelům za výborně připravený turnaj, hráčům za
výkony i rodičům, kteří se přijeli na
své ratolesti podívat a fandit.
Sestava: Vojta Kulhánek, Alexandr
Smejkal, Adam Burian, Petr Němec,
Klára Bruknerová, Jakub Lederer, Daniel Antl.
Roman Brukner, Aleš Frühbauer,
vedoucí týmu mladších žáků

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

NÁVRAT VOJÁKŮ HRADNÍ STRÁŽE Z MISE
V AFGHÁNISTÁNU

BŘEZEN 2019

Z FINANČNÍHO VÝBORU
ŽÁDOST O DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTYSE
Během února byl finanční výbor pověřen kontrolou vyúčtování dotací
za rok 2018. Všechny spolky řádně
čerpaly poskytnuté finance. Je třeba
si uvědomit, že za poskytnuté finance spolky nakupují převážně potřeby pro děti, pořádají akce pro širokou veřejnost a zapojují se do dění
v Havlíčkově Borové. Jejich čas
strávený tímto zapálením vyčíslit nelze. Proto i v letošním roce

spolky mohou do 31. 3. 2019
podat žádost o dotaci z rozpočtu městyse - více informací
Foto: Oficiální profil Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky na YouTube

Šest příslušníků Hradní stráže, kteří se poprvé v historii zúčastnili zahraniční mise
v Afghánistánu, se v polovině února vrátilo v pořádku zpět domů. Návrat vojáků
mnozí z vás jistě zaznamenali, na facebookový profil městyse jsme umístili krátké
video z Pražského hradu, které už mnozí z vás zhlédli. Již nyní pro vás připravujeme rozhovor s četařem Jiřím Nevolem. Na ten se můžete těšit v dubnovém vydání
Borovských listů.

-red-

NEPŘESTÁVEJME SE SNAŽIT A ŽIJME NAPLNĚNÝ ŽIVOT, VZKAZUJE ONDRA NEUBAUER
Je tomu už několik měsíců, co
bývalý žák borovské základní školy
Ondřej Neubauer vydal svoji knižní
prvotinu. Jeho básnická sbírka Konec jednoho máje si evidentně našla
rychle svoje čtenáře a připravený náklad publikace již prakticky zmizel.
Ondřej se nedávno rozhodl uspořádat také autorské čtení svých básní
s besedou. A kde jinde by se mohlo
uskutečnit než v rodném domku Karla
Havlíčka, kde mladý básník a historik
v létě brigádně vypomáhá.
Příchozí publikum si v opravdu příjemné a uvolněné atmosféře vyslechlo některé vybrané kusy a dozvědělo
se něco o tom, co vše obnáší nápad
vydat knížku a jak dlouhá je cesta ke
konečnému cíli. Ondřejův zajímavý
projev zkrátka všechny, kdo dorazili,
musel bavit.
„Autorské čtení sbírky s besedou
o tom, jaké to je vydat první knihu, mě
velmi potěšilo a povzbudilo. Děkuji
za dostatečný počet zájemců a zajímavé dotazy. Cítil jsem se na správném místě ve správnou chvíli a snad
se mi podařilo výstižně předat své
zkušenosti a postřehy. Velmi děkuji všem za přízeň a vzkázat mohu

jen jedno, nepřestávejme se snažit
a žijme něčím skutečně naplněný
život. Každý má nějaký potenciál,
a když bude dobrý v tom, co dělá,
když dokáže ostatním pomoci
a s úsměvem, hned bude na tom našem světě lépe. Samo se ale nikdy
nic neudělá,“ posílá Ondra Neubauer
své životní odhodlání dál.

Jakub Janáček

k žádosti naleznete na webových
stránkách městyse, sekce úřední
deska/vyhlášky a dokumenty.

PONÍŽENÍ DOTACE NA TEPLOVOD

V listopadovém vydání Borovských
listů z roku 2017 jsme byli bývalým
starostou informováni, že ponížená
částka dotace na teplovod by měla
být hrazena z pojistky projektanta,
jedná se o 798 674 Kč. Na únorovém zasedání zastupitelstva toto
tvrzení Ing. Uttendorfský potvrdil.
Finanční výbor byl pověřen kontrolou, zda plnění škody z pojistky
projektanta proběhlo. Na zasedání zastupitelstva 14. února 2019
bývalý starosta oznámil, že žádné
plnění neproběhlo, škodu tedy
uhradil městys a bývalé zastupitelstvo nebylo s touto skutečností obeznámeno. A proč? Protože
- přesná citace - „nikdo se neptal“...
za Finanční výbor Jana Pavlasová

Foto: Jakub Janáček

11

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BŘEZEN 2019

ELASTICKÁ LANA, VYSOKÉ PODLOŽKY, ALE TŘEBA I ŽIDLE…
...CO NOVÉHO SE U NÁS CVIČÍ?
ROZHOVOR
Na cvičení v borovské základní škole jsme zvyklí. V průběhu let jsme
mohli vyzkoušet mnohé – přes aerobik, jógu, cvičení na velkých míčích
až po možnost využití posilovny. Od
konce minulého roku tu ale jednou
týdně probíhá cvičení „stabilizačního a mobilizačního systému“ – pro
nás prostě jen „SM systém“. A protože jde o trochu odlišný druh cvičení, zeptali jsme se Ilony Doležalové,
která nám ho spolu s paní Blankou
Janáčkovou, (ta celý kurz garantuje jako fyzioterapeut, který prošel
kurzem u MUDr. Zuzany Smíškové)
v prosinci představila a každý týden
se nám věnuje, na pár otázek.
Můžeš našim čtenářům ve stručnosti
představit SM systém? O co jde?
Je to metoda cvičení vyvinutá českým lékařem Richardem Smíškem.
Cvičení stabilizuje a mobilizuje páteř,
je založeno na procvičování dlouhých
svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru a
vyrovnávají ji do centrální osy. Cvičení se skládá ze sestavy cviků, které
pomáhají správně aktivovat spirální
svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí
tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Ve
stručnosti - protažení, posílení, relaxace. Všechno, co vás zajímá, najdete na webových stránkách na adrese
https://www.spiralstabilization.com/.
Komu je toto cvičení určeno?
Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let –
děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM

Na správné držení těla Ilona po celou hodinu pečlivě dohlíží. Foto Linda Burianová

systém je vhodný pro lidi s problémy
bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Tuto metodu
využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem
zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých
kloubů při sportu.
Jak jsi se vlastně k tomuto cvičení
dostala?
Jednoduše, přes vlastní problém páteře. Doporučila mi je má lékařka
MUDr. Motyčková, její manžel ortoped se této metodě věnuje několik
let. Celý život sportuji, a tak jsem se
začala přirozeně zajímat. Vyhledala
jsem si veškeré dostupné informace
a přihlásila se na základní kurz 1AB
„Hlavní principy metody spirální stabilizace páteře“. Nadchlo mě to natolik, že jsem se přihlásila do pokračování „1CD Základní manuální techniky,
cílené anatomické relaxační masáže
s protažením svalů“ u výborné lektor-

ky paní Dany Kropáčkové, která má za
sebou spousty kurzů přímo u MUDr.
Smíška. Myslím, že je tato dáma odborníkem na pravém místě, moc jsme
si spolu sedly a vím, že je to žena, která mi vždy poradí a pomůže.
Je sice brzy, ale jak toto cvičení hodnotíš? Neuvažujete o dalších hodinách?
Přece jenom zájemců je spousta.
Předně bych chtěla strašně moc poděkovat Blance Janáčkové za bezvadnou spolupráci. Cvičení v Borové
hodnotím výborně, vidím pokroky
u holek a jejich nadšení. Je vidět, že
na sobě pracují. Toto cvičení se liší od
ostatního tím, že je to rehabilitační
cvičení a musí se chodit pravidelně,
cviky na sebe navazují. Proto zde musí
být stanoven pevný počet lidí, kteří
cvičí, a nelze v průběhu kurzu přibírat
zájemce. Z časových důvodů bohužel
v dohledné době o otevření dalšího
kurzu neuvažujeme.
Linda Burianová

PŘED 110 LETY SE V BOROVÉ NARODIL VIKTOR DOBROVOLNÝ
OSOBNOSTI Z OBCE

Viktor Dobrovolný

(2. 3. 1909 Borová - 13. 10. 1987 Praha)
Český malíř, kreslíř a sochař se narodil
v Havlíčkově Borové v domku čp. 73. V letech 1927-34 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa
Drahoňovského. Za účast v komunistickém odboji byl v letech 1941-45 vězněn
v koncentračních táborech Mauthausen
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a Dachau. V roce 1950 se stal členem Svazu
československých výtvarných umělců a věnoval
se převážně sochařské tvorbě. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města v Praze, Oblastní galerii v Liberci a také
v Památníku Terezín
Vybraná díla z jeho tvorby Borová získala v roce 1994 darem od umělcovy manželky paní Květeny Dobrovolné, jež tak splnila přání jejího muže. Početný soubor soch,
reliéfů a kreseb můžete vidět v památníku Karla Havlíčka Borovského v 1. patře.

Redakce BL
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Z HISTORIE SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou vzácný opis dopisu z roku 1887
zaslaný starostou obce panem Josefem Dejmalem prvnímu předsedovi a veliteli našeho sboru panu Janu Hruškovi. Dopis je opsán doslovně se všemi chybami a podle
původního pravopisu.
---------------------------------------------------------------------------č. 138
Panu
Janu Hruškovi, t. č. předsedovi komitétu pro zřízení dobr.
sboru hasičů v Borové.
Ku podanému požádání komitétu pro zřízení sboru hasického v obci naší ze dne 22. února t. r. usneslo se zastupitelstvo obecní v zasedání svém dne 29. t. m. odbývaném,
následovně jednotlivé body žádání toho vyříditi.
ad 1. Jelikož známo jest, že nynějšího času obec Borová v
tak smutných poměrech jest, že na velké podpory sboru
hasickému – ač toho nutnou potřebou uznává – uvázati se
nemůže, tož uvoluje se pro letošní rok 50 zl. slovy padesát
zl. r. č. sboru hasičskému věnovati; pro budoucí leta nelze
napřed něco určiti, až jak poměry obce toho ukáží.
ad 2. Na nejpotřebnější hasičské potřeby ručiti bude obec-

FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě
pro vás! Každý měsíc uveřejníme jednu starou fotografii a vy nám můžete
napsat, kdo přesně se na snímku nachází, případně hádat, které místo ve
vsi starý snímek ukazuje či z kterého
je roku. Z došlých odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který obdrží
drobný dárek od úřadu městyse.
V únorovém čísle jsme zveřejni-

ní zastupitelstvo až do 200 zl. slovy dvou set zl. r. č., podotýká se však, že hasičskému sboru povinností bude, že
sama o splátky nákladu toho starati, nikdy ale na obci zaplacení téhož požadovati.
ad 3. Místnost ohnivzdornou ku uschování náčiní možno
ihned sboru hasičskému poskytnouti v dolních místnostech obecního domu před obecním kancelářem, jejíž zřízení však věcí sboru hasičského bude.
ad 4. Postavení lešení dvoupatrového, pak
ad 5. urovnání dvora obecního domu, jakož i
ad 6. zřízení uzavřené kůlny odkládá se na dobu další.
ad 7. Po rozumu čl. 39. zákona ze dne 25/5 1876 připouští
obecní zastupitelstvo veliteli hasičskému právo na místě,
kde hoří starostu obecního zastupovati, z nařízení svých
pak obecnímu zastupitelstvu zodpověden býti.
Snažlivému konání ctěného komitétu pro zaražení sboru
hasičského „srdečného zdaru“.
Z úřadu městyse Borové, dne 30. března 1887.
Jos. Dejmal, starosta
Zpracovala: kronikářka SDH Havlíčkova Borová Petra Zelená

li fotografii lyžařské skupiny. Dostali
jsme pět odpovědí, a z nich vybíráme
nejpravděpodobnější správnou: (zleva) 1. Jan Dejmal; 2. Karel Zvolánek;
3. Josef Šorf; 4. Otto Stránský; 5. Václav Smejkal; 6. František Andres; 7. Jan
Nejedlý; 8. František Zvolánek (Dřevínek); 9. Miroslav Stránský; 10. Vít Šorf.
Datace snímku se pohybovala od roku
1940 do roku 1954, pravděpodobně
půjde o dobu brzy po válce, protože
řada z těchto mužů prý byla nasazena
na nucené práce. Děkujeme všem za

účast, vylosovanou výherkyní je:
Marie Králíková z Prahy, rodačka
z Horecké ul. čp. 155.
Nyní uveřejňujeme ještě jeden
zimní snímek, a to z roku 1964. Poznáte se na něm, poznáte své spolužáky, známé, sousedy? Napište nám
a odpovědi doručte na úřad městyse nebo pošlete do 20. března na
e-mail redakcni.rada.hb@gmail.com
a uveďte také své jméno a TELEFONNÍ
ČÍSLO, abychom vás mohli případně
zkontaktovat.

VZPOMÍNKY ZACHYCUJÍ
PROŽITOU REALITU

S odstupem času ale dochází k tomu,
že na ně pomalu ale jistě zapomeneme.
Naštěstí doba ukázala, jak je mocná,
a naši předci tak mohli zachycovat vzpomínky pomocí fotoaparátů. Díky vám se
nám sešly krásné černobílé fotografie
a nás napadlo, že bychom si je mohli
společně prohlédnout, zavzpomínat na
staré časy a popovídat si o tom, jak se žilo
vám, vaši rodičům a prarodičům. Možná, že některé z fotografií, které máme,
budete mít ještě v živé paměti nebo
je budete znát z povídání či doslechu,
a třeba se společně s ostatními rozpomenete a rozpovídáte, jak to tehdy bylo.
Při podzimním setkání seniorů
od vás vzešel zájem setkávat se vícekrát v roce. Proto vás Trojháček spolu
s městysem srdečně zvou na Vzpomínání nad starými fotografiemi. Kdy?
16. března, od 14.00 hod v zasedací
místnosti se na Vás budeme těšit (plakát na akci čtěte na str. 15)!
Jana, Linda a Hanka
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N A P SA L A N Á M T E TA SA L LY...

V první půlce února se ve schránce městyse objevil „anonymní dopis“. No, anonymní – ona je pisatelka podepsaná jako teta Sally. A ačkoli jsme v redakční radě zajedno
v tom, že příspěvky bez podpisu otiskovat nebudeme, tady
uděláme výjimku. Za prvé nechápeme, proč se pisatelka
nepodepsala, protože nepíše nic špatného či závadného,
naopak reflektuje situaci, do které se může dostat řada
seniorů ve vsi, a my jsme vděční za to, že nás na problém
upozornila. A za druhé je její sloh, jazyk a skladba dopisu
natolik čtivá a svižná, že by byla škoda ho neuveřejnit.
Ahoj, jsem teta Sally.
Nemám počítač, tablet, notebook. Mám ale pračku,
žehličku, ledničku a papiňák. Jsem zvědavá a zatím stále
soběstačná. Mladí jsou daleko a já bych občas potřebovala něco vědět, změnit, opravit, vylepšit a to jsou činnosti,
na které už nemám tolik energie, abych se do nich pustila
sama, a tak píšu.
Obecně se řekne, že na vesnici jsou všichni sousedé. Co
však o nich víme? Je o ulici dál ještě soused? A čím se zabývá, co umí a je šikovný? Koho požádat, aby opravil plot? Kdo
mi pomůže opravit zámek u dveří do dřevníku? Kdo mi přenechá a doveze hnůj na zahradu, ořeže vysoké a přerostlé
stromy v sadu? Kdo mi vyladí novou televizi? Kdo natáhne
elektřinu pro světlo u branky? Kdo prodá čerstvé mléko od
kravičky, když to z obchodu je šizené? A taky nějaké vajíčko
od domácích slepiček? Prostě nevím, jaká řemesla, výpomoci, služby, dopravu či výměnu mohu v Borové hledat.

Možná by stačilo vědět, že existují spolky - čtenáři,
rybáři, turisté, myslivci, hasiči, kolaři, chovatelé, zahrádkáři a ještě? Snad JZD, benzínová pumpa, sklad KOO,
Agrokop, živnosti?.... Nabídne někdo?
Zdraví teta Sally
Životní situaci, kdy „mladí jsou daleko a já potřebuji
pomoc“, zažívá jistě řada starších lidí v obci, a né každý
má nablízku šikovného souseda, kamaráda nebo známého, který vypomůže. Je škoda, že tuto značnou poptávkovou sílu na trhu nestíhá adekvátní nabídka. A nebo
o ní nevíme, a to je také škoda. Takže pokud jste šikovný
řemeslník a jste schopný a ochotný pomoci lidem v obci
s drobnými opravami, úpravami a technickými záležitostmi, ozvěte se, zveřejníme Vám inzerát, aby se o Vás obyvatelé dozvěděli.
Ale pomoc mohou nabídnout i aktivní senioři, kteří ač
v důchodovém věku nepozbyli šikovnosti a dál je baví
drobné opravy v domácnosti zajišťovat. Možná i pro ně by
bylo zajímavé své služby nabídnout a smysluplně tak trávit
čas.
Lidé, kteří potřebují s něčím ve svých domovech pomoci, se mohou zastavit i na úřadu městyse, starosta či místostarosta by jim podle svých možností snad mohl poradit
a nakontaktovat je na šikovného řemeslníka, zahrádkáře,
rybáře, hasiče, chovatele....
Takže – ozvěte se všichni: vy, kdo pomoc potřebujete,
i vy, kteří ji jste ochotni poskytnout.
Hana Tonarová

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
15. 3.
2019
16. 3.
2019
16. 3.
2019
30. 3.
2019
5. 4.
2019
8. 4.
2019
12. 4.
2019

20:00
pátek
14:00
sobota
18:30
sobota
10:00
sobota
19:00
pátek
13:00
pondělí
18:00
pátek
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PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
„Zemřít pro design“, pozvánka na str. 15
VZPOMÍNÁNÍ nad starými fotografiemi
pozvánka na str. 15
VALNÁ HROMADA TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ
pozvánka na str. 15
VELIKONOČNÍ DÍLNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
pozvánka na str. 15
DIVADELNÍ HRA „KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“
KD Oudoleň, pozvánka na str. 16
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE,
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 8
BESEDA „GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU“
pozvánka na str. 15

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

VÝZVA: VÍTE, ŽE BUDETE POŘÁDAT KULTURNÍ ČI SPOLEČENSKOU
AKCI? DEJTE NÁM VĚDĚT, POMŮŽEME TŘEBA S PROPAGACÍ

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.

Každý, kdo by v Havlíčkově Borové, Peršíkově nebo třeba Železných Horkách rád
pořádal kulturní či společenskou akci pro veřejnost, se může obrátit na nedávno
ustanovenou Kulturní komisi. Rádi vám pomůžeme s vyladěním termínů, komunikací s vedením obce nebo propagací. Svoje návrhy, dotazy i termíny akcí pro
zveřejňování můžete posílat na tyto e-maily: jakub.janacek@fokusvysocina.cz,
urad@havlickovaborova.cz nebo na starosta@havlickovaborova.cz. Potřebné
kontaktní údaje naleznete i na webu www.havlickovaborova.cz.

Jakub Janáček

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST, ZUBNÍ POHOTOVOST 2019

Rozpis pohotovosti na celý rok 2019 je k dispozici na stránkách Okresní nemocnice Havlíčkův Brod na adrese www.onhb.cz, sekce „Lékařská pohotovost“.
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TOMÁŠEK ŠTEFÁČEK se narodil
7. února 2019. Blahopřejeme celé rodině a Tomáškovi přejeme, ať je zdravý a rodičům dělá jen samou radost.
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OBRAZEM

Městys Havlíčkova Borová vás srdečně zve na besedu na téma

GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU

...realita či mýtus?
12. 4. 2019 od 18.00
zasedací místnost úřadu
městyse Havlíčkova Borová

(svoz 17:30 Železné Horky, 17:45 Peršíkov u KD)

přednáší Prof. Michal V. Marek

ředitel CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, člen
Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd,

a Ing. Martin Benc

Technický pracovník Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy
ústavu CzechGlobe

POZVÁNKA
NA PROMÍTÁNÍ
POZVÁNKA
NA PROMÍTÁNÍ

V PÁTEKV15.
3. 2019
od 2019
20.00od 20.00
PÁTEK
15. 3.

V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI
ÚŘADU ÚŘADU
V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI
MĚSTYSE
HAVLÍČKOVA
BOROVÁ BOROVÁ
MĚSTYSE
HAVLÍČKOVA

POČÍTAČ - někdy máme
doma dva,
tři nebo
dokonce
víc. MOBIL
. Těch
jsou jen
POČÍTAČ
- někdy
máme
domai dva,
tři nebo
dokonce
i víc. MOBIL . Těch jsou jen
v Borové stovky, možná
řádově
tisíce.možná
ELEKTRONIKA
? Nepočítaně.
Tyto
v Borové
stovky,
řádově tisíce.
ELEKTRONIKA
? Nepočítaně. Tyto
a podobné přístrojeapoužíváme
denně,
někdo
bez
nich
nedokáže
fungovat
už
podobné přístroje používáme denně, někdo bez nich nedokáže fungovat už
vůbec a přitom chceme
stále
nové
a
nové.
Jsou
naší
denní
součástí
a
samovůbec a přitom chceme stále nové a nové. Jsou naší denní
součástí a samoTrojHáček
a keramická
zřejmostí. Ale jejichzřejmostí.
používání aAle
původ
skrývá
problémy
globálních
rozměrů.
jejich
používání
a původ
skrývá
problémy globálních rozměrů.

dílna pro seniory. Tentokrát
jsme vyráběli květináče. Foto: Linda Burianová
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Rybičky sypaly ptáčkům do krmítek. Foto: MŠ

OBRAZEM

Královská hostina a ples v naší pohádkové školičce. Foto: MŠ

Ochotnický spolek

na

DIVADELNÍ HRU:
ˇ
Jen Tak Havlíckova
Borová

ˇ ˇ zve
Vás srdecne

ˇ
ˇ
PORÁDÁ
OBEC OUDOLEN

Paní Tonarová předává ceny nejlepším recitátorům Veršobraní. Foto: ZŠ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

REŽIE: HANA

Stužkování 5. ročník. Foto: ZŠ

Předtančení na Školním a obecním plese. Foto: Jakub Janáček
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Milan Krčál
Tomáš Cacek
David Frühbauer

Jirka Kolouch
Kuba Mička
Míťa Štedrý

TONAROVÁ
Hanka TONAROVÁ
Klárka Vencová
Ivča Hamerníková
Anet Macounová
Monča Fňukalová

Počátkem února komplikovaly vstup do budovy školy uvolněné konstrukce
na zachycování sněhu. S odstraněním pomáhali chotěbořští hasiči. Foto: ZŠ

