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ZIMNÍ RADOVÁNKY. Počasí v první polovině února opravdu přálo milovníkům zimních sportů, tedy minimálně těch, které bylo možné v současné
době provozovat. Led na rybníku na Rozvalinách sice nebyl v mrazivých dnech v úplně ideálním stavu, ale přesto si sem našla cestu spousta dětí
i dospělých, aby si užili trochu zábavy a pohybu na čerstvém vzduchu. Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Stavba kanalizace je opět v plném
proudu. Sice to píšu nerad, ale můžeme
se těšit na čilý ruch stavební techniky.
Hlavní řád splaškové kanalizace bude
vybudován v ulicích Horní obec, části
ulic Polní a Dlážděná. Zhotoviteli

zbývá ještě vykopat cca 170 odbočení
z hlavního řádu, jenže tím vše nekončí.
Máme ulice a lokality, kde byly
vybudovány nové kanalizace již dříve.
Jedná se o ulice Pivovarská, Havlíčkova,
U Vodárny a Polní (pod vodárnou). Ulice
U Vodárny bude přepojovat městys,
protože ve spodní části je jímka, která
se vyruší. Ulice Polní (pod vodárnou)
nebude také nijak složitá na připojení,
lidé už s tím určitě počítají.

Oříškem jsou ulice Havlíčkova
a část Pivovarské. Při výstavbě se
neinstalovaly připojovací šachtičky. To
znamená, že nejsou povrchové znaky
a vůbec nevíme, jak a kde jsou lidé
napojeni, a někteří dokonce nemají
připojení žádné. Bude potřeba se
vybavit pevnými nervy a každý objekt
řešit vždy individuálně.
...pokračování na str. 3
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SNĚHOVÁ FOTOSOUTĚŽ OBRAZEM

Počasí nám dovolilo od konce ledna naplno využít sněhových podmínek. Jak
nápadití byli soutěžící a co všechno se dá ze sněhu postavit?

Vítěznou fotografii sněhuláka s běžkami vylosoval starosta městyse. Do fotosoutěže ji zaslala paní Marcela Hospodková a vyhrává poukaz do Coopu ve
výši 200 Kč na dětský sortiment. Blahopřejeme!
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...pokračování ze str. 1

Pokud máte fotky ze samotné
realizace, tak nám jistě pomůžou.
Prozatím vše připravujeme na
spuštění provozu nové ČOV v termínu
1. června. V březnu proběhne většina
schůzek k podpisu společného
projednání
územního
souhlasu
s majiteli nemovitostí. Dozvíte se měsíc,
ve kterém se budete moci připojit,
a získáte kontakt na firmy, které vám
s tím pomohou.

PAVLÍČKOVO

Možná to tak nevypadá, ale statek
zvaný Pavlíčkovo v ulici Zelenýho je
strategický objekt ve středu městyse.
Jeho využití může být všestranné
a věřím, že do budoucna nám přinese
užitek. Už minulý rok proběhla havarijní
oprava stodoly, kde hrozilo zřícení. Dále
byla zahájena přestavba chléva na
řemeslnou dílnu. Letos nás čeká oprava
porušeného zdiva stodoly do dvora
a kolaudace dílny.
Záměr revitalizace tohoto objektu
jsme řešili již minulý rok s památkáři
a obrysy, co s objektem dále, jsou jasné.
Stodola bude sloužit pro uskladnění
komunální techniky, která se prozatím
parkuje ve sběrném dvoře. Tam ovšem
zabírá místo, které můžeme využít pro
další třídění odpadů. Už letos byl ve

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
NOVÝ ŘÁD
VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Městys Havlíčkova Borová jako
provozovatel veřejného pohřebiště
podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví vydal v souladu
s ním nový Řád veřejného pohřebiště.
Rada městyse ve smyslu § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schválila
tento je dne 15. února 2021. Ještě před
tím k němu vydal souhlasné stanovisko
Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě,
a to 9. února 2021.
Předchozí Řád veřejného pohřebiště
platil od února 2011. Od té doby se ale
pár věcí změnilo, a ač nejde o žádné
zásadní změny, přesto je potřeba tyto
nedostatky odstranit.
Dalším úkolem, který nás čeká,
je podrobná evidence hřbitova
odpovídající 21. století. Stále je veškerá
hřbitovní agenda vedena v papírové
podobě, což není ideální. V předchozích
letech tu snaha o modernizaci evidence
byla, nyní bychom na ni chtěli navázat
a modernizaci dotáhnout. Výstupem
má být aplikace pro kompletní
hřbitovní správu, která eviduje údaje

stodole u Pavlíčků skladován posypový
materiál, kterého se jen letos vysypalo
50 tun.
Patro by se využilo pro lehčí stavební
materiály a náčiní. Řemeslná dílna je
skladem, ale v první půli roku ji čeká
kolaudace a tím vznikne i historicky
první podnikatelský prostor v objektu
městyse. Jde nám totiž o to, aby nebyl
městys jen „noclehárnou“, ale aby
podpořil zaměstnanost a rozšiřování
nabídky řemeslníků a služeb v obci
a obyvatelé Borové mohli využívat co
nejvíce služeb doma a nemuseli za vším
dojíždět.
Poslední část je domovní, na kterou
bychom rádi do budoucna připravili
projekt na částečnou rekonstrukci.
V přízemí se nabízí zřídit prostory
pro pečovatelku s bezbariérovým
přístupem nebo sdílený prostor pro
služby (kadeřnictví, manikúra, masáže
atd.). Bezbariérový přístup by šel
zřídit ze strany od hasičské zbrojnice.
V podkroví by mohly vzniknout dva
malometrážní byty s přístupem přes
původní vchod. Plánů je hodně, a tak je
potřeba pomalu, ale jistě pracovat na
opravách. Využít k tomu budeme moci
i peníze, které nám přinese pronájem
řemeslné dílny.

MODERNIZACE VODÁRNY
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lednovém jednání rozhodlo pro
přípravu projektu na intenzifikaci
a modernizaci vodárny.
Naše vodárny zásobují pitnou
vodou Havlíčkovu Borovou a Peršíkov.
V majetku máme tři vodojemy, úpravnu,
čtyři mělké zdroje a hlubinný vrt.
Cílem
modernizace
bude
výměna trubních vedení, armatur,
výměna technologie odradonování
a
automatizace
chlorování.
Intenzifikace by měla zahrnovat
napojení nového vrtu do úpravny
s novou filtrační stanicí, která bude
odstraňovat železo a mangan. Všechny
technologie v úpravně budou nově
průmyslově řízeny s napojením na
optickou síť městyse. Pokud se vše
podaří, tak hlavním přínosem bude
snížení energetické náročnosti úpravy
vody, zajištění soběstačnosti i v období
sucha a ochrana vodních pásem před
zbytečným odběrem nad potřeby
městyse. V letošním roce proběhnou
projekční práce včetně zajištění všech
povolení. V případě získání dotace se
budeme snažit už příští rok o realizaci.
Pitná voda je oproti elektřině,
vytápění, jídlu a ubytování ta nejnižší
nákladová položka, ALE bez dostatku
pitné vody nedokážeme vůbec nic...

na

Přemysl Tonar

o jednotlivých hrobových místech
a pohřbených osobách, smlouvách
s majitelem hrobu, platbách za hrobové
místo atd. Aplikaci lze rozšířit o modul
pro veřejnost, která zahrnuje např.
vyhledávání zesnulých nebo evidenci
volných hrobových míst. Nyní probíhá
výběr dodavatele.

zřízen městysem a kam lze zasílat
finanční dary na pořízení nového
hasičského dopravního automobilu.
Všem dárcům děkujeme. Číslo účtu je:
6003862359/0800. Svoji platbu můžete
zkontrolovat na webových stránkách
České spořitelny.
h t t p s : / / w w w. c s a s . c z / c s /
transparentni-ucty, do vyhledávače
stačí zadat Havlíčkova Borová.

Zastupitelstvo

městyse

se

POKÁCENÍ STROMŮ
V ULICI K VEPŘOVÉ

Kdo se v poslední době pohyboval po
ulici K Vepřové, nemohl si nevšimnout,
že zde zmizely tři ořešáky rostoucí
v travnatém pásu. Po konzultaci
s majiteli nemovitostí, s památkáři
a s pracovníky CHKO Žďárské vrchy
jsme se rozhodli pro odstranění těchto
stromů. V ulici K Vepřové je plánována
výstavba nového chodníku od školy
směrem ke kostelu, a proto má dojít
k posunutí komunikace směrem
k travnatému pásu. Stromy by se tak
nebezpečně ocitly na hraně silnice.
Je pravda, že nyní je ulice K Vepřové
smutně prázdná. To se však změní po
realizaci stavby chodníku. Počítáme
s novou výsadbou, která bude navazovat
na stromy vysazené za parkem.

TRANSPARENTNÍ ÚČET

V minulých Borovských listech
jsem vás informoval o založení
transparentního účtu, který byl

Ing. Josef Nevole

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA

Prodej
palivovéhoHavlíčkova
dřeva
Městys
Borová
Městys Havlíčkova
Borová palivové
nabízí k prodeji palivové
nabízí
k
prodeji
dřevo.
dřevo. Cena za m je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
3

si každý zajistí sám.

3 volejte
Cena
za m
400,včetně
V případě
zájmuje
na tel. Kč
777355028.
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 1. 2. 2021

Nepřítomný Ing. Karel Tonar

RM schvaluje na demolici čp. 14 nejnižší cenovou nabídku
firmy SP Mont s.r.o., IČO 06379273, U Vodárny 368,
Havlíčkova Borová a pověřuje starostu sepsáním smlouvy
o dílo. 4-0-0
RM pověřuje majetkovou komisi prošetřením žádosti
Jaroslava D. z Havlíčkovy Borové o dodatečné povolení
stavby „Jiná stavba“ – stavba pro doplňkovou funkci
rodinného bydlení, nacházející se na pozemku par. č. 76/106
v k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0

RM schvaluje žádost Šárky T. z Havlíčkovy Borové o pronájem
obecního bytu v čp. 110, s možností uzavření nájemní
smlouvy od 1. 3. 2021. 4-0-0
RM schvaluje žádost Edity M. z Prahy o posouzení
návrhu vyjmutí pozemku p. č. 4829 z půdního fondu
v k. ú. Havlíčkova Borová, za účelem ochrany tohoto pozemku
a jeho rozparcelování podle skutečnosti dle konceptu
č. 2 Geometrického plánu nového druhu užití pozemku, který
vyhotovil Josef Brukner. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 15. 2. 2021

RM schvaluje podání žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les (3 ks ořešáků královských) na pozemku
par. č. 3120/7, k. ú. Havlíčkova Borová (ul. K Vepřové), ve
vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště Městyse Havlíčkova
Borová. 5-0-0
RM schvaluje vzor Smlouvy a o nájmu hrobového místa.
5-0-0
RM schvaluje Příkazní smlouvu se společností Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o., IČO 27504514, nám. Československé
armády 37, 551 01 Jaroměř, na zajištění a podání žádosti
o dotaci pro projekt „Intenzifikace úpravny vody – Havlíčkova
Borová“ za cenu 45.000 korun bez DPH. 5-0-0
RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Josefa Novotného
(AQA CLEAN NOVOTNÝ), IČO 32004401, U Dvora 924/11,
586 01, Jihlava na zhotovení projektové dokumentace pro
projekt „Intenzifikace úpravny vody - Havlíčkova Borová“ za
cenu 160.000 korun bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. 5-0-0

RM schvaluje projektovou dokumentaci (souhlas se stavbou)
na akci „Stavební úpravy VITUS, areál fary č. p. 60, Havlíčkova
Borová“, na pozemku par. č. st. 2, k. ú. Havlíčkova Borová,
zodpovědný projektant a žadatel Ing. Martin Doležal, Vepřová
133, 592 11 Velká Losenice, stavebník Římskokatolická
farnost Havlíčkova Borová, IČO 69173630. 5-0-0
Z jednání RM odešel Milan Štefáček.

RM schvaluje záměr rekonstrukce obecního bytu o výměře
101,70 m2 (jedná se o byt v I. poschodí pronajatý v minulosti
místnímu obvodnímu lékaři) na adrese čp. 220, ul. Havlíčkova,
582 23 Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje záměr pronájmu obecního bytu o výměře
101,70 m2 na adrese čp. 220, ul. Havlíčkova, 582 23 Havlíčkova
Borová. 4-0-0
RM bere na vědomí žádost Ing. et Ing. Františka D. a MUDr.
Lucie K., oba z Havlíčkova Brodu, o přidělení obecního bytu
ve vlastnictví městyse.

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

SČÍTÁNÍ 2021 – CO,
KDY A KDE?
Sčítání 2021 se týká všech fyzických
osob. Ty mají od půlnoci z 26. na 27.
března možnost vyplnit elektronický
formulář na webu www.scitani.cz –
a to do 9. dubna. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnosti od 17. dubna
do 11. května vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Listinné formuláře budou k dostání
a následně se budou i vybírat na určených pobočkách České pošty. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně jako doručování
doporučených dopisů, takže sčítací komisaři tentokrát nebudou pomáhat
lidem s vyplňováním formulářů. V případě potřeby je možné volat infolinku
840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty, odeslání je zdarma.
Sčítání se týká všech osob bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby

4

mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná.
Výsledky sčítání jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Nejbližší pobočky České pošty, která
jsou do Sčítání 2021 zařazeny – kde si
můžete vyzvednou prázdné a odevzdat
vyplněné formuláře v tištěné podobě:
Havlíčkův Brod 1 - Nádražní 107,
telefon: 954258001
Havlíčkův Brod 2 - Svatovojtěšská 58,
telefon: 95425800
Ždírec nad Doubravou - Družstevní 569,
telefon: 954258263
Chotěboř - náměstí T. G. Masaryka 56,
telefon: 954258301
Přibyslav - Bechyňovo náměstí 3,
telefon: 954258222
Žďár nad Sázavou 1 - Nádražní 494/23,
telefon: 954259101
Žďár nad Sázavou 3 - Brodská 1834/12,
telefon: 954259103

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS

Zůstatek účtu k
31. 1. 2021
14 310 492,62
324 220,28

ČSOB Municipální
konto

40 943,86

ČSOB Spořící účet

21 108,37

ÚČET hasiči
ČNB Účet dotace

989,84
114 178,88

Fond vodovody

1 621 446,00

Fond kanalizace

2 340 150,00

CELKEM

18 773 529,85

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse
Za období leden - největší příjem - daň z
přidané hodnoty ve výši 617.385,07 Kč
Za období leden - největší výdaj
- úhrada DPH IV. čtvrtletí 2020 ve výši
475.255,- Kč
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

5

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO
HEJTMANA

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI
COVID-19 NA VYSOČINĚ
Na Vysočině bylo spuštěno očkování
proti nemoci COVID-19 2. ledna 2021.
Očkování se na pokyn Ministerstva
zdravotnictví ujalo všech pět krajských
nemocnic, v nichž se postupně očkuje
první prioritní skupiny. Do té patří lékaři,
zdravotníci,
ambulantní specialisté
z terénu, klienti pobytových sociálních
služeb, personál, který se o seniory
a osoby se zdravotním postižením stará,
a senioři starší 80 let. U nás na Vysočině
jde o více než 40 tisíc lidí. Ministr
zdravotnictví přislíbil, že tato skupina
bude navíc rozšířena i o obyvatele
domovů s pečovatelskou službou.
Očkování této velké skupiny se
odehrává v podmínkách stanovených
metodickým
pokynem
vydaným
a již několikrát aktualizovaným
ministerstvem
zdravotnictví.
Pro
urychlení proočkovanosti vyčlenily
nemocnice speciální mobilní týmy,
které několikrát týdně vyjíždějí do
domovů pro seniory. Naším cílem je
v souladu se státní strategií ochránit
přednostně před novou nemocí dvě
nejohroženější skupiny naší populace
– zdravotníky a seniory. Do 12. února
dodal stát pro Kraj Vysočina celkem
27 460 dávek očkovacích látek od
společností Pfizer/BioNTech, Moderna
a vakcíny AstraZeneca.
Ve
spolupráci
s
krajskými

nemocnicemi a samosprávami (zatím)
okresních měst se Kraj Vysočina
intenzivně připravuje na otevření
velkých očkovacích center. Chceme
být připraveni na situaci, kdy začne
Ministerstvo zdravotnictví ČR dodávat
do krajů opravdu velké množství
vakcíny. První očkovací centrum se
otevřelo už 17. února 2021 v Pelhřimově
v Kulturním domě Máj, který pro
účely očkovacího centra přizpůsobilo
město Pelhřimov. Toto očkovací místo
nahradilo původní, umístěné v hlavní
budově zdejší nemocnice, jejíž kapacity
jsou výrazně limitovány probíhající
stavbou
nového
nemocničního
pavilonu. Jakmile bude Vysočina
disponovat dostatečným množstvím
očkovací látky, bude pelhřimovské
očkovací centrum fungovat minimálně
osm hodin denně pět dní v týdnu. Jeho
maximální denní kapacita je nastavena
na 500 až 800 osob. V obdobném
kapacitním formátu je připravováno
očkovací centrum v Třebíči. Město
pro očkování vybralo, přebudovalo
a nabídlo objekt Kulturního domu
Fórum. S provozem tohoto centra
počítá Kraj Vysočina a Nemocnice
Třebíč od poloviny března. Spolupráce
měst je pro zdar budování očkovacích
center klíčová, bez jejich rychlého
jednání a odpovědného přístupu by
příprava center neproběhla tak hladce.
Další očkovací centra budou postupně
otevírána v Jihlavě (ATX centrum
v průmyslové zóně Hruškové Dvory),
ve Žďáře nad Sázavou (sportovní hala
Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě, kde
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Kraj Vysočina využije volné kapacity
pavilonu
onkologie
Nemocnice
Havlíčkův Brod. Otevření těchto
očkovacích center je naplánováno
předběžně na druhou polovinu března
2021. Podmínkou jejich spuštění je ale
dostatečné množství dodávek vakcíny
s jistotou tzv. revakcinace druhou
dávkou.
Dodávky
vakcín
jsou
podmínkou i pro otevření případných
dalších center na Vysočině v dalších
městech, která chtějí být na takovou
situaci minimálně připravena.
Očkování proti nemoci COVID-19
snad lze v současné situaci považovat za
jednu z možností, jak se ubránit dalšímu
šíření nákazy. Nemyslím si však, že by to
v průběhu nejbližších měsíců mělo být
důvodem k obcházení nebo dokonce
porušování doporučených hygienických
i epidemiologických opatření. Dokud
se nemoc nepřestane nekontrolovaně
šířit, neseme odpovědnost společně
a bez výjimek. Je třeba mít na paměti,
že ignorování nebo dokonce vědomé
porušování pravidel představuje pro
celou naši společnost stále velkou
zdravotní hrozbu. Věřím, že všichni
chápeme, že tato nemoc zdaleka
neohrožuje jen seniory a nemocné,
ale nás všechny, náš normální život, po
kterém všichni voláme. Děkuji proto
Vám všem, kteří se chováte odpovědně
a chráníte sebe i své okolí.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Informace o očkovacích centrech
Kraje Vysočina jsou postupně
zveřejňovány na
www.ockovanivysocina.cz.

PŘEHLED NOVÝCH OPATŘENÍ OD 1. 3. 2021 PLATNÝCH
MINIMÁLNĚ PO DOBU TŘÍ TÝDNŮ

Volný pohyb

- zakazuje se cestovat mimo okres
bydliště
- VÝJIMKY: zajištění nezbytných potřeb
a péče pro osoby blízké, cesta do práce,
k lékaři, na úřad, na zkoušku, účast na
pohřbu, cesta zpět do bydliště a cesta
za účelem vycestování z ČR
- cesty mimo okres bude nutné
prokázat: cesty do práce potvrzením
zaměstnavatele, u OSVČ potvrzením
objednatele / pro ostatní výjimky je
nutné vyplnit formulář či napsat na
papír účel cesty, kam jedu a v kolik
hodin byl papír podepsán
- platí noční zákaz vycházení mezi
21:00 a 4:59
- venčení psů v noci bude možné do
500 m od bydliště
- vycházky a běh přes den budou možné
jen na území obce – viz mapa katastru
na str. 19
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Roušky a respirátory

- místa s vysokou koncentrací lidí: vždy
respirátor (VÝJIMKU mají děti mladší
15 let)
- v zaměstnání: povinnost mít po
celou dobu ochranu dýchacích cest
s VÝJIMKOU, kdy je zaměstnanec
v místnosti sám
- zastavěná území obce: povinnost mít
min. chirurgickou roušku (bez ohledu
na rozestupy)
- mimo zastavěná území obce:
povinnost mít roušku, pokud jsou kolem
ve vzdálenosti méně než 2m osoby žijící
mimo společnou domácnost

Školy

- uzavírají se dětské skupiny, MŠ, 1. a 2.
ročníky ZŠ včetně přípravných stupňů,
speciální školy a jednoleté a dvouleté
praktické školy
- VÝJIMKA: MŠ a ZŠ pro děti pracovníků
kritické infrastruktury

Maloobchod a služby

- maloobchod a služby budou uzavřeny
VÝJIMKY:
prodejny
potravin,
pohonných hmot, drogerie, lékárny
a výdejny zdravotnických prostředků,
prodejny krmiv a potřeb pro zvířata,
optiky, trafiky, odtahové služby, výdejny
zásilek, sběrny, železářství, prodejny
osiv,
zahrádkářských
prostředků,
prodejny
jízdenek,
květinářství,
pohřební služby, servisy IT zařízení,
myčky automobilů bez obsluhy,
taxislužby, služby individuální smluvní
přepravy osob a provozovny poskytující
psychodiagnostické služby
- výdejní okénka mohou nadále
fungovat.
Tiskopisy ke stažení na stránkách
Ministerstva vnitra na adrese
www.mvcr.cz - odkaz POHYB MEZI
OKRESY a na webu obce
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OČIMA
ZASTUPITELE

Vážení spoluobčané a čtenáři!
Jak si mnozí z vás všimli, během posledních pěti let prochází krajina České
republiky zásadní změnou. Již od roku
2015 se hospodaření v českých zemích
nese ve znamení likvidace kůrovcové
kalamity, nadbytku dříví a tím i pádem
jeho cen.
Když jsem ještě jako student navštívil v roce 2015 severní Moravu, oblast
kolem města Albrechtice, a uviděl zkázu tamních smrkových porostů, nevěřil
bych, že za 4 roky bude tato zkáza stát
na prahu Kraje Vysočina a ruku v ruce
se suchem, které nemalou měrou přispělo ke stresování lesních porostů,
začne decimovat lesy, které byly, jsou
a doufejme, že i budou pro Vysočinu
tak typické.
Loňský rok 2020, který se vyznačoval oproti předchozím letům výraznějšími úhrny srážek, jak se zdá, výrazně pomohl v boji s touto pohromou. Zejména
srážky v červnu a červenci pomohly
zmírnit stres porostů suchem, doplnění
svrchních horizontů půdy vodou a stromy se pomocí pryskyřice mohly výrazněji bránit náletům lýkožrouta smrkového. Samotné chladnější a především
vlhčí počasí zpomalilo a oddálilo vylétnutí 1. generace lýkožrouta a v důsledku toho i vývoj dalších generací.
Nicméně jsem od spousty lidí slyšel
mylnou domněnku, že když začalo konečně výrazněji pršet a v blízkém okolí
Borové nejsou vidět velké plochy hnědnoucích zasažených porostů, kůrovcová
kalamita tím pádem skončila jako mávnutím kouzelného proutku, období sucha skončilo a vše se vrátilo k normálu.
Bohužel toto si osobně nemyslím a ani
to není pravda.
Vysočina je momentálně kalamitou
nejpostiženější kraj a zdejší rozsáhlé
smrkové porosty jsou pro tak astronomické počty lýkožroutů, které se v naších lesích vyskytují, příliš oslabené

a atraktivní, že jeden příznivější rok nemůže tuto situaci zcela zvrátit. Pouze
ji zpomalí či oddálí. Letošní zima, která je taktéž oproti minulým bohatší na
sněhové srážky, i nedávný vyšší počet
mrazivých dní však dává jistou naději,
že i populace dospělců lýkožrouta, kteří
přezimují v lesních porostech, by mohla být výrazněji zredukována, a tudíž
1. rojení by nemuselo být tak silné. Pokud by zároveň nastalo i vlhčí a chladnější jaro, které by toto rojení oddálilo,
byl by to další výraznější posun k likvidaci této kalamity, která nemá na Vysočině obdoby.
Jako by toho nebylo málo, nesl se
bohužel loňský rok ve znamení boje
se světovou pandemií koronaviru, který nemalou měrou způsobil problémy
i v lesnickém sektoru. Z důvodu jarního
uzavření hranic se přeshraniční pracovníci nemohli podílet na znovuobnovování lesních porostů, které je z hlediska
stability a trvalé udržitelnosti lesního
hospodářství - dle mého názoru - důležitější než samotná likvidace již mrtvých porostů. Zároveň i export dříví byl
v první vlně pandemie značně ovlivněn
a vlastníci opět řešili ztížení prodeje.
I když se stát z důvodu tragického
pádu cen a tím i destabilizace českého
lesnictví rozhodl kompenzovat vlastníkům lesních porostů cenu dříví, velice
mě mrzí, že většina kalamitního dříví
se exportuje do okolních zemí, které
sami čelí hmyzí kalamitě, mají přebytky
dřevní suroviny, ale stejně levně nakupují naše dříví a poté nám draze zpětně
prodávají výrobky. Tímto se dle mého
názoru Česká republika chová jako rozvojový stát, když nedokáže naši dřevní
surovině přidat hodnotu.
Určitě by se našla možnost, jak české dřevo zpracovávat ve větší míře, byť
náš dřevařsko-zpracovatelský průmysl
je momentálně zahlcen. Možnost by
byla třeba ve formě podpory tvorby
mokrých skládek, kde by bylo dřevo
skladováno ve větším množství a následně bylo zpracováváno v době nedostatku, jako tomu bylo např. ve Švédsku, kde bylo na státní letištní ploše ve
formě mokré skládky skladováno dlouhodobě přes dva miliony m3 kalamitního dříví.
Kvůli dramatickému nárůstu výměry
kalamitních holin, nedostatku kvalitního sadebního materiálu a pracovních sil
MZe pozměnilo dobu obnovení porostů
ze 2 let na 5 let, což je možná dobře. Ale
obnovovat uměle holinu 5 let po těžbě
je většinou z důvodu silného zabuřenění nesmírně obtížné a nákladné, a proto
by bylo vhodné na těchto těžko obnovitelných plochách začít více uplatňovat
i přirozenou sukcesi s využitím pionýrských dřevin, kde by mohlo docházet
k následným podsadbám cílových dřevin a tím zajistit větší druhovou rozmanitost našich lesů.
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Dle různých výzkumů a prognóz dramaticky klesne zastoupení smrku ztepilého na úkor jiných jehličnatých dřevin,
např. jedle bělokoré nebo i introdukované douglasky tisolisté, ale především
dřevin listnatých jako je buk lesní, javor
klen či dokonce v menší míře i dub letní jako meliorační dřevina. Bohužel to
jsou dřeviny velice atraktivní pro zvěř,
takže budeme muset vynaložit větší náklady na zajištění těchto porostů. To ale
neznamená, že by smrk z naších lesů
zmizel, jednak se bude i nadále sázet,
byť v menším množství, ale především
se smrk dokáže v našich podmínkách na
kyselých stanovištích sám velice agresivně zmlazovat, ale již nebude v našich
lesích zastoupen ve formě rozsáhlých,
stejnověkých monokultur.
Lesů našeho městyse se zatím
kůrovcová kalamita dotkla jen minimálně, ale bohužel se nacházíme na pomyslné hranici silně ohrožených lesů.
Východním směrem se nacházejí lesy
kalamitou relativně nezasažené a směrem na jihozápad jsou lesy bohužel již
ve velké míře zcela zlikvidované. A zhruba uprostřed leží lesy našeho městyse,
které jsou v poslední době postihovány
většími či menšími větrnými polomy.
Tyto polomy při pomalém zpracování
mohou být odrazovým můstkem pro
likvidaci zbylých porostů lýkožroutem
smrkovým. Naštěstí se ale díky místním
obětavým živnostníkům, kteří v lesích
pracují, a zaměstnancům městyse daří
tyto polomy včas zpracovávat a následné plochy včas obnovovat.
Jsem rád, že i většina soukromých
vlastníků lesních pozemků v okolí
městyse se o své majetky stará a všemožně proti kůrovci bojuje, neboť je
v našem zájmu udržet naše lesy silné
a zdravé pro budoucí generace. Budeme se však muset naučit na lesy nahlížet nejen z hlediska produkční funkce,
vždyť les není jen o dřevě, ale i z hlediska dalších funkcí, ať už rekreační či
půdoochranné, ale především v poslední době velmi diskutované funkce
vodoochranné. Vždyť i náš městys má
většinu vodních zdrojů v okolních lesích nebo jejich blízkosti a pro udržení
dobré kvality vody a jejího dostatku
budeme v budoucnu muset vynaložit
nemalé prostředky pro udržení zdravých a stabilních porostů jako ochrany
vodních zdrojů.
Závěrem bych chtěl vyslovit přání,
aby i v budoucnu naši potomci viděli
Vysočinu takovou, jakou jsme ji viděli my, byť se momentálně nacházíme
v období, kdy tomu bohužel tak není.
Vysočinu plnou zdravých lesních porostů, které budou oproti těm současným
druhově pestřejší a doufejme i odolnější a kde budeme hledat klid pro odpočinek a nabírat sílu pro život ve stále
hektičtějším světě.
Ing. Martin Benc
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200 LET – 200 STROMŮ: HAVLÍČKOVA ALEJ S VAŠÍ POMOCÍ
Iniciativa vysázet u příležitosti
Havlíčkova významného kulatého
výročí 200 stromů v blízkosti Havlíčkovy
Borové a vytvořit tak novou alej
nevznikla jen tak. Prvotně jsem se
inspiroval na příkladu obce Rohatec
na Hodonínsku, která loni k výročí
750 let od založení vysázela
750 stromů. A takových příkladů by se
pravděpodobně našlo v ČR i jinde více.
Stromy však mají svůj význam
i ve vztahu k Havlíčkovi a k Borové
jako obci. Už jen mistrovo přízvisko
Borovský, které si Havlíček zvolil mj.
jako pseudonym a používal ho pod
některými svými články a satirami,
často ve spojení Borovský Havel,
odkazuje na jeho rodiště, které má
ve znaku strom. Konkrétně borovici,
vedle níž stojí připraven se sekerou
dvojocasý lev. V dnešní době, kdy
obrovské množství stromů padlo kvůli
kůrovcové kalamitě, mi jistě dáte za
pravdu, že je třeba stromy spíše sázet.
Jde ale také o to zanechat tady našim
potomkům příjemné místo, kam budou
rádi směřovat své procházky, v parném
létě utíkat do stínu stromů nebo si
pochutnají na jejich plodech.
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V Havlíčkově díle se dále setkáváme
pochopitelně s lípou - národním
stromem, např. v nedokončeném cyklu
„O posledních věcech člověka“, který
KHB napsal v Brixenu roku 1854. Zde
úryvek těchto veršů:
„Lépe o samotě,
nech si, chlapče, radit,
a tam si dej na svém hrobě
malou lipku vsadit.
Dobře se pod lipkou
budeš, synku, mívat,
pěkně ti tam budou na ní
z jara ptáci zpívat.
Když košatá lipka
rozkvete v červenci,
budou pod ní sedávati
panny a mládenci...
Lipka z tebe vssaje
toku medového,
pilné včelky nasbírají
med do úle svého.
Dej si, chlapče, radit,
pomni na tu slávu !
Ještě budou hezké holky
tebou sladit kávu.“
Notoricky
známý je poté
samozřejmě obraz
duté vrby u Viklova
jako zpovědníka
lidských
strastí
ze
známého
Havlíčkova
díla Král Lávra.
Nejvýstižnější pro
náš nynější úmysl
je však jistě tento
citát z článku
Sbírky na naše
národní
divadlo
z časopisu Slovan
(12. 7. 1851):
„Kdo seje les, kdo
zakládá sad, zřídka
se dočká sám
ovoce a užitku:
ale jak bídný by
byl svět, kdyby
proto již nikdo
sady
zakládati
a lesy síti nechtěl?
Kdo tedy se chce
ujímati lidu, musí
k tomu míti jiné
a vyšší pohnutky
nežli
vděčnost
a odměnu od
něho: ve zdaru
svého díla, ve svém
srdci a ve vděčném
přátelském uznání
malého
počtu
svých
stejně

smýšlejících musí hledati jedinou
odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“
Havlíček zde sice sázení stromů
používá hlavně jako příměr, ale pointa
je důležitá nyní i pro nás – mysleti
prozřetelně dopředu, pro blaho všech
i těch, co teprve přijdou a nedělat vše
jen kvůli své okamžité odměně.
Proto bychom nyní rádi takovou
alej k poctě Havlíčkově vysázeli. Rada
městyse je tomu nakloněna, kulturní
komise vyjádřila podporu, souhlas
s projektem vyjádřila i Chráněná
krajinná oblast Ždárské vrchy. Zatím
je plán takový, že obec nakoupí
200 stromků, připraví a zarovná
prostor staré Podstránecké cesty. Tam
pravděpodobně v říjnu uspořádáme
společné vysázení stromků, a dokonce
si budete moci zřejmě i každý z vás
konkrétní strom „adoptovat“. Zaplatit
jeho kupní cenu a vaše jméno bude
zaneseno pod číslem stromu do veřejně
přístupného seznamu. Na místě také,
doufáme, vznikne malé posezení
a naučná tabule, která by měla být
zastávkou v nové naučné stezce.
Ondřej Neubauer

Zřízení aleje s sebou nese hodně
práce a nákladů. V současné době
dochází k závozu a zpevnění staré
Podstránecké cesty. Jsem ráda, že
se do akce zapojila i Havlíčkova
Borová zemědělská, a.s., která
slíbila, že pomocí techniky pak
zajistí vyhloubení jam na zasázení
stromků. O tom také celý projekt
má být, zapojení co nejvíce osob,
spolků, podniků, zkrátka cílem by
mělo být vybudování aleje, na které
se budou podílet všichni občané,
kteří mají Havlíčka blízko k srdci.
Spolek TrojHáček slíbil pomoc
s organizací samotné výsadby,
která bude zakončena opravdovou
oslavou narozenin – opékáním buřtů
a posezením, zavzpomínáním...
Aby to nebylo nákladově tak
náročné, zažádali jsme nyní o dotaci
u dvou nadačních fondů a na třetí
žádosti se pracuje. Prvním kolem u
Nadace ČEZ jsme prošli, tak budeme
věřit, že uspějeme i v dalším a budeme
tak moci pořídit další vybavení
a zřídit krásné odpočinkové místo
s výhledem na borovský kostel
a na rybník V Kopaninách. Zapojit
se můžete však i vy a svůj strom si
adoptovat! Kolik stromek bude stát a
jak to bude dál probíhat, zveřejníme,
až budeme vědět konečnou cenu
stromků. O dalším průběhu vás
budeme určitě informovat!
Jana Pavlasová
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OD PŘIHLÁŠKY AŽ NA OBRAZOVKU VEDLA DVOULETÁ
CESTA. ALE BYLA TO SKVĚLÁ ZKUŠENOST, ŘÍKÁ
DVOJNÁSOBNÁ VÍTĚZKA AZ-KVÍZU
a Aleš Zbořil, je totiž
obrovský.

Ale jak sama říká, od počátku brala
celou soutěž sportovně. „Opravdu
jsem neměla motivaci v tom, abych se
dostala k bankomatu. Spíš jsem si chtěla
vyzkoušet natáčení v televizi, se kterým
jsem dosud neměla žádnou zkušenost.
Zajímalo mě, jaký mám projev před
kamerou a chtěla jsem si ověřit i svoje
znalosti. Byl tam čas popovídat si
s ostatními soutěžícími a někdy jsme se
při natáčení i od srdce zasmáli.“

Konkurz
„Poslala
jsem
elektronickou přihlášku,
dostala dopis, že mě
pořadatelé
evidují
a čekala, až mě pozvou
na konkurz. Ten se konal
za rok a půl v srpnu 2020.
Na konkurzu jsme psali
obecný vědomostní test Do studia s rouškou
s otázkami finálového Současná doba je i pro tvorbu
kola. Bylo tam okolo podobných pořadů složitá, a proto se
čtyřiceti lidí a postoupili i při přípravě AZ-kvízu musela dodržovat
ti, kteří měli více než potřebná
hygienická
opatření.
tři čtvrtiny odpovědí „U vchodu jsme museli projít snímačem
správně. Pak následoval teploty a po celou dobu jsme měli
ještě
krátký
osobní nasazenou roušku – samozřejmě kromě
pohovor,“ vysvětluje Jana, samotného natáčení, ale bylo nezbytné
která je v současné době si ji pak ihned znovu nasadit.“
na rodičovské dovolené.
Do soutěže se Jana Švábová může znovu
Právě kvůli termínům přihlásit nejdříve za rok od vysílání její
nechtěla být náhradníkem účasti. „O jiné televizní soutěži jsem
s nejistým datem natáčení, ani předtím vůbec neuvažovala, ale
a tak byla objednána na všem to mohu jen a jen doporučit, byla
Jana Švábová, rozená Sobotková, rodačka z Havlíčkovy Borové. konkrétní den. To bylo na to hodně dobrá a neobvyklá životní
konci listopadu.
zkušenost. A všem také doporučuji, aby
Po prvním díle Jana hodně četli. Z knih se totiž dá načerpat
Už od ledna 1997 se na televizních
obrazovkách pravidelně objevuje postoupila díky účasti ve finále do nejvíce znalostí,“ doplnila borovská
známá vědomostní soutěž České dalšího a pak znovu, aby nakonec počet rodačka.
televize AZ-kvíz. Soutěžící v ní mají účastí zaokrouhlila na maximálních pět.
díky správným odpovědím na otázky Pokaždé tedy musela zdolat minimálně Tak co? Bude někdo další?
Jakub Janáček
z všemožných oborů propojit tři strany jednoho soupeře.
trojúhelníku. Celkový vítěz se pak
přesouvá k takzvanému bankomatu, Nervozita opadla
„Nejprve jsme samozřejmě museli
kde může získat finanční odměnu.
Víte, že jedním z účinkujících byla do maskérny a první díl jsme začali
v nedávných týdnech také rodačka natáčet okolo půl třetí odpoledne.
z Havlíčkovy Borové? Navíc velmi Zhruba za půl hodiny bylo hotovo.
úspěšným. Jana Švábová (rozená Pak však byla mezi natáčeními pauza
Sobotková z Drahotína) se totiž dostala a další se konalo zase až v lednu.“
celkem pětkrát do finále (více ani Jaký to vlastně byl pocit stát před
kamerou v situaci, kdy vás pozoruje
nelze)!
Jana, která na Masarykově desetičlenný štáb? „Trochu nervózní
univerzitě vystudovala český jazyk jsem samozřejmě byla. Člověk
a němčinu a pracovala v mezinárodní dopředu neví, co ho čeká a na co se
firmě, žije v Brně už od vysoké školy. ho moderátor zeptá, ale postupem
Právě v moravské metropoli se také času to ze mě opadlo,“ vysvětluje
soutěž natáčí, a i to byl jeden z důvodů, sympaticky.
proč se rozhodla podat přihlášku. Do Jana se nakonec dostala celkem
zdejšího studia ČT to totiž neměla pětkrát do finále a z toho dvakrát
soutěž celkově vyhrála. Ten, kdo díly
daleko.
„Sleduji pořad dlouhodobě a už s její účastí viděl, bude souhlasit,
několikrát jsem si říkala, že bych ji že jeden z finálových soubojů byl
ráda vyzkoušela. No a s věkem všichni opravdu hodně napínavý. Otázky,
nabíráme zkušenosti a vědomosti, tak které losuje automat, správné
odpovědi i chyby se totiž pravidelně
jsem se na jaře 2019 přihlásila.“
Ano, čtete správně. Janu jsme na střídaly na obou stranách a nervozita
obrazovkách mohli vidět nedávno stoupala. „To bylo napínavé nejen
a celá anabáze tak trvala prakticky dva pro nás, ale prý i pro celý štáb,“
roky. Zájem o populární soutěž, kterou směje se dvojnásobná vítězka AZ- Jana před Českou televizí v Brně. Foto: archiv
Jany Švábové
už roky moderují Eva Machourková kvízu.
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Cesta pana Nováčka
do roku 2022 a zpět
•

místo – vždy stejné, jen čas vždy
jiný
Cestovat v současnosti není na základě
nařízení vlády možné. Tak cestuji pouze
ve své fantazii...
Doma se mi líbí, tak necestuji na jiné
místo, pouze měním dobu, ve které
jsem. Jsem optimista, a tak vidím
budoucnost v krásných barvách…
• lidé a zvyklosti
V roce 2022 je to podobné, jako v
době před pandemií. Na rozdíl od roku
2021 se to liší v mnoha věcech. Nepotkáte
lidi s respirátorem, takže vidíte, jak se
kdo tváří a jakou má náladu. Když jdete
večer na procházku, tak když někoho
potkáte, tak nepřecházíte na druhou
stranu. Lidé se zdraví podáním ruky

7 ROČNÍK 21 ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
NAHLÉDNĚTE S NÁMI POD POKLIČKU
ONLINE VÝUKY

ČÍSLO

Přechod na online výuku – velmi diskutované téma, které v současné době řeší
ředitelé a učitelé ve školách, rodiče i žáci. Školy dál pokračovaly v režimu online
výuky, do tříd na základních školách chodili v únoru jen žáci prvních a druhých
tříd, v případě naší školy i čtvrťáci, jelikož jsou spojeni v jedné třídě s druháky. Od
března nebudou chodit ani ti, uzavřena bude i mateřská škola.
I když to na první pohled vypadá spíš jako problém, i tady platí: všechno zlé je
pro něco dobré. Většina žáků volá po návratu k prezenční výuce, ke kamarádům,
prostě po běžném návratu do tzv. normálu. Do té doby však pojedeme na dálku,
i když některým žákům prý učení z domova vyhovuje. Možná větší prostor pro
přemýšlení, uvažování, kreativitu??
Jeden důkaz z naší školy: I takhle se dá odevzdat zadaný úkol na téma Můj
cestopis – skvěle zpracovaný velmi originální nápad jednoho anonymního
sedmáka. Za mě rozhodně stojí za přečtení, ale co víc, hlavně za popřemýšlení:
a ne ťukáním loktů. Na rozdíl od života
v dnešní době je normální chodit do
školy, o přestávkách se potkávat na
chodbě a normálně v mezích rozčilovat
učitelky. Mohu se s kamarády rozdělit
o bonbóny, aniž bych je, nebo jejich
příbuzné ohrozil na životě.
• krajina
Všude se cestuje. Lidé chtějí v roce
2022 dohnat vše, o co se ochudili.
Cestují více a častěji. V továrnách se
více vyrábí, a tak se zase kouří z komínů
a opět se zhoršilo ovzduší. Lidem to ale
vadí. Vědí totiž, že se to nemusí vyplatit.
Příroda nám už přece dala pořádnou
lekci…
• politika
Andrej Babiš sedí ve vězení. Prymula
hraje fotbal za Slavii. Schillerová pracuje
na základní škole a učí angličtinu.
Maláčová se věnuje dějinám 20. století.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
V únorových Borovských listech jsme Vám předaly první informace k zápisu
vašich dětí k povinné školní docházce. Nyní připomínáme několik konkrétních,
které se týkají naší základní školy, ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová.
Pro školní rok 2021/ 2022 přijímáme děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.
Děti, které se narodily 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením
pedagogicko-psychologické poradny. Žádost o odklad můžete podat v den zápisu.
K písemné žádosti však musíte zároveň přiložit doporučující posouzení příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Na jednotlivá pracoviště se samozřejmě musíte s předstihem objednat!
Zápis v naší škole jsme naplánovali, v souladu s předpisy MŠMT, na
pondělí 19. dubna 2021. Jeho průběh bude zcela závislý na konkrétní
epidemiologické situaci. Pokud bude nepříznivá, proběhne pouze formální
část zápisu, tzn. vyřízení administrativních náležitostí (odevzdání Žádosti
o přijetí dítěte, Zápisního listu, případná kontrola totožnosti). Všechny
informace, registrační číslo, popř. formuláře a pokyny včas obdržíte.
Pokud epidemiologická situace dovolí, budete mít kromě toho možnost absolvovat
se svým budoucím prvňáčkem i motivační část zápisu, tzn. setkání s učitelkami
I. stupně, plnění jednotlivých předškolních úkolů a zábavných úkolů s našimi
deváťáky.
Sledujte, prosím, webové stránky naší školy www.zsborova.cz / PRO RODIČE –
VÝCHOVNÝ PORADCE /. K dispozici jsem též na tel čísle 561202089.
Těšíme se na vás!
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Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
Mgr. Jana Žáková, výchovný poradce

Kalousek kandiduje na prezidenta. Ve
vládě je Bartoš a nosit dredy je moderní.
• závěr
Život v roce 2022 se od života v naší
době hodně liší. Těším se, až ta doba
nastane a lidé se poučí a budou se
chovat tak, aby se už to, jak žijeme
dnes, nikdy nevrátilo.
Zdroj dat: Fantazie mého mozku

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Druhé pololetí s sebou přineslo
změny ve složení pedagogického
sboru.
Po jarních prázdninách už
do školy nenastoupila kolegyně
Mgr. Michaela Frühbauerová,
protože má momentálně jiné,
ale rozhodně milejší povinnosti –
stala se maminkou syna Mikuláše.
Moc celé rodině blahopřejeme
a přejeme hlavně pevné zdraví
a ať Mikuláš dělá rodičům jenom
samou radost!
Češtinu na druhém stupni
začala učit kolegyně Mgr. Anna
Janáčková, kterou žáci znají
z hodin němčiny. Druhou čerstvou
posilou je nově druhý muž našeho
pedagogického sboru Jakub
Janáček, který přebral hodiny
dějepisu na druhém stupni.
Mgr. Martina Brychtová

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
ČÍSLO 7
navzájem: „Dobrý den, děkuji, prosím,
NOVINKY
promiň“.
Třída Žabiček se vydala ke své
ZE ŠKOLKY
jablůňce, aby se podívala, jak se jí

Na konci ledna jsme s dětmi z obou
tříd vyrazili do lesa na návštěvu krmelce.
Jak třída Žabiček, tak třída Dráčků byly
vybaveny dobrotami pro zvířátka.
Děkujeme rodičům, že dbali na to, aby
žádné z dětí nemělo připravené suché
pečivo, o kterém jsme si ve školce říkali,
že bohužel někdy zvířátkům více škodí
než pomáhá. Děti připravily svými dary
v krmelci velikánskou hostinu.
Dráčci
si
hravou,
veselou
a poučnou formou zopakovali zásady
slušného chování a kouzelná slůvka,
která každého z nás potěší a hlavně
připomenou, že je důležité říkat si

Den v bílém ve třídě Žabiček. Foto: MŠ

i nadále daří v zimě.
I v době jarních prázdnin jsme se ve
školce sešli, abychom společně, malí
i velcí, strávili dny hraním, povídáním si,
tvořením a vycházkami.
Ve třídě Žabiček proběhl týden
v duchu pohádek, a to jak klasických,
tak i těch novějších. Děti si v oblecích
princezen a princů užily hostinu
s vybranými dobrotami a následoval
i královský ples s muzikou a tancem.
Také ve třídě Dráčků si užívaly děti
u známých pohádek, které poznávaly
více dopodrobna. Samy dokázaly
pohádky převyprávět, ať už zpaměti

nebo s pomocí obrázkových
předloh, zábavné bylo i skládání
časové posloupnosti nebo kreslení
pohádek.
Počasí nám ještě dovolilo, abychom
si užili radovánky a potěšení ze zimy
a sněhu. Některé dny nás ale potrápily
velké mrazy, a tak jsme na „Paní Zimu“
koukali jen za okny třídy.
V polovině února proběhlo v obou
třídách
preventivní
screeningové
vyšetření zraku pro objednané děti,
které provedla pracovnice nestátního
zdravotnického zařízení Prima Vizus,
o.p.s., se kterým mateřská škola již
několik let spolupracuje.
Kolektiv učitelek

Předškoláci se učí zavazovat tkaničky. Foto: MŠ

Mladí badatelé a badatelky ze 4. ročníku si osvojují základy mechaniky. Práce se šroubky a šroubovákem jim vůbec není cizí. Foto:
Martina Brychtová
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MINISÉRIE BOŽENA: POTŘEBA BYLO 5000 KOSTÝMŮ!

Vedoucí kostymérkou byla Helena Rovná Dvořáková, jejíž maminka z Havlíčkovy Borové pochází
a ve slovenském Zuberci.
Měli jsme k dispozici
více než 5 000 kostýmů
a asi 3 000 párů bot.
V kostýmním týmu
nás vedle kostýmní
výtvarnice
Katariny
Štrbové Bielikové bylo
6 členů stálé posádky
a mnoho výpomocí pro
velké scény. Doufám, že
jsme pomohli vytvořit
kvalitní televizní pořad,
který nezestárne a ještě
za mnoho let potěší
další generaci diváků.

Helena Rovná Dvořáková při práci. Foto:
archiv HRD

Skutečný příběh první české
spisovatelky ve čtyřech televizních
filmech jsme mohli vidět z kraje
letošního roku na obrazovce České
televize. Sedmnáctiletá Bára je
odbojná, dychtivá a svobodomyslná
dívka. Raději čte než peče. Navíc
přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji
nezvládají, a tak se hledá ženich, který
by si ji vzal i bez věna. Nejlepší partií je
o patnáct let starší úředník pod penzí
Josef Němec. Mladičká nespoutaná
dívka mu uhranula...
Tak začíná příběh, jehož filmování
se celý natáčecí rok účastnila i Helena
Rovná Dvořáková, držitelka Českého lva
z roku 2020 za kostýmní ztvárnění filmu
Nabarvené ptáče. Helenina maminka,
Doluška Sýkorová, rozená Dvořáková,
se v Havlíčkově Borové narodila,
a tak i Helenka k nám čas od času jezdí.
I proto jsme ji požádali o rozhovor
k sérii Božena, který vzbudil v lednu
velký ohlas.
Helenko, jak velké TO bylo?
Minisérie Božena byl rozsahem obrovský
projekt. Oblékli jsme asi 96 hereckých
rolí a přibližně 1800 komparzu. Natáčeli
jsme asi na 25 lokacích v Čechách
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Změnilo
natáčení
seriálu Božena tvoje
vnímání spisovatelky?
Ano, velmi a zásadně.
K Boženě Němcové
jsem měla vztah jako
všichni – Naše paní
Božena Němcová
=
Mrtvý klasik. Ale když
jsem si přečetla scénář,
dozvěděla jsem se, že
vše v něm je podloženo
existující korespondencí
a že to byla Žena
z masa a kostí, plná
vášní, začala jsem na
ní nahlížet úplně jinak.
Ve 22 letech matka 4 dětí, muž, který
občas pro svoje názory nepřinesl
peníze na obživu, věčné stěhování,
nešťastné lásky, touha psát.
Co
bolesti i radosti musela prožít. Jak
krátký čas jí byl vyměřen a jak musela
být inteligentní, když do svých 17 let
neuměla česky ani psát, ani mluvit,
přesto se to pak naučila. Obdivuji ji, jak
se uměla rvát se životem a přistupuji
k ní s láskou a obdivem.

zajišťuji vypůjčení dobových kostýmů
ze skladů Fundusů – v České televizi,
Filmového studia Barrandov, divadel –
Národního, Na Vinohradech, v Liberci,
v Plzni, v Ostravě, v Poznani ve speciálním
Fundusu uniforem a v Martině speciální
půjčovna slovenských krojů.
Objezdili jsme mnoho míst
a nashromáždili jsme více než
5 000 kusů dobových kostýmů. Při
výrobě jsme sháněli látky, které co
nejvíce odpovídaly dobovým materiálů.
Byli jsme v několika továrnách
a nakupovali přímo od výrobců (Hedva,
Kolowrat, Krnov). Při výrobě kostýmů je
mojí povinností zorganizovat schůzky
- výtvarník kostýmů, herec, krejčí,
nakoupit vše, co krejčí potřebuje
k výrobě kostýmů. Odvést hotové
kostýmy,
vybrat
všem
hercům
i komparsu ten správný kostým a udělat
na něm různé úpravy.
Při natáčení musím zařídit, aby
všichni lidé z mého týmu byli ve správný
čas na správném místě, aby nákladní
auta převezla kostýmy do správných
prostor, aby herci měli na sobě ten
správný kostým do správné scény. A po
natáčení zase navozit všechny kostýmy
zpět do České televize, vyčistit, vyprat,
zašít a vrátit do jejich původních
půjčoven.
Ale na Boženě bylo speciální to,
že vše velmi dobře klapalo. Měli jsme
hodnou paní režisérku, výborné herce,
velikou podporu od naší produkce,
dostatek peněz na výrobu i půjčovné,
dobré spolupracovníky v našem
kostýmním týmu. Byl to moc hezký rok
života s Boženou Němcovou.
Bylo něco, co se hůře shánělo
a zajišťovalo?
Bylo těžké dohledat dokumentaci
k rakouské Finanční stráži z let

Byla
tvá
kostymérská
práce na tomto
projektu nějak
speciální?
Na
Boženě
jsem byla ve
funkci Vedoucí
kostymér
člověk,
který
organizuje
kostymérský tým
a je zodpovědný
za
finanční
stránku projektu.
Při přípravách
p o m á h á m
realizovat
výrobu kostýmů,
vybírám
a Boženu hrála Anna Kameníková a Aňa Geislerová.
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a přešívaly. Mám
úctu
k
práci
našich
předků,
bohužel způsob
jejich
práce
by se v dnešní
době
finančně
nezaplatil. Dojímá
mě představa, že
šaty, které jsme
v depositu viděli,
jsou staré asi 150
let a čtyři generace
potomků od jejich
majitelů již nežije.
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A tyto kvalitní výrobky stále existují.
Co se praktičnosti oděvů týče,
muži na tom byli lépe než ženy. Jejich
oblečení bylo pohodlné a praktické.
Ženy z vyšší společenské třídy nosily šaty
s korzetem a vyztuženými spodnicemi,
elegantní a dosti nepohodlné. Tyto
ženy se prakticky nemohly obléci samy
bez cizí pomoci. Ale nevykonávaly
žádné těžké práce, na to měly personál.
Pracující ženy se oblékaly pohodlně do
kabátků a sukní, šněrovačky nosily jen
při slavnostních příležitostech.
Hana Tonarová

Manžela Josefa Němce si zahrál Jan Hájek.

1837 – 1860. To byl problém a museli
jsme navštívit několik odborných
poradců, abychom vyrobili správnou
uniformu pro Josefa Němce a jeho
kolegy. Ale doufáme, že je snad máme
v pořádku.
Co tě napadlo, když jsi viděla originály
oblečení žen z 19. století a jak praktické
či nepraktické bylo?
Bylo opravdu velmi zajímavé navštívit
deposit Národního muzea a podívat
se na originální oděvy z doby života
Boženy Němcové. První myšlenka – to
je tak krásné a dokonale vypracované
z líce i rubu. V té době lidé jinak
pracovali s časem. Vše bylo do detailu
ušité, každý steh byl přesný a dokonalý.
Oblečení bylo kvalitní, drahé a ceněné.
Dlouho vydrželo a dědilo se z pokolení
na pokolení. Věci se hodně opravovaly

NOVINKY
Z KNIHOVNY
SDÍLEJTE FOTKU S KNIHOU

Všichni určitě dobře známe lidovou
pranostiku „Březen, za kamna vlezem“,
takže není ani divu, že se právě březen
před 25 lety v České republice začal
označovat za MĚSÍC KNIHY. Jarní práce
na zahrádkách teprve započnou, takže
je jedinečná doba na čtení knížek.
V rámci akce měsíce knihy bychom byli
rádi, kdybyste nám na email knihovny
(knihovna@havlickovaborova.cz)
poslali fotku s knihou, kterou v březnu
čtete, chystáte se číst nebo jste četli. Je
jedno, jestli to bude knížka vaše nebo
půjčená, třeba z naší knihovny. Budeme
rádi, když se o svůj čtecí zážitek s námi
podělíte – my jej pak budeme sdílet na
našem FB a Instagramu a společně se
ve čtení podpoříme.

Havlíček v rakvi si dělá selfíčko... Hrál ho Václav Matějovský. Foto: 3x archiv produkce

borovské čtenáře. Stejně tak jsme na
začátku roku obdrželi knižní dary. Díky
výdejnímu okénku si můžete zapůjčit
knihy každý čtvrtek a sobotu v klasickém
čase od 9 do 16 hodin. Informace
o novinkách naleznete v našem online
katalogu v sekci Novinky - https://

tritius.kkvysociny.cz/library/borova/
news. V dalších týdnech se můžete
inspirovat na našich sociálních sítích,
kde vám budeme představovat knižní
tipy.
Klára Vencová, knihovnice

NOVÉ TITULY

Novinkou z knihovny pak je
obměna výpůjčního fondu. V únoru
jsme z krajské knihovny obdrželi na
200 knížek, které už čekají na své

Atraktivních titulů pro dlouhé předjarní večery mají v knihovně opravdu hodně. Stačí si přijít
ke vchodu, říct, o co máte zájem, a sympatické knihovnice vám hned přinesou několik titulů na
výběr. Foto: Hana Tonarová
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO PO ČESKÉ
REPUBLICE. DÍL PRVNÍ – SOCHY (DRUHÁ ČÁST)

Duchcov
v
Ústeckém
kraji
odhalil pomník Havlíčka u příležitosti
oslav
vzniku
Československa
28. října 1927. Socha je umístěna před
hlavním průčelím místního gymnázia
v ulici Masarykova. I tato socha byla
během II. světové války odstraněna
a po dobu válečných let deponována
v městské plynárně, kde přežila zcela
bez úhony. Opětovně odhalena pak
byla 28. října 1948. Jejím autorem je
sochař Josef Fojtík, který o 6 let později
ztvárnil Havlíčka také v Rakovníku.
K zakázce v Duchcově se Fojtík dostal
pravděpodobně díky své osobní
známosti ze společného působení na
Umělecko-průmyslové škole v Praze
s architektem Ladislavem Skřivánkem,
dle jehož návrhu byla budova
duchcovského gymnázia v polovině
dvacátých let postavena. V případě
tohoto pískovcového pomníku zvolil
sochař Fojtík neklasické zpodobnění
Havlíčka, kdy na rozdíl od jeho
kolegou Strachovským vytvořeného
znázornění Havlíčka v bojovném
postoji s napřaženou pravicí, je jeho
Havlíček oblečený v dlouhém plášti
spíše klidný s rukama položenýma na
hrudi, přičemž v pravé ruce drží husí
brk. Kubický sokl nese zepředu nápis:
„KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ” a zezadu
nápis: „SVOBODEN JSI BYL / SLIBY NI
OKOVY TĚ NESPOUTALY / VELIKÝ JSI BYL
/ ANI SMRT TĚ NEDOSÁHLA / PADLO
TĚLO UMUČENÉ / ŽIJE A V NÁRODĚ SÍLÍ
DUCH TVŮJ.“

Duchcov
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Vysoké Veselí
Městečko
Vysoké
Veselí
v Královéhradeckém kraji se sochou
Havlíčka Borovského chlubí od roku
1905, kdy byla slavnostně odhalena
před budovou místní školy. Havlíčkův
pískovcový pomník, jenž se nachází
dokonce v ulici K. H. Borovského, je
dílem kamenického mistra Jaroslava
Jedličky z blízké Vojice. Na horní části
podstavce ve tvaru komolého kuželu
je zdobený oválný reliéf s nápisem:
„KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“, zatímco
na spodní osmiboké části podstavce je
vepředu klasický nápis v kratší verzi:
„PŘISLIBUJTE SI MNĚ / VYHROŽUJTE
SI MNĚ / ZRÁDCEM PŘECE NEBUDU“.
Nápisy zezadu podstavce jsou již velmi
špatně čitelné, ale přesto v nich lze
identifikovat jméno autora sochy
Jaroslava Jedličky a skutečnost, že
za zbudováním sochy stála Národní
vzdělávací dělnická Beseda. Přestože
podstavec sochy je umístěn v kované
ohrádce
osmibokého
půdorysu
(výrazně menší než je tomu v Borové),
tak tím, že je založen prakticky na úrovni
terénu, je zde pískovec již viditelně
narušen pravděpodobně v důsledku
zimní chemické údržby bezprostředně
přiléhajícího chodníku vedoucího ke
škole.
Město Libáň ležící v Královéhradeckém
kraji nedaleko Jičína je se svými
současnými sedmnácti sty obyvateli

dalším spíše menším sídlem, ve kterém
se před více než sto lety rozhodli vzdát
poctu Karlu Havlíčkovi vybudováním
jeho pomníku. Ten navrhl a provedl
stejně jako o čtyři roky dříve v případě
nedalekého Vysokého Veselí vojický
sochař Jaroslav Jedlička. Na soše je
také patrné, že svůj vzor našla ve
Strachovského kutnohorském pomníku.
Socha z pískovce byla zhotovena na
návrh místní besedy „Havlíček“, a jak
uvádí více pramenů, byla slavnostně
odhalena 29. června 1909. Na podstavci
sochy je však datum „22/8 1909“.
Socha se nachází v parčíku při svažitém
chodníku vedoucím z náměstí Svobody
k budově školy. Havlíčkova figura
má levou ruku ohnutou v předloktí
a položenou otevřenou dlaní na prsou,
zatímco pravá ruka je v gestu zdvižena
před tělem. Na soše na první pohled
zaujme velmi propracované bohaté
řasení látky na Havlíčkovu oblečení.
Ve střední části podstavce je vypouklý
reliéf s ratolestmi, v němž je ve třech
řádcích nápis „KAREL HAVLÍČEK
BOROVSKÝ“. Na čelní straně spodního
osmibokého soklu je tradiční nápis:
„PŘISLIBUJTE SI MNĚ / VYHROŽUJTE SI
MNĚ / ZRÁDCEM PŘECE NEBUDU!“

Libáň
Město Hořice v Královéhradeckém
kraji
položilo
základní
kámen
k pomníku Borovského v roce 1927.
Prací na realizaci památníku, se kterým
se v tomto podkrkonošském městečku
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velikosti oděný v obleku a plášti má
pravou ruku pokrčenu a v sevřené
pěsti položenu na prsou, zatímco v levé
natažené ruce drží klobouk. U jeho
pravé nohy je umístěn sloupek, kolem
něhož je obtočena stuha s lipovou
ratolestí. Stejně jako na ostatních
sochách instalovaných až po stém
výročí narození Karla Havlíčka není na
podstavci hořické sochy jinak obvyklý
nápis „Přislibujte si mně …“.
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z jeho mladších let, čímž se tento
pomník, přestože postoj Havlíčka také
vychází ze Strachovského, podstatně liší
od všech ostatních. Socha je usazena
na secesním čtyřbokém podstavci, na
jehož přední straně je nápis „KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ / 1821 – 1856“. Ve
spodní části podstavce je reliéf husího
brku v okovu s řetězem, symbolizující
násilné umlčení Havlíčkova písemného
projevu. Pod podstavcem jsou nápisy:
„Přislibujte si mně, poroučejte si mně,
vyhrožujte si mně: přece zrádcem
nebudu.“ a „Moje barva červená a bílá,
dědictví mé poctivost a síla.“. Vzadu na
soklu lze číst nápis: „Péčí okrašlovacího
spolku 1907“. V roce 2017, tj. 110 let
od svého vzniku, byla socha z pískovce
i se svým podstavcem již zřetelně
poznamenána časem a nápadně
čekala na vhodný restaurátorský zásah
a možná i na druhé stěhování, které by
Havlíčkovi v Chocni zajistilo přece jen
důstojnější místo…

Hořice
počítalo už od počátku 20. let, se ujalo
„Sdružení pro postavení Havlíčkova
pomníku v Hořicích“, kterému se
podařilo
shromáždit
potřebných
80 000 Kč především od okresu, města,
peněžních ústavů a ze soukromých
zdrojů. Socha pak byla odhalena
2. září 1928 za veliké účasti obyvatelstva
města a širokého okolí. Slavnostním
řečníkem při odhalení byl Václav
Jaroslav Klofáč, rodák z Německého
Brodu, český novinář a politik, který byl
výraznou osobností českých národních
socialistů a prvním československým
ministrem národní obrany. Přes
3 metry vysoká socha Havlíčka
z pískovce z okolí Hořic je dílem sochaře
Antonína Máry, který byl profesorem
na místní státní průmyslové škole
sochařské a kamenické. Pomník byl
umístěn na náměstí Jiřího z Poděbrad
před budovou radnice na mohutném
hranolovitém podstavci, takže se hlava
sochy Borovského tyčila až do výšky
9,5 metru a Havlíček byl orientován
čelem k radnici. Dnes se však socha
nachází přibližně o 300 metrů vzdušnou
čarou jinde, neboť byla přesunuta
a od roku 1964 stojí v malém parčíku
naproti budově základní školy Na Habru
v Jablonského ulici. Podstavec sochy je
v současnosti již nižší, asi dvoumetrový,
a proto socha i s podstavcem je zhruba
poloviční, než když stála ještě na
hořickém náměstí. Snížením základny
podstavce vzal bohužel za své i masivní
nápis „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“,
který je na podstavci v současnosti
dost nevýrazný. Havlíček v nadživotní

Choceň
Choceň v Pardubickém kraji
vzdala poctu Havlíčkovi odhalením
jeho sochy 28. července 1907.
Zasloužil se o to místní Okrašlovací
spolek, který ji bez přispění města
zafinancoval. Značnou částkou přitom
přispěl choceňský velkostatkář, kníže
Karel Kinský. Socha vytvořená přímo
v Chocni žijícím sochařem Josefem
Reilem byla původně umístěna na dnes
již neexistujícím Havlíčkově náměstí
nedaleko místního zámku. V průběhu
80. let minulého století byla ale kvůli
rozšiřování vozovky v Pernerově ulici
socha přemístěna do parčíku v nepříliš
frekventované a odlehlé místní části
Lhota. Dnes tak lze Havlíčkův pomník
najít v ulici M. R. Štefánika, což je
asi o kilometr západním směrem
od místa jeho původního umístění.
V těsné blízkosti sochy je ulice K. H.
Borovského. I podle dobového tisku ze
dnů po odhalení sochy zachytil sochař
Reil velmi věrně podobu Havlíčkovu

Prostějov
…jako se to – co se týká stavu sochy
– v nedávné době povedlo v Prostějově
v Olomouckém kraji, kde letos rovných
100 let stará socha Havlíčka prošla
omlazovací kúrou a byla v květnu
2017 po restaurování znovu instalována
na své místo na Hlaváčkově náměstí.
Socha stojí v samotném centru města
před Národním domem, takže zde
rozhodně nelze jejímu umístění nic
vytknout. Historie prostějovského
pomníku jde až do roku 1906, kdy
...pokračování na str. 16
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u příležitosti padesátého výročí úmrtí
Borovského položil Dělnický spolek
„Havlíček“ jeho základní kámen.
Socha byla odhalena 24. července
1921 u příležitosti blížícího se
100. výročí narození Borovského.
Její zbudování iniciovala Národní
vzdělávací dělnická Beseda Havlíček
a vytvořením byl pověřen v tu dobu
čtyřiatřicetiletý olomoucký akademický
sochař Julius Pelikán (narozený však
v Novém Veselí u Žďáru na Moravě).
Socha z jemnozrnného hořického
pískovce zobrazuje Havlíčka (na rozdíl
od převážné většiny ostatních soch)
v jen mírně nadživotní velikosti, a proto
s větším odstupem působí tak trochu
jako „dětský Havlíček“. Borovský je
oděn v dobovém ustrojení s pláštěm
přes levé rameno, v pravé ruce svírá
svitek novin a levou ruku má svěšenu
podél těla a zaťatu v pěst. Jeho hlava
se zamyšleným výrazem ve tváři je
mírně skloněná, postava vykročená
na pravou nohu vpřed. Na čelní straně
podstavce sochy je vsazena kovová
deska se scénou loučení Havlíčka
s rodinou a vytesán nápis „NA PAMĚŤ
STÝCH NAROZENIN KARLA HAVLÍČKA
BOROVSKÉHO / 1921“. Po všech čtyřech
stranách při horní hraně podstavce jsou
vytesány nápisy: „PŘISLIBUJTE SI MNĚ“,
„POROUČEJTE SI MNĚ“, „VYHROŽUJTE
SI MNĚ“, „PŘECE ZRÁDCEM NEBUDU!“.
Na zadní straně podstavce je nápis:
„ZBUDOVALA NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ
DĚLNICKÁ
BESEDA
„HAVLÍČEK“
V PROSTĚJOVĚ 1921“. Vzadu dole
u paty podstavce je vložena deska
s hůře čitelným nápisem: „DLE NÁVRHU
A MODELU AKAD. SOCHAŘE PELIKÁNA
PROVEDLA FA POLÁŠEK – URBAN /
PŘEROV – PROSTĚJOV“. Před renovací
byl zepředu u paty podstavce na
desce již téměř nečitelný nápis: „MOJE
BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ / DĚDICTVÍ
MÉ POCTIVOST A SÍLA“, který již nebyl
obnoven. Při celkových opravách
základů podstavce sochy v roce
2017 byla dělníky nalezena kovová
schránka, uvnitř které byly původními
staviteli pro další generace ukryty
dobové artefakty. Místní historikové se
však vlivem vlhkosti, která se do schránky
zjevně dostala, museli „spokojit“ pouze
se zkorodovanými starými mincemi,
poškozenými poštovními známkami
a zetlelými papírovými dokumenty.
Městys Jedovnice u Blanska
v Jihomoravském kraji se stal prvním
sídlem na Moravě, kde se jeho občané
přihlásili k Havlíčkovi až do té míry, že
mu zbudovali pomník. Tento záměr
pojali již v roce 1896, kdy by se Borovský
býval dožil 75 let a od jeho smrti
uplynulo 40 let. Za účelem zhotovení
sochy byl vytvořen přípravný výbor
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z vážených jedovnických občanů, který
z darů a sbírek, včetně příspěvku obce,
shromáždil potřebných 1 570 korun
tehdejší měny. Sochu vytvořil sochař
František Voleský z České Třebové, a to
podle jednoho místního občana, který
prý byl postavou i celým vzezřením
Havlíčkovi velmi podobný. Slavnostní
odhalení proběhlo 23. září 1900 při
shromáždění až čtyř tisícovek lidí, což
byl více než dvojnásobek tehdejšího
počtu obyvatel Jedovnic. Slavnostní
projev přednesl a odhalení provedl
spisovatel a redaktor dr. Jan Herben
z Prahy. Z Borové se dostavil a odhalení
sochy se zúčastnil Jan Bukovský,
tehdejší majitel Havlíčkova rodného
domku. Socha z hořického pískovce
je umístěna na Havlíčkově náměstí ve
stínu okolo stojících památečních lip.
Havlíček je zde ztvárněn v dlouhém
plášti rozevřeném jeho levou rukou,
kterou má nataženu ve sklonu od těla
před sebe a s otevřenou dlaní směřující
k nebi, zatímco v pravé pokrčené ruce
drží novinový svitek. Podstavec sochy
nese vedle nápisu „KAREL HAVLÍČEK
BOROVSKÝ / 1821 – 1856“ i klasickou
formuli v plném rozsahu: „PŘISLIBUJTE
SI MNĚ, POROUČEJTE SI MNĚ,
VYHROŽUJTE SI MNĚ, PŘECE ZRÁDCEM
NEBUDU!“. Pod tím pak ještě podstavec
zdobí lipová ratolest se dvěma erby a
ležícím lvem.

městečkách a obcích odhalovány
v rozmezí padesáti let, a dělo se tak
vždy zásluhou místního obyvatelstva,
pro které byla osobnost Borovského
hodna obdivu i mnoho let po jeho
smrti. Některé sochy pak v průběhu
následujících let po svém odhalení
zdaleka neměly „klidný život“. Celkem
čtyři z nich (Praha, Havlíčkův Brod,
Rakovník a Duchcov) byly v průběhu
válečných let dokonce demontovány
a nebylo zdaleka jisté, zda se někdy
navrátí na svá původní místa… Další
dvě sochy (Hořice a Choceň) pak byly
v rámci svých měst přemisťovány na
nová stanoviště. Patnáct figurálních
soch Havlíčka vytvořilo celkem deset
českých sochařů a kamenických
mistrů, z nichž nejplodnějším byl Josef
Strachovský, jehož sochu lze u nás
nalézt na čtyřech místech (Praha, Kutná
Hora, Vysoké nad Jizerou a Havlíčkova
Borová). Ve třech případech (Praha,
Kutná Hora a Jedovnice) pak stojí
Havlíček dokonce na „svém“ náměstí,
a to ještě v jednom případě (Choceň)
o to byl v průběhu let připraven.
Konečně pak v jednom případě (Vysoké
Veselí) najdeme Havlíčka přímo v jeho
vlastní ulici.
obec / město

rok odhalení
sochy KHB

Kutná Hora

1883

Vysoké nad Jizerou

1891

Jedovnice
Havlíčkova Borová

1900
1901

Vysoké Veselí
Choceň
Libáň

1905
1907
1909

Čečelice

1910

Praha
Chroustov

1911
1914

Prostějov

1921

Havlíčkův Brod

1924

Duchcov

1927

Hořice
Rakovník

1928
1933
Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170

Jedovnice
Sochy Karla Havlíčka Borovského tak
byly v českých a moravských městech,

zdroj:
Wikipedie;
pamatkovykatalog.cz;
Jičínský deník; socharstvi.info; HAJN, Dr. Ant.
Národ o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův fond
Jednoty československých novinářů, 1936;
Jedovnický zpravodaj 11/12 2011
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FILMOVÁ NEVĚSTA JIŘINKA ZVOLÁNKOVÁ: ŠATY I ZÁVOJ
DO FILMU JSEM SI MUSELA POŘÍDIT SAMA
V
minulém
čísle
našich
Borovských
listů
vzpomínal pan Vladimír
Křesťan na natáčení filmu
Noc nevěsty. Podařilo se nám
v této souvislosti oslovit paní
Jiřinku Zvolánkovou, aby
zavzpomínala i ona. Mnoho
vzpomínek je už dávno
zapomenuto,
detaily
se
obtížně vybavují, ale důležité
okamžiky zůstávají. I když se
těžko hledají slova, která by je
přesně vystihla.
Jiřince bylo v době
natáčení 23 let. Vzpomíná si,
že byla oslovena asi proto, že Vladimír Křesťan a Jiřinka Zvolánková jako ženich a nevěsta ve filmu. Foto: archiv
přesně splňovala představy
režiséra. Ten si jí náhodou všiml, když ale ve filmu není. Možná šlo o nějakou prý konala i nějaká oslava, detaily si
už nevybavuje. Občas všichni zašli do
kolem jejich domu chodili natáčet vyjížďku mimo natáčení.
Ráda si připomíná Jaroslava hospody k Hájkovým nebo k Tonarovým
dolů do pivovaru a jezdili na špejchar
do Železných Horek. Mamince Jiřinky Moučku, který hrál jejího otce. Byl do čp. 12 (tam se údajně měly vyplácet
se rozhodnutí dcery zpočátku vůbec prý milý a příjemný a hodně si spolu honoráře za natáčení).
Jiřinka film několikrát viděla, ale
nelíbilo, ale později se i s Jiřinčinou mezi natáčením povídali. Josefa Kemra
sestrou byly několikrát na natáčení potkávala také poměrně často, ale přiznala se, že se jí vůbec nelíbí.
nikdy s ním nemluvila. Působil na ni Připadá jí smutný a ponurý, působí
podívat.
Režisér Jiřinku obsadil do role nazlobeně a stále byl prý zamračený. na ni depresivně. Ale o tom to celé
nevěsty. Ve filmu se objevuje ve třech Ani představitelka hlavní role, Jana je. Padesátá léta byla právě taková.
scénách. Tu dominantní v šatech Brejchová, nebyla prý příliš přátelská. A režisér Kachyňa byl na zachycení
nevěsty, kdy ji ženich přivádí na svatební Jiřinka z ní měla dojem, že se chovala celkové atmosféry opravdu mistr…
hostinu před domy k Vepřové, popsal jako velká dáma a bavila se jenom se
Jana Žáková, čp. 322
už minule pan Křesťan. Dlouhé bílé šaty „skutečnými“ herci.
Jiřinka zavzpomínala i na to, že
i závoj si tehdy musela pořídit sama.
PODĚLTE SE O VZPOMÍNKY
Jiřinka si vzpomíná ještě na jednu často s ostatními chodila na tehdejší
Ve filmu Noc nevěsty hrály
scénu, na cestu saněmi, pravděpodobně národní výbor (dnešní Mrázkovo), kde
desítky Borováků. Podělte se s námi
ke špejcharu v Železných Horkách. Ta měli herci jakési zázemí. Jednou se tam
prosím o své vzpomínky. Nezáleží
na tom, zda jde z vašeho pohledu
o drobnost. Možná to, co vám
připadá jako maličkost, bude pro
nás velmi zajímavé, cenné. Snažíme
se zachytit tyto střípky z natáčení,
abychom je uchovali pro další
generace. Například – byli jste
účastníky té velké svatební scény
v ulici K Vepřové? Kdo všechno tam
seděl u plných stolů? Nebo – které
již neexistující místa jsou ve filmu
vidět?
Třeba herečka Libuše Havelková
se vyklání z domu, který kdysi stával
mezi domem Veselých a Nejedlých
(Tondus)
naproti
Hanoldově
kovárně. Pamatujete si ho? Kdy
byl zbourán? Máte jeho fotografii?
Pište nám, zavolejte nebo sepište
svou vzpomínku a doneste prosím
na úřad městyse, pošlete na e-mail:
h.tonarova@seznam.cz
nebo zavolejte na číslo: 604 351 710,
budeme je postupně uveřejňovat
a ty nejzajímavější pak uvedeme
i v rámci veřeného promítání filmu...
Ve filmu jsou nejcennější pohledy na místa, která dnes již vypadají zcela jinak. Zde třeba původní
ulice K Vepřové včetně domu Tonara „Jábyse“ s vchodem do mlékárny (dnes Petříčkovi), výše pak
kovárna „U Šubrtů“. Foto: archiv

(han)
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SBĚRNÝ DVŮR

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
22. 4.
2021

15:00

1. 5.
2021

BŘEZEN 2021

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

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
NÁVŠTĚVA ZÁMKU V MALČI V RÁMCI OSLAV KHB

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

KNIHOVNA

Upozorňujeme
čtenáře,
že
od března bude výdejní okénko
knihovny otevřeno každý čtvrtek
a sobotu od 9 do 16 hodin.

Online finanční úřad je dostupný ze stránky www.mojedane.cz od 28. února. Lidem
a firmám nabídneme moderní, jednoduché, rychlé a především ONLINE ŘEŠENÍ VŠECH
DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ. V online finančním úřadu vyřídíte odkudkoliv všechny své
daňové povinnosti, třeba daň z příjmů fyzických osob nebo také daň z nemovitých
věcí a daň silniční, které jsou letos generálním pardonem posunuty do 1. dubna.
U DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NAVÍC PLATÍ, ŽE POKUD PŘIZNÁNÍ ODEŠLETE
ELEKTRONICKY, TŘEBA PRÁVĚ PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE FINANČNÍHO ÚŘADU,
DOSTANETE NA TO JEŠTĚ O JEDEN MĚSÍC NAVÍC, A TO AŽ DO 3. KVĚTNA 2021.
V případě papírového podání musíte přiznání podat a daň doplatit standardně do tří
měsíců po skončení zdaňovacího období. Letos termín vychází na 1. dubna.

Dominik Janda se narodil 25. ledna
2021 rodičům Janě Andresové a Patriku
Jandovi. Vážil 4,06 kg a měřil 52 cm.
Celé rodině přejeme hodně zdraví
a radosti z Dominička.

Dne 2. 2. 2021 v 8.56 hodin se Janu
Trnkovi a Janě Šprynarové narodil syn
František Trnka. Vážil 3,88 kg a měřil
48 cm. Celé rodině přejeme hlavně
zdraví a spokojenost.

Eliška Staňková se narodila 3. února
mamince Kateřině Pavlasové a tatínkovi
Janu Staňkovi. Vážila 2,60 kg a měřila
48 cm. Elišce i jejím rodičům přejeme
zdraví a spokojenost.

Johanka se narodila 18. února 2021
rodičům Lucii a Janovi Chlubnovým.
Vážila 3,16 kg a měřila 48 cm. Johance
přejeme hodně zdraví a rodičům, ať jim
dělá jenom radost.

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2021
6. - 7. 3. 2021

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

13. - 14. 3. 2021

Hanusek Milan - U Stadionu 2187, Havlíčkův Brod, tel.: 722 068 222

20. - 21. 3. 2021

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

27. - 28. 3. 2021

Horáková Irena - Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod, tel.: 569 434 445

2. - 5. 4. 2021

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

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

Dráčci kreslí ledového krále. Foto: MŠ

Třída Žabiček v lese u krmelce. Foto: MŠ

Karneval ve školní družině: Foto: ZŠ

V ulici K Vepřové byly pokáceny tři ořechy, aby umožnily posunout
silnici a vybudovat nový chodník. Foto: Jakub Janáček

Od pondělí 1. 3. 2021 jsou možné vycházky a běh přes den jen na území obce. Kam až můžete dojít?
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Pohled z místa poblíž bývalé myslivecké chaty u borovského potoka
směrem vzhůru. Foto: Ilona Doležalová

Dlouho plánované odstranění nemovitosti čp. 14 v ulici Pivovarská - z
důvodu havarijního stavu objektu a kvůli lepšímu přístupu na stavební
parcely na zahradě objektu Pavlíčkovo. Foto: Michal Pavlas
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Zamrzlý pohled ze školy na náměstí. Foto: Martina Brychtová

