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Pochod Havlíčkovy mládeže,
str. 7

Prohlídka muzea pomocí
QR kódu, str. 9

Životní příběh paní Jarmily
Bartošíkové, str. 10

Fotbalový kemp pro děti se v srpnu
vydařil. Děti si mimo jiné mohly pod
vedením Lukáše Munky vyzkoušet
prvky freestyle fotbalu. A očividně
je to velmi bavilo. Více na straně 13.
Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
září patří našim prvňáčkům
a jejich první cestě do školy. I pro jejich
rodiče je to jistě velký den, jejich dítě
nastupuje na důležitou cestu základní
školou a novým životem. Na začátku
je prvňáček zcela závislý na rodičích
a po devíti letech bude odcházet z naší

školy jako sebejistý mladý člověk. Získá
ty nejdůležitější znalosti a dovednosti,
které bude uplatňovat celý život. Pro
městys je hlavním úkolem zajistit jeho
bezpečnost při cestě do školy a kvalitní
zázemí ve škole. Hlavní díl práce však
odvedou pedagogové a pracovníci školy.
A tady jsem naprosto v klidu – zázemí
základní školy máme velmi kvalitní
a zaměstnance školy profesionální.
Co mne však trápí, je právě
bezpečnost žáků při cestě do školy.
Objízdná trasa Modlíkova vede přes

Vepřovou, kde je silnice v majetku
kraje. Na jednání jsme se dohodli,
že bude umožněn průjezd autům do
3,5 tuny. Jak jste si však jistě všimli,
desítky nákladních aut za den si s tímto
omezením hlavu nelámou. Policie
ČR se snaží na dodržování pravidla
dohlížet, ale hlídky tu nemohou být
neustále. Problémem je i to, že u této
komunikace v obci – ulici K Vepřové –
nemáme chodníky a po krajích vozovky
jsou trvale parkovaná auta.
...pokračování na str. 3
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Za zvýšeného provozu může být i pro
žáka čtvrté třídy situace na přejití přes
komunikaci nepřehledná a nebezpečná.
Proto
žádám
majitele
vozidel
v ulici K Vepřové, aby neparkovali na
komunikaci, a předem děkuji, že situaci
pochopí a pomohou nám stav zlepšit.
Zároveň jednáme s krajem coby
majitelem silnice na Vepřovou
i odborem památkové péče o možnosti
zbudovat chodník po pravé straně
směrem od náměstí. Celá komunikace
by se posunula asi o půl metru doleva a
vpravo by vznikl plnohodnotný chodník
pro pěší. Děkuji majitelům sousedních
pozemků, že ctili hranice plotu
u svých obydlí a dali nám možnost začít
projektovat tento záměr. Je v zájmu nás
všech, aby se děti i dospělí dostali nejen
bezpečně ke škole, ale i do kostela či ke
svým obydlím v blízkém okolí.

NOVÁ ŠKOLKA

Tyto řádky se mi nepíší lehce,
a proto shrnu jen základní fakta.
Záměr postavit školku trvá tři roky. Že
to je nevyhnutelné, už víme a minulé
zastupitelstvo dalo výstavbě nové
školky zelenou. Najít vhodné pozemky
uprostřed obce je v Borové náročné,
ale podařilo se podepsat smlouvy
budoucí kupní s pěti majiteli. Smlouvy
budoucí podepisoval ještě bývalý
pan starosta Uttendorfský. Projektant
postupně získal souhlasná stanoviska
všech dotčených účastníků sloučeného
územního a stavebního řízení.
Jediný problém bylo od počátku
parkování. Městys se snaží získat
i stavební povolení jak na školku, tak
na rekonstrukci budovy sokolovny,
a parkoviště u obou staveb je
PODMÍNKOU. Proto zastupitelstvo
rozhodlo, že je potřeba vyřešit
parkování pro obě stavby najednou.
A bez parkoviště nám novou školku
nikdo nezkolauduje.
Parkoviště má být vybudováno na
pozemku vedle sokolovny, který je
dosud vedený jako zahrada (!), a městys
ho získal směnou za část zahrady
u Pavlíčků. Druhá část pozemku pro
parkoviště je kolem transformátoru
a na místě stávajícího dětského hřiště.
Pozemek pod dětským hřištěm byl
v roce 1989 zakoupen od paní Pavlíčkové
proto, aby zde bylo postaveno zdravotní

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

UBYTOVÁNÍ V BOROVÉ

Vážení spoluobčané, prázdninové
měsíce jsou zdárně za námi a s tím
pomalu končí i pobyt velkého množství
rekreantů v naší obci. Jsem rád, že se
Borová díky rekreačním ubytovacím
kapacitám postupně dostává do

středisko. To se však nepodařilo a v roce
1993 původní majitel neúspěšně žádal
o vrácení tohoto pozemku.
Zastupitelstvo necelý rok hledalo
varianty, jak parkování pro školku
vyřešit. Na stole byla postupně celá řada
variant, když jedna padla, hledala se
nová tak, aby obec extrémně finančně
nezatížila (přesun tranformátoru by
vyšel na 3,5 milionu korun!) a zároveň
aby byla změna průchozí přes dopravní
inspektorát.
Nakonec
zastupitelé
odsouhlasili přesun stávajícího, leč
dosluhujícího dětského hřiště na
antuku pod sokolovnu, a dopravní
inspektorát byl této variantě nakloněn.
Vypadalo to, že stavebnímu povolení již
nic nestojí v cestě.
Ovšem v srpnu bylo stavební
řízení na novou školku přerušeno
stavebním úřadem Přibyslav, neboť
úřad obdržel připomínky jednoho
z účastníků řízení, který zpochybnil
platnost budoucí smlouvy kupní na svůj
pozemek a propracovanost projektu.
Zastupitelstvo se na svém srpnovém
jednání rozhodlo zrušit záměr získání
stavebního povolení ve sloučeném
řízení a zároveň schválilo záměr získat
nejdřív územní souhlas bez dotčeného
pozemku (jde o cca 25 m2), protože
ostatní čtyři majitelé souhlasí se
záměrem výstavby nové školky.
Nebudu popírat, že nám jde o čas. V
lednu totiž chceme znovu žádat o dotaci
ve výši 20 milionů korun a podmínkou
pro její přidělení je vlastnictví pozemků
dotčených stavbou a získání stavebního
povolení. Jaký je závěr? Ano, vlastnické
právo je nedotknutelné. Jenže veřejný
zájem by měl převažovat nad osobním.
A s tím souvisí i to, že pokud městys získá
nějaké pozemky kvůli určitému záměru,
a ten realizován není, měl by pozemky
vrátit původním majitelům. Městys má
být čitelný a spolehlivý partner a nikoli
nějaký developer či spekulant. Proto
děkuji všem, kdo pozemky pro výstavbu
a rozvoj městyse poskytli, velmi si toho
já i zastupitelé vážíme.

NOVÝ VRT

Výsledek
hydrogeologického
průzkumu na odběr vody z nového vrtu
vyšel na výbornou. Vydatnost je velká
a úprava vody by neměla být nijak
složitá. Nyní se snažíme získat dotaci
od Státního fondu životního prostředí
povědomí široké veřejnosti. Myslím, že
i naše obec a její okolí má rekreantům
co nabídnout. Naší největší předností
je především nádherná a zatím ještě
poměrně nedotčená příroda CHKO
Žďárské vrchy, kterou máme za humny.
S ubytováním rekreantů však souvisí
i povinnosti poskytovatelů ubytování
vůči obci. Samozřejmostí je odvod
ubytovacího poplatku.
Další povinnosti nejsou sice bez
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(SFŽP) na dosud provedené práce
a zároveň řešíme, s kým projektovat
rekonstrukci vodárny a připojení
nového vrtu jako pátého zdroje pitné
vody.

ČOV A KANALIZACE

V měsíci srpnu byla dokončena
úprava vodního toku U Labe. Vodní tok
je přístupný po levé straně směrem
proti proudu od Ovčínů, kde je obecní
cesta. Postupně zde dojde k celkovému
úklidu a budeme řešit vhodné
ozelenění. Práce na kanalizaci probíhají
především pod hlavní silnicí směrem
k Železným Horkám. V Horecké ulici
nám stojí v cestě skála a obecně projít
s kanalizací tak úzkými ulicemi, jaké
se nachází tam, nebude jednoduché
ani pro zhotovitele, ani pro občany,
kteří tam bydlí. Prosím opět o velkou
trpělivost a součinnost, aby se dílo co
nejdříve povedlo. Nebojte se zeptat
dělníků, protože vesměs rádi odpoví,
anebo vás odkáží na stavbyvedoucího.
Co se týče budovy čistírny odpadních
vod, tam došlo ke zpevnění ploch a nyní
jsou na řadě výstavba plotu a terénní
úpravy s osetím ploch.

KALOVÁ KONCOVKA ČOV

Městys má v majetku kompostárnu
a nově od příštího roku i zprovozněnou
centrální ČOV. Ta bude samozřejmě
produktovat nějaký odpad. Částí
odpadu budou shrabky z česlí (toaletní
papír a pevné části přitékající centrální
kanalizací), dále půjde o přebytečný
kal. Jedná se o přebytek aktivační směsi
z biologických linek ČOV. Po gravitačním
zahuštění má kal 3 % sušiny (tekutý
stav). Aby se mohl kal zhygienizovat
v kompostárně, potřebovali jsme
zařízení, které by tekutý kal zpracovalo
na sušinu 20 %. Proto jsme nechali
zpracovat projektovou dokumentaci
a zažádali o dotaci na SFŽP. Žádost byla
posouzena kladně a byla nám přidělena
dotace ve výši 85 % z celkových
nákladů 4,437 milionu. Celkem tedy
dostaneme 3,667 milionu korun. Nyní
se chystáme na výběr dodavatele a po
schválení zastupitelstvem proběhne
řádné výběrové řízení. Bude se jednat
o zařízení na tandemovém podvozku
a za úplatu budeme schopní poskytovat
tuto službu i dalším čistírnám v okolí.
Přemysl Tonar, starosta

přizvání policie vymahatelné, ale je
minimálně vhodné je připomenout.
Parkování mimo místní komunikace.
Poskytovatel ubytování by měl
informovat rekreanty, jak mají v obci
parkovat, popřípadě zajistit parkování
na svém pozemku, aby tak rekreanty
ochránil před možným postihem.
Dalším palčivým tématem
dodržování nočního klidu.

je

...pokračování na str. 4
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Chápu, že se k nám lidé jedou
rozšoupnout a pobavit, ale všechno
má své meze. Věřte, že není nic
příjemného
řešit
s
dospělými
lidmi, jak se mají a nemají chovat.
Ve městě by si nikdo nedovolil po
22. hodině pořvávat. Během chvíle by
u jeho dveří zvonila městská policie.
Věřím, že nebude potřeba uchylovat
se k nějakým radikálním řešením,
že se s poskytovateli bez problémů
domluvíme a že se do naší obce budou
lidé vždy rádi vracet.

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH
PO OBCI

Celý letošní rok se v naší obci nese
ve znamení velkých stavebních akcí.
Bohužel jsou tyto akce náročné i pro
obecní zaměstnance. Při výstavbě ČOV
a kanalizace dochází k modernizaci
a opravám na vodovodním řádu. Bylo
instalováno několik nových uzávěrů
na hlavním řádu tak, aby se daly
uzavírat jednotlivé ulice a ne polovina

obce, jak tomu bylo doposud. Obecní
zaměstnanci také mění vodovodní
přípojky občanům, kteří projeví
o výměnu zájem.
Při výstavbě splaškové kanalizace
dochází k četným haváriím, které
samozřejmě řeší obecní zaměstnanci.
V Zelenýho ulici dochází k uložení
nadzemního elektrického vedení do
země. S touto akcí je v této lokalitě
spojena výstavba nového veřejného
osvětlení. Chráničky s kabelem a zemnící
pásek pokládají do výkopů obecní
zaměstnanci. Dále se naši zaměstnanci
podílí na přestavbě objektu u Pavlíčků.
Každý, kdo někdy něco budoval,
uzná, že je toho mnoho, co naši
zaměstnanci dělají. A nejen to. K tomu
zajišťují chod sběrného dvora, spravují
obecní majetek, starají se o obecní les
a udržují obecní prostranství a hřbitov.
Posledně jmenované se nám letos
příliš nedaří. Je to především objemem
prováděných prací, ale také ne vždy
příznivým počasím. Jsem si vědom
toho, že obecní travnatá prostranství
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a hřbitov nejsou vždy upravena tak,
jak bychom chtěli. Díky brigádnicím
se podařilo udržet zeleň vysazenou
v předešlých letech. Věřím, že se situace
kolem výstavby v obci začne postupně
uklidňovat a naši zaměstnanci budou
mít více času na sečení. Děkuji všem
obecním zaměstnancům a panu
Krčálovi za jejich pracovní nasazení.
Děkuji také všem brigádníkům, kteří
nám přes léto moc pomohli.

KOMPENZACE
ZA
TĚŽBU
KŮROVCOVÉHO DŘEVA

V červenci letošního roku zveřejnilo
Ministerstvo
zemědělství
výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí
finančního příspěvku na zmírnění
dopadů
kůrovcové
kalamity
v nestátních lesích za rok 2019. Na
tuto výzvu jsme reagovali a žádost
byla podána. Pokud vše dopadne
dobře, mohla by být městysi za rok
2019 vyplacena kompenzace ve výši
412 tisíc korun.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 13. 8. 2020

Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, Jiří Halama, Michaela
Chlubnová, Dis., Ing. Karel Šmíd, Ing. Karel Tonar, Jan
Vambera.

ZM schválilo ověřovatele zápisu. 8-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-0
ZM rozšířilo program jednání o body: Změna územního
plánu č. 3, Změna územního plánu č. 2, Žádost o prodloužení
kolaudace rodinného domu a schválilo tento rozšířený
program jednání. 8-0-0
ZM schválilo prodej části pozemku par. č. 207/2 v k. ú.
Havlíčkova Borová dle geometrického plánu 930-11/2020 za
kupní cenu 250,- Kč/m2 s DPH za účelem výstavby rodinného
domu Danielu R. z Havlíčkovy Borové a Lence N. ze Světlé
nad Sázavou a pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy
s předkupním právem. 8-0-0
Jde o zahradu u Pavlíčků, kde stavební pozemek vznikl
oddělením původního pozemku č. 207/2 a bude mít výměru
851 m2. Po vyhlášení záměru přišly dvě žádosti o koupi,
12. 6. od žadatele Daniela R. a 30. 6. druhá od Ondřeje D. ml.
O žádostech se hlasovalo v pořadí, v jakém byly doručeny.
V souvislosti s tím informoval starosta, že od Kraje Vysočina
(odb. Životního prostředí a dalších) dostal městys záporné
stanovisko pro budování nových lokalit pro výstavbu
rodinných domů, a to z důvodu velkého množství pozemků
určených pro výstavbu v územním plánu v H. Borové
i Peršíkově. Městys ovšem nemá žádnou stavební parcelu,
kterou by mohl nabídnout dalším zájemcům. Až poté, co
bude lokalita ul. Polní zastavěna, může městys zažádat
o uvolnění další plochy pro výstavbu pro rodinné bydlení.
ZM schválilo prodej části pozemku par. č. 252/1 (nové par. č.
252/8) v k. ú. Peršíkov dle schváleného geometrického plánu
č. 142-32/2020 za účelem výstavby rodinného domu paní
Barboře K. a MUDr. Davidu K. z Jihlavy a pověřuje starostu
sepsáním kupní smlouvy s předkupním právem. 8-0-0
Dorazil Ing. Josef Nevole.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 13. 9-0-0
Starosta v souvislosti s rozp. opatřením informoval, že
bylo proinvestováno přes 30 miliónů korun v rámci stavby
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ČOV, náklady na veřejné osvětlení dosáhly 465.000 korun
(zaplaceny jsou veškeré kabely, materiál zakoupen pod
velkoobchodní cenou). Osazovat se bude přibližně 50 lamp,
náklady na jednu jsou cca 10 tisíc korun. Z Oranžové stuhy
získal městys 900.000 korun a 600.000 hradí městys. Z Kraje
Vysočina získal městys 9 milionů korun na výstavbu ČOV
v lokalitě nad původní kořenovou čistírnou, 3 miliony půjdou
z prostředků obce. Celkem musí být letos proinvestováno
celých 12 milionů korun. Proplácení je problematické, trvá
i dva měsíce, než jsou obci poslány peníze.
ZM schválilo Příkazní smlouvu č. 300011/2020 se společností
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČO 27504514, se sídlem
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, na zajištění
činnosti v rámci projektu „ČOV Havlíčkova Borová – kalová
koncovka“. 9-0-0
ZM schválilo Smlouvu na zajištění výběrového řízení na akci
Mobilní kalová koncovka ČOV Havlíčkova Borová, s firmou
IPI s.r.o., IČO 46978135, Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár
nad Sázavou, za cenu 25.000 korun bez DPH. 9-0-0
Městys získal dotaci 3,7 milionu korun na mobilní kalovou
koncovku. Jedná se o technologii – mezistupeň mezi ČOV
a kompostárnou. Z ČOV se získá 3 % sušina (kal). Toto zařízení
dokáže z tohoto kalu získat 20 % sušinu a termicky ho poté
lze hygienizovat a následně použít na zemědělské pozemky
jako hnojivo (obsahuje velké množství fosforu a dusíku).
Městys bude schopen nabídnout kalovou koncovku za úplatu
i okolním obcím. Jako ideální se jeví šnekový lis s nerezovým
sítem a odstředivkou, který je i jednodušší na obsluhu.
ZM schválilo uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo
č. 06014/2019 se zhotovitelem „Společnost Havlíčkova
Borová splašková kanalizace a ČOV“ na akci „Havlíčkova
Borová – Splašková kanalizace a ČOV“, jehož předmětem je
ponížení ceny díla o 5.917,19,- Kč bez DPH. 9-0-0
Starosta informoval o změně stavebního dozoru (místo
Ing. Radka Švengra nastupuje Ing. Jiří Pohořelý). Seznámil
přítomné se změňovými listy č. 13 – 17. Cena díla tedy
celkem 82.234.210,87 korun bez DPH, dodatek č. 8 je
o méněpracích ve výši – 5.917,19 korun bez DPH, procentuální
navýšení po započtení víceprací a méněprací je celkem
0,37 %. Rekapitulace všech méněprací a víceprací od počátku
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stavu - procentuální navýšení/ponížení oproti Smlouvě
o dílo –2,46 % méněpráce, 5,34 % vícepráce, celkem 2,88 %
(skutečnost). Absolutní hodnota všech méně a víceprací od
počátku stavby 6.233.341,42,- Kč (cena bez DPH), celkové
procentuální navýšení všech méně a víceprací od počátku
stavby: 7,8 %.
ZM bere na vědomí informaci zapisovatelky Ing. Ivy Jarošové
o nutnosti aktualizovat obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích a nahradit ji čtyřmi novými vyhláškami dle
platné legislativy. Jde o poplatky za odpad, z pobytu, ze psů
a užívání veřejného prostranství. Jejich znění je zpracované,
aktualizovat by se mohly výše poplatků.
Starosta uvedl, že je v plánu osazení vodoměrů s dálkovým
odečtem, který zasílá data o množství odebírané vody.
Zaměstnanci úřadu by tak nemuseli obcházet jednotlivé
nemovitosti. Z programu by se přímo tiskly složenky
s uvedením spotřeby a ceny, s dalšími údaji k platbě
a rozesílaly by se jednotlivým spotřebitelům bez prodlení.
ZM schvaluje zrušení záměru získání stavebního povolení na
novostavbu Mateřské školy v Havlíčkově Borové na pozemku
par. č. 197, 198/1, 202, 4003, 4004 v k. ú. Havlíčkova Borová
a schvaluje podání žádosti o územní souhlas se stavbou
novostavby Mateřské školy v Havlíčkově Borové na pozemku
par. č. 197, 198/1, 4003, 4004 v k. ú. Havlíčkova Borová. 9-0-0
Starosta informoval o tom, že v rámci sloučeného územního a
stavebního řízení na povolení stavby – Novostavba Mateřské
školy v Havlíčkově Borové, byla doručena námitka Ondřeje
D., proti pokračování řízení, to bylo přerušeno, neboť není
zajištěn souhlas vlastníka stavbou dotčeného pozemku par.
č. 202 v k. ú. Havlíčkova Borová a ve Smlouvě budoucí kupní
není uveden datum podpisu.
Ondřej D. uvedl několik důvodů – mrzí ho, že nikdo z vedení
městyse za ním nepřišel a celou věc s ním neprojednal, že se
má zachovat způsob využití pozemku (starosta oponoval, že
parkoviště u sokolovny není oficiálně vedeno jako parkoviště,
ale jako zahrada), že se zbourá dětské hřiště (dětské hřiště
se pouze se přemístí na jiné místo, ČEZ požaduje přemístění
hřiště od ochranného pásma), že je škoda si zničit takový
prostor uprostřed městyse a obává se, že nebude využitý
(i když počet parkovacích míst je dán dle požadavků
a podmínek dotčených institucí, které se řídí platnými
normami a legislativou). Starosta uvedl, že projekt
novostavby školky již stál městys 850 tisíc korun. Navrhl, aby
se znovu požádalo o stavební povolení a o územní souhlas
se stavbou mateřské školy, avšak s tím, že dojde k vyřazení
pozemku pana Ondřeje D.
Starosta navrhl, aby příště již neprobíhalo sloučené řízení,
ale řízení územní a stavební bude vedeno odděleně. Starosta
předpokládá, že do prosince 2020 by bylo možné získat
stavební povolení a následně v lednu 2021 by bylo možné
znovu požádat o dotaci na stavbu ve výši 20 milionů korun.
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.
č. 4003 v k. ú. Havlíčkova Borová o výměře cca 50 m2 za
cenu 200,- Kč/m2 bez DPH s Karlem H. z Havlíčkovy Borové
a pověřuje starostu vypracováním geometrického plánu
a podáním vkladu do katastru nemovitostí. 9-0-0
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy na část pozemku
par. č. 198/1 v k. ú. Havlíčkova Borová o výměře cca 200 m2
za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH s Evou F. ze Světlé nad Sázavou
a Hanou J. z Třebíče a pověřuje starostu vypracováním
geometrického plánu a podáním vkladu do katastru
nemovitostí. 9-0-0
ZM schválilo uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.
č. 197 v k. ú. Havlíčkova Borová o výměře cca 200 m2 za
cenu 200,- Kč/m2 bez DPH s Marií H. z Kralup nad Vltavou
a pověřuje starostu vypracováním geometrického plánu
a podáním vkladu do katastru nemovitostí. 9-0-0
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ZM schválilo záměr prodeje bytové jednotky č. 345/7
vč. všech součástí a příslušenství, umístěná v domě čp.
345 (bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín),
o výměře 52,32 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve
výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku
p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova Borová, za
minimální kupní cenu ve výši 780.150 korun včetně DPH.
8-1 (Zdeněk Štěpán)-0
ZM schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2007962/VB/2,
název stavby: Havlíčkova Borová, K Vepřové, KNN, s ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035 se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly. Jedná se o pokládku
podzemního vedení. 9-0-0
ZM schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007962/
SIS/1, název stavby: Havlíčkova Borová, K Vepřové, KNN,
s ČEZ Distribuce. 9-0-0
ZM schválilo Dohodu o provedení prací č. IE-12-2007962/
DPP/7, s ČEZ Distribuce spočívající zejména v demontáži
stávajícího vedení NN. 9-0-0
ZM dle stavebního zákona vydává Změnu č. 3 Územního
plánu Havlíčkova Borová, který nabyl účinnosti dne
10. 7. 2013. Změna řeší pouze vzhled a dispoziční řešení
plánované stavby rodinného domu v ul. Polní, neboť byly
vydány protichůdné požadavky vyjadřujících se orgánů
– CHKO a odboru územního plánování Městského úřadu
v H. Brodě. Řízení o změně úz. plánu trvalo ve zkráceném
řízení 8 měsíců. 9-0-0
ZM bere na vědomí změnu č. 2 územního plánu Havlíčkova
Borová. Starosta uvedl, že byly podány ke Změně
č. 2 připomínky od občanů. Proběhlo jednání s projektantem
územního plánování Ing. arch. Dobiášem a Ing. Petrem
Vopálkou, pracovníkem Kraje Vysočina. Ke Změně č. 2 ÚP se
budou dále vyjadřovat příslušné dotčené orgány - Městský
úřad Přibyslav a Městský úřad Havlíčkův Brod.
ZM schválilo žádost Lukáše K. z Havlíčkovy Borové
o prodloužení termínu kolaudace novostavby rodinného
domu na pozemku 4183/6 v k. ú. Havlíčkova Borová dle
smlouvy kupní ze dne 19. 9. 2017 do 30. 11. 2020. 9-0-0
Jednorázový příspěvek: Starosta informoval o poskytnutí
jednorázového nenávratného příspěvku pro obce
od Ministerstva financí ČR ke zmírnění dopadu poklesu
daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv.
kompenzačního bonusu. Finanční prostředky ve výši
1.215.000 korun byly zaslány na účet městyse.
Odstranění stavby: Dále informoval o oznámení Městského
úřadu Přibyslav, Odboru výstavby a životního prostředí,
o zahájení řízení o odstranění stavby terénních úprav, účelové
komunikace a zpevněné plochy se zídkou na pozemku st.
p. 32 a na parc. č. 276, 277/10 v k. ú. Peršíkov, parc. č.
4829 v k. ú. Havlíčkova Borová, jejímž vlastníkem je Ing. Edita
M. z Prahy.
Kanalizace Peršíkov: Došlo k jednání s projektanty Ing.
Pohořelým ze společnosti IS engineering a Ing. Novotným ze
společnosti IPI. Starosta je požádal, aby předložili reference,
kde již realizovali tlakové a gravitační kanalizace.
Finanční výbor: David Burian jako předseda Finančního
výboru informoval o své činnosti: Příprava rozpočtu na
r. 2021, je vytvořen harmonogram, kdy je již možné na
rozpočtu 2021 pracovat. Možnost získání dotace ze Svazku
Podoubraví na oslavy K. H. Borovského, které připravuje
Kulturní komise na rok 2021, je však nutné mít vypracovaný
položkový harmonogram, uvést na jaké položky by byla
dotace použita. Plánovaná kontrola hospodaření městyse –
září 2020.
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Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTYSE ZE DNE
20. 7. 2020
Omluven Milan Štefáček
RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2020. 4-0-0
RM schvaluje žádost Václava B.
z Peršíkova ze dne 15. 7. 2020 o svolení
ke zpevnění části pozemku par. č.
278/11 v k. ú. Peršíkov zatravňovací
dlažbou v celkové ploše cca 17 m2, dle
předloženého návrhu. 4-0-0
RM schvaluje žádost Miloše Hoffingera,
IČ 18861270, Dukelských hrdinů
172, 285 71 Vrdy, o povolení pronájmu
veřejného prostranství na pouť v roce
2021. 4-0-0
RM bere na vědomí stanovisko Agentury
ochrany přírody a krajiny České
republiky, IČ 62933591, Regionálního
pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou,
která nemá námitek ke konání závodu
v orientačním běhu (dne 25. 7. 2020)
po lesních cestách v okolí Havlíčkovy
Borové.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE
27. 7. 2020

Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje výstavbu pergoly dle žádosti Bohumila I. ze Žďáru nad Sázavou
o rozměrech 3,4 x 4,2 m, na pozemku
žadatele par. č. st. 333, k. ú. Havlíčkova
Borová. 4-0-0
Dostavil se Ing. Karel Tonar
RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2020. 5-0-0
RM neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Českému svazu chovatelů, z.s.,
Základní organizace Velká Losenice,

IČ 48895997, Velká Losenice č.p. 197,
592 11 Velká Losenice. 0-5-0
RM bere na vědomí Společný souhlas
- Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na novostavbu rodinného domu
v Havlíčkově Borové na pozemku par. č.
4055/4 v k. ú. Havlíčkova Borová, vydaný dne 23. 7. 2020 Městským úřadem v Přibyslavi, Odborem výstavby
a životního prostředí pro stavebníka Michaelu Š. z Havlíčkovy Borové.

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

Roušky BUDOU od 1. září povinné: •

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu
k 31. 7. 2020

BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB
Municipální
konto
ČSOB Spořící
účet
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

2 596 002,37
296 125,53
11 620,09
21 106,23
35 801,86
1 621 446,00
2 340 150,00
6 922 252,08

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období červenec - největší příjem
- dotace ve výši 9 170 859,35 Kč od
MŽP
Za období červenec - největší výdaj
- za stavební práce na ČOV ve výši
12 781 059,94 Kč
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•
•
•

•
•

v městské i meziměstské dopravě
na úřadech a na poštách
ve zdravotnických zařízeních (tj.
i ambulance praktických lékařů,
odborných lékařů a nelékařů,
stomatologů, lůžkových zařízení,
lékáren a výdejen zdravotního
materiálu) a ve všech zařízeních
sociálních služeb
ve volebních místnostech
na vnitřních akcích s více než
100 účastníky (divadla, kina,
koncertní sály atd.)

Roušky NEBUDOU od 1. září
povinné:
•
•
•
•
•

ve školách (nosit se budou, jen když
se zhorší koronavirový semafor na
oranžový stupeň)
v obchodech a obchodních
centrech
v restauracích a barech
ve službách pro zákazníky
(kadeřnictví, pedikúra atd.)
na vnitřních akcích do 99 účastníků

Kdo dál nemusí mít roušku:
•
•
•
•
•

děti do dvou let věku
studenti
při
akademických
obřadech na vysokých školách
autisté a osoby s poruchou
intelektu
řidiči veřejné dopravy, pokud
nepřicházejí do styku s cestujícími
při jejich odbavení
aktéři soudního líčení

•
•

•
•
•
•

herci, hudebníci či tanečníci při
provádění autorského díla
moderátoři a redaktoři televize
a rozhlasu i další lidé vystupující ve
vysílání
snoubenci a jejich hosté na dobu
nezbytně nutnou pro pořízení
fotografie (v případě svatby s účastí
více než 100 osob)
sportovci a lidé cvičící při tréninku,
zápasu či soutěži
návštěvníci vnitřního bazénu či
sauny
hospitalizovaní
pacienti
při
poskytování zdravotních služeb
lidé pracující v rizikovém prostředí
s enormní zátěží teplem

Odběrové místo

ODBĚROVÉ místo na Covid-19
pro
INDIKOVANÉ
pacienty
a SAMOPLÁTCE funguje pondělí,
úterý a pátek od 8 do 10 hodin na
parkovišti nemocnice - Rozkošská ulice
v Havlíčkově Brodě. Pacient se dostaví
vozidlem, případně pěšky.
Pokud se pacient dostaví vozidlem,
nevystupuje!
Pacienta indikuje na odběr praktický
lékař nebo Krajská hygienická stanice.

INFORMAČNÍ LINKA
Ministerstva zdravotnictví ČR

1212

www.linka1212.cz
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HAVLÍČKOVY „DĚTI“ SE VRÁTILY PO JEDNATŘICETI LETECH
VĚRA ANDRESOVÁ PROZRADILA, JAK TO TEHDY VYPADALO V ZÁKULISÍ MEZI POLICISTY

Po dlouhých jednatřiceti letech
se uskutečnila 8. srpna 2020 jakási
rekonstrukce pochodu Havlíčkovy
mládeže, který se poprvé šel v sobotu
29. července 1989. Z Havlíčkova Brodu
přes Pohled, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole
putovala tehdy téměř stovka lidí, letos
se sešlo necelých čtyřicet účastníků
a velká část z nich šla stejnou trasu
i v roce 1989. Jen tehdy je celou cestu
doprovázel tajný spolupracovník StB,
podával o průběhu zprávy policistům,
kteří se zabydleli na tehdejším
Národním výboře v H. Borové, a čekali
tu na jejich příchod. Připraveno bylo 50
- 60 tajných policistů, kteří s obligátními
koženými
brašnami
monitorovali
příchod mládeže do obce, zařídili, aby
se do muzea nedostali všichni zájemci,
a pak také, aby jim místní hospoda
zůstala uzavřena.
Ovšem letos si účastníci pochodu
užili jak prohlídku rodného domku,
kde jim redakční rada připravila
občerstvení, tak i hospůdku. U Havlíčků
pobesedovali a zavzpomínali na
tehdejší situaci, kdy nikdo nevěděl, že
už v listopadu „to praskne“. Vzpomínat
přišla i paní Věra Andresová z Peršíkova,
od níž se dozvěděli řadu zajímavých
a pro účastníky až překvapivých
informací...

„Vařila jsem jim kafe“

Věra Andresová těsně před revolucí
pracovala jako hospodářka na národním
výboře, který se nacházel před areálem
tehdejší JZD (dnes jde o bytový dům čp.
110). „Tehdy byl předseda i tajemník
národního výboru na dovolené, a já
dostala rozkaz, že musím jít otevřít
kancelář policii a po celou dobu jejich
účasti musím zůstat s nimi, protože na
úřadě byly věci, které musely být pod
dohledem – razítka a podobně. Takže
jsem tam šla, seděla ve své kanceláři,
v kanceláři předsedy byl celý štáb
a s nimi velitel zásahu Viktor Púčala
a pár tajných sedělo ještě u mě
v kanceláři a já jim všem vařila a nosila
kafe,“ vzpomíná Věra Andresová na
dobu před více než 30 lety.
„Vy jste věděla dopředu, co se
chystá? Že parta sto blbů z Havlíčkova
Brodu půjde sem do Havlíčkovy Borové,“
ptal se Petr Talácko ze Škrdlovic s image
člena skupiny The Plastic People ;-)
Věra Andresová pohotově odpovídá:
„Věděla jsem to asi týden předem, když
jsem dostala rozkaz, že mám jít otevřít
kancelář. Ale jestli si vzali předseda
a tajemník dovolenou před tím nebo až
potom, to už nevím, ale nebylo běžné,
že by ji čerpali oba najednou.“
Podle jejího vzpomínání nešlo
o běžnou akci, protože do vsi se kvůli

Paní Věra Andresová vyprávěla o tom, jak čekali estébáci na příchod mladých do vsi.
Foto: Hana Tonarová

omladině sjeli nejen policisté = tehdy
příslušníci VB – veřejné bezpečnosti, ale
i tajní policisté (tzv. StB) a kriminálka,
a to podle poznávacích značek dokonce
z celé řady míst – Brodska, Pardubicka,
Jihlavska i Trutnovska, celkem asi na 50
až 60 lidí.

„Museli z nás mít strach“

„Jsem říkal, že jsme byli slavní, ale
překvapuje mě, že to bylo jedna ku
jedné. Myslel jsem si, že jich byla tak
třetina. Ti z nás museli mít hroznej
strach. Je zajímavý, že si půlku cesty
nepamatuju, ale měli ze mě strach,“
komentoval tuhle informaci Petr
Talácko.
„Poprvé jsem slyšela z vysílačky:
Jsme v Pohledu, dáváme si občerstvení
a půjdeme směrem na Žižkovo Pole,
Horky a vyjdeme v lese v Boře. Kdo to
mluvil, nevím, ale měl poměrně hluboký
hlas,“ vypráví Věra Andresová. Že šel
s Havlíčkovou mládeží spolupracovník
StB František Štibor zvaný Herec se
obecně ví, že do jisté míry organizaci
a směřování celého pochodu řídil, se
ví také. Ale že by hlásil estébákům, kde
se zrovna pochod pohybuje, to bylo
pro účastníky velkou novinkou... Podle
Věry Andresové měli policajti vysílačku
– nevelkou krabičku – postavenou na
stole, a bavili se o tom, že s mládeží jde
někdo od nich, „jejich člověk“, a tudíž
je možné, že by podobné zařízení mohl
mít i účastník pochodu a průběžně je
informoval.
„Těch hovorů bylo víc, třeba: Jsme

v lese! Jsme v Borové, tak se připravte!
A ty děti pak skutečně přišly zezhora
od Přibyslavi. V tu chvíli jsem dostala
rozkaz, že mám jít zavřít hospodu,
aby si ty děti nemohly jít do hospody
sednout. Já to odmítla, říkala jsem si, že
tu žiju a lidi by se na mě dívali skrz prsty,
to ať mě radši vyhodí. Policajti tedy šli
sami a obsadili hospodu. Odmítla jsem
to i proto, že měl ten den pohřeb pan
Němec z Vepřové a bylo zvykem, že po
pohřbu šli lidé do hospody,“ doplnila
paní Andresová.

Podezřelý pohřeb

Ta také vzpomíná na to, že nad obcí
a pochodem létal vrtulník a monitoroval
situaci zvrchu. Ten možná také odhalil
podezřelý shluk lidí s věnci nad starou
Havlíčkovou školou. „Vyprávělo se
pak, že estébáci vyrazili a tenhle
řadící se pohřební průvod osobně
prověřovali,“ vzpomíná Jana Žáková,
která si podivný cvrkost letní soboty
z roku 1989 pamatuje: „V obci se tehdy
nic nevědělo. My tehdy s manželem
zrovna dokončovali plot kolem domu
a zaznamenali jsme přicházející hloučky
mladých a kroužící vrtulník. Také se
povídalo, že každé okno ve škole bylo
tehdy obsazeno jedním policistou, ale
další dny se o tomhle po obci vůbec
nemluvilo,“ dodává.
V obci bylo osudnou sobotu klid až
do té chvíle, než se z vysílačky ozvalo,
že mladí vyšli z lesa u Horek. To se
příslušníci rozmístili na nejrůznější
...pokračování na str. 9
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561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

základní škola (provozní doba
od 6.55 do 16 hodin)

žáci prvního stupně ve čtyřech
třídách

65

žáci druhého stupně ve čtyřech
třídách

57

pedagogičtí pracovníci základní
školy

11

ředitelka školy

1

účetní a statutární zástupkyně
ředitelky

1

provozní zaměstnanci základní
školy

4

školní družina (provozní doba
od 6.15 do 16 hodin)
žáci školní družiny (1., 2.
ročníky)

25

vychovatelka školní družiny

1

klub dětí (provozní doba
12.15 – 16 hodin)
žáci klubu (3., 4., 5. ročníky)

25

vychovatelka klubu

1

mateřská škola (provozní doba
od 6.15 do 16 hodin)
21

děti druhé třídy – předškoláci – 19
pracoviště ZŠ (Náměstí 97)
pedagogičtí pracovníci mateřské 4
školy
provozní zaměstnanci mateřské
školy

1

21

ŠKOLNÍ ROK

2020/2021

Po zcela neobvyklé druhé polovině loňského školního roku se přehouply
hlavní prázdniny a 1. září jsme se všichni opět sešli ve školních lavicích.
Na letošní školní rok nám zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků v základní
škole a následovalo obdobné opatření jako v předcházejících letech – od
1. 9. 2020 spojení druhého a čtvrtého postupného ročníku. V základní škole se
bude vyučovat v osmi třídách devět postupných ročníků.
Aktuální počty dětí, žáků a zaměstnanců ve školním roce 2020/2021:

HLINÍK A NETŘÍDĚNÝ PAPÍR JIŽ
SBÍRAT NEBUDEME,
ALE BATERIE ANO

Na konci loňského školního roku
jsme ukončili sběr netříděného papíru
a hliníku. V letošním školním roce
NEBUDEME pokračovat ve sběru
hliníku a netříděného papíru. Mezi
hlavní důvody patří, že za sebraný
papír nedostáváme žádné finanční
prostředky.
ŽÁDÁME
PROTO
VŠECHNY
OBČANY, ABY VYUŽÍVALI PRO TŘÍDĚNÍ
PAPÍRU A HLINÍKU KONTEJNERY
V OBCI A SBĚRNÝ DVŮR A NENOSILI JE
DO ŠKOLY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
V případě, že by se situace změnila
a za netříděný papír bychom dostávali
finance, tradici bychom znovu obnovili.
Za šest let sběru jsme vytřídili téměř
30 tun papíru a finančně jsme my i vy
přispěli na užitečné a potřebné věci.
Děkujeme!
Nadále platí, že ve škole sbíráme
baterie a drobná elektrozařízení.

VŠICHNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ
ŠKOLY BUDOU MÍT OPĚT OVOCE
I MLÉKO ZDARMA, ALE….

Od září 2020 mají všichni žáci
základních škol opět nárok na ovoce,
zeleninu a mléko zcela zdarma v rámci
projektů ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE
A ZELENINA DO ŠKOL. Každý týden
obdrží všichni žáci ovoce nebo zeleninu
i mléčný výrobek přímo ve škole. SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond)
každoročně upřesňuje finanční limity
na jednoho žáka pro aktuální školní
rok. Pro naši školu vychází za celý školní
rok částka zhruba 170.000,- Kč na oba
projekty, tzn., že po celý školní rok
dostávají jedenkrát týdně děti zdarma
výše uvedené výrobky. Proč ale …
v úvodu? Poměrně často se stává, že
uvedené potraviny končí celé v koších,
přitom všichni vědí, že si mohou vše
odnést domů. Kolik stát na podobné
akce vynakládá celorepublikově…., to je
otázka k zamyšlení pro každého z nás.

KRAJ VYSOČINA OPĚT
PODPOŘIL PRVŇÁKY

školní jídelna (provozní doba
od 7.00 do 13.15 hodin)
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ROČNÍK

...PO NEOBVYKLÉM KONCI SNAD TRADIČNÍ ZAČÁTEK

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna

děti první třídy – pracoviště MŠ
(Pivovarská 266)

1

vedoucí školní jídelny

1

kuchařky školní jídelny

2

Už devátým rokem si prvňáčci
na Vysočině z prvního školního dne
odnesli kromě nových zážitků také
dárek v podobě bezpečného kufříku
Kraje Vysočina. Našli v něm veselou

cyklolékárničku se Zajícem, maskotem
Kraje Vysočina, který dětem připomene
důležitá telefonní čísla na složky
Integrovaného záchranného systému,
reflexní pásek a přívěsek, reflexní
vestičku, reflexní pytlík na přezůvky,
vystřihovánky, omalovánky, pastelky,
papírové hodiny, zábavnou dětskou
knihu Ferda v autoškole od BESIPU.
Nechyběl ani časopis Pastelka s krajskou
tematikou bezpečného pohybu dětí ve
škole a v přírodě. Zároveň s kufříkem
obdrželi prvňáci stavebnici ROTO.
„Kraj Vysočina se bezpečnosti dětí
věnuje systematicky již několik let,
a to v mnoha oblastech. Vzrůstající
počet dětských úrazů, ať už v silničním
provozu nebo při běžných sportovních
a herních aktivitách, je patrný nejen
v době letních prázdnin, ale také při
návratu do školních lavic,“ říká hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že
nejvíce jsou ohrožení žáci prvních tříd,
kteří se začínají pohybovat v silničním
provozu bez doprovodu rodičů.
Kraj rozdělil zhruba šest tisíc kusů
kufříků.

TÝDENNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
se konal od 17. 8. do 21. 8. a byl
určen pro žáky prvních, druhých
a třetích ročníků. Tento vzdělávací
projekt vznikl za podpory MŠMT a
AŠSK, jejíž členem naše škola je. Aktivity
projektu byly zaměřené na pohyb,
poznání i zábavu. První vzdělávací den
se žáci podívali do ZOO v Jihlavě, kde
si zahráli pohybové hry a upevnili si
poznatky o zvířatech, druhý den se
týkal dopravní situace a bezpečnosti.
Tento den se žáci zúčastnili zajímavé
přednášky, kterou vedl profesionální
hasič v Přibyslavi v hasičské zbrojnici.
Třetí vzdělávací den byl zaměřen na
sport a úrazy. Tento vzdělávací den si
žáci zahráli pohybové aktivity a míčové
hry, především fotbal. V odpoledních
hodinách se žáci zúčastnili přednášky
na téma úrazy. Předposlední den se žáci
podívali do 3D kina do Havlíčkova Brodu
a závěr celého týdne patřil hledání
pokladu v Železných Horkách. Pro
18 žáků byl kompletní program zdarma.
Děkuji
Ludmile
Smejkalové,
vychovatelce školní družiny, za nápadité
a smysluplné týdenní aktivity pro žáky
naší školy.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

ČÍSLO

CVIČENÍ V POSILOVNĚ
Pro zájemce cvičení bude po prázdninové
odmlce znovu otevřena posilovna, předpokládáme,
že bychom mohli začínat v průběhu měsíce října.
Zájemci se prozatím mohou hlásit u ředitelky
školy (martinahb@seznam.cz, 724 981 333).
Platí stejná pravidla jako v loňském roce – minimálně
tříčlenné skupiny a vstup 20,- Kč na hodinu/osoba.

AKTUÁLNĚ
Z MUZEA
Ani přes léto jsme nezaháleli.
Kolegyně se postaraly o úklid v zadních
místnostech knihovny na regálech
knih a také se pustily do natírání zadní
pavlače domu. Dále bylo po dlouhé
době
zinventarizováno
množství
archivních materiálů, které ukrývaly
některé skříně a zásuvky. Kromě
originálů Havlíčkových Národních novin
z let 1848 - 1850 jsem kupříkladu nalezl
také Pamětní knihy a zápisy z knihovní
rady z let první republiky, zápisy ze
schůzí obecního výboru z 80. let
19. století atd. Historickou analýzou se
budu zabývat v následujících měsících
a nejzajímavější výsledky budou
pravidelně zveřejňovány na stránkách
tohoto zpravodaje ku prospěchu
celé obce. Materiály, které byly často
nevhodně pohozeny a rozkládaly se na
...pokračování ze str. 7

místa po Borové, na náměstí, na otočku
autobusů, do školy, do hospody...
Havlíčkovu mládež tehdy ve vsi
nikdo nevítal. Jisté je, že určitě část
se jich do rodného domku KHB tehdy
dostala a expozici viděla. „Pamatuji si,
že pak v pondělí přišla na úřad slečna
Evička, která v muzeu prováděla,
a plakala, že nemohla všechny provést.
Od dětství chodila o francouzských
holích a dosud žije v Havlíčkově Brodě
a ta mi říkala, že dostala rozkaz, že nesmí
ty děti do muzea pustit, že má říct, že
jí je moc špatně. Mně pak povídala,
že jí dobře nebylo, ale že by je ráda
provedla,“ vzpomíná Věra Andresová.

Několik vět tajní nenašli

Podle ní také policisté mluvili
o tom, že Havlíčkova mládež nese
tři různé rezoluce, které se cestou
podepisují – jednu o míru, Několik vět
a jedna týkající se vojny. Od estébáků
také slyšela, že na účastníky budou
čekat dole u Pivára, aby jim rezoluce
sebrali. Jenže pochodující vůbec
podpisový arch do obce nepřinesli...
Účastníci pochodu Petr Novotný
(majitel vydavatelství Petrkov) a Tomáš
Holenda (první porevoluční starosta

1
V srpnových BL byla chybně
uvedená informace o termínu jarních
prázdnin. Omlouváme se a uvádíme správný
termín:
Jarní prázdniny jsou stanoveny takto:
1. únor – 7. únor 2021
(Česká
Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora)

dně krabic, byly nyní založeny řádně
do folií a obalů, takže se již patřičně
zachovají.
Kromě toho máme také novinku
v oblasti virtuální. Pro turisty, kteří
jak se nám občas stává, přijdou
navzdory transparentní otevírací době
pozdě nebo kteří spěchají a nemají
na klasickou prohlídku s výkladem
čas, jsem zprovoznil audioprůvodce,
kde lze nalézt na kapitoly rozdělený,
zestručněný výklad k expozicím a také
v anglické a německé verzi. Stránku si
můžete nahrát přes QR kód za oknem
Památníku nebo také zde (viz. níže)
prostřednictvím chytrého telefonu.
Přejeme příjemný poslech a budeme se
na Vás těšit i osobně.

MIMO JINÉ...

roce, tedy roce výročí 200 let od
narození KHB. V blízké době začneme
představení zkoušet. O tom však bude
brzy informovat Divadelní spolek
JenTak.
A třiďte své knihy, plánujeme opět
(nejspíš v listopadu) uspořádat burzu
knih, tak ať jste připravení.
Ivča Hamerníková

Ondra Neubauer

V poslední době probíhají schůzky
k živé prohlídce o životě Karla Havlíčka,
které bude možné navštívit v příštím
Havlíčkova Brodu) tehdy vezli pouze
jednu rezoluci, a to Několik vět, kterou
ještě, než dorazili do Borové, odvezli do
Brodu, a Holenda ji pak osobně hodil
do schránky Václavu Havlovi. Bylo na ní
pět nebo šest podpisů... „Když jsem to
házel do schránky na nábřeží, tak jsem
tam nechal skromnou prosbu, že by
mě zajímalo, jestli to skutečně funguje.
A dodnes mám schovaný koresponďák
od pana Havla, kde mi napsal: Pane
inženýre, funguje to.“ Vzpomínal Tomáš
Holenda.
Havlíčkova mládež se pak vyfotila
u sochy KHB na náměstí a podle
vzpomínek Věry Andresové u Pavlíčků,
kde stála košatá vrba, rozvinula
prapor, zazpívala hymnu a písničku Spi,
Havlíčku, v svém hrobečku.
Na to, co následovalo v dalších
dnech, vzpomínal další z účastníků
pochodu z roku 1989 Pavel Šimon:
„Začali jsme chodit po výsleších. Část
lidí si při nich uvědomila, že situace
je vážná, a dost lidí, kteří se přidali
s nadšením a dobrovolně, na rovinu
řeklo, že na to nemají. A policajti si
uvědomili, že je to akce, která má
přesah okresu, a to byl asi moment, kdy
zjistili, že jsme schopní se zorganizovat,
a udělat pochod, ale vlastně za celou

Adresa: https://rodny-dum-karla-havlicka-borovskeho-vyklad.webnode.cz/

cestu jsme jim nedali důvod, aby
proti nám mohli zasáhnout. Místní lidi
v Borové asi docela vyděsili, hospodský
před námi zavřel hospodu, pak jsme
tam nějak oknama pašovali nějaké
nápoje, snažil se.“

Peníze na Havlíčka zmizely...

A jak vlastně vznikl nápad pochodu
v roce 1989 zogranizovat? „S kamarády
jsme se shodli na tom, že to vzniklo asi
proto, že tehdy poslal nějaký donátor
z Ameriky peníze na Havlíčkův dům
a Karla Havlíčka, a garnitura bolševiků
v Brodě si peníze přivlastnila. My proti
tomu protestovali a chtěli, aby ty
peníze skutečně šly na opravu domu
KHB v Brodě i Borové a věcí s ním
spojených. Paradoxní je, že komunisté
Havlíčka trochu zprofanovali, a my jsme
naopak ukazovali, že to nebyl vůbec
nějaký levicový intelektuál a bojovník
za dělnická práva, ale v podstatě řekl, že
komunista může být dobrý nebo špatný,
ale nikdy ne člověk. A já si tohle krédo
velmi beru a vidím Havlíčka jako velkého
vizionáře v oblasti komunistického
hnutí, a je to člověk, který pořád ještě
není úplně doceněný,“ uzavřel Pavel
Šimon.
Hana Tonarová
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Cítily jsme se jako otrokyně, nikdo nám nepomohl
Životní příběh paní Jarmily Bartošíkové vhání slzy do očí

V červnu navštívil paní Jarmilu
Bartošíkovou (*1932) z borovského
„Pivára“
externí
spolupracovník
Paměti národa Rostislav Šíma a ve
dvou sezeních si vyposlechl a nahrál
vyprávění o jejím dětství, mládí, životě.
V červenci byl následně její příběh
zveřejněn na webu v rámci projektu
Příběhy 20. století. S dovolením autora
celý text nabízíme i vám.

A tak jsme s maminkou šly do kostelíku
a daly za něj modlit.“
V době protektorátu, kdy byl
František vězněn, se její maminka
Aloisie starala o hospodu a práci
v řeznictví zastal soused. Jedné noci se
pak stalo, že k nim zavítali i partyzáni,
kteří se ukrývali u hajného v lese.
„Když jsme večer pracovaly v hospodě,
zaťukali a maminka šla otevřít. Šly jsme
vedle do krámu, jeden si nabral věci
a druhý na něj mezitím čekal s tím, že
kdyby někdo šel, má dát znamení.“

Pět let se svým tatínkem

Na
pomezí
Českomoravské
vrchoviny leží ve svahu obec Havlíčkova
Borová (do roku 1949 Borová). Odsud
pocházel také otec pamětnice
František Dvořák (*1895) - vyučený
sládek se zahraniční zkušeností a také
dědic zdejšího pivovaru, ve kterém
vedl sklad pardubického piva. A jak
stojí v rodinné kronice: „František
byl podnikavým člověkem, staral se
o obchod a vzorně pečoval o svou
rodinu. Byl starostlivým otcem, hodným
synem a upřímným sourozencem.
Tradici dvořákovskou zachovával a v
Borové se účastnil různých příležitostí.
Byl velmi pohostinný a dobrosrdečný.“
Za ženu si vzal Aloisii Doležalovou
a narodily se jim dvě dcery - Marie
a mladší Jarmila, která nám vypráví
rodinný příběh právě tak, jak se
v jejích očích odehrával. Na svět přišla
paní Jarmila Bartošíková 5. ledna roku
1932 a její první vzpomínky nevedou
k radostným událostem. V červenci roku
1937 havaroval její tatínek při jízdě na
motocyklu, narazil do nedaleké kapličky
a přivodil si drobná zranění, kterým
zprvu nevěnoval velkou pozornost.
Jenže záhy dostal tetanus a po hrozných
bolestech pak 11. srpna zemřel.
Jakou váženou a milovanou osobou
byl, dokazuje i vzpomínka v listech
„Havlíčkova kraje“. Rozloučit se s ním
přijeli lidé z celého širokého kraje a na
poslední cestu na borovský hřbitůvek
ho vezly dva páry koní, doprovázeli
ho místní sokolové, spolek zde založil
a také spořádaně vedl. Na smuteční
den dodnes nezapomíná ani Jarmila
Bartošíková: „Na pohřeb přijel i můj
bratránek z Prahy a ten vždy navymýšlel
kdovíjaké opičárny. Během pohřbu nás
pošťuchoval a my jsme se smály, a to se
přeci na pohřbu nesluší, a už vůbec ne
na pohřbu tatínka. Však jsme pak taky
od maminky dostaly vynadáno.“

Z vlhkého pivovaru
do slunného stavení ve vsi

Kromě ovdovělé matky a dvou
dětí zůstaly po náhlé smrti otce také
nesrovnané peněžní účty. Nesplacené
pohledávky za dodání piva teď měla po
zemřelém muži vymáhat z hospodských
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Dřina na polích

Jarmila Bartošíková na dobové fotografii.
Foto: archiv J. Bartošíkové

sama matka. Brzy ale pochopila, že
udržet chod hospodářství není v jejích
silách. Netrvalo proto dlouho a Aloisie
našla dětem nového otce, Františka
Musila, za kterého se brzy provdala.
Odstěhovala s k němu se svými
dcerami, s čímž zprvu rodiče zesnulého
nesouhlasili. Přesto si Aloisie i dcerky
nové bydlení oblíbily a pochvalovaly,
protože na rozdíl od podmáčeného
pivovaru, který přešel do pronájmu
rodinnému známému, bylo nové
stavení suché a prosluněné.
Aloisie pak Františkovi porodila
dceru Evu a manželé společně vedli
k úctě a dobrému chování všechny
tři dcery. František Musil byl místním
dobře známý. Na vesnici totiž vedl
kromě pohostinství také řeznictví
a desetihektarové hospodářství. Když
se k tomu ale přičetly ještě pivovarské
polnosti, stali se Musilovi s třiceti
hektary největšími sedláky. O tom, že
se jednalo o tvrdou a časově náročnou
práci, není sebemenších pochyb.

Jméno v osudném
notýsku mlynáře

S vypuknutím druhé světové války
a příchodem hitlerovských vojsk přišla
pětičlenná rodina znovu o tatínka. Za
mouku mletou načerno, pro kterou
dojížděl do nedalekého mlýna,
zaplatil svobodou. Německé gestapo
u zatčeného mlynáře objevilo notýsek
se jmenným seznamem všech, kteří
k němu pro mouku dojížděli. A mezi
nimi i jméno Františka Musila. „Tatínka
zavřeli tuším na rok nebo rok a půl.
Nebylo to moc, ale stačilo to. Vrátil se
až na konci války, ale my měly strach,
že už ho neuvidíme. Všichni už byli snad
po válce doma, ale náš tatínek nikde.

Po radostném vítání rudých
osvoboditelů přišlo i brzké procitnutí.
Místní děvčata jim nejprve mávala
s kyticemi a s dojetím ronila slzy.
Ale jen co poznala jejich chování,
zamykala se před nimi a jejich zvrhlými
úmysly na půdách. Po jejich odjezdu
se život vracel zase do normálu.
Hospodářství je zaměstnávalo natolik,
že hned po válce se rozhodli hospodu
zavřít a zanedlouho naložili stejně
i s řeznictvím. Zemědělství se stalo
jejich hlavní obživou a na výpomoc si
tu a tam najali na sekání nebo sušení
sena nějaká děvčata. Nebo na zimu do
služby přijali potulného, který jim třeba
jen kydal hnůj a oni mu na oplátku
poskytli přístřeší. Třicet hektarů je
třicet hektarů a času na radosti ani
zbožnosti jim nezbývalo.
„Když jsme se chtěli jít koupat,
tatínek nám vždycky říkal, že půjdeme
příště, že nejprve musíme práci
dodělat. Jenže příště bylo zase něco
jiného, a tak to šlo pořád dokola. Ani do
kostela jsme v neděli nechodili. Nebyl
zkrátka čas. Pamatuji si, že když se oraly
brambory, tak já i tatínek jsme měli
koně a každý táhl jednu brázdu. Celkem
jsme měli koně tři a jeden z nich byl
slepý. Tatínek ho ale nedal pryč a chtěl,
aby dopracoval, a tak jsem s ním jezdila
já.“

Pak přišlo to zlo

Jarmila od roku 1948 navštěvovala
hospodářskou školu v Chrudimi. Než
ale nastoupila, účastnila se na konci
června XI. všesokolského sletu, který
se konal na pražském Strahově. Byl
doprovázen mohutným průvodem
vedeným hustě zaplněnými pražskými
ulicemi, který sledovaly davy lidí.
„Volali jsme: ‚Ať žije Beneš! Ať žije
Beneš!‘” vzpomíná na poslední slet
sokolů paní Bartošíková. Spolek Sokola
totiž komunisté posléze umlčeli na
jednačtyřicet let a i přes nesouhlas
organizace ho začlenili do jednotné
socialistické tělovýchovy.
Po dokončení školy pokračovala
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Jarmila prací v domácím hospodářství.
S penězi jim vypomáhala nejstarší
dcera Marie, která pracovala jako
úřednice v záložně v Havlíčkově Brodě.
Jinak ale všichni z rodiny dřeli na polích,
jelikož se musely odevzdávat vysoké
zemědělské dodávky. Vše jim navíc začali
znepříjemňovat místní komunisté. Tak
jak se to dělo v padesátých letech
dle kolektivizačního plánu po celém
Československu, i v Havlíčkově Borové
mělo po nátlaku na místní zemědělce
docházet šikanou a nezákonnou represí
k postupnému združstevnění a likvidaci
soukromých rolníků. „Předtím, než
založili JZD, sebrali nám pole a taky
koně, které pak po vesnici rozdávali.
Měli jsme novou pěknou mlátičku, ale
tu nám taky vzali a místo toho nám
dali starý střep. Musel se pořád jen
opravovat, abychom mohli přes léto
vymlátit. Nikdy si ale nepamatuji, že
by za tatínkem z JZD přišli a vstup do
družstva mu nabídli.“

Vylijte to do odpadu

Nevítanou návštěvou byla i kontrola
pánů z ONV. „Tatínek šel s jedním
chlapem po hospodářských stavení
a se mnou byl jeden, co šel po
pokojích a hospodě, která už byla
zavřená. Koukali do podlahy, jestli
tam nejsou náhodou zbraně nebo
nějaké zásoby. Mezitím co byli všichni
pryč, s maminkou byl v kuchyni četník
a povídal jí: ‚Co potřebujete schovat,
to sem přineste a schováme to!’
Maminka běžela pro desetilitrový hrnec

JARMILA BARTOŠÍKOVÁ
(* 1932)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

narodila se 5. ledna 1932
v Borové (dnes Havlíčkova
Borová)
v roce 1937 zemřel otec
František Dvořák na následky
havárie na motocyklu
matka Aloisie Dvořáková se
provdala za Františka Musila
za války byl František Musil
vězněn, nechával si načerno
umlít mouku
v
padesátých
letech
perzekvováni komunistickým
režimem
v roce 1958 byli manželé
Musilovi
odsouzeni
za
poškozování provozu
Aloisie Musilová si odpykávala
trest v pardubické věznici
po návratu z vězení odmítl
František Musil spolupracovat
s StB
v prostorech pivovaru se
v druhé polovině šedesátých let
natáčel film Noc nevěsty
po roce 1989 získala část
rodinného majetku v restituci
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Jarmila Bartošíková v létě 2020. Foto: Rostislav Šíma

s mlékem do sklepa. Když se vrátila, řekl
jí, ať to vylije do odpadu a nic se nezjistí.
Maminka tak udělala a moc se jí tehdy
ulevilo.“ Nicméně tento heroický čin
nejmenovaného četníka nebyl, jak se
zdá, tak šlechetným a má i svoji dohru.
Zmínka o uschovaném mléce se
nakonec později objevila v důvodech
pro obžalobu jako usvědčující okolnost,
že obvinění vědomě mléko nedodávali.

Tatínek i maminka vězněni

30. ledna 1958 se konalo s manželi
Musilovými soudní líčení, ve kterém
je Okresní soud v Chotěboři obvinil za
poškozování provozu. František Musil
byl odsouzen k devíti a jeho žena Aloisie
k šesti měsícům odnětí svobody. „Nikdo
z nás se soudního řízení neúčastnil.
Tatínek ani maminka nechtěli, abychom
tam šly. Jediný sedlák Miloš Dejmal byl
u soudu a řekl: ‚Vždyť si to nezaslouží!
Většího pracanta nebo dříče neznám.‘”
Po skončení soudu se manželé sklesle
vraceli. Svým dcerám oznámili rozsudek
a všichni se dali do pláče. Ještě předtím,
než oba k výkonu trestu nastoupili,
chtěl tatínek své dcery, které budou na
několik dalších měsíců v hospodářství
samy, zaopatřit zabitím jednoho svého
prasete a o povolení si musel zažádat.
Jenže hned druhý den přijeli z JZD
a vepře jim zabavili a odvezli. Před
odjezdem do věznice ještě František
své ženě kladl na srdce: „Jez všechno,
co ti dají!“ Zřejmě mluvil pod dojmem
své předešlé vězeňské zkušenosti.
Výkon trestu si František odpykával na
chmelnici v Podbořanech, kde tvrdě
pracoval a vysloužil si povolení o zaslání
jednokilového balíčku, ve kterém mu
dcery posílaly sádlo.
Aloisie byla pro změnu vězněna
v pardubické ženské věznici, kde si ve
stejnou dobu odpykávala trest i herečka
Jiřina Štěpničková. „Maminka nám pak
vyprávěla, jak paní Štěpničková byla

šikovná, jak uměla ty ženské zabavit.
Z hadříků, které ženské zařídily, ušila
kostýmy na maškarní.“ Také dětem
po návratu vyprávěla, jak ji přiřadili
na práci na zahradu. „Říkala: ‘Do rána
nám tam vše vyrostlo. Celery i rajčata,‘”
vzpomíná Jarmila Bartošíková. Do
pardubické věznice byly kromě
internovaných politických vězeňkyň
umístěny i prostitutky, vražedkyně a
další ženy nevalného charakteru. Když
se jednou paní Musilová ptala bachařky
(shodou náhod pocházející z vedlejšího
Peršíkova), proč právě s takovými
musí být pohromadě, dozorkyně jí
odpověděla: „To je právě ten trest!“
Na návštěvu své maminky vzpomíná
paní Jarmila Bartošíková dodnes. „Bylo
to někdy v létě, a i když jsme jely jen na
otočku, nejprve jsme musely brzy ráno
pokrmit dobytek a teprve potom jsme
mohly jet. Ten den bylo víc návštěv
a pro každou z nich byl zvlášť jeden
stůl. Na jedné straně já se sestrou
a na druhé naše maminka, oblečená
do hrůzostrašných chlapských hadrů.
Chytly jsme se za ruce, ale dozorkyně
nás okřikla: ‚Nedotýkat se!‘ Když jsme
odjížděly, maminky mi bylo ještě více
líto, po tom, co jsem ji takhle viděla.
Nepřeju vám to vidět. Já jsem brečela
a brečela. Nikomu jsem si nemohla
ani postěžovat. Věděla jsem, jaké to
bylo utrpení, ale nechápala jsem, proč
maminku zavřeli.“
Na rodinném gruntu si musely sestry
poradit samy. Bylo nutné obstarat chlév
s deseti kravami, na sedmdesát slepic,
prasata a další domácí zvířectvo. Nic
jiného než dřinu paní Jarmila neznala.
„Denně jsem brečela, to si pamatuji
moc dobře. Celá obrečená jsem myla
naši dřevěnou podlahu. Jezeďáci se
o nás vůbec nestarali. Nikdo z nich
nepřišel pomoct, ani nás navštívit, a
nikdo ze vsi se s námi nebavil. Sama
jsem každý den nosila do výkupu
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pětadvacetilitrové konve s mlékem.
Cítily jsme se jako otrokyně. Vždy ráno,
než Eva odjela do školy, pomohla mi
podojit krávy, a protože byla silnější,
podojila jich víc než já.“
Aloisii Musilovou propustili po půl
roce. A pár dnů nato za dobré chování
i jejího manžela a oba poté pracovali
v místním jednotném zemědělském
družstvu (JZD). Po návratu z vězení
pozvala Františka Musila Státní
bezpečnost do Chotěboře, kde se ho
snažili přemluvit ke spolupráci s tím,
že pokud nabídku přijme, bude jejich
dcera Eva moct studovat, což jí po
dokončení chotěbořského gymnázia
nebylo umožněno a musela nastoupit
do borovského JZD. František Musil
nabídku rázně odmítl a udělal dobře,
protože Eva si vymohla jezdit přes zimu
pracovat do hor, kde poznala svého
budoucího německého manžela, se
kterým se nakonec odstěhovala za
hranice.
V šedesátých letech, v krátkém
období tvůrčí svobody, režíroval
v prostorech pivovaru Karel Kachyňa
syrovou filmovou baladu Noc nevěsty,
zachycující
atmosféru
násilné
kolektivizace a tváří v tvář střet
náboženské prostoupenosti a tvrdé
komunistické ideologie. S příchodem
normalizace byl však snímek z filmových
pláten stažen a veřejnosti zůstal
uzamčen až do pádu komunistického

r e ž i m .
Musilovým byl
za jejich dřinu
a neoprávněné
v ě z n ě n í
přiznán důchod
o několika málo
stovkách korun.
František zemřel
v roce 1976 a po
manželově smrti
Aloisie pronesla:
„Tady
ho
nepochováme,
protože
se
k němu špatně
zachovali.“ Ani
ona se bohužel
s v o b o d n é
doby nedožila. Žalostný stav bývalého pivovaru po desetiletích socialistického
Zemřela v květnu hospodaření, 1989. Foto: soukromý archiv J. Bartošíkové
1989 a oba jsou
v Jihlavě poté, co se v roce 1959
pochováni v Jihlavě.
Po roce 1989 byly rodině provdala. Tím druhým, celoživotním
navráceny
v
dezolátním
stavu přáním, které muselo pár měsíců
ukradené budovy pivovaru. Střecha přečkat pandemickou krizi na jaře
zřícená k zemi vypovídala o bídné roku 2020, byla snaha podat výpověď
úrovni socialistického hospodaření, když o perzekuci rodiny pro Paměť národa.
sem v padesátých letech nahnalo nově A to se jí v červnu roku 2020 splnilo.
vzniklé JZD dobytek, který se pak doslova V nově demokratickém státě se
brodil v kopkách nevykydaného hnoje. vždy pravidelně účastnila voleb a
k principům a základům svobodného
Jarmila Bartošíková říká, že měla života vedla jak svoji dceru, tak vnučku,
v životě dvě přání - tím prvním se se kterými o politice dodnes rozmlouvá
stalo zbudování rodinného domku a spolu vyhlíží další prezidentské volby.

VAŽME SI MAJETKU, KTERÝ JE VE
VLASTNICTVÍ MĚSTYSE, A TĚCH,
KTEŘÍ SE O NĚJ STARAJÍ.
V současné době nejsme v H. Borové asi jediní, komu se opravuje nebo
dělá nová vodovodní přípojka, a tak můžeme porovnat rozdíl starostí
a papírování při jejich pořizování.
Uvádíme skutečný případ, který zažila naše rodina v loňském roce
v jiné obci. Rodinný domek má vlastní studnu. Vzhledem k suchu
v minulých letech pramen zeslábl. Jelikož před domem vede veřejný
vodovod, tak nebylo nic snažšího, než se na něj připojit. Ale to byl jenom
sen. Vlastníkem vodovodu není obec. Začal administrativní kolotoč. První
návštěva firmy vlastníka, podání papírové žádosti o přípojku. Uběhlo
delší období a nic se nedělo. Při druhé návštěvě ve firmě se zjistilo, že se
žádost ztratila, ale posléze se našla. Těch kanceláří a šuplíků bylo víc. Byla
naděje, že vodovodní přípojka bude. Po dalších urgencích byla konečně
vodovodní přípojka hotová.
Proti tomu uvádíme skutečnost u nás v H. Borové, kde je vlastníkem
vodovodu městys. Domluva ohledně zhotovení vodovodní přípojky
proběhla na úřadu městyse za vstřícného ústního jednání s panem
starostou městyse. Pokud jsme měli něco nejasného, tak se to
prodiskutovalo i na ulici. Žádné cestování, žádné papírování. Pak
K. Krčál byl po celou dobu poradcem (to bylo dotazů, na které ochotně
odpovídal) a starostlivě na vše dohlížel. Materiál a zkompletování ochotně
a zodpovědně zajistili zaměstnanci městyse, pan Luňáček a Sedlák. Pro
nás to byla veliká pomoc.
Všem i nejmenovaným, kteří se o nás takto starají, moc děkujeme
a přejeme jim hodně zdraví, pevné nervy, tvrdé lokty a dlouhé ruce,
které by dosáhly na dotace.

Zvolánkovi, 177
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RODIČE DĚTÍ DO
JEDNOHO ROKU,
HLASTE SE NÁM

V červencových BL jsme avizovali obnovenou
tradici vítání občánků v našem městysi
a slíbili jsme připomínání této slavnostní akce.
V srpnovém vydání jste jistě četli a dnes tedy
podruhé konkrétně: vítání občánků nabízíme
rodičům dětí, které se narodily po 30. 9. 2019
a jejichž matka má trvalý pobyt (nebo se
k němu přihlásí) v Havlíčkově Borové. Tito
rodiče se mohou na vítání přihlásit v době od
1. do 20. září 2020 prostřednictvím formuláře,
který najdou buď na web ce
www.havlickovaborova.cz/Aktuálně
–
do
vyhledávače
zadat
heslo
Přihláška k vítání občánků nebo si ji
vyzvednou přímo na úřadu městyse.
Následně obdrží pozvánku s konkrétními údaji ke
slavnostnímu odpoledni, které letos chystáme
na neděli 25. října 2020 od 14 hodin (při
plném počtu přihlášených se nabízí možnost,
že by vítání proběhlo ve dvou skupinách,
ve stejném termínu, s časovým rozestupem
1 – 1, 5 hodiny. To bychom s vámi dořešili osobně).
Buďte, prosím, důslední a tolerantní
a přihlašujte se ve výše uvedeném termínu. I my
chceme připravit akci včas, v klidu a důstojně!
Těšíme se na setkání, tak nezapomeňte!
Za kulturní komisi Jana Žáková

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL informuje
Po nebývale dlouhé pauze se opět
naplno rozeběhly mistrovské fotbalové
soutěže, do kterých zasáhla obě
dospělá mužstva Havlíčkovy Borové
i starší žáci. Mladší a starší přípravky
na svá ostrá utkání stále čekají, ale to
neznamená, že by se u nich nic nedělo.
Právě naopak!

A mužstvo:

Borovské áčko má po třech
mistrovských
zápasech
trochu
rozporuplnou bilanci. Ani jednou sice
neprohrálo, ale ani jednou nezískalo
plný počet bodů. Po třech zápasech
tak se třemi remízami padá do dolní
poloviny tabulky. Plusem je, že oproti
minulým sezonám se hráčům daří střílet
dostatek branek, ale naopak hodně
inkasují. Hlavně však za divokou remízu
v Batelově si tým zaslouží pochvalu.
Havlíčkova Borová – Lučice 3:3
(Němec 2x, Šrámek)
Havlíčkova Borová – Chotěboř B 1:1
(P. Kučera)
Havlíčkova Borová – Batelov 4:4
(Šrámek 2, Novotný, Němec)

B mužstvo:

O nic lépe na tom není ve srovnání
s A týmem ani borovská rezerva. Ta
v první kole v nastaveném čase ztratila
výhru ve Věžnici, jasně prohrála druhý
duel v Habrech a pouze po bodu brala
i v utkání s béčkem Rozsochatce –
a to i přesto, že byla o něco lepším
mužstvem. Jasným pozitivem však je,
že na zápasy prozatím chodí hodně
hráčů a poskládat sestavu tak nyní není
velký problém. Úplně novou posilou
se v bráně stal Martin Benc, který do
Borové přišel z Vepřové.
Věžnice B – Havlíčkova Borová 2:2
(Šmíd, Antl)
Habry B – Havlíčkova Borová 5:2
(Klement, Neubauer)
Havlíčkova Borová – Rozsochatec B 0:0

ZÁŘÍ 2020

NAŠLAPANÝ FOTBALOVÝ SRPEN
se v modelovém zápase střetla se
Ždírcem nad Doubravou a již brzy i ji
čekají další utkání. Stále však hledáme
někoho z dospělých, kdo by si vzal starší
přípravku na starosti.
V sobotu 22. srpna pak TJ Sokol
Havlíčkova Borová uspořádal turnaj
pro mladší přípravky s názvem O pohár
KHB. Klání se zúčastnilo celkem 6 týmů
(Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Ždírec
nad Doubravou, Okrouhlice, Havlíčkova
Borová – žlutí, Havlíčkova Borová –
oranžoví).
Troufáme si tvrdit, že se dopolední
turnaj nadmíru povedl a díky patří
všem, kteří pomohli s organizací nebo
se přišli třeba jen podívat. Především
nás ale těší, že se turnaj líbil dětem.
Jak se všichni trenéři shodli,
o výsledky vůbec nešlo, ale přesto:
první místo si pro sebe suverénním
způsobem uzmula Přibyslav, před
Světlou nad Sázavu, Okrouhlíci, Ždírcem
nad Doubravou a další místa obsadily
domácí týmy. Trofej pro nejlepší střelce
získal Jaroslav Firmon ze Světlé, cenu
Fair-play Klára Bruknerová a nejlepším
brankářem se stal Vít Šnajdr.
Oba naše týmy mladší přípravky
začínají svoji soutěž (stejně jako starší
přípravka) první víkend v září.

FOTBALOVÝ KEMP 2020:

Fotbalový kemp pro děti do 15 let
pořádal TJ Sokol Havlíčkova Borová už

vloni a letos jeho program rozšířil ještě
o jeden den. Za jednou z branek tak
v pátek vyrostlo zhruba patnáct stanů
pro zhruba tři desítky dětí a hřiště
se na dva dny stalo takovým malým
městečkem.
V pátek dětem zpestřil program
profesionální fotbalový freestylista
Lukáš Munka se svým vystoupením
a tréninkem a hlavně nejmenší
fotbalisté z něj byli úplně nadšeni.
V sobotu pak na hřišti hráče čekaly
dvě tréninkové jednotky s Tomášem
Tůmou, profesionálním mládežnickým
trenérem FAČR.
Dopoledne si s ním zatrénovali hráči
přípravek a parádní trénink pak Tomáš
odpoledne připravil i pro starší žáky.
Kdo chtěl, mohl si pak odpoledne zahrát
šipkovanou nebo se večer podívat na
letní kino.
Suma sumárum. Fotbalový kemp
pro děti 2020 se perfektně vydařil. Těší
nás, že je o akci zájem, a i pro příští rok
něco podobného přichystáme.
Jakub Janáček

Chcete se k nám přidat?
Do našich týmů bereme kluky
i holky od 4 – 15 let. Stačí
kontaktovat kohokoliv z vedení
oddílu nebo zavolat na
737 480 777

Starší žáci:

Mistrovská kola začala také pro nově
tvořené družstvo starších žáků (hrají
soutěž 7 + 1), kam před sezonou přišli
tři zbrusu noví hráči, kteří perfektně
do týmu zapadli. A hned v prvním
zápase slavila Borová výhru, když doma
dokázala zdolat po dobrém výkonu
Lipnici. Jen tak dál!
Havlíčkova Borová – Lipnice nad
Sázavou 2:1 (Lipavský, Kulhánek)

Starší a mladší přípravky:

I když naši nejmenší fotbalisté
zatím nehrají mistrovské zápasy,
i oni mají v srpnu za sebou hodně
zajímavá utkání.
Starší přípravka,
kterou TJ Sokol Havlíčkova Borová
založil před nadcházející sezonou,

TRÉNINK. Na letním třídenním fotbalovém kempu, který na začátku srpna pořádal TJ Sokol
Havlíčkova Borová, měly děti skvělou možnost vyzkoušet si trénink pod vedením profesionálního
mládežnického trenéra. Tomáš Tůma - trenér FAČR – dopoledne vedl jednotku pro přípravky
a odpoledne připravil perfektní dvouhodinovku pro starší žáky (na snímku). Foto: Jakub Janáček
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
12. 9.
2020

13:00
sobota

DEN JAK NOHA,
pozvánka str. 2

27. 9.
2020

13:00
neděle

ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA,
pozvánka str. 2

11. 10.
14:00
ENKAUSTIKA - MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM,
2020
neděle pozvánka str. 2
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

INZERCE:

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je otevřen pro veřejnost vždy ve středu
a v sobotu od 10 do 12 hodin, a to až do listopadu.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STANOVIŠTĚ

přistavení

U moštárny
Na Rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště čp. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
U moštárny
Na Rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště čp. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny

31. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.

odvoz
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
14. 9.
14.9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.

Nabízím venkovní
květináče z různého
materiálu (beton,
keramiky, plast) k
odběru. Podrobnější
informace na tel.
569 642 154,
776 119 545.
Nabízím výuku
hry na klavír a
hudební nauky
pro začátečníky i
pokročilé.
Cena je vždy za
jednu vyučovací
hodinu.
Před přestěhováním
do H. Borové jsem
vyučoval na ZUŠ
Náchod.
František W. Franěk,
K Vepřové 98,
telefon:
723 333 186

Dne 22. 7. se šťastným rodičům, mamince
Michaele a tatínkovi Lukášovi, narodil
Dominiček Frühbauer. Vítej na světě
človíčku.

V polovině prázdnin oslavila paní Věra
Sobotková 80. narozeniny. Přejeme
jí mnoho zdraví, životního elánu
a spokojenosti!

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem za účast na pohřbu mého
manžela Lubomíra Havlíčka, za projevy
účasti i květinové dary. Jiřina Havlíčková

DOPRAVNÍ UZAVÍRKA:

Do Přibyslavi přes Vepřovou
Do konce října 2020 bude uzavřena
silnice číslo III/3507 z Havlíčkovy Borové
do Přibyslavi proto, že za obcí Modlíkov
směrem na Přibyslav bude opravován
mostek. Do Přibyslavi tak budete moci
jet směrem na Vepřovou a dále po silnici
II/350.
(red)

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

2

Železné Horky u čekárny

24. 8.

31. 8.

3

Peršíkov u mostku

31. 8.

7. 9.

4

Železné Horky u pily

7. 9.

14. 9.

1

Peršíkov u kulturního domu

14. 9.

21. 9.

2

Železné Horky u čekárny

21. 9.

29. 9.

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2020
5. - 6. 9. 2020

Longin Petr, Husova 3622, Havlíčkův Brod, tel.: 776 116 125

12. - 13. 9. 2020

Ulybinová Kateřina, Husovo nám.235, Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 722 318

19. - 20. 9. 2020

Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř, tel.: 739 286 730

26. - 28. 9. 2020

Němcevová Ivana, T.G.M. 35, Golčův Jeníkov, tel.: 569 442 394

3. - 4. 10. 2020

Vrábel Vít, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 720 075 751

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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Více než třicet lidí se sešlo v sobotu 8. 8. 2020 ráno u Havlíčkova domu v
Havlíčkově Brodě...

OBRAZEM

.... aby si cestou necestou, ale stále vpřed, trasou na Termesivy,
Pohled, Stříbrné Hory...

... a dále Žižkovo Pole až k nám do Borové po 31 letech zopakovali pochod Stejně jako před lety, ovšem tentokrát bez dohledu Státní
bezpečnosti, se vyfotili u sochy KHB. Foto: Hana Tonarová
Havlíčkovy mládeže. Foto: 3x Libor Blažek

Prázdninové vzdělávací dny prožily děti během srpnového týdne nejen V muzeu poskytl rozhovor o událostech kolem pochodu Tomáš
naučně s hasiči…
Holenda, první porevoluční starosta H. Brodu. Foto: Hana Tonarová

...ale i se zábavnými soutěžemi...

…a v jihlavské ZOO. Foto: 3 x Ludmila Smejkalová, ZŠ
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OBRAZEM

TURNAJ. Borovští fotbalisté letos uspořádali druhý ročník turnaje pro KDYŽ NA FOTBAL, TAK STEJNĚ OBLEČENI. Na letním fotbalovém kempu
mladší přípravky – tentokráte s názvem O pohár KHB. O umístění vůbec od klubu obdržely děti, které jsou registrovány ve fotbalovém oddílu
TJ Sokol Havlíčkova Borové, komplety oblečení. Foto: Jakub Janáček
nešlo, ale z cen měly děti velikou radost. Foto: Zuzana Rosecká.

NEJEN FOTBAL. Fotbalový kemp pro děti není jen o kopané. Děti si zahrály šipkovanou, při které musely plnit úkoly. Foto: Jakub Janáček

CENY. Pro všechny týmy, které se zúčastnily turnaje mladších přípravek
O pohár KHB, byly připraveny krásné ceny. Foto: Jakub Janáček

Natěračské práce v muzeu - nekončící příběh. Foto: Ondřej Neubauer

Ondřej Neubauer mezi archiváliemi. Foto: Ivana Hamerníková

LETNÍ KINO. Letní kino se už v našem městysi stalo tradicí. A i letos k OBČERSTVENÍ. Na letním kině ani v letošním roce nechybělo
nám dorazil Kinematograf bratří Čadíků, který po čtyři večery rozdával na občerstvení, které v „garáži“ obstarali borovští fotbalisté. Foto:
asfaltovém hřišti divákům radost. Foto: Jakub Janáček
Jakub Janáček
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