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Slovo starosty

Milí spoluobčané!
Ladovská zima plná sněhu a mrazu.
Tak se dá popsat leden v jedné
větě. Nejsem žádný pamětník, ale
poslední pořádnou zimu pamatuji
na přelomu let 2005 a 2006, kdy
na pohyb mimo obec byly potřeba
běžky a sněhová nadílka v některých
místech našeho městyse vydržela až
do května. Osobně mám zimu rád,
protože dává krajině možnost nabrat
sílu do dalšího období hojnosti.
Bohužel některé z nás limituje
v pohybu po ulicích a v ten moment
je úkolem městyse zajistit občanům
co největší komfort.
Od roku 2005 se hodně změnilo, a
to i v zimní údržbě. Městys postupně
pořídil techniku, která umožňuje
prohrnout a posypat komunikace.
Nyní je stav takový, že posyp, který
stačil na minulou zimu, je vysypán,
a je potřeba navézt nový. Naši
pracovníci vyjížděli i ve tři hodiny
ráno a s krátkými přestávkami
jezdili i do čtyř hodin odpoledne.

Slovo místostarosty, str. 4

Ohlédnutí za přednáškou, str. 8

Hlavní chodníky bývají prohrnuty
s prvními autobusy, ulice tak, aby
se k autobusům lidé bez větších
obtíží dostali. Není však důvod, aby
pracovníci vyhrnovali ulice celou
noc. Dá se předpokládat, že většina
lidí mezi 23 a 3 hodinou ranní spí,
někdo je naopak v práci a dorazí
domů až později. Musíme se totiž
chovat i jako dobří hospodáři,
pracovat efektivně a nedělat práci
zbytečnou.
Máme
povinnost
využívat i techniku a úkolovat
zaměstnance tak, aby to mělo smysl
a bylo to v zájmu obyvatel. Vždy je co
zlepšovat a jsou i situace, kdy se nám
úplně všechno nepodaří, třeba když
nás nechá „ve štychu“ technika nebo
vinou lidské chyby nevyhrneme
v Peršíkově, ale přesto chci požádat:
Buďme shovívaví k práci obecních

Úprava lyžařských stop, str. 10

zaměstnanců, važme si jí a zároveň
buďme při svém pohybu venku
co nejvíce obezřetní, abychom
vždy bezpečně dorazili do cíle.
A my se vám v tom budeme snažit
maximálně pomoci.
Veřejné osvětlení
Městys Havlíčkova Borová má
v majetku veřejné osvětlení, které
se za poslední roky rozrostlo o nové
lokality a někde se i modernizovalo.
O toto osvětlení dlouhá léta pečoval
a udržoval ho v provozu pan Jaroslav
Veselý, se kterým se na jeho žádost
loučíme. Tímto bych mu chtěl
jménem městyse poděkovat za
dobře odváděnou práci a popřát
pevné zdraví.
Během ledna nás postihl výpadek
veřejného osvětlení a některé části
nesvítily i několik dní. Problém
byl hned na několika místech,
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Pozvánka na masopustní průvod

Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová vás co
nejsrdečněji zve na Masopustní průvod naší obcí, který
se letos uskuteční 2. března. Přijďte se s námi pobavit,
zazpívat si a užít legraci.

Masopustní průvod vyrazí v 8:00 hod. od úřadu městyse
a projde celou obcí.

2

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

a to jak na starém vedení, kde došlo ke zkratům, tak
i na starých lampách. Zjistili jsme, že stav osvětlení je
špatný, pravděpodobně se počítalo s jeho rekonstrukcí
při plánované výstavbě kanalizace, ovšem „rozsypalo
se“ dříve. O obnovení funkčnosti osvětlení se postaral
Josef Pavlas z Chotěboře se svými pracovníky a firma
ČEZ. Nyní je potřeba zmapovat poškozená místa vedení
a během roku zajistit jejich rekonstrukci a výměnu
komponent.
Muzeum
Krátce si dovolím informovat, že se rozloučíme
s průvodkyní památníku Karla Havlíčka Borovského
paní Marcelou Sobotkovou. Věřím, že na městys a rodný
domek nezanevře a bude se dál aktivně podílet na dění
v obci. Přeji jí šťastnou volbu při výběru budoucího
povolání a pevné zdraví.
Průzkum adresného třídění
Potěšilo nás, kolik jste vyplnili a vrátili dotazníků.
Zatím převažují nádoby na třídění o velikosti 240
litrů. Vzhledem k tomu, že nás netlačí čas, dovolíme
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si prodloužit odevzdávání do 15. 2. 2019. Další postup
záleží na okolních obcích, zda se připojí. Ale pokud se
vše podaří a bude ve Svazku obcí Přibyslavska zájem,
proběhlo by letos výběrové řízení na svoz komunálních
odpadů a tříděných složek a případné zavedení nového
systému svozu od 1. 1. 2020.
Teplovod
Na lednovém zastupitelstvu byli informováni
zastupitelé o vyšších energetických ztrátách na vedení
teplovodu. Následně proběhla 24. 1. pracovní schůzka,
kde byly probrány zjištěné skutečnosti a vysvětlení
bývalého starosty Ing. Aleše Uttendorfského. Na
teplovod jsou připojeny čtyři obecní objekty v souladu
s projektem a jedna přípojka nad rámec projektu vede
do areálu Havlíčkovy Borové zemědělské a.s., o které
stávající vedení nevědělo.
Přípojku během výstavby povolil bývalý pan starosta
a náklady na zřízení platila Zemědělská a.s. S těmito
informacemi musíme seznámit poskytovatele dotace Fond životního prostředí.
Přemysl Tonar, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 10. 1. 2019
Omluveni: Ing. Karel Šmíd, Ing. Josef
Nevole
ZM schválilo usnesení z minulého
jednání a program jednání. 13-0-0
ZM schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce a. s. o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby v ulici Zelenýho.
13-0-0
ZM schválilo uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na pozemku parcelní číslo
3232 v Železných Horkách, a to se
společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. Jde o pilířek pro
optickou síť. 13-0-0
ZM neschvaluje žádost o změnu
územního plánu Milána T. Majetková
komise ji nedoporučila schválit
proto, že se týká možnosti postavit
přístřešek pro zemědělskou techniku
a hospodářská zvířata blízko
rezidentní čtvrti. 12-0-1 (Ing. Karel
Tonar)
ZM schválilo zadávací podmínky
pro výběr TDI při stavbě kanalizace
a čistírny. Jde o technický dozor
investora, který má díky své vysoké
odbornosti a loajalitě k investorovi
chránit jeho zájmy při výstavbě díla.
V našem případě jde o osobu naprosto
klíčovou, která má kontrolovat postup
stavební firmy, zda plní zádání kvalitně
a přitom bez zbytečně vynaložených
nákladů.
Starosta
informoval
přítomnou veřejnost, že 8. ledna
proběhla schůzka zastupitelů, kde
řešili připomínky k této dokumentaci,
a připomínky byly do dokumentace
zapracovány. 13-0-0
ZM schválilo zadávací podmínky pro
výběr dodavatele stavebních prací na
výstavbu komunikace a inženýrských
sítí pro deset rodinných domků v ulici
Polní. I do této dokumentace byly

·
·
·
·
·

·

zapracovány připomínky zastupitelů,
které se týkaly především termínů
a etap stavebních prací s cílem splnit
podmínky kolaudace do dvou let
a zároveň stavebníkům co nejdříve
poskytnout pozemky, aby mohli
stavět. Osloveny budou firmy STAVAK
HB, Chládek a Tintěra HB, Zdeněk
Čihák Pohled, Dvořák HB, M-Silnice,
které se mohou zúčastnit výběrového
řízení. 13-0-0
ZM schválilo zadávací podmínky
pro výběr dodavatele stavebních prací
na výstavbu splaškové kanalizace
a ČOV.
Na jednání se v 19.58 hodin dostavil
Ing. Josef Nevole.
Starosta
promítl
dokumentaci
a informoval, že po společné schůzce
zastupitelů byly jejich připomínky do
dokumentace zapracované. 14-0-0
ZM schvaluje záměr prodeje
části pozemku parcelní číslo 134/2
v Havlíčkově Borové o výměře cca
800 m2 Zuzaně W. za účelem stavby
rodinného domu. Městys nechá
zpracovat geometrický plán, na jehož
základě se bude jednat dále. 14-0-0
ZM bere na vědomí vstupné na
obecní a školní ples 2019 ve výši
80 korun.
ZM bere na vědomí žádost
o vrácení části kupní ceny podle kupní
smlouvy ze 24. července 2017 ve výši
99.704 korun. Stavebník postavil
rodinný dům a zkolaudoval do dvou
let, má tedy možnost žádat o vrácení
části kupní smlouvy.
Diskuze:
Technický dozor na kanalizaci
a ČOV – Starosta oznámil, že je třeba
vyhledat minimálně tři osoby, které
budou vyzvány k podání cenové
nabídky do výběrového řízení na
provádění technického dozoru na
stavbě kanalizace a ČOV.

·

·
·
·

Školení zastupitelů – Ing. Karel
Tonar vznesl dotaz, zda by bylo
možné absolvovat školení zastupitelů.
Starosta sdělil, že se pokusí vyhledat
adekvátního lektora a školení zajistit
přímo v Havl. Borové.
Pojištění zastupitelů – Ing. Karel
Tonar vznesl dotaz, jak je to
s pojištěním zastupitelů, v jakém
rozsahu jsou zastupitelé pojištění.
Michaela Chlubnová, DiS. sdělila,
že si od ekonomky městyse vyžádala
stávající pojistné smlouvy, bohužel
ještě nenašla dostatek času, aby je
podrobněji prostudovala. Bude na
tom pracovat.
Teplovod – Starosta oznámil
zastupitelům, že na teplovodu jsou
vysoké ztráty tepla, které je třeba
prošetřit. Ztráty se přibližně rovnají
spotřebě ZŠ. Jsou zde důvodné obavy
z toho, že by se musela vrátit dotace
na teplovod a ztráty dotace na další
akce – například ČOV a podobně.
Ing. Aleš Uttendorfský objasnil, že
není důvod k obavám, jelikož dotace
není vázaná na úsporu tepla, ale na
úsporu znečištění ovzduší (nižší
emise). Starosta uvedl, že si nechal
provést zkoušku uzavření všech
objektů (základní a mateřská škola,
sokolovna, úřad městyse), a přesto
byla spotřeba na centrálním měřiči
tepla na vstupu do teplovodu přibližně
50 kW. Zastupitelé probírali možnosti
dalšího přezkoumání stávajícího
stavu. Poznatky budou uvedeny do
monitorovací zprávy fondu. Starosta
obratem svolá pracovní schůzku
zastupitelů, realizátora, stavebního
dozoru apod., zároveň pověřuje
finanční výbor, kontrolní výbor
a majetkovou komisi k prověření
stavu.
Další zastupitelstvo městyse se
uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
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OČIMA ZASTUPITELE
Milí čtenáři Borovských listů,
chtěla bych Vám přiblížit práci
pracovníka v sociálních službách
v Havlíčkově Borové, kterou jsem
po paní Jitce Janečkové převzala
před rokem a půl. Každý člověk
je originál, každý má své radosti,
ale i trápení, a tak se snažím
přistupovat i ke klientům.
V současné době docházím do devíti domácností.
Někteří potřebují službu několikrát denně, jiní jsou
i vzhledem ke svému věku velmi vitální, a proto
je navštěvuji méně často, podle jejich aktuálních
potřeb. Většinou svým klientům poskytuji osobní
asistenci při zvládání každodenních úkonů, ať už
se jedná o osobní hygienu, zajištění stravy a chodu
domácnosti nebo zprostředkování kontaktu s úřady,
lékařem apod. Podstatou mé práce je usnadnit těmto
lidem běžný život, který mají ztížený problémy
spojenými s pokročilým věkem nebo zhoršeným
zdravotním stavem. Pro zdravého mladého člověka
bude možná nepochopitelné, že pro mé klienty
se některé obyčejné věci stávají nepřekonatelným
problémem (např. jen ranní vstávání z postele,
výměna baterií v přístrojích, rozdělání nápojů,
ovládání mobilního telefonu nebo TV…). Mnoho
osob má zhoršený sluch, a tak jsou vděčni, když
jim danou věc někdo pomalu, opakovaně, trpělivě
a v klidu vysvětlí. Smyslem terénní pečovatelské
služby je, že pomáhá zachovávat lidem důstojnost
i při zhoršeném zdravotním stavu a umožní zůstávat
jim v prostředí, které znají, kde mají přátele a známé,
kde se jednoduše cítí doma.
Nabízím i doprovod k lékaři, kdy ošetřující lékař
vydává příkaz na převoz sanitou. Já osobně jsem
zatím měla poměrně dobré zkušenosti. Sanitáři byli
vstřícní, ochotní a pomohli klientům do sanitky.
Pro osoby se zhoršenou hybností se snažím vždy
domluvit tzv. kardiokřeslo, které pacienta pohodlně
vyveze po rozkládací rampě z pokoje až do sanity
a poté ze sanity k lékaři. Myslím, že vše záleží na slušné
komunikaci jak s řidičem, tak také s operátorkou
dispečinku sanity. Je pravdou, že po vyšetření u lékařů
musíme s klientem čekat na sanitku, ale řekla bych,
že to téměř vždy bylo časově únosné. Když s sebou
máte doprovod, který se vhodně připomene, nebývá
problém. Provozovatel sanity má navíc většinou
vyhrazené stání před nemocnicí, či poliklinikou, kde
může zastavit a bezpečně vyložit cestující.
Do budoucna budeme usilovat o úpravu služby
tak, aby vyhovovala znění Zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., což by mělo vést
k získávání dotačních prostředků na provozování
služby. Poskytování pečovatelských služeb by
výrazně usnadnilo pořízení osobního automobilu na
rozvoz obědů, neboť při přihlášení několika dalších
strávníků nebude služba z časových a kapacitních
důvodů dalším klientům poskytována. Došlo by
jistě ke zkvalitnění služby a městys by mohl zajistit
terénní sociální službu i přilehlým osadám Peršíkov
a Železné Horky.
Ještě mi dovolte poděkovat všem klientům za
vstřícné přijetí do jejich domovů. Vážím si toho, že
se se mnou dělí o své vzpomínky a životní nadhled.
Marie Veselá, zastupitel městyse
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Slovo místostarosty

Nákup do tašky v Peršíkově
Nákup do tašky, tak se jmenuje staronová služba
obnovená 14. ledna
MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
letošního roku v osadě
OSADA PERŠÍKOV
Peršíkov.
Koncem
minulého roku tam
v kulturním domě
Za finanční podpory Městyse Havlíčkova Borová
proběhla schůzka rady
ZAJIŠŤUJE PANÍ
městyse s obyvateli
osady. Občané Peršíkova
JANA BOŘILOVÁ
projevili již dříve zájem
605 182 359
o možnost nákupu
základních
potravin
KDE: U KD PERŠÍKOV
v
místě
svého
bydliště.
KDY: PO, ST, PÁ 12.30 - 13.00
Proto
byla
oslovena
Volat můžete PO, ST, PÁ 10.00 - 11.30.
paní Jana Bořilová,
Nabídka zboží dle domluvy.
která provozuje obchod
s potravinami v České
Jablonné. Ta bude po
telefonické
dohodě
nákupy do Peršíkova
dovážet, a to v pondělí,
ve středu a v pátek vždy
ve 12:30 hod. ke kulturnímu domu. Bližší informace na
telefonním čísle 605 182 359. Pokud o tuto službu projeví
zájem i občané Železných Horek, jsme připraveni na tento
zájem reagovat.
Zimní údržba
O zimní údržbě komunikací už zde bylo napsáno dost.
Nicméně mi to nedá se nepřipojit. Letošní zima se zřejmě
zapíše mezi srážkově ty vydatnější. Poslední tohoto druhu
byla na přelomu let 2005/2006. Mladší ročníky větší zimu
možná nepamatují, starší ročníky vzpomínají na to, jaké
byly zimy dříve. Nikdo si však už nevzpomíná na zimní
údržbu obce a okolních komunikací. Lidé zapomněli na
zapadané ulice, na zafoukanou silnici na Vepřovou, na
dvoumetrové závěje na Horní obci. Už se dávno zapomnělo
na to, že autobusy mnohdy kvůli sněhu nepřijely. Dnes
máme všichni automobil a vyžadujeme ten největší
servis. Já mám auto a já musím …, a ostatní mě nezajímá.
Neztrácíme trochu soudnost, když takto uvažujeme?
Buďme prosím více uznalí a odpusťme drobné nedostatky,
které zimní údržbu provázejí, protože dnes už se nestává,
že bychom do práce nedojeli, že by nedovezli rohlíky nebo
nepřijela za celý den pošta...
Nové katastrální mapování v Havlíčkově Borové
Havlíčkobrodské pracoviště Katastrálního úřadu
pro Vysočinu oznámilo, že bude obnoven katastrální
operát na části katastrálního území Havlíčkova Borová
(tam, kde neproběhla komplexní pozemková úprava)
prostřednictvím nového mapování.
Katastrální operát je soubor geodetických informací
(obsahuje katastrální mapu a její číselné vyjádření) a další
informace, jako jsou údaje o katastrálním území, o parcele
(případně o budově, vodním díle či jednotce), údaje
o vlastníku a oprávnění z jiného věcného práva a o právech
souvisejících (věcná břemena, exekuce apod.).
Obnova katastrálního operátu bude zahájena
zjišťováním, kde probíhají hranice katastrálního území
a vnějšího obvodu budov, a to zhruba od 13. března do
31. prosince letošního roku. Přesný termín bude oznámen
obci nejméně 30 dní předem. Vlastníci pozemků budou
postupně zváni katastrálním úřadem na jednání při
zjišťování průběhu hranic.
Ing. Josef Nevole, místostarosta
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

Rada městyse ze dne 31. 12. 2018
RM schvaluje sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2019.
Jde o rozpočet školy, kdy se řešilo,
kolik požaduje škola od zřizovatele
finančních prostředků na provoz.
RM schvaluje rozpočtová opatření
k 31. 12. 2018. Jde v podstatě
o dorovnání ke konci roku, protože
k 31. 12. se rozpočet všech řádků ve
finančním výkazu rovná na skutečné
čerpání. Jde o běžný účetní postup.
Rada městyse ze dne 8. ledna 2019
RM
schvaluje
nabídku
geofyzikálního měření od fimy

·
·
·

Mgr. Radek Mičke – Geoservis
Jihlava za cenu 27.100,- Kč bez DPH.
Jedná se o hledání další vhodné
lokality pro nový hloubkový vrt.
RM schvaluje vypsání výběrového
řízení na pracovníka muzea.
Stávající zaměstnankyně muzea
ukončila pracovní poměr dohodou
k 31. 3. 2019 a je nezbytné před
zahájením turistické sezóny vybrat
jejího nástupce.
RM neschvaluje nabídku
společnosti REMA AOS a. s. Praha
na zajišťování zpětného odběru
obalů a odpadu z obalů.

·
·

·

RM bere na vědomí rezignaci člena
Majetkové a stavební komise Ing.
Aleše Uttendorfského. Odůvodnění
Ing.
Aleše
Uttendorfského:
Vzhledem k článku, uveřejněném
předsedou komise panem Michalem
Pavlasem v lednových Borovských
listech, kde neobjektivně informuje
o pochybení spolku TrojHáček
tak, že toto pochybení vypadá jako
pochybení bývalého vedení městyse,
již nemám zájem ani důvod k další
spolupráci s panem Pavlasem.
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

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. Z došlých odpovědí
vylosujeme jednoho výherce,
který obdrží drobný dárek od
úřadu městyse.
Tentokrát uveřejňujeme
fotografii lyžařské skupiny –
jde pravděpodobně o občany
Havlíčkovy Borové. Zajímalo
by nás, kdo na snímku přesně
je a z jakého roku může fotka
být. Odpovědi doručte na
úřad městyse nebo pošlete na
e-mailovou adresu radakcni.rada.hb@gmail.com do 20. února a uveďte také své jméno a telefonní číslo, abychom
vás mohli případně zkontaktovat.

… štěstí, zdraví, vinšujem Vám …
Slova této známé koledy byly
v sobotu 5. 1. 2019 slyšet u velké
většiny dveří po celé Havlíčkově
Borové a Peršíkově. A i když počasí
koledníkům nepřálo, vybrali nemalé
peníze. V Havlíčkově Borové činil
výtěžek 30.573,- Kč, v Peršíkově
4.605,- Kč. Poděkování tedy patří
všem dárcům, kteří otevřeli svá
srdce a přispěli jakoukoliv částkou.
Finanční prostředky vybrané
do kasiček budou letos Oblastní
charitou Havlíčkův Brod využity
následovně:
● Charitní záchranná síť: Její rozvoj
bude pomáhat klientům, na jejichž
nepříznivou situaci nereaguje žádná
dostupná služba.
● Svozové auto pro Sociálně
terapeutickou
dílnu:
Nákup
nového devítimístného svozového

auta místo starého, které bylo při
dopravní nehodě zničeno. S jeho
pomocí může charita dopravit
klienty s postižením do Sociálně
terapeutické dílny v Ledči nad
Sázavou, kde efektivně rozvíjejí své
dovednosti.
● Dar na realizaci humanitárních
projektů v zahraničí: kvalifikační
kurzy pro nevyučené a nezaměstnané
mladé lidi a dětské večerní vzdělávání
v oblasti Bangalore.
● Mimořádné situace: krytí nákladů
vzniklých při odstraňování následků
povodní, požárů apod.
●
Spolufinancování
nákladů
na provoz charitních služeb
poskytovaných
ve
vikariátech
Havlíčkův Brod a Humpolec.
(zdroj:
www.trikralovasbirka.cz/
vyuziti-sbirky-2019/)

Je třeba také poděkovat všem
šikovným koledníkům, kterými
byli Lenka a Iveta Dejmalovy,
Tereza a Lucie Holcmanovy, Eliška
a Radoslav Tonarovi, Kamila
Havlíčková, Adéla Beranová, Klára
Bruknerová,
Anna
Staňková,
Agáta Čejková a Eliška Ronovská.
Též obětavým vedoucím – Věře
Bruknerové, Kláře Wasserbauerové,
Haně Ronovské a Milanu Krčálovi.
V Peršíkově se o koledování postarali
Michal a Tomáš Křehlíkovi, Markéta
a Matyáš Frühbauerovi. Střídavě
je doprovodili jako vedoucí Lenka
Křehlíková a Jan Frühbauer.
Ještě jednou velké díky!!!
Všem obyvatelům Havlíčkovy
Borové a místních osad přeji
poklidný a požehnaný rok 2019.
Marie Doležalová
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561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

Určitě si téměř každý ze střední
a starší generace všiml, že narazit
dnes na chumel dětí hrajících si
venku je čím dál vzácnější už i u nás
na vesnici. Zvláště v zimě, když
teploty padnou k nule či ještě níž,
neuvidíte často venku ani živáčka.
„Je zima, ještě budou nemocní
a vlastně tam chudinky ani nemají
co dělat,“ řekne si leckterá dnešní
maminka. Dříve ovšem zima nebyla
v žádném případě důvodem, proč
držet své děti doma v teple. A děti se
venku vůbec nenudily, vždy si našly
nějakou zábavu a chladem určitě
netrpěly. Hřál je totiž pohyb! Díky
tomu byly otužilejší, pohyblivější,
nehrozila jim obezita, cukrovka,
mentální poruchy a jiné civilizační
choroby, jako je tomu dnes.
S novým rokem k nám na
Vysočinu přišla ta pravá zima se
sněhem a klouzačkami. Sněhovou
nadílku přivítaly děti s radostí a paní
učitelky je v jejich nadšení povzbuzují
vymýšlením stále jiných a nových
činností. S dětmi bobujeme, stavíme
sněhuláky, kloužeme se po botách,
koulujeme se, ve sněhu vyšlapujeme
cesty a labyrinty, kreslíme do sněhu
klacíky, pracujeme s lopatkami,
vyvážíme sníh na kotoučcích, prostě
se úplně obyčejně ze sněhu radujeme
a užíváme si ho, jak jen to jde.
AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY
Trpaslíci i Rybičky si vyprávěli
o tradici Tří králů, zpívali My tři
králové jdeme k vám… a celý příběh
se také pokusili zdramatizovat
a zahrát.
Proběhlo druhé setkání Rybiček
s žáky VIII. třídy nad projektem
Od hlavy až k patě, tentokrát na
téma „Lidské tělo zvenku i zevnitř“.
Osmáci v něm předškolákům
představili všechny důležité životní
orgány a jednoduchým způsobem
jim vysvětlili, jak fungují.
Předškoláci se v rámci projektu
Děti čtou dětem seznámili s pověstí
z blízké vesničky Cibotín „Utopená
svatba“.
I v lednu jsme ve školce přivítali

·
·

·
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dva hosty, kteří přišli dětem vyprávět
o svém dětství a přečíst pohádku
před spaním. Prvním hostem byla
paní Marie Nevolová (babička
Fanouška a Filípka Nevolových
a Katky Tonarové) a druhým paní
Lenka Sobotková (babička Elišky).
Oběma moc děkujeme.
Rybičky už vědí,
co je to stínové divadlo
Děti ze třídy Rybiček se
vypravily do havlíčkobrodského
Muzea Vysočiny na doprovodný
program „Jak pejsek s kočičkou
slavili 28. říjen“. Hned po příjezdu
do
Havlíčkova
Brodu
jsme
poseděli v příjemném prostředí
cukrárny U Hrušků, kde se všichni

2018/2019

posilnili svačinou, a poté jsme se
vydali k muzeu. Protože Rybičky
prostředí muzea dobře znají,
zabraly hned místa před stínovým
divadélkem a pozorně zhlédly
a vyslechly pohádku. Následovalo
krátké vyprávění, ve kterém se
děti dozvěděly o době, kdy vzniklo
samostatné Československo, a ukázalo
se, že ani toto téma jim není úplně
cizí. V poslední části programu
všichni společně vykreslovali vlajku
České republiky. Čas, který nám
zbýval do odjezdu, jsme strávili
v parku V Sadech a po dopoledni
plném nových zážitků jsme se vraceli
autobusem do naší školky.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY
Projekty EU se blíží ke konci

Od 1. 9. 2017 je naše škola zapojena v projektu OP VVV Šablony ZŠ
Havlíčkova Borová. Realizace projektu se pomalu chýlí ke svému konci,
kterým je oficiálně datum 30. 6. 2019. Za dobu dvou let proběhly v naší
škole všechny naplánované aktivity – čtenářské kluby, kluby zábavné
logiky, doučování, vzdělávání pedagogických pracovníků. V současné
době dokončujeme vzájemné hospitace u dvou tříčlenných týmů.
Cílem vzájemných hospitací učitelů je aplikovat matematické metody
do nematematických předmětů a rozvíjet i podporovat matematickou
gramotnost u žáků školy.
Už nyní připravujeme žádost k novým šablonám s názvem Šablony II.,
které by měly odstartovat v naší škole 1. 9. 2019.
Zdravé lyžování z projektu Zdravá škola
Od roku 2010 jsme zařazeni do tzv. sítě zdravých škol. Znamená to,
že jsme oprávněni čerpat krajské dotace Zdravých škol.
Tento program každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina pro
školy, obce a neziskové organizace. Od roku 2014
využíváme tento dotační program vždy částkou
100.000,- Kč. Při letošní zimě stojí za zmínku, že jsme
konečně mohli díky přívalům sněhu vyzkoušet nové
pomůcky pro běžecké lyžování, které nám dodávala firma
Sporten z Nového Města na Moravě (zakoupené v roce
2017) – nově seřízené běžecké lyže s novým vázáním a nové běžecké boty.
První lyžařská cesta letošního roku vedla za Havlíčkovu Borovou směrem
do Manty a vyzkoušeli si ji sedmáci, osmáci a deváťáci. Tato lyžařská trasa
prověřila schopnosti žáků a jejich talent pohybovat se po běžeckých trasách.
Další výlet čeká žáky druhého stupně v prvním únorovém týdnu, kdy bude
část žáků na lyžařském výcvikovém kurzu v Krkonoších. Jejich trasa bude
podstatně náročnější, protože cílem bude Radostín, což z Havlíčkovy Borové
tam a zpět činí přibližně 16 kilometrů.
Sportuj ve škole
Ani jedno dítě nestojí, nenudí se, všichni sportují,
všichni se společně baví - toto jsou hlavní zásady projektu
„Sportuj ve škole“, do kterého se přihlásila školní družina.
Projekt začal 1. 1. 2019. Hlavní cílem je rozhýbat žáky
školní družiny pomocí zábavných sportovních aktivit.
Lekce „Sportuj ve škole“ budou probíhat jednu hodinu
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týdně pro žáky školní družiny a jsou v rámci pobytu ve
školní družině zdarma. Povede je vychovatelka školní
družiny Ludmila Smejkalová. Naše škola zapojením do
projektu získá materiální vybavení.
Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné
ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“,
které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku
se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé
České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace
školních sportovních klubů (jíž jsme členy), která už 26 let
pomáhá bavit školáky sportem.

Vítězové češtinářské olympiády. Foto: ZŠ

HISTORICKÉ OKÉNKO

Maškary v Havlíčkově Borové

Za necelý měsíc projde ulicemi Borové dům od domu
průvod maškar. Někde jim otevřou, jinde zůstanou
dveře zavřené. Budou hrát, zpívat, zatančí si s námi
a my je pohostíme. Je to tak každý rok. Napadlo vás
ale někdy, jak vlastně tato tradice vznikla a jakou
historii má právě u nás? Pojďme se trochu ohlédnout
do minulosti.
Někteří z vás mohou mít maškary spojené i se slovem
šibřinky, tedy sokolské maškarní plesy. Podle Sokola
Pražského z roku 1883 bylo Jindřichem Fügnerem,
který s touto myšlenkou přišel, přáním, aby „členové
Sokola i mimo cvičiště se scházeli, blíže se poznali a takto
přátelským svazkem k sobě přilnuli“. A jelikož chtěl, aby
Sokol vystoupil s něčím novým a původním, zvolil pro
ples, na radu Miroslava Tyrše, za název polozapomenuté
slovo „šibřinky“, které Tyrš našel v Jungmannově
slovníku s významem „frašky, šašky, žerty“.
Některé historické prameny uvádějí, že rakouskouherské úřady nepovolily Sokolu Pražskému konání
sokolského plesu, a tak se novým názvem vlastně úřední
zákaz obešel, když se pro plesání a veselení ke konci
masopustu použilo označení šibřinky – slovo, jehož
obsah úřady v podstatě neznaly. Ať už to bylo jakkoliv,
sokolské šibřinky slavily úspěch – a to i v Havlíčkově
Borové. Podívám-li se do kroniky Havlíčkovy Borové,
dočítám se, že borovských šibřinek se účastnilo hojné
množství lidí, až 420 lidí za doprovodu borovské dechové
skupiny řízené Jaroslavem Štukhejlem. I v Borové dříve
šibřinky pořádali sokolové, kteří vždy kladli důraz
na výzdobu všech prostor, nejvíce však sálu a jeviště.
Mistrem zdobení byl Josef Nejedlý (zahradník).
Vrátím-li se opět k maškarám, tak díky poskytnutým
informacím od pana Josefa Staňka a pana Otto Hájka
sem mohu zmínit další postřehy:
Období masopustu bylo zakončeno ostatky. V úterý
(nyní se chodívají soboty) před popeleční středou
chodívají chasníci s maškarou. Průvod by si měl vyžádat
nejprve svolení u starosty. V roce 1984 se po mnoha
letech do Borové maškary vrátily. Této akce se zhostili
místní fotbalisté za doprovodu kapely Borovanka pana
Štukhejla. V roce následujícím maškary navštívily
i Železné Horky a Peršíkov. Fotbalisté chodili sedm let
až do roku 1991. V tomto roce tuto tradici převzal oddíl
odbíjené žen, pořádal ji pouze daný rok, pak se maškary
zrušily. Tato tradice byla obnovena až v roce 2006, kdy
se pořádání ujal TJ Sokol spolu s divadelním spolkem
JenTak, a v roce 2008 ji převzal opět fotbalový oddíl. Od
roku 2009 se organizace maškar střídá s dobrovolnými
hasiči.
Nedá mi to a musím zavzpomínat na rok 2006
a připomenout tak památku Mirky Luňáčkové, která si

tuto akci vzala pod svá křídla a zorganizovala ji na jedničku.
Sama si pamatuji, jak obcházela své kamarády a prosila je
o účast. Dokázala stmelit kolektiv lidí, kteří s radostí vyšli
do ulic. Pokaždé, když přichází doba maškar, pravidelně
si vzpomenu na Mirku. Nemalé díky patří i našemu
divadelnímu spolku JenTak, kdy divadelníci po večerech
pátrali v kronikách po tom, jak jednotlivé masky mají
vypadat. Vlastně díky nim můžeme i letos otevřít maškarám
své dveře, nabídnout jim občerstvení, zatancovat si a přispět
do jejich kasičky. Je to krásná tradice a pořadatelům touto
cestou děkuji.
Jana Pavlasová

Takhle vypadaly maškary v roce 1985. Za poskytnutí fotografií
děkujeme panu Josefu Staňkovi.

Fotbalisté začali přípravu

V lednu začal borovským fotbalistům tréninkový dril.
K A týmu se jako trenér vrátil Karel Veselý a kondiční
tréninky do poloviny února povede Jindra Kučera, hráč
se zkušenostmi z vyšších soutěží. Tým má naplánována
tři přípravná utkání. První ve čtvrtek 14. 2. ve Žďáře nad
Sázavou s družstvem Počítek (19 hodin). Druhé utkání 2. 3.
rovněž ve Žďáře nad Sázavou, soupeřem bude tým Bobrové
(14 hodin). Poslední zápas se odehraje 17. 3. v Chotěboři,
soupeřem budou Miřetice (14 hodin).
Dětská kategorie 5+1 zahájila v lednu a tréninky u dětí
jsou zaměřeny především na rozvoj pohybové aktivity, ale
zaměřujeme se i na rozvoj kondice a síly. Trénujeme dvakrát
týdně v sokolovně. 10. 2. nás čeká tradiční turnaj, který se
odehraje v přibyslavské hale (8 hodin). Už od podzimu se
jednou týdně ve škole schází naši nejmenší fotbalisté (vždy
čtvrtek od 16:30 hod.) – tedy předpřípravka. Tréninky jsou
stavěné hlavně formou her a pohybových cvičení. Uvítáme
každého, kdo si je s námi bude chtít zkusit.
Roman Brukner, Jakub Janáček
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Přednáška Stanislava Růžičky:
Pozvánka na autorské čtení:
Od Kryštofa Kolumba přes
„Třeba inspiruji někoho dalšího,“
Rudolfa II. až po dílo
říká Ondra Neubauer
Jana Santiniho
Není zase tak zcela běžné, že někdo v Havlíčkově
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Borové nebo jejím okolí sepíše vlastní úspěšnou
básnickou sbírku. A není ani běžné, že uspořádá
k jejímu vydání autorské čtení, kdy dílo
vlastním jazykem představí veřejnosti. Ondra
Neubauer, student Masarykovy univerzity,
který absolvoval také borovskou základní školu, se k takovému
činu odhodlal. Jeho dílo Konec jednoho máje tak můžeme poznat
15. února v našem muzeu asi nejlépe, jak je vůbec možné. A třeba
jeho slova pomohou někomu dalšímu překonat strach a ostych.
„Důležité je chtít,“ říká Ondra.
Ondro, co tě vlastně vedlo k sepsání tvé sbírky? Kde jsi čerpal
inspiraci?
Už od mala jsem rád četl a psal. Ale musel jsem najít tu pravou
inspiraci. A tu jsem postupně nalezl v lidech kolem sebe, v rodině, přátelích
a v láskách, které jsem měl. Víte, skromnost je krásná věc a většina z těch
lidí, které tam popisuji, aniž bych někoho přesně jmenoval, by o sobě
nikdy neřekla něco výjimečného. Jdou dál životem, jak umí, a snaží se
druhým prospívat. Já jim tím chtěl také vzdát hold. Že o nich víme, že
jsou důležití. Každý něčím je a je jedno, co dělá, ať už to je uklízečka,
učitel nebo akademik, důležité je, zda to dělá s dobrým srdcem a úmysly.
Zda je k těm druhým otevřený, zda jim dokáže pomoci nebo udělat
radost. To, co lidé dokáží vybudovat společně, to je podstatné. Takže to
spíše těm, co jsou v té sbírce zmíněni, patří nějaké uznání, ne mně. Za
všechny ty drobné, každodenní projevy laskavosti, lásky a upřímnosti.
Chtěl jsem ty lidi zasadit do míst, kam patří a jež mám sám v oblibě,
proto básně o Vysočině nebo mém hlavním několikaletém působišti –
Brnu.
Jako člověk, který se už několik let podílí na chodu našeho muzea, jsi
určitě část inspirace nalezl i v historii…
Básně věnované dnešní době a věcem, s nimiž třeba dennodenně
přicházíme do styku, u těch mi byl trochu inspirací třeba i Karel Havlíček
Borovský, to jistě. Chtěl jsem si také s trochou nadsázky, někdy i popuzení,
zkusit trochu té kritiky a poukázat na obecnější okolnosti dnešních dnů.
Jak dlouho jsi na své sbírce pracoval? Určitě nevznikla ze dne na den..
Básně vznikaly postupně, od roku 2015 do roku 2017, s některými
drobnými úpravami ještě v roce 2018, podle toho, co mě zrovna pobízelo
k psaní, to se nedá moc ovlivnit. Konečně nejmenuje se to Konec jednoho
máje jen tak. Snažil jsem se tou sbírkou srovnat s tím, co bylo. S léty, kdy
člověk cítí mnoho emocí, chová se impulzivně a zasněně, však víte, o čem
mluvím. To vše mě tak nějak po napsání posledních veršů opustilo. Dnes
už se snažím dívat na svět reálněji, a tak další kniha bude již s největší
pravděpodobností próza nebo odborná publikace.
Dalo by se říci, že je tvá kniha podle obecných měřítek úspěšná?
Záleží na tom, čím úspěšnost měříte. Já jsem spokojený, cíl byl splněn.
Co se vydávání knih týká, už nejsem úplný zelenáč, vím, na koho se
obrátit a v čem bývá háček. Už nemám takový ten bázlivý postoj, kvůli
kterému spousta lidí píše raději jen „do šuplíku“. Zároveň jsem však
pochopil, co stojí za to vydat a co ne. Pokud se ptáte na nějaké statistiky,
tak si taky nemohu stěžovat. Celkový náklad vydání byl 200 kusů, z toho
jsem přes 130 rozdistribuoval osobně a dnes mám u sebe jen asi 12
výtisků. Zbytek by měl být stále na vyhlášených internetových obchodech
k dispozici. Na to, že to bylo napoprvé, tak to také považuji za úspěch.
Proč vlastně pořádáš autorské čtení, respektive na co bys chtěl
příchozí pozvat?
Vlastně mě k tomu přesvědčily některé ohlasy v okolí a upozorňuji,
že autorské čtení bude spíše pouze úvod a zlomek celého setkání. Spíše
bych rád pobesedoval na téma: jak vydat svoji první knihu a co vše
to obnáší. Rád bych tím udělal jednak tečku za mým loňským úsilím,
vše tak nějak shrnul a hlavně trochu inspiroval třeba některé další lidi
v mém okolí, kteří mohou tvořit, ať se nebojí, zabrouzdají na internetu,
zkusí se poptat, napsat pár emailů, není to nějaký bolestivý proces, zvlášť
dnes ne! Důležité je chtít.
Jakub Janáček

V pátek 18. ledna se v Borové derniérou
uzavřela roční výstava Život a dílo
génia barokní architektury Jana Aichela
Santiniho, která byla instalována v našem
muzeu. Při té příležitosti byla v Památníku
Karla Havlíčka Borovského uspořádána
přednáška amatérského historika a znalce
umění Stanislava Růžičky, který se před
publikem rozpovídal na téma České země
v období baroka.
„Baroko si obecně představujeme jako
dobu útlaku a temna. To v nás v jistém smyslu
zakořenil už Alois Jirásek, ale toto období je
pro naše země – a pro Vysočinu obzvlášť –
velice významné. Spoustu památek vidíme
ve městech i krajině dodnes a tvoří nedílnou
součást našich zemí,“ vysvětloval Stanislav
Růžička v úvodu příchozím, kteří obsadili
prakticky všechna místa k sezení.
„Je důležité pochopit dlouhé dějinné
a politické souvislosti, které napomáhaly tento
umělecký sloh vytvářet a formovat,“ doplnil.
Předseda spolku Putování za Santinim
na přednášce provedl dobou objevení
Ameriky a vzestupu španělských zemí, který
se výrazně podepsal i na našich dějinách.
Spolu s reformátorem církve Martinem
Lutherem přitloukl jeho teze na dveře
kostela ve Wittnebergu, poukázal na založení
řádu jezuitů Ignácem z Loyoly, vysvětlil
náboženskou toleranci Rudolfa II., prohrál
s českými stavy bitvu na Bílé hoře a vedle Jana
Sobieskiho ubránil Vídeň před turkem.
Při těch všech událostech v průběhu
mnoha desetiletí vznikaly významné stavby
i umělecká díla, které obdivujeme dodnes
a které Růžička v příjemném muzejním
podvečeru
návštěvníkům
přednášky
připomínal. Z jeho výkladu do celé místnosti
sálaly vědomosti a životní zájem o celé téma.
A jak se vlastně někdejší marketingový
specialista společnosti ŽĎAS k Santinimu
dostal?
„Už před lety jsem se aktivně snažil ve
Ždáře nad Sázavou rozvíjet kulturní život
a po revoluci mě pan Kinský oslovil s tím, zda
bych se nechtěl profesně podílet na propagaci
ždárského zámku a potažmo tak i Santiniho.
Tak se z mého koníčku stala i pracovní vášeň.
A už jsem u toho zůstal i jako předseda spolku
Putování za Santinim. V současné době se
snažíme zapracovat nejen na zdůrazňování
odkazu Santiniho, ale chceme obecně i zlepšit
pohled na dobu baroka,“ zakončil Stanislav
Růžička.
S přednáškou a účastí na ní byla spokojena
i průvodkyně v muzeu a knihovnice Marcela
Sobotková.
„Jsem moc ráda, že si sem našlo cestu tolik
lidí,“ řekla hned v úvodu.
Podle ní mohlo vidět borovskou výstavu
o Santinim od loňského ledna zhruba pět
stovek lidí.
Jakub Janáček
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Výpadek SMS zpráv z obce
V minulých měsících přestaly
chodit lidem krátké textové zprávy
z úřadu městyse, který donedávna
rozesílal informace z hlášení
obecního rozhlasu i lidem na
telefony prostřednictvím SMS. Došlo
k tomu, že mobilní operátoři přestali
tuto službu poskytovat a Havlíčkova
Borová byla jedna z posledních, kde
k odpojení služby došlo.
V tuto chvíli obec nabízí pouze
rozesílání informací do e-mailových
schránek občanů, k jejich odběru
je nutné se přihlásit na webových
stránkách obce:
www.havlickovaborova.cz. Co se
týče SMS zpráv, snažíme se získat
tipy od ostatních obcí a měst v okolí,
abychom
vybrali
nejvhodnější
variantu.
Děkujeme za pochopení. Úřad městyse

Loutkové divadlo
v Havlíčkově Borové žije!

Amatérské loutkové divadlo
jako podsekce divadelního souboru
JenTak funguje v Havlíčkově Borové
již čtvrtým rokem. Na začátku
byla myšlenka hrát něco jen pro ty
nejmenší. Ale ten stěžejní impuls
přišel poté, co jsme darem dostali
velkou krabici sádrových a dřevěných
loutek. Část loutek jsme zrenovovali
a poprosili Jardu Koloucha, našeho
šikovného kulisáka, aby nám vyrobil
konstrukci, ve které budeme loutkové
divadlo hrát. Díky němu máme
profesionální základ pro naše loutková
představení.
Loutkové
divadlo
hrajeme
především v mateřských školách,
ale už jsme si vyzkoušeli i venkovní
prostory a vinárnu. Nejdále jsme se
s loutkami vydali do Lipnice nad
Sázavou a Krásné Hory. Zatím máme
v repertoáru dvě hry, a to Broučky od
J. Karafiáta a disneyovskou Sněhurku
se sedmi trpaslíky. Naše zatím
poslední vystoupení jsme odehráli
30. listopadu 2018, kdy jsme se
Sněhurkou zavítali do naší domovské
školky v Havlíčkově Borové a do
sousední Oudoleně. V obou školkách
jsme se setkali s kladnou odezvou
od malých i velkých diváků. Děti
nás dostaly svými hláškami během
představení doslova do kolen. To je
vlastně také jeden z důvodů, proč to
všechno děláme. Ani byste nevěřili,
jak my se při tom hraní nasmějeme. J
V tomto roce máme spoustu
plánů. Jedním z nich je pokračovat
ve hraní po mateřských školách. Rádi
bychom zavítali do Sázavy, Velké
Losenice, Malé Losenice, Vepřové,
do speciální MŠ v Havlíčkově Brodě
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Nejstarší historie Peršíkova

První nepřímá o obci se nachází v listině datované 14. 7. 1217, kdy kníže
Hroznata, zakladatel a představený kláštera premonstrátů v Teplé, a otec
Hugo, představený kláštera Svaté Marie v Praze, prodávají vesnici Hradsko
řádu Německých rytířů. Pravost této listiny totiž jako jeden ze svědků
potvrzuje i mnich Peršík.
Peršík, mnich kláštera sv. Marie v Praze, byl majitelem osady, která dodnes
nese jeho jméno. Vesnička náležela k panství Polná, obyvatelé Peršíkova
robotovali u dvora v Oudoleni.
První přímý písemný záznam o obci Peršíkov se nachází v Deskách
zemských z roku 1547, které jsou uložené ve Státním archivu Brno. Další pak
v Berní rule sloužící k výběru daní z roku 1597. V roce 1654, tedy krátce
po skončení třicetileté války, žilo v Peršíkově pět rolníků, jeden chalupník
a jeden zahradník, jmenovitě Matěj Eliáš, Marek Vašků, Václav Ječmínek, Vít
Říha, Jan Ječmínek, Kryštov Masař, Jan Tkadlec. Mezi nejstaršími písemně
dochovanými zápisy v matrikách Peršíkova je uváděn Marek, Václav, později
Marek Andreas, neboť se používala jen křestní jména.
Život našich předků je zastřen rouškou tajemství. Víme však, že v roce 1716
měla osada Peršíkov deset domů, v roce 1863 dokonce 26 čísel. K úřednímu
číslování domů dochází až v roce 1770. Peršíkov byl samostatnou obcí do
roku 1960, poté se stává součástí obce Havlíčkova Borová. V současnosti má
44 čísel popisných, z nichž více než třetina slouží pouze k rekreaci.
Věra Andresová

ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Název účtu

Zůstatek k 31. 12. 2018

BÚ Česká spořitelna

3.100.769,40

Fond rozvoje bydlení ČS

418.577,32

ČSOB Municipální konto

439.007,12

ČSOB Spořící účet

21.099,50

ČNB Účet dotace

1.113.924,99

Fond vodovody a kanalizace

2.159.196,00

CELKEM

7.252.574,33

Největší
příjem
za prosinec: daň
z přidané hodnoty
ve výši 663.549,- Kč.
Největší výdej za
prosinec:
odměny
zastupitelů ve výši
206.309,- Kč.
Magda Hošáková, ekonom
městyse

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 15. února 2019.
a také na malý festival pro rodiny
s dětmi v Lípě. Dalším ambiciózním
plánem je začít připravovat jednu
speciální hru, ale o co přesně půjde,
ještě necháme v tajnosti. Pokud i vy
máte nápad, kde bychom s loutkovým
divadlem mohli udělat radost, můžete
se na nás obrátit – dá se říct, že jsme
schopni všeho. J Pokud chcete vědět,
co je u nás nového, tak sledujte náš
facebookový profil Divadelní spolek
JenTak anebo naše webové stránky
https://jentakhavlickovaborova.
webnode.cz.
Za loutkovou podsekci divadelního spolku
JenTak Jana Veselá

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE
POZEMKŮ, kteří pronajímají
pozemky Havlíčkově Borové
zemědělské a. s.
Majitelé pozemků, kteří mají
pronajaty pozemky u naší
společnosti,
mohou
podat
přiznání z příjmu fyzických osob
prostřednictvím našeho podniku.
Termín vždy v úterý od 5. 2. 2019
do 26. 2. 2019, od 13:00
do 15:00 hodin v kanceláři
v přízemí správní budovy, kde
bude přítomna pracovnice, která
pomůže přiznání vyplnit.
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Nenechávejte psy volně pobíhat
v přírodě.
Hrozí nebezpečí jim i lesní zvěři
Dobrý den vážení spoluobčané a zejména pejskaři.
Velice rád bych touto cestou poprosil majitele psů, aby
dávali pozor na své miláčky při procházkách přírodou.
V poslední době se totiž hodně zapomíná, že pes má být
uvázán na vodítku a neměl by po okolí pobíhat volně.
I já jsem majitelem pejska a chápu, že ho chcete nechat
proběhnout, ale to by se mělo dít v určitých mezích.
Nechci se v žádném případě ohánět konkrétními zákony,
nýbrž bych chtěl apelovat na lásku ke zvířatům. A to
nejen ke zvířatům domácím, ale také k těm divokým.
Hlavně v této tvrdé zimní době, kdy zvěř trpí nouzí
a potřebuje klid, bychom neměli nechávat své mazlíčky
bez dohledu a měli je držet dále od krmelců a krmelišť.
Pokud totiž naši čtyřnozí miláčci obcházejí taková
zařízení, zanechají tam svůj pach a exkrementy. To
způsobuje takzvané zápachování a zvěř se následně bojí
k svému zdroji potravy, mnohdy jedinému, přistoupit.
Jsou tu ale i další důvody, proč být opatrní.
Volné pobíhání psů má mnohdy za následek i úhyn
zvěře, která se vyčerpá, když ji pes zvedne z lože
a pronásleduje.
Ale tyto jednoduché a důležité zásady by měly platit
po celý rok, nejen v dobách nouze.
Pomineme-li výše uvedené skutečnosti, je střet se
zvěří velmi nebezpečný i pro samotné psy. Vždyť třeba
setkání s divočákem může skončit tragicky. Navíc
pochopitelně hrozí i nákaza různými nemocemi.
Věřím, že tyto důvody pochopíte a budete k mé
prosbě vstřícní.
Za myslivecký spolek Ladislav Luňáček

„Stopa je dobrá,“ říká Josef Švejda,
který připravuje běžkařské tratě
v okolí Borové
Josef Švejda ze Starého Ranska se svým strojem
už čtrnáct let vyráží upravit běžecké stopy v okolí
Havlíčkovy Borové. Letos celkově připravil trasy
zhruba čtyřicet kilometrů dlouhé a díky němu tak mají
nadšení sportovci v našem koutu Vysočiny k dispozici
dobré podmínky pro lyžařský sport.
Trasy jsou udržovány vždy podle aktuálních
sněhových podmínek a na jejich přípravě spolupracují
obce Havlíčkova Borová, Sobíňov, Krucemburk
a Žďírec nad Doubravou.
„Tyto obce úpravu platí, ale povel, kdy mám
s úpravou začít, od nikoho vlastně nedostávám.
Dobře vím, kdy je třeba začít stopy projíždět, “ říká
se smíchem Josef Švejda. Sám říká, že se přípravě tratí
věnuje už čtrnáct let.
Po pěkné stopě tak mohou běžkaři vyrazit na výlet
třeba od Sobíňova přes Nové Ransko, Ždírec nad
Doubravou, Staré Ransko, Hlubokou až na Radostín,
upraven je úsek Havlíčkova Borová - Synkův kopec
a od Benátek ke Krucemburku.
„Podmínky jsou letos po dlouhé době opravdu
dobré a sněhu je dost. Zjistil jsem třeba, že u rybníku
Řeka napadlo v průběhu letošní zimy dosud celkem
asi 135 centimetrů sněhu. Někde jsou stopy sice trochu
zledovatělé, ale to se dá překonat. Myslím, že jsou lidé
rádi, že jsou běžecké trasy strojově připraveny. Ostatně
sportovců je na nich vidět spousta, takže využití určitě
mají velké,“ dodává Josef Švejda s tím, že když napadne
čerstvý sníh, stopy budou znovu upraveny.
Jakub Janáček
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Vydejme se společně do
devastované Amazonie.
Alespoň na filmovém
plátně
Uprostřed Amazonie žijí poslední
dva původní obyvatelé pralesního
kmene Piripkura. Jejich nejcennějším
majetkem je oheň a jejich přežití závisí na osudu
džungle, kterou obývají. Právě o nich je film, který
promítneme v rámci našeho dokumentárního
minifestivalu v pátek 8. února od 20 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse.
Jair Candor je koordinátor projektu na ochranu
deštného pralesa. Společně se štábem podniká cesty do
hlubin džungle, aby se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou
– posledními členy kmene Piripkura. Těm se jako
jediným podařilo přežít střet s dřevařskými firmami,
které likvidují kus po kusu amazonské pralesy. Do
civilizace se tato dvojice vydává pouze v případě, že
jim vyhasne oheň. Film je důležitým svědectvím o tom,
že uprostřed pralesa stále žijí příslušníci domorodých
kmenů. Tato skutečnost totiž jako jediná legálně brání
úplné devastaci zbytku amazonských pralesů. Právě
v nich totiž i v současné době žije několik desítek
indiánských skupin. Většina z nich žije dobrovolně
nebo vlivem okolností bez vnějšího kontaktu s okolní
civilizací. Na celém světě žilo v roce 2013 podle odhadů
více než sto takových kmenů, nejvíce z nich v hustých
pralesích Papuy Nové Guineje, střední Afriky a právě
v Amazonii (nejvíce v Brazílii). Snímek Piripkura
ukazuje, jak indiáni v Amazonii žijí obklopeni hustým
pralesem bez doteku civilizace. Je právě civilizace to,
co oni k životu potřebují? Máme právo si bez skrupulí
pro sebe uzurpovat dosud nedotčenou přírodu a ničit
v zájmu pokroku vše původní, co nám na světě zbývá?
Jakub Janáček

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
8. 2.
2019
9. 2.
2019
10. 2.
2019
15. 2.
2019
23. 2.
2019
28. 2.
2019
2. 3.
2019
2. 3.
2019
2. 3.
2019
16. 3.
2019

20:00 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO
pátek FILMU, informace výše
20:00
sobota HASIČSKÝ PLES, pozvánka na str. 2
14:00 KARNEVAL S MAŠINKOU, dětský
neděle karneval, pozvánka na str. 2
18:00 AUTORSKÉ ČTENÍ, pozvánka
pátek
na str. 12
20:00 ŠKOLNÍ A OBEC PLES, pozvánka
sobota na str. 2
15:00 BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
čtvrtek informace na str. 2
8:00
MASOPUSTNÍ PRŮVOD, pozvánka
sobota na str. 2
14:00 KERAMICKÉ HRÁTKY, pozvánka
sobota na str. 2
20:00 MAŠKARNÍ ZÁBAVA, pozvánka
sobota na str. 12
14:00 VZPOMÍNÁNÍ nad starými
sobota fotografiemi, pozvánka na str. 2
Více informací vždy aktuálně na
www.havlickovaborova.cz.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Děti ze školky si užívají sněhovou nadílku. Foto: MŠ

Rybičky a osmáci zkoumali lidské tělo z venku i zevnitř. Foto: MŠ

Trpaslíci si postavili na školní zahradě sněhuláka. Foto: MŠ

Tři králové ve třídě Trpaslíků. Foto: MŠ

Sedmáci četli Rybičkám pověst „Utopená svatba“. Foto: MŠ

Letos poprvé na běžkách... Foto: ZŠ

Bobujeme u kostela. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Okresní přebor škol v šachu v Havlíčkově Brodě - krásné 2. místo. Foto: ZŠ
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Ve fyzice úspěšně měříme se soupravou PASCO. Foto: ZŠ

Když sedmáci četli pověst o svatbě, nechyběly svatební koláčky. Foto: ZŠ

Tříkrálová sbírka. Foto: Marie Doležalová

Přednáška pana Stanislava Růžičky v muzeu. Foto: Jakub Janáček

Loutková sekce JenTaku. Foto: JenTak
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OBRAZEM

