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Jak děti tráví svůj volný čas,
str. 8

Památky na KHB,
str. 10

Jak potěšit někoho, kdo si to
zaslouží, str. 8 a 15

Na úplném konci dubna dorazila z tiskárny nová kniha o Karlu Havlíčkovi Borovském, která nese název Borovský Havle, jsme slepí nástrojové času
(i po 200 letech)? V nákladu 2000 kusů je nyní připravena na slavnostní křest, který proběhne první zářijový víkend, neboť právě na posvícení
chystáme velké oslavy k 200. výročí narození našeho nejslavnějšího rodáka. Více o knize na str. 6. Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Dubnové blátivé dny potrápily
celou obec. Cestou ven z bláta je
oprava místních komunikací. Městys
má požádáno o dotaci na opravu

asfaltu po stavbě. Bohužel projekt na
stavbu kanalizace počítá s opravou
jen asfaltu nad výkopem o šířce
1,3 metru. To, jak dnes silnice vypadají,
je i zásluhou toho, že před stavbou
byly povrchy pouze z penetrovaného
makadamu s nátěrem. V takovém
případě není možné udržet výkopovou

rýhu a povrch vozovky se bortí.
O dotaci na opravu místních komunikací
zažádalo 1417 subjektů. Šance je malá
a pokud nedopadne dotace, bude se
muset zastupitelstvo rozhodnout, jak
zpevnit komunikace a kde na to najít
prostředky.
...pokračování na str. 3
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Ukliďme Česko

Nabízíme provedení
zemních a výkopových prací
Hloubení – základů, bazénů, přípojek
úpravy terénu
odvoz a dovoz materiálu
a další
Kontakt: Jiří Halama
603 153 067
Jiří Halama ml. 736 112 600

U vodárny byla zpevněna cesta směrem k budoucímu sociálnímu zařízení a
zázemí pro hřiště. Foto: Jana Pavlasová

Pekelec v Koutech je cílem mnoha procházek, vydali se k němu s babičkou
Hanou Myškovou i bratři Kubík a Honzík Trešlovi. Foto: Jana Pavlasová
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VODOVOD RYBÍZOVNA

Zastupitelstvo na svém jednání
schválilo na základě výběrového řízení
podepsat smlouvu s firmou SP Mont
s.r.o. Její nabídková cena 1,85 milionu
korun bez DPH byla nejnižší.
Výměna
vodovodu
proběhne
v průběhu června a července. Bude se
měnit hlavník v ulici Rybízovna a vedení
až po hlavní ulici Pivovarská. V rámci
akce položíme nové kabely na veřejné
osvětlení a chráničky na rozvod optické
sítě. Výměna je důležitá i pro osadu
Peršíkov, protože jde o jedinou cestu,
jak zásobovat osadu vodou. Je potřeba
se připravit na častější odstávky vody,
které budou souviset s přepojováním
na suchovody a zpět.
Finanční prostředky budou použity
z Fondu obnovy vodovodů, do kterého
městys každý rok odvádí část vybraných
peněz z vodného. Ale realita je, že
městys zásobování vodou dotuje ze
svého rozpočtu. Tyto fondy jsme ze
zákona povinni tvořit a právě na tyto
účely mají sloužit.

NÁZEV NOVÉ ULICE

Když se připravoval projekt na novou
lokalitu 10 rodinných domů v ulici Polní,
tak se vědělo, že by bylo nezodpovědné
ji nechat opět jako Polní. Hovořilo se
o ní jako o ulici Stránského. Pojmenování
ulic má svoje pevná pravidla. Věřím,
že zastupitelé se této úlohy zhostí se
vší zodpovědností a nedovolí, aby byl
název v rozporu s pomístními názvy

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
KŘÍŽ NA NOVÉM HŘBITOVĚ

Na nový hřbitov se po více jak
třičtvrtě
roce vrátil dřevěný kříž.
Původní kříž demontovali obecní
zaměstnanci minulý rok z důvodu
špatného stavu. Instalace nového
kříže proběhla symbolicky v pondělí
Svatého týdne a na Velký pátek byl
kříž požehnán P. Danielem Kolářem.
Kříž je zhotoven z modřínového dřeva
a osazen v betonové patce. Původní
malá socha Krista byla nahrazena
větším litinovým odlitkem a ramena
kříže byla oplechována. Materiál na
oplechování poskytl bezplatně pan Jan
Strašil z Cibotína a novou sochu Krista
zajistil pan Zdeněk Štěpán ml. Děkuji
všem, kteří se na zhotovení a stavbě
kříže podíleli.

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

Na konci měsíce března proběhlo
vyhodnocení veřejné zakázky Dopravní
automobil pro JSDH Havlíčkova Borová.
Byly doručeny čtyři cenové nabídky.

dané lokality. To, jestli bude název po
rodákovi a válečném hrdinovi, teď
nehraje takovou roli. Osobně nemám
problém s názvem po rodákovi,
protože to chtělo už minulé
zastupitelstvo, ale ani s jiným názvem
ulice, která přináleží k této pěkné
lokalitě. Když si prostudujete staré
anály, tak směrem ke Kopaninské
byla největší skála v Borové a pole,
na kterých jsou parcely, mají místní
název K Podstráni. Poslední slovo
bude mít hlasování zastupitelstva,
tak věřím, že v květnu se dočkáme
nového názvu.
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občanskou pospolitost. Takovýchto lidí
není nikdy dost a je třeba si jich vážit.

Přemysl Tonar

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 8. května 2021

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

Závěrem bych chtěl zavzpomínat
na paní Věru Andresovou. Asi se
nenajde Borovák, který by ji neznal,
a jak by také ne. Více než třicet let
svého profesního života zasvětila
nám, občanům - jako pracovnice
národního výboru, posléze obecního
úřadu a později úřadu městyse. Byl
to člověk na svém místě, protože
každému, kdo přišel na úřad, se
snažila pomoci, poradit. Důležité je Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
zmínit, že i po odchodu z úřadu se
snažila být veřejně aktivní a rozvíjet a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA V OBCI !

Od 10. do 27. května bude veškeré dopravě uzavřena ulice Havlíčkova, a to od
domu čp. 122 (rohový dům U Dejmalů) k domu čp. 67 (Lukšovo). V tomto termínu
bude v těchto místech propojována nová splašková kanalizace. Od Přibyslavi
budou tedy vozidla nad 7,5 t využívat objízdnou trasu na Žďár nad Sázavou
a Ždírec nad Doubravou, případně na Českou Bělou a Ždírec nad Doubravou.
Autobusy budou mít objízdnou trasu přes Vepřovou a Malou Losenici.
(red)
Na základě doporučení hodnotící
komise byla vyloučena nabídka firmy
iDirection, s.r.o. z důvodu nesplnění
technických
parametrů
vozidla.
Nabídka společnosti S A P spol. s r.o. byla
hodnotící komisí vybrána jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Cena díla je
1 069 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
městyse na dubnovém zasedání
schválilo výběr dodavatelské firmy
a podpis smlouvy mezi dodavatelem
a městysem. Vozidlo má být dodáno do
6 měsíců od podpisu smlouvy.

NA ZAMYŠLENÍ

Vážení
spoluobčané,
poslední
dobou se nám na úřadě množí
případy
nevhodného
chování
některých z nás. Chápu, že každý má
občas špatnou náladu a své starosti
a těžkosti potřebuje někde ventilovat,
ale pokřikování a agresivní chování
není řešení. Spousta lidí má v této
nelehké době strach z toho, co bude
dál. Lidé jsou unavení a frustrovaní
dlouhodobými omezeními. To však
nemůže být důvodem k hulvátství
a agresivitě. Vše se dá řešit v klidu
a rozumně. Obecní zaměstnanci pracují
dobře a zodpovědně a nezaslouží si,

aby na ně někdo pořvával. Pokud někdo
tuto potřebu má, pak mu jsem plně
k dispozici. Osobně si však myslím, že to
není zapotřebí, protože každý problém
má řešení. Děkuji všem, kteří na úřad
přicházejí a své problémy řeší s klidem
a ve slušnosti.
Ing. Josef Nevole

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA

Městys
Borová
Prodej
palivovéhoHavlíčkova
dřeva
nabízí
k prodeji
dřevo.
Městys Havlíčkova
Borová palivové
nabízí k prodeji palivové
dřevo. Cena za m3 je 400,-Kč včetně DPH. Dopravu
si každý zajistí sám.

V případě zájmu volejte na tel. 777355028.

Cena za m3 je 400,- Kč včetně
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte

3

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

KVĚTEN 2021

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 1. 4. 2021
Omluveni: Ing. Jaroslav Blažek, David Burian, Jiří Halama,
Milan Štefáček, Ing. Karel Tonar
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 10-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 10-0-0
ZM schválilo program jednání rozšířený o bod Výběr
technického dozoru na akci Novostavba MŠ Havlíčkova
Borová. 10-0-0
ZM schválilo investiční záměr pro podání žádosti o dotační

podporu z programu Ministerstva financí na akci „Havlíčkova
Borová – novostavba mateřské školy“. Zároveň zastupitelstvo
městyse prohlašuje, že zajistí vlastní prostředky ve výši
odpovídající navrhovanému podílu spolufinancování
žadatele na celkových nákladech akce pro rok 2021. 10-0-0
ZM schválilo cenovou nabídku na výkon TDS od Víta Dohnala,
IČO 72959657, Chelčického 1005, 580 01 Havlíčkův Brod,
s nejnižší nabídkovou cenou 545.000 korun bez DPH na akci
Novostavba MŠ Havlíčkova Borová. 10-0-0

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15. 4. 2021
Omluvena Michaela Chlubnová, DiS.
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 13-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 10-0-3 (Jiří Halama, David Burian, Ing. Jaroslav Blažek)
ZM schválilo program jednání rozšířený o body: Aktualizace
Směrnice Městyse Havlíčkova Borová č. 1/2012 k zadávání
zakázek malého rozsahu zadávaných městysem Havlíčkova
Borová a Technický dozor na stavbu „Novostavba MŠ Havlíčkova Borová“ a Parcely Jihozápad – Na Výsluní. 13-0-0
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření
Městyse Havlíčkova Borová za rok 2020. Zpráva o výsledku
přezkoumání je součástí závěrečného účtu a bude taktéž zveřejněna na úřední desce až do schválení. Kontrola neshledala
žádné závady.
ZM schválilo návrh závěrečného účtu Městyse Havlíčkova
Borová za rok 2020. Finanční výbor zjistil závady a předložil opravu návrhu závěrečného účtu, který bude vyvěšen na
úřední desce Městyse Havlíčkova Borová po dobu minimálně 15 dnů a následně bude předložen na příštím jednání ZM
k případnému schválení.13-0-0
ZM bere na vědomí schválení řádné účetní uzávěrky za rok
2020. Bude případně schválena na příštím jednáním ZM.
ZM schválilo zrušení Směrnice Městyse Havlíčkova Borová
č. 1/2012 k zadávání zakázek malého rozsahu zadávaných
městysem Havlíčkova Borová a pověřuje komisi ve složení:
předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru,
starostu a místostarostu přípravou nové směrnice. 13-0-0
Stávající směrnice již není aktuální a neodpovídá dnes
platné legislativě, je nutné ji přepracovat. Žádná obec
nemá povinnost tuto směrnici mít, stačí se řídit zákonem
o veřejných zakázkách. Do příštího ZM bude připravena nová
směrnice.
ZM zrušuje usnesení č. 5/4/2021 a zvolilo výběrovou komisi
ve složení: David Burian, Ing. Josef Nevole, Jiří Geist, Karel
Šmíd, Ladislav Hájek, Přemysl Tonar, náhradníci: Mgr. Martina
Brychtová, Milan Štefáček, Jiří Halama, na výběr technického
dozoru na akci „Novostavba MŠ Havlíčkova Borová“. Dále
ZM pověřuje komisi zajištěním výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu bez uveřejnění. 13-0-0
ZM rozhodlo vyloučit nabídku společenosti STAVAK spol.
s r.o., IČ 15058786 z veřejné zakázky Obnova vodovodu v ul.
Rybízovna. Nabídka společnosti nesplnila zadávací podmínky
(nabídka nebyla účastníkem doplněna). 13-0-0
ZM schválilo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné
zakázky Obnova vodovodu v ul. Rybízovna nabídku
společnosti SP Mont s.r.o., IČ 06379273 z důvodu, že nabídka
tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy
mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem.
Cena díla je 1 849 999 korun bez DPH. 13-0-0
Starosta uvedl, že nejnižší cenovou nabídku zaslala společnost
STAVAK spol. s r.o., IČ 15058786, byla však vyloučena, neboť
jejich nabídka byla evidentně špatně naceněna. Byli proto
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vyzváni k zaslání opravy, což neučinili a vítězem se tak stala
společnost SP Mont s.r.o.
Změna územního plánu
Starosta sdělil, že změna č. 2 se již projednává třetí rok a doufá, že do konce tohoto roku bude schválena. Dnešní předložené změny by se do této změny územního plánu č. 2 zahrnuly. Změna č. 3 proběhla již ve zkráceném řízení. Následovala
diskuze o možnostech nových parcel v lokalitě U Moštárny
a dalších místech.
ZM schválilo žádost Jitky S. z Havlíčkovy Borové o změnu
územního plánu k pozemku par. č. 96/1 (trvalý travní porost)
v k. ú. Havlíčkova Borová na plochu Smíšenou obytnou – venkovskou. 13-0-0
ZM schválilo žádost Adély W. z Havlíčkovy Borové a Luboše
M. z Horní Krupé o změnu územního plánu k pozemkům par.
č. 129/1 a 130 na plochu Smíšenou obytnou – venkovskou.
13-0-0
ZM schválilo žádost Ing. Edity M. z Prahy o změnu územního plánu k pozemku par. č. 4829 dle GP č. 943-75/2020
vyhotovený Josefem Bruknerem, Nížkov 258, 592 12 Nížkov.
11-1(Ing. Josef Nevole)-1(Milan Štefáček)
ZM schválilo záměr prodeje čp. 41 a čp. 188 v k. ú. Havlíčkově Borové jako celek s cenou 853.590 korun. 13-0-0
Jedná se o pozemek o rozloze cca 400 m2 a 2 rodinné domy
– Vopěnkovo a Čikarovo. Městys si nechal zpracovat znalecký posudek, který uvádí odhadní cenu 853.590 korun. Oba
domy mají rejstříkové číslo – jedná se o památkově chráněné
objekty v památkové zóně. Proto by se při jejich přestavbě
museli noví majitelé držet podmínek Odboru rozvoje města
Havlíčkův Brod – Památkového úřadu. Ten požaduje zachovat štítovou část, zbytek lze zbourat, avšak půdorys nově vystavěných staveb musí být zachován.
ZM rozhodlo vyloučit nabídku společnosti iDirection, s.r.o.,
IČ 03337251 z veřejné zakázky Dopravní automobil pro JSDH
Havlíčkova Borová. Nabídka nesplnila zadávací podmínky
(maximální možnou délku automobilu). 13-0-0
ZM rozhodlo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Dopravní automobil pro JSDH Havlíčkova Borová nabídku společnosti S A P spol. s r.o., IČ 47543442 z důvodu,
že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vybrána
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným
uchazečem. Cena díla je 1 069 000 korun bez DPH. 13-0-0
Místostarosta uvedl, že byly osloveny 4 firmy. Jedna firma
oslovena nebyla, přesto se přihlásila do výběrového řízení.
Nepoptaná firma iDirection, s.r.o., IČ 03337251 přišla s nejnižší cenovou nabídkou, nesplňovala však jeden z technických parametrů, a proto byla jejich nabídka vyřazena. Taktéž v referencích podávala mylné informace. První se tedy
umístila firma S A P spol. s r.o., IČ 47543442 s nabídkovou
cenou 1.069.000 korun bez DPH. Na automobil získáme celkem 750.000 korun od Kraje Vysočina a z Ministerstva vnitra. Městys zřídil transparentní účet, kam mohou zájemci na
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hasičský automobil přispět. Zbytek zafinancuje městys. Dodání automobilu by mělo proběhnout do 6 měsíců od podepsání smlouvy.
Parcely Na Výsluní
ZM pověřilo starostu městyse přípravou geometrického plánu a zajištění podkladů kupních smluv na pozemky pro lokalitu Jihozápad – Na Výsluní. 12-0-1 (Přemysl Tonar).
Starosta jedná s majiteli dotčených pozemků a cílem je uzavřít s nimi kupní smlouvy.
RŮZNÉ
Starosta informoval o stížnosti ze Železných Horek na havarijní stav polní cesty vedoucí k lesu, dále kolem lomu. Cesta
trpí pojezdem lesní i zemědělské techniky, není to cesta určená pro osobní automobily. Ladislav Hájek uvedl, že cesta
byla nerovná, proto došlo k jejímu povrchovému srovnání,
a nebrání se sjednání schůzky na místě. Starosta uvedl, že
vyzve zástupce Lesního družstva Železné Horky, společnosti
Havlíčkova Borová zemědělská k osobnímu jednání se stěžovateli na místě.
Příchod Ing. Karla Tonara ve 21.15 hodin.
Mgr. Jana Žáková se ptala, kdo vlastní klíče od závor v blízkých lesích a jak je to v případě, že musí RZS k úrazu v lese.
Místostarosta uvedl, že v Mantě je závora otevřena a směrem od Vepřové - Radostín taktéž závora není. Tam, kde jsou,
jsou z důvodu ochrany majetku.
Ing. Martin Benc se dotázal, proč byla zavezena cesta nehomogenizovaným stavebním materiálem, odpadem. Starosta
uvedl, že suť nepovažuje za odpad a dodal, že jsme povinni
udržovat cesty sjízdné pro techniku. Vrchní vrstvu tvoří kamenná drť 0,32. Ing. Benc Martin by byl raději, kdyby byl nějaký materiál navežen na cestu v Mantě.
Burian David se dotázal, zda se plánuje ošetřením aleje vedoucí k vodárně. Místostarosta sdělil, že příští týden proběhne schůzka na místě s arboretistou.
Přejmenování ulice Polní
ZM neschválilo přejmenování ul. Polní v nové lokalitě na ulici Plk. Stránského. 7 (Geist, Hájek, Nevole, Štěpán, Burian,
Tonarová, Přemysl Tonar ) -7 (Halama, Benc, Blažek, Šmíd,
Karel Tonar, Štefáček, Žáková) - 0
ZM neschválilo přejmenování ul. Polní v nové lokalitě na ulici
Lesní. 6 (Halama, Benc, Blažek, Šmíd, Karel Tonar, Štefáček)
– 8 (Geist, Hájek, Nevole, Štěpán, Burian, Tonarová, Žáková,
Přemysl Tonar) - 0.
ZM neschválilo přejmenování ul. Polní v nové lokalitě na ulici
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Podstránecká. 4 (Žáková, Šmíd, Benc, Karel Tonar) – 8 (Halama, Hájek, Geist, Nevole, Štěpán, Burian, Tonarová, Přemysl
Tonar) – 2 (Blažek, Štefáček)
Tento bod bude projednán na dalším jednání zastupitelstva.
Ing. Karel Šmíd uvedl, že provedl anketu mezi majiteli stavebních parcel v dané lokalitě, jaký název ulice by preferovali.
Z ankety vyšlo, že šest majitelů stavebních parcel (většina) by
si vybralo název ulice Lesní a druhá byla s třemi hlasy ulice
Podstránecká. Každopádně preferují jednoslovný název ulice. Sám za sebe řekl, že v této lokalitě se mu název ul. Plk.
Stránského nehodí, a to s pokorou k žijící rodině, s čímž souhlasila i Mgr. Jana Žáková. Místostarosta naopak uvedl, že
nyní máme jedinečnou možnost přejmenovat ulici po místním hrdinovi, s čímž starosta souhlasí, a přál by si také, aby se
ulice jmenovala ulice Plk. Stránského. Starosta sdělil, že vedl
rozhovor s žijícími příbuznými Plk. Stránského, kteří si nepřejí
pojmenovat ulici bez toho, aby obsahoval v názvu dosaženou
vojenskou hodnost. Jiří Geist uvedl, že souhlasí s tím, že by si
Plk. Stránský zasloužil, aby po něm nesla ulice v Borové jeho
jméno, a to nejlépe blíže k centru obce, avšak takovou možnost nyní nemáme.
David Burian uvedl, že historicky měla být lokalita takto pojmenovaná již ve fázi projektu. Místostarosta s tím souhlasil,
že bylo s tímto takto již při projektování počítáno, avšak pracovní verze projektu nadále nesla název ul. Polní. Ing. Karel
Šmíd se nedomnívá, že by o tom byla za předchozího zastupitelstva vedena diskuze.
Ing. Karel Tonar sdělil, že je pro jednoslovný název, víceslovný
si nepřeje z důvodu možných psaných chyb v názvu ulice. Jiří
Halama souhlasil, že by mohl dvojslovný název působit potíže a dříve byl pro návrh ulice Stránského.
Ladislav Hájek uvedl, že název ulice se měl vyřešit již před
rozprodáním stavebních parcel. Host jednání Mgr. Martina
Brychtová uvedla, že existují jasná pravidla, jak tvořit názvy
ulic – pomístních názvů. Ulice Stránského se takto jmenovat
nemůže z principu, že v obci je několik rodin, rodů Stránských. Sama osobně nepreferuje žádný název, pouze byla
oslovena starostou, aby uvedla, jaká pravidla se na tvorbu
názvu ulic vztahují. Host jednání František Nevole ml. uvedl,
že se mu nelíbila forma ankety a ptal se, zda se někdo dotázal
i starousedlíků, kterých se bude změna názvu ulice také týkat. Host Tadeáš Halama řekl, že preferuje jednoslovný název
ulice a nechce o úctu a památku nikoho připravit, jen se ptal,
zda není jiná možnost, jak uctít památku Plk. Stránského než
pojmenováním ulice jeho jménem.
Příští zastupitelstvo bude 6. května a 20. května.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 29. 3. 2021
Nepřítomen Milan Štefáček
RM schvaluje nákup materiálu od firmy KK projekt
dřevovýroba s. r. o., IČO 03446336, Žižkova 533,
580 01
Havlíčkův Brod, dle cenové nabídky v hodnotě 495.637
korun. 4-0-0
RM schvaluje žádost Ing. Edity M. z Prahy o napojení objektu
čp. 30 v Peršíkově na obecní komunikaci. 3-1-0
RM schvaluje stavební záměr Martina S. z Havlíčkovy Borové
týkající se výměny střešní krytiny na objektu čp. 31. 4-0-0
RM schvaluje žádost Lubomíra H. a MVDr. Veroniky V.
z Havlíčkovy Borové o souhlas odvodnění pozemku a napojení
do šachty dešťové kanalizace na pozemku par. č. 4123 v
k. ú. Havlíčkova Borová, v rámci stavby rodinného domu na
pozemku par. č. 4122/2. 4-0-0

RM schvaluje Bohuslavě M. z Havlíčkova Brodu odstranění
hospodářské části stavby čp. 33 v Železných Horkách. 4-0-0
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke kupní smlouvě na
zajištění odvozu separovaného odpadu se společností AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. 4-0-0
RM schvaluje žádost Lenky K. z Havlíčkovy Borové o povolení
stavby skleníku o rozměrech 2,5 x 2,0 m na zahradě náležející
k bytovému domu v ulici Havlíčkova 220. 4-0-0
RM schvaluje finanční dar ve výši 30.000 korun na
pořízení nové sochy Jana Nepomuckého do kaple sv. Jana
Nepomuckého v Havlíčkově Borové. 4-0-0
RM neschvaluje poskytnutí příspěvku spolku Linka bezpečí,
z.s., IČO 61383198, Ústavní 95, 181 00 Praha - Bohnice, ve
výši 5.000 korun na provoz dětské krizové linky. 2-2-0

(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)
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 15. 4. 2021
Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje žádost Moniky Ř. ze Žďáru nad Sázavou o povolení stavby zastřešené
dřevěné pergoly na pozemku p.č. 375 v k.ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost Jitky S. z Prahy o pořez a odstranění křovin na pozemku
p.č. 3120/39 v k.ú. Havlíčkova Borová, které prorůstají na její pozemek a ničí
oplocení. 4-0-0
RM schvaluje smlouvu s obchodní společností Agro Brno-Tuřany a.s., IČO:
29365619, Brno. Předmětem smlouvy je nákup zboží – květiny, byliny, kapradiny,
traviny, hnojiva, kůly, kůra, substrát atd. 4-0-0
RM neschvaluje žádost Daniely H. z Jitkova o povolení stavby zahradní pergoly
u bytového domu ul. Drahotín čp. 345 a pověřuje starostu přípravou geometrického
plánu a záměru o odprodeji pozemku p.č. 238/5 v k.ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM bere na vědomí žádost Mohameda I. H. z Nymburka o pronájem pozemku
p.č. 3120/37 a pověřuje majetkovou komisi návrhem stanoviska.
RM bere na vědomí žádost Karla Š. z Havlíčkovy Borové o souhlas provedení
zámkové dlažby před rodinným domem na pozemku p.č. 4124/4 a pověřuje
majetkovou komisi návrhem stanoviska.
RM bere na vědomí kolaudační souhlas na kopanou studnu a likvidaci odpadních
vod od Městského úřadu Havlíčkův Brod Václavu B. z Peršíkova.
RM bere na vědomí usnesení o zastavení řízení, o dodatečném povolení stavby
Ing. Edity M. z Prahy.
RM bere na vědomí žádost o vyjádření k technické infrastruktuře – existence sítí
Ing. Zdeňka F. z Havlíčkovy Borové.
RM bere na vědomí stanovení přechodné úpravy provozu, Městský úřad Havlíčkův
Brod, odbor dopravy.
RM bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o úplné uzavírce provozu na silnici
III/3507 z důvodu propojení kanalizace, Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor
dopravy.
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BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB Municipální
konto
ČSOB Spořící účet
ÚČET hasiči
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

Zůstatek účtu k
31. 3. 2021
14 531 074,10
333 540,24
40 690,15
21 109,06
17 558,03
151 757,28
2 136 446,00
2 960 150,00
20 192 324,86

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období březen - největší příjem daň z příjmu právnických osob ve výši
619.683,- Kč.
Za období březen - největší výdaj
- záloha na provoz ZŠ ve výši 250.000,Kč.

KARLE HAVLÍČKU, CO BYS TOMU ŘÍKAL?
NOVÁ PUBLIKACE K TVÉMU VÝROČÍ UŽ JE NA SVĚTĚ
Několikaměsíční práce na nové
publikaci, kterou Městys Havlíčkova
Borová vydává k příležitosti dvoustého
výroční narození svého nejslavnějšího
rodáka, dospěla ke svému konci. Kniha,
do které přispěla řada regionálních,
celonárodních i zahraničních osobností,
už je totiž na světě a s koncem dubna
dorazily voňavé výtisky do Borové.
„Práce na nové publikaci byla
náročná, ale radostná zároveň. Chceme
Karla Havlíčka oslavit důstojně a právě
sbírka názorů a pohledů na něj je
doufáme něčím, co tu zůstane pro lidi
po x dalších let. Jsme rádi, že se nám
podařilo zapojit celou řadu významných
osobností nejen z řad politické scény,
ale i historiky, pedagogy, lidi z kultury
a další regionálně výrazné persony.
Každý z nich napsal speciálně pro tuto
publikaci svůj osobní či odborný pohled
na Karla Havlíčka či témata s ním nějak
spojená. Za městys i všechny, kteří se
na tvorbě podíleli, chci všem, kdo nám
pomáhali, poděkovat,“ říká zastupitelka
městyse a zároveň členka čtyřčlenného
tvůrčího týmu Hana Tonarová.
Věříme, že každý, komu se nová
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kniha dostane do ruky, si v ní najde to
„své“ téma, které ho osloví. Publikace
nejen připomene Havlíčkovu osobnost,

jeho život a jeho výrazný odkaz, ale
snad i rozšíří obzory a možná někomu
otevře nová a netušená témata.
Na zhruba stostránkové publikaci,
kterou městys vydává v nákladu dvou
tisíc výtisků, se podílelo hned několik
editorů. Hlavní dohled nad sběrem
a organizací materiálů měl Ondřej
Neubauer ve spolupráci s Martinou
Brychtovou,
Hanou
Tonarovou
a Jakubem Janáčkem.
Kniha je doplněna doprovodným
materiálem. Do tvorby se totiž
zapojily i děti z borovské základní a
mateřské školy, které Havlíčka či jeho
rodiště namalovaly. V publikaci čtenář
nalezne i spoustu zajímavých fotografií
a reprodukovaných zajímavostí.
Samotný křest knihy by měl
proběhnout v rámci hlavních zářijových
oslav a asistovat by při něm měli mimo
jiné i autoři jednotlivých kapitol. Právě
po křtu začne i její prodej. Zájemci si
tak musejí ještě chvíli počkat, ale jistě
to bude stát za to!
Borovský Havle, co bys tomu asi říkal?
Jakub Janáček

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO
HEJTMANA

Vážení čtenáři,
stále ještě považuji za důležité sdílet
s vámi v rámci nabídnutého prostoru
informace o očkování proti COVID-19.
Vedle pěti očkovacích míst zřizovaných
krajskými nemocnicemi se koncem
dubna očkování v Kraji Vysočina rozšířilo o další na celkově 12 míst.
REGISTRACE
Od 14. dubna 2021 se mohou na
očkování registrovat občané ve věku
65+. Přihlásit se mohou přes webovou
stránku registrace.mzcr.cz, následně je
třeba vyčkat na zaslání tzv. zvací SMS
s ověřovacím kódem PIN2, který je nutný pro rezervaci očkování, tedy vybrání
konkrétního data a času. Termíny očkování jsou registrovaným osobám přiřazovány postupně podle věku.
REZERVACE/OBJEDNÁNÍ
Po doručení tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem PIN2 je dobré bez zbytečných odkladů provést výběr nabízeného termínu a času pro očkování.
Rezervaci/objednání proveďte přes
webovou stránku reservatic.com/ockovani. Současně s potvrzeným termínem
vám systém automaticky vygeneruje
i datum druhé návštěvy pro aplikaci druhé dávky vakcíny. Tento termín
si prosím pečlivě poznamenejte a dodržte jej.
OČKOVÁNÍ
Během měsíce dubna bude na Vysočinu dodáno každý týden 12 870 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, nepravidelně v mnohonásobně nižším objemu
přicházejí očkovací látky Moderna a AstraZeneca. Poslední jmenovaná je dodávána přímo do ordinací praktických
lékařů. Na měsíc květen ministerstvo
zdravotnictví avizuje mírné navýšení
dodávek vakcíny Pfizer/BioNTech, týdně by mělo na Vysočinu dorazit zhruba
15 tisíc dávek očkovací látky. Vzhledem
k tomu, že ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o posunutí aplikace druhé dávky u nově očkovaných klientů,
zrychlilo se očkování první dávkou.
Očkovací centra krajských nemocnic
v dubnu každý týden proočkovala jednotlivě 2,5 až 3 tisíce lidí, tedy veškerou
dodanou týdenní zásobu vakcíny. Současně probíhá i očkování druhé dávky
vakcíny. Dovolím si také dvě důležitá
upozornění, která očkování v centrech
velice usnadní a urychlí. Chroničtí pacienti musí mít s sebou lékařskou zprávu
potvrzující jejich stav (nezáleží na datu
vystavení a postačí i kopie). Bez této
lékařské zprávy bohužel hrozí, že nebudou ve stanovený čas očkováni. Pokud
je to možné, přineste si s sebou také

už vyplněný Dotazník před očkováním,
k dispozici je na www.ockovanivysocina.cz, a to přímo vyplnitelný/interaktivní nebo ve verzi pouze pro tisk.
Pro plynulý průběh očkování je důležité dodržet objednaný čas, stačí přijít
10 minut před termínem.
OČKOVACÍ CENTRA
Očkování veřejnosti organizované
v centrech pod hlavičkou krajem zřizovaných nemocnic:
Očkovací centrum KD Máj Pelhřimov
Očkovací centrum Jihlava, Hruškové
Dvory
Očkovací centrum, KD Fórum, Třebíč
Očkovací centrum Nemocnice Havlíčkův Brod
Očkovací centrum Nemocnice Nové
Město na Moravě
Očkovací centrum, Sportovní hala Bouchalky, Žďár nad Sázavou
Další očkovací centra:
Očkovací centrum Poliklinika Třešť
Očkovací centrum Poliklinika Telč
Nová očkovací centra (postupné zapojení do systému během dubna, května):
Očkovací centrum Chotěboř
Očkovací centrum Přibyslav
Očkovací centrum Počátky
Očkovací centrum Velké Meziříčí
Veškeré informace o očkování v Kraji Vysočina, o očkovacích centrech, statistiky a avíza jsou
průběžně zveřejňovány na www.
ockovanivysocina.
cz. Případné dotazy na očkování
je možné konzultovat každý den
od 8 do 20 hodin
na informační lince Kraje Vysočina 564 602 602.
Pokud nebudete
s hovorem úspěšní, prosím, buďte
trpěliví, případně
telefonát opakujte. Dotazy nejen
k očkování lze posílat také na e-mail:
koronavirus@kr-vysocina.cz.
Očkovací centra zřizovaná na
území Kraje Vysočina
zásadně
ovlivňují proočkovanost
obyvatel
našeho regionu.
Tak, jak přichází
více vakcín, může
být
zvyšována
jejich
kapacita
a nabídnuto rychlé
očkování velkému
počtu osob. V po-
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lovině dubna centra nabízela volné
termíny občanům s ročníkem narození
1950, postupně jsou zváni učitelé, kteří
nemohli využít dřívější termíny, např.
z důvodu nemoci, pokračuje očkování chronických pacientů, revakcinace
zdravotníků a pracovníků sociálních
služeb. Stále platí, že zásadním kritériem pro stanovení pořadí očkování je
VĚK. Znamená to, že skupina 65+, která
se k očkování mohla začít registrovat
14. dubna, je zvána k objednávání postupně. Ti, kteří se věkem blíží 70 letům, byli zvací SMS s PIN2 obesláni
v řádech dnů po registraci, nejmladší ze
skupiny 65+ musí na svůj termín čekat
trochu déle. Pokud někteří spoluobčané v kategorii především nad 70 čekají
na vakcínu u svého praktického lékaře,
je možné, aby zvážili změnu registrace
do očkovacího centra, kde je vyšší pravděpodobnost rychlejšího naočkování
(po předchozím odhlášení od praktického lékaře). Výběr místa podání vakcíny – centra nebo ordinace praktického
lékaře – však stále zůstává svobodně na
každém z vás.
Děkuji Vám, že myslíte na své zdraví
a rozhodli jste se nechat očkovat. Je to
pravděpodobně jediná cesta, jak se přiblížit k běžnému životu a strávit pokud
možno trochu normální léto.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

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

NOVINKY
ZE ŠKOLKY

V době uzavření MŠ to možná mohlo
vypadat, že se nic neděje, ale opak je
pravdou. Předškolní děti se zapojily do

ČÍSLO
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ROČNÍK

12. dubna jsme se konečně dočkaly.
Dveře školky jsme mohly otevřít alespoň
pro 11 předškolních dětí. Jsme moc
rády, že vše proběhlo v klidu a pohodě.
Rodiče byli předem informováni, že
provoz bude přesunut do budovy MŠ
a je třeba počítat s časovou rezervou
na testování. Ihned po příchodu dětí
do třídy převládla radost a nadšení.
Dlouhé povídání a vyprávění o čase
stráveném doma vystřídalo hraní si na

Při online hodinách s žáky neustále narážíme na témata
covidu, zdravotnictví, návratu do škol. Víme, že to není
jednoduchá doba, že obzvláště doktoři, sestřičky i ostatní
personál v nemocnicích to nemají vůbec jednoduché.
Přesto zvládají péči o nemocné už velice dlouho a často
bez delšího odpočinku, navíc ve druhé směně ještě doma.
Situace už trvá přes rok, a právě proto jsme se rozhodli, že
tyhle lidi alespoň částečně podpoříme a snad i potěšíme.
Zaměstnanci školy přispívali do kasičky, děti z mateřské
i základní školy kreslily, malovaly, větší děti psaly vzkazy.
A co z toho nakonec vzniklo? Pro sestřičky z plicního
a infekčního oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě
jsme vyrobili nástěnné obrazy z výtvorů a vzkazů dětí
a z vybraných peněz jsme zakoupili sestřičkám to, co si přály
a na čem jsme s nimi byli domluveni.
Při předávání bylo ve vzduchu cítit příjemné překvapení,
radost a potěšení z toho, že o sestřičkách víme a velice si
vážíme jejich práce. Snad jim naše návštěva dodala další
podporu a energii, které jsou v jejich práci nezbytné.
Děkuji všem zaměstnancům, dětem i žákům, kteří
neváhali přispět na dobrou věc a vyjádřit úctu lidem,
kteří dělají maximum pro naše zdraví. Někdy si to totiž ani
neuvědomujeme a bereme to jako samozřejmost.
Martina Brychtová
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distanční výuky. Doma se svými rodiči
plnily úkoly, které jim paní učitelky
každý týden donesly do schránek. A tak
děti mohly pokračovat v rozvíjení svých
vědomostí, dovedností a schopností.
Pro zpříjemnění času stráveného
doma se třída Dráčků dočkala několika
námětů na jarní velikonoční tvoření.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci,
komunikaci v době distanční výuky
a zasílání fotografií a videí.

JAK POTĚŠIT NĚKOHO, KDO
SI TO ZASLOUŽÍ?

Eliška se naučila háčkovat.
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koberci a půjčování hraček. První týden
jsme začali s tématem Domácí zvířata
a jejich mláďata. Předškoláci si upevnili
své znalosti v pojmenování zvířat a jejich
mláďat, prohlíželi si pozorně stavbu
těla zvířat na obrázcích a při kreslení
toho náležitě využili. Zahráli si pexeso,
procvičili si první a poslední hlásku
ve slově, počítali vajíčka a kuřátka
a užili si mnoho dalších činností ve
třídě. Hodně radosti přineslo dubnové
chumelení, a tak si předškoláci pobyt
venku zpříjemnili dováděním ve sněhu,
koulováním a stavěním sněhuláka.
Moc se těšíme i na mladší děti
ze třídy Dráčků a na všechny děti ze
třídy Žabiček. Doufáme, že se již brzy
uvidíme v naší školičce a s chutí se
pustíme do her a práce. Zdravíme vás,
děti, a těšíme se na vás.
Vaše paní učitelky

JAK DĚTI TRÁVÍ SVŮJ VOLNÝ
ČAS V TÉTO DOBĚ?

Po příchodu dětí zpět do školy jsem se vyptávala, jak tráví
volný čas, jestli podnikají něco zajímavého, nebo se naučily
nějakou novu činnost, která je „chytla“. Potěšilo mě, že všichni
zase jenom netráví čas u televize, počítače nebo mobilu. Pro
inspiraci nabízím ukázku fotek tří dětí, které se podle mého
názoru věnují opravdu zajímavým věcem – posuďte sami.

Jirka vyráběl předměty z kovových součástek.

Tereza jako roztleskávačka.
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ODEŠLA PANÍ VĚRA ANDRESOVÁ, MILOVNICE
HISTORIE A TRADIC, AUTORKA KNIHY O PERŠÍKOVĚ
Poslední březnový den zemřela
ve věku 75 let paní Věra Andresová
z Peršíkova čp. 1, kterou většina obyvatel
Havlíčkovy Borové a místních částí
zná jako dlouholetou administrativní
pracovnici na radnici. Zemřela přesně
na den 18 let poté, co z borovského
úřadu odešla do důchodu a přestala být
k ruce tehdejšímu starostovi Romanu
Bruknerovi.
Věra Andresová se narodila 6. října
1945 v Polničce jako nejmladší ze čtyř
dětí rodiny Lojkových. Vystudovala
Střední zemědělskou školu v Jihlavě
a poté dostala umístěnku do JZD
Havlíčkova Borová. Tam totiž začala
pracovat ještě před ukončením školy
jako praktikantka, a aby nemusela
komplikovaně dojíždět domů, bydlela
u Sejrkových. Později dostala byt v nově
postavené bytovce pod hřištěm.

dokázala vstřebat obrovské množství
informací a znala rodinné vazby
konkrétních obyvatel i do několikátého
kolene. Někoho to nebaví poslouchat,
kdo byl čí bratr a jak to, že bydlel
v téhle chalupě..., ale ona měla lidi
ráda, zajímali ji a tyhle informace
automaticky zachytávala a dokázala
pak poradit v průběhu dalších let
hned několika předsedům a starostům
úřadu. Dokonce věděla, která rodina je
pochovaná v kterém hrobě, byla úžasně
všímavá, dílčí informace se jí spojovaly
do souvislostí a uměla s nimi pracovat.
Byla iniciátorkou Peršíkovských
poutí, které organizovala, při nichž
hostila spoustu lidí včetně kněze

a ministrantů. Roznášela po Peršíkově
Borovské listy. Pořádala výstavy
v peršíkovském kulturním domě,
dokázala poshánět, zapůjčit a vystavit
desítky nádherných věcí, které
dokládaly místní historii. Historii totiž
milovala, sbírala a dokázala ocenit
různé dokumenty, zabývala se i psaním
rodokmenů, pátrala v archivech, hodně
četla. A tak není divu, že všechny své
poznatky měla touhu předat dál a vydala
o Peršíkově a jeho historii knihu. Měla
rozpracovanou i další, bohužel zrádná
nemoc jí již nedopřála ji dokončit.
Věnujme jí tichou vzpomínku, patřila
k výrazným lidem našeho městyse.
Hana Tonarová

Za Josefa Andrese z Peršíkova se
vdala 1. dubna 1967 a o rok později se
stala matkou prvního ze svých čtyř dětí
– postupně se jí narodili dvě děvčata
a dva chlapci, díky nimž se o mnoho let
později stala babičkou deseti vnoučat
a prababičkou tří pravnoučat.
Na začátku sedmdesátých let
začala pracovat na Národním výboru
v Havlíčkově Borové a postupně
pracovala pro několik předsedů
národního výboru a starostů obecního
úřadu – Františka Stránského st.,
Františka Stránského ml., a po
revoluci po boku Jaroslava Brychty
a Romana Bruknera. Do důchodu
odešla posledního března 2004.
Úžasné bylo, že ač nebyla místní,

PERŠÍKOVSKÝ
POKLAD

Věra Andresová

Je to už pár let, co jsem o paní
Andresové psala článek, jmenoval se
Peršíkovský poklad a byl o knize, kterou
právě paní Andresová dopsala a vydala

Poslední obecní událost, které se paní Věra Andresová účastnila, bylo loňské setkání s
Havlíčkovou mládeží po 31 letech od památného pochodu v roce 1989. Vyprávěla o tom, co
zažila na národním výboře, když na mládež čekala státní bezpečnost. Foto: Kateřina Havlíčková

k výročí 800 let obce Peršíkov. Na
vlastní náklady tehdy vydala více než
100 ks knih, které pak zdarma rozdala
rodině, kamarádům a známým. A o to
více jsem dnes ráda, že jednu mám
doma i s podpisem.
Článek byl vlastně o její vášni, tedy
o psaní rodokmenů. U rodiny Andresů
se dostala až do roku 1654. Tento
koníček zdědila po svém tatínkovi, který
zmapoval své kořeny do roku 1524, což
je neuvěřitelné, když si představíme,
že jedna generace odpovídá přibližně
30 letům – pomyslný rodokmen pak
musí být stromem přes celou jednu
stěnu. Psaní rodokmenů plně propadla,
když odešla po 30 letech práce na
Obecním úřadě v Havlíčkově Borové do
důchodu. Rodokmeny psala například
rodině Hájků, Dejmalů, Tonarů,
Nejedlých. Kde veškeré informace
hledala? Svůj volný čas trávila na

matrikách či Zemské knihovně v Brně
– zde čerpala z gruntovních knih, které
sloužily pro výběr daní.
Zkrátka její koníček vyžadoval
spoustu energie, a kdo paní
Andresovou znal, jistě uzná, že právě
ona měla energie na rozdávání a každý
bychom jí ji mohli závidět. Člověk si pojí
lidi s určitými gesty či určitou větou,
já ji budu mít navždy spojenou s její
odpovědí na mou otázku, kde bere
tolik energie? Odpověď: „Děkuji pánu
Bohu!“
Je mi ctí, že jsem mohla vést několik
rozhovorů s paní Andresovou u nich
v kuchyňce, podílet se na organizaci
čtení její knihy, poprosit jí, aby mi
roznesla letáčky v Peršíkově na naše
akce pro seniory a že nám pomáhala
i s šitím roušek.
Za celý spolek TrojHáček čest její
památce...
Jana Pavlasová
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO PO ČESKÉ
REPUBLICE. DÍL DRUHÝ – BUSTY (DRUHÁ ČÁST)

Jičín – pomník
V Jičíně v Královéhradeckém kraji je
busta Havlíčka součástí většího pomníku umístěného dnes u bývalých kasáren
v parčíku přiléhajícím k ulici Československé armády mezi ulicemi Argonská
a Kukulova. Myšlenka vybudovat tento
pomník vznikla mezi jičínskými účastníky slavnosti odhalení pomníku Havlíčka
v Borové v roce 1901. Tento úkol hned
na počátku roku 1902 dostalo Družstvo pro postavení Havlíčkova pomníku. Ke slavnostnímu odhalení došlo
29. července 1906, tedy v den 50. výročí Havlíčkova úmrtí. Při odhalení zaznělo z úst hlavního řečníka, že: „Tento
pomník je symbolem utrpení Havlíčkova i utrpení národa; osud Havlíčkův
nelze odděliti od osudu národa. S jeho
heslem: Poctivost a síla kráčej i národ
k lepší budoucnosti.“
Celkové náklady na zhotovení
Havlíčkova pomníku přesáhly 6 000
rakousko-uherských korun, a jak bylo
v té době obvyklé, největší část peněz
se vybrala sbírkou mezi lidmi. Pomník
byl umístěn na začátku Valdštejnovy
lipové aleje a u příležitosti jeho slavnostního odhalení byla ulice vedoucí
od pomníku do centra města přejmenována na Havlíčkovu. Během německé
okupace v roce 1943 byl však pomník
odstraněn, ale naštěstí ne zničen, a tak
mohl být po válce znovu instalován,
ovšem na jiném – současném místě
vzdáleném asi 200 metrů. Na původním místě Havlíčkova pomníku byla
v roce 1952 vztyčena nadživotní socha
J. V. Stalina, který zde vydržel po výrazně kratší dobu než Havlíček, pouhých
osm let, aby na daném místě byla později instalována socialistická skulptura
z kovu provedeného srpu a kladiva… Ta
zde zůstala do roku 1990 a dnes je na
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původním místě Havlíčkova pomníku
mnohem užitečnější kruhový objezd.
Pomník je složen ze dvou částí,
a to mohutného žulového podstavce se sousoším vytesaným z pískovce
zobrazujícím výjev z řecké mytologie,
a hranolovitého dříku, na kterém je ve
výšce osm metrů umístěna Havlíčkova
busta odlitá z bronzu. Spodní část pomníku tvoří vyobrazení téměř nahého
Promethea přikovaného za ruce ke skále, do jehož levého boku mu zobákem
klove velký orel Ethon s rozpjatými křídly. Autorem celého pomníku je pražský akademický sochař Jindřich Říha,
což dokládá nápis u nohou Promethea
„FECIT J. ŘÍHA“ (latinsky fecit = udělal,
vytvořil). Sochařské práce provedla firma František Řehoř a František Šmejkal z Prahy a na konečné kompletaci
a usazení pomníku pracoval zednický
mistr Antonín Holeček z Jičína. Bustu
odlil Břetislav Matějíček ve své dílně
na Královských Vinohradech v Praze.
Pod bustou je nápis „KAREL HAVLÍČEK
Z BOROVÉ“. Pomník byl po 90 letech
své existence v roce 1996 zrestaurován.

1926. Autor busty není bohužel znám,
neboť jej neuvádí ani obecní kronika.
Snad aby nebylo pochyb, o koho se jedná, nápis „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“
je nejen přímo na spodku busty, ale i na
desce vsazené do horní části podstavce, kde je ve zlacené podobě doplněn
i letopočty Havlíčkova úmrtí a odhalení
pomníku „1856. – 1906.“ Ve spodní části podstavce je ještě deska s klasickými
nápisy „Přislibujte si mně, poroučejte si
mně, vyhrožujte si mně; přece zrádcem
nebudu. Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla.“
Ani tato Havlíčkova busta neměla
lehký osud. Po obsazení Československé republiky hitlerovským Německem
byla odinstalována a po celou válku
uschována pod schodištěm v budově
bývalé české obecné školy, dnes budově obecního úřadu. Po skončení II.
světové války byl pomník s bustou znovu obnoven. Při úpravě návsi v roce
1972 byl pomník posunut na jiné místo a během manipulace s bustou došlo k jejímu poškození. Její neodborné
opravení a další roky ve venkovním
prostředí způsobily, že v roce 2007 již
byla v natolik havarijním stavu, že bylo
potřeba zhotovit její kopii, kterou byla
nahrazena. Zhotovení kopie busty inicioval tehdejší starosta obce Stanislav
Gregora a sama kopie byla realizována
pražským akademickým sochařem Tomášem Váňou, bratrem sochaře Petra
Váni, který stál loni za realizací repliky
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. O financování
celkových nákladů na vytvoření kopie
Havlíčkovy busty ve výši 38 000 korun
se rovným dílem podělila Nadace Občanského fóra a obec Jestřebí.

Jičín – busta
Busta Karla Havlíčka v Jestřebí u Zábřehu ležícím v Olomouckém kraji byla
stejně jako jičínský pomník odhalena
v roce 50. výročí úmrtí Havlíčka, tedy
v roce 1906, a to 15. srpna. O vznik pomníku s bustou se zasloužil místní řídící učitel české obecné školy Raimund
Snášel. Pomník je umístěn uprostřed
zeleně v centru obce přes silnici naproti kapli zasvěcené Panně Marii Sněžné
a busta je usazena na dvoumetrovém
kónickém kamenném podstavci. Původně byla nejspíše umístěna na jiném
podstavci, protože u paty současného je pískovcový kámen s letopočtem

Jestřebí (fotografii poskytla Ing.
Miroslava Kapusníková)
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V Přibyslavi v Kraji Vysočina nelze
hovořit tak zcela o klasické bustě,
ale o samotné hlavě Karla Havlíčka
v nadživotní velikosti. Autorem tohoto
díla je místní rodák, akademický sochař
Roman Podrázský, který byl v 90.
letech 20. století i starostou Přibyslavi
a který toto své dílo koncipoval jako
dar městu. Pískovcová hlava se nachází
v Husově ulici ve stráni vedle silnice
od nádraží do centra zhruba uprostřed
mezi sochou Jana Žižky z Trocnova
a přibyslavským zámkem. Na své místo
byla Havlíčkova hlava usazena 31. října
1990, tedy v den, kdy od jeho narození
uplynulo 169 let. I s podstavcem,
na kterém je zepředu nápis KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, na pravé boční
straně data rámující jeho život a na levé
boční straně lipová ratolest, má hlava
výšku přibližně jednoho metru a je
posazena na dvoumetrovém hranatém
sloupu vyzděném z kamenů.

pískovcového pomníku činil zhruba
3 000 korun a uhradily jej stejným dílem
místní hasičský a ochotnický spolek
a Sokol. Na zhruba metr a půl vysokém
podstavci busty je toliko masivní nápis
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ. Busta
Havlíčka se nachází při příjezdu od
nedaleké Jilemnice na křižovatce při
vjezdu do obce u odbočky z hlavní
silnice směrem k obecnímu úřadu
a vlakové stanici.

Batelov

Martinice v Krkonoších

Přibyslav
Poklidná podhorská obec Martinice
v Krkonoších ležící v nejvýchodnějším
koutu Libereckého kraje má dnes něco
málo přes 600 obyvatel. V roce 1931
zde došlo k přemístění pomníku padlým
na nový obecní hřbitov a bylo navrženo,
aby na jeho místě byl postaven pomník
Karla Havlíčka. Tento záměr došel svého
úspěšného naplnění, a pomník Havlíčka
tak mohl být o rok později na výročí
vzniku samostatného československého
státu 28. října slavnostně odhalen. Jeho
tvůrcem je sochař a kamenický mistr
Alois Khun z Vojice u Hořic, který už
o 18 let dříve vytvořil sochu Havlíčka
pro středočeskou obec Chroustov.
Ztvárnění hlavy Havlíčka a jeho výrazu
na martinickém pomníku proto
rozhodně nezapře, že bylo vytvořeno
po vzoru již existující sochy jedním
a tím stejným autorem, resp. jedná se,
pokud jde o hlavové části, o díla téměř
identická. Náklad na pořízení celého
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K městysi Batelov na Jihlavsku
v Kraji Vysočina měl Karel Havlíček
blízký vztah. Jako malý chlapec sem
jezdíval na prázdniny na faru ke své
tetě Františce, která zde byla farní
hospodyní, a později tu navštěvoval
svého přítele faráře Slavíka. V prosinci
roku 1851 se Havlíček ocitl v Batelově
zcela neplánovaně ještě jednou, a to
když se kočáru, kterým byl odvážen
do exilu v Brixenu, porouchalo kolo
a bylo potřeba jej u zdejšího kováře
opravit. Během této nucené přestávky
v daleké cestě se Borovský ještě
stihl krátce znovu setkat se svým
přítelem, místním farářem. Pomníček
s bronzovou bustou Borovského byl
odhalen v roce 1971 ke 150. výročí
jeho narození a je umístěn na náměstí
Míru blízko budovy úřadu městyse.
Busta samotná je osazena na platformě
vystupující ze žulového podstavce
a je ve výšce asi metr a půl nad zemí.
Pod bustou jsou na podstavci zlacené
nápisy „K. HAVLÍČKU BOROVSKÉMU
NA PAMÁTKU POBYTU 1831 – 1841“
a „K 150. VÝROČÍ NAROZENÍ OBČANÉ
BATELOVA ŘÍJEN 1971“. Pomníček
s bustou Havlíčka však není jediným
připomenutím borovského rodáka
v Batelově, kromě pamětní desky se tu
lze projít i naučnou stezkou „Po stopách
Karla Havlíčka Borovského“, na které je
na 4,5 kilometrech celkem 10 zastavení.

Bustu Havlíčka ve vnitřním prostoru
můžeme nalézt ještě v budově
sokolovny v Českém Brodě ve
Středočeském kraji. Ta byla slavnostně
otevřena v polovině srpna roku 1885,
a je tak jednou z nejstarších sokoloven
v České republice. V budově sokolovny,
nacházející se v Tyršově ulici, se
dochovaly
cenné
architektonické
i uměleckořemeslné prvky, především
dřevěné vyřezávané kazetové stropy
a malované sgrafity. V pásu pod
stropem je po obou delších stranách
hlavního sálu umístěna vždy pětice
bílých bust. Jedna z nich patří Karlu
Havlíčkovi, který tu dlí ve společnosti
takových osobností českých dějin,
jakými jsou Mistr Jan Hus, Jan Žižka,
Jan Amos Komenský, Josef Jungmann,
František Palacký, Josef Kajetán
Tyl, František Ladislav Rieger, Bedřich
Smetana a Miroslav Tyrš. Busta
posledního jmenovaného a busta
Havlíčkova jsou však zcela shodné,
na což se přišlo až poměrně nedávno
při detailním zkoumání a snímkování
všech deseti bust pomocí dronu.

Český Brod (fotografii poskytl
Ing. Jaroslav Petrásek)
...pokračování na str. 12
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Podoba obou bust pak odpovídá
spíše Havlíčkovi než Tyršovi, přestože
Havlíček by tak zde měl pro něj naprosto
neobvyklý plnovous. Sokolové si to celé
vysvětlují tak, že kdysi pravděpodobně
došlo k nechtěnému shození Tyršovy
busty z podstavce a jejímu rozbití,
a protože dotyčný velikán již „nebyl
na skladě“, koupila se jiná dostupná
busta s tím, že se to zespodu sálu
stejně nepozná. Tak patrně došlo
k tomu, že Havlíček má v českobrodské
sokolovně své dvojče, zatímco podoba
spoluzakladatele sokolského hnutí zde
paradoxně chybí. Autor nebo autoři
všech bust, jimiž byl interiér sokolovny
již v roce jejího otevření vyzdoben,
nejsou bohužel známi, neboť se o něm
nebo o nich dobová sokolská kronika
nezmiňuje a jiný zdroj se nedochoval.

CESTA EPIGRAMŮ
KHB 2021
Projekt Cesta epigramů KHB 2021
organizuje Okrašlovací spolek Budoucnost v Havlíčkově Brodě s brodským muzeem, krajskou knihovnou
i městem, a Městys Havlíčkova Borová se do něj také zapojuje. Už v roce
2015 jsme si mohli při procházce
Havlíčkovým Brodem přečíst množství
Havlíčkových epigramů za výlohami
obchodů, tentokrát se akční rádius rozšiřuje na další obce a města. Letos tak
na epigramy můžete od začátku května do konce roku natrefit v Chotěboři,
Přibyslavi, Humpolci, Dačicích, Telči,
Velké Losenici, Malči, Sobíňově, ale
i u nás v Borové a dalších místech.

KVĚTEN 2021

Busty Karla Havlíčka Borovského
tak byly s výjimkou jedné výhradně
v českých městech, městečkách
a obcích odhalovány v rozmezí více než
sta let. Kromě bust tvořících součást
samostatně stojících pomníků (5) se
Havlíčkovy busty stávaly dekorativním
prvkem fasád domů (7) nebo jsou
instalovány uvnitř budov sloužících
veřejným institucím (3). V porovnání
se sochami Havlíčka měly jeho busty
mnohem „klidnější život“ a v drtivé
většině je stále najdeme na místech,
kde byly kdysi umístěny. Demontáž
a stěhování se nevyhnulo pouze dvěma
z nich, a to bustě jičínské, která po
odstranění v průběhu II. světové války
našla v poválečné době v rámci města
své nové místo nedaleko od původního
umístění, a bustě jestřebské, jenž byla
za II. světové války rovněž sňata, aby se

po válce na své místo vrátila a později
byla ještě přestěhována a nakonec
nahrazena kopií. Na rozdíl od soch
Havlíčka u jeho bust rozhodně netvrdím,
že je můj přehled vyčerpávající
a že třeba někde v naší zemi ještě
není nějaká mnou zde nezmíněná.
V případě, že by čtenář o takové
věděl, budu velice rád za informaci na
barmarta82@gmail.com.

„Pokud se to podaří, bude poslední
epigram Cesty na domě v Praze, kde
Karel Havlíček v roce 1856 zemřel.
Bylo by to skvělé, ale ještě nemám
definitivní potvrzení od majitele,“
prozradil za organizátory Tomáš
Holenda z Havlíčkova Brodu. Ne vždy
je vyvěšování epigramu iniciativou
a zásluhou obce, v Telči a Dačicích třeba
zareagovali podnikatelé, v Chotěboři se
jako první přihlásila soukromá osoba,
která vlastně vnukla Tomáši Holendovi
nápad rozšířit Cestu epigramů na další
místa v republice.
Všechny epigramy budou vyznačeny
v mapce, takže zájemci si budou
moci vyrazit na výlet s cílem se třeba
u epigramu vyfotit, navštívit různá
místa v okolí, která nemusí nutně
souviset s Havlíčkem, a u nás se při
této příležitosti třeba projít k našemu

kostelíku a Poustevníkově studánce
nebo na Jezírka.
Epigram v Havlíčkově Borové najdete
samozřejmě za oknem rodného domku,
kde nám okenní tabulky dovolí poněkud
skromnější formát, ale o to víc se
rozměrově a tematicky „rozšoupneme“
v proskleném výkladním prostoru
prodejny Coop. Zde najdete nejen
epigram a informace k projektu, mapku
a podobně, ale také kresby dětí na téma
Havlíček, místa s ním spojená nebo
Havlíčkovy nadčasové citáty z novin.
Cesta epigramů bude probíhat bez
ohledu na pandemickou situaci, neboť
obcházet výlohy a místa, kde budou
jednotlivé epigramy umístěny, bude
možné i jednotlivě a všechny budou
přístupné zvenku.

Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170

zdroj:
Wikipedie;
pamatkovykatalog.cz;
https://www.interregion.cz; text bývalého
kronikáře obce Jestřebí pana Stanislava
Gregory; Informační centrum Přibyslav;
Přibyslavský Občasník 5/1990; www.
cestyapamatky.cz/kolinsko/cesky-brod/
sokolovna; text náčelníka T. J. Sokol Český
Brod pana Ing. Jaroslava Petráska; HAJN, Dr.
Ant. Národ o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův fond
Jednoty československých novinářů, 1936

Hana Tonarová

HAVLÍČKA PŘIVEZEME SYMBOLICKY Z BRIXENU DOMŮ
První červencový týden se chystáme vydat na
štafetový přeběh z Brixenu do Havlíčkovy Borové
– pokud bude tedy aktuální epidemiologická
situace příznivá. Chtěli bychom tak připomenout
nucený exil Karla Havlíčka Borovského v tomto
tyrolském městečku. Přeběh proběhne právě
v opačném směru jako symbolický návrat KHB
zpět do vlasti.
Prozatím máme naplánováno, že bychom
každý den překonali vzdálenost okolo
110 kilometrů, přičemž by jeden běžec uběhl
přibližně desetikilometrový úsek. Celková
uběhnutá vzdálenost, která by měla co nejvěrněji
kopírovat trasu Karla Havlíčka do Brixenu, činí
680 kilometrů, díky čemuž plánujeme návrat do
Havlíčkovy Borové v sobotu 10. července.
Pokud byste měli zájem se k našemu
„sportovně kulturnímu zájezdu“ přidat, napište
prosím do 31. května na blaza17@email.cz nebo
mi případně dejte vědět osobně a domluvili
bychom se na podrobnostech.
Jaroslav Blažek
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NOVINKY
Z KNIHOVNY
25. ROČNÍK VEŘEJNÉ SBÍRKY
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Vzhledem ke komplikované situaci
prodej kytiček v ulicích v květnovém
termínu neproběhne, přesouvá se opět
na září. V květnu se však můžete zapojit
do on-line kampaně prostřednictvím
prodeje e-kytiček jako vloni.
Téma letošního roku: Prevence

UKLIĎME ČESKO,
DISTANČNĚ!

Začátkem dubna jsme na rybník
V Kopaninách pod přístřešek umístili
pytlomat, kde stále máte možnost
vyzvednout si pytel a vydat se vyčistit

nádorů ledvin, močového měchýře
a prostaty.
Posláním dárcovské SMS ve
tvaru DMS KVET 30 nebo DMS
KVET 60 nebo DMS KVET 90 na
číslo 87 777 můžete kdykoliv koupit
e-kytičku a podpořit tak Český den proti
rakovině. Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč,
LPR Praha obdrží 29 / 59 / 89 Kč.

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ

Jak jste si již určitě všimli, ve vestibulu
obchodu COOP a na úřadu městyse
jsou umístěny boxy, kam můžete
odkládat své již nefunkční mobilní
část naší přírody. Jsou zde pytle na
plast (bílé) a ostatní odpad (černé),
jež jsme dostali v rámci akce Ukliďme
Česko spolu s dětskými rukavicemi,
které jsme do pytlomatu také umístili.
Během Velikonoc vyrazilo několik
rodinných skupin, které vyčistily
parkoviště u Podhoráku a trasu směrem

KVĚTEN 2021

telefony. Vložením telefonu zapojíte
nejen sebe, ale i naši knihovnu do
soutěže o poukaz na knížky. Stačí, když
na svůj mobilní telefon připevníte
lísteček se svým jménem a příjmením,
telefonním číslem, emailem a jménem
naší knihovny neboli knihovna
Havlíčkova Borová. Tento lísteček si
buď můžete vyrobit sami nebo u obou
boxů se nachází červené letáčky, kde na
druhé straně naleznete tento kupon již
předtištěný a stačí tam své kontaktní
údaje pouze doplnit. Děkujeme všem,
kdo se zapojili do tohoto projektu.
Simona Karásková

na Jezírka, směr na Vepřovou, Železné
Horky, Peršíkov, letiště, Přibyslav i za
Vodárnou. Nejvíce odpadků sebrala
parta pod fotbalovým hřištěm a okolo
dětského hřiště. Všem, kteří se zapojili
či se teprve zapojí, moc děkujeme.
Za Spolek TrojHáček Jana Pavlasová

120 LET STARÉ SVĚDECTVÍ O ČECHÁCH. ROZSÁHLÁ EDICE
POJEDNÁVÁ I O BOROVÉ

Už roku 1883 začalo nakladatelství
J. Otto v Praze vydávat velmi rozsáhlou
edici Čechy, která obsahovala celkem
čtrnáct krásných svazků a každý z nich
podrobně pojednával o jiné části Čech
(Praha byla rozdělena na dvě části).
Na díle pracoval zhruba čtvrt
století (!) kolektiv autorů „Společnou
prací spisovatelův a umělcův Českých“
pod vedením Aloise Jiráska. Práce
se zakládala na osobním poznání
a návštěvě daných míst, což
pochopitelně vyžadovalo nejen mnoho
úsilí, ale také obrovskou porci času.
Nádherná,
velkoformátová
edice
s krásnými ilustracemi edice se tak
stala skvělým svědectvím o podobě
Čech na konci devatenáctého století
i úplném počátku dvacátého století.
V každé kapitole je ze stránek cítit
láska tehdejších autorů k rodné vlasti,
která samozřejmě stále spadala
pod rakouskou monarchii a pocity
vlastenectví a národního uvědomění
definitivně pronikaly i mezi prostý lid.
Třináctý svazek (mimochodem
velmi těžký), který po několika letech
práce vyšel v roce 1905, pojednává
o východních Čechách, a to včetně částí
Vysočina až po hranice Moravy. Autoři
prošli rozlehlou oblast až po Německý
Brod a Humpolec a alespoň stručně
zmapovali prakticky každou zapadlou
vesničku, městečko nebo zajímavou
pamětihodnost.
Na stránkách Borovských listů vám
přinášíme doslovně na pokračování
část, která přímo pojednává o našem
městysi. Tvůrci textu k nám dorazili
směrem od Velké Losenice.

Přirozeně nejvíce se doptáváme
ČÁS T 1:
po
rodných domcích Karla Havlíčka
„Pomineme
na
další
cestě
(1821)
a
druhého
malé, podhorské vesnice Modlíkov Borovského
slovutného
rodáka
zdejšího,
Václava
a Vepřovou a dáme se hrbolatou cestou
přímo na Borovou. Vidíte toto město Zeleného (1825). Jsou to prosté
Havlíčkovo se šesti stran na velikou domky, nízké, Havlíčkův s trojbokým
dálku, od Železných hor, Melechova, hladkým štítem a krámskými dveřmi
od Přibyslavě, neboť jeho kostel, drahý uprostřed, a na obou zasazeny visí
nám památkou Havlíčkovou, strmí kovové medailony s poprsím. Dodnes si
vysoko nad městečkem (637 m.), takže vypravují pamětníci o nadšení v letech
jej jen Henzlička v lesích na východě 1862 (Havlíček) a 1886 (Zelený), kdy
(690 m.) převyšuje. Přicházíme od zasazovány tyto desky za účastenství
jihu kolem něho, ale projdeme dříve nejpřednějších lidí národa, a o slávě,
městysem a teprve odtud pohodlněji jíž městečko bylo na dlouhou dobu
pokryto, že zrodilo tyto dva muže.“
vystupujeme ke kostelu.
Městečko vzniklo u dolů na železnou Pokračování příště...
Jakub Janáček
rudu, což i jméno Rudná dokazuje,
v ranním středověku.
Bylo městem, ale
po válce třicetileté
skleslo na městys,
jenž náležel k panství
Přibyslavskému
a v XVIII. století
zastaveny i práce
v dolech. V našem
století pak požáry
četné (největší v r.
1886 a 1887) zničily
městys na dlouhá
léta. Proto nečiní
dojmu starobylého,
spíše nové budovy,
zejména veliká škola
z roku 1887 a několik
průmyslových závodů
dodávají mu nového
rázu.
Obyvatelé
jsou většinou rolníci Kniha ze čtrnáctidílné edice Čechy z Ottova nakladatelství se věnuje
právě východním Čechách, a tedy i Borové. Foto: Jakub Janáček
a tkalci.
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
29. 5.
2021

NÁVŠTĚVA MALEČSKÉHO ZÁMKU,
exkurze a přednáška

6. 6.
2021

PERŠÍKOVSKÁ POUŤ
u kapličky
Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

6

Rybízovna

3. 5.

10. 5.

7

Zelenýho

3. 5.

10. 5.

8

Kopaninská

3. 5.

10. 5.

9

K Vepřové

3. 5.

10. 5.

10

U Vodárny

3. 5.

10. 5.

1

U moštárny

10. 5.

17. 5.

2

Na Rozvalinách

10. 5.

17. 5.

3

Rozcestí Horecká

10. 5.

17. 5.

4

Drahotín

10. 5.

17. 5.

5

Parkoviště čp. 110

10. 5.

17. 5.

6

Rybízovna

17. 5.

24. 5.

7

Zelenýho

17. 5.

24. 5.

8

Kopaninská

17. 5.

24. 5.

9

K Vepřové

17. 5.

24. 5.

10

U Vodárny

17. 5.

24. 5.

1

U moštárny

24. 5.

31. 5.

2

Na Rozvalinách

24. 5.

31. 5.

3

Rozcestí Horecká

24. 5.

31. 5.

4

Drahotín

24. 5.

31. 5.

5

Parkoviště čp. 110

24. 5.

31. 5.

STANOVIŠTĚ

4

NOC NEVĚSTY – OMLUVA

V dubnovém vydání jsem se zmýlila
v popisce pod fotkou, na níž dva muži
nesou na ramenou herečku Janu
Brejchovou. Muž nalevo je pan Josef
Pavlíček, muž napravo je pan Kamil
Sobotka, chybně jsem uvedla pana
Kamila Hájka. Rodinám Sobotkových
i Hájkových se tímto omlouvám
a uvádím informaci na pravou míru.
Hana Tonarová

ONLINE
SČÍTÁNÍ LIDÍ
2021
Termín pro odeslání
online formuláře je
prodloužen do 11. 5.
Tištěný sčítací formulář
bude k vyplnění od
17. 4. do 11. 5.
Senioři, kteří chtějí
s vyplaněním pomoci,
se mohou přihlásit na
úřadu městyse.

KNIHOVNA

V úterý 20. dubna v 7.09 hodin
se narodil Pepíček Pecha mamince
Tereze Čejkové (pochází z H. Borové)
a Zdeňkovi Pechovi. Vážil 2,95 kg a měřil
49 cm. Na brášku se doma v Lučici těšila
tříletá sestřička Johanka.

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

SBĚRNÝ DVŮR
V květnu
otevřen
dvůr vždy ve
a v sobotu od
12 hodin.

bude
sběrný
středu
10 do

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
Č.

KVĚTEN 2021

přistavení

odvoz

Železné Horky u pily

3. 5.

10. 5.

1

Peršíkov u kulturního domu

10. 5.

17. 5.

2

Železné Horky u čekárny

17. 5.

24. 5.

3

Železné Horky u pily

24. 5.

31. 5.

Dne 6. května uplyne přesně 20 let
ode dne, kdy mi zemřela maminka, paní
Marie Musilová. Dožila se krásných
88 let. Borovským byla dobře známá,
neboť zpívala pravidelně v chrámu
sv. Víta, při vánočních i velikonočních
svátcích, při pohřbech s panem Karlem
Sobotkou.
Děkuji, že si na ni vzpomenete se
mnou.
Marie Havlíčková, dcera

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2021
8. - 9. 5. 2021

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

15. - 16 .5. 2021 Kociánová Jana - Kalinovo náb. 605, Havlíčkův Brod, tel.: 569 424 499
22. - 23 .5. 2021 Venosová Naděžda - Humpolecká 244, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 107
29. - 30. 5. 2021 Laštovičková Julie - Kalinovo náb. 605, Havlíčkův Brod, tel.: 569 425 751
5. - 6. 6. 2021

Vosiková Veronika - Lánecká 970, Světlá n. Sázavou, tel.: 606 136 302

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

14

OBRAZEM

JAK POTĚŠIT NĚKOHO, KDO SI TO ZASLOUŽÍ?

Milé děti,
ráda bych Vám všem poděkovala za krásné vzkazy
a kouzelné obrázky. Podařilo se vám vykouzlit úsměv na
tvářích našich sestřiček, lékařek, sanitářů a v neposlední řadě vojska, které nám chodí pravidelně vypomáhat.
Vaše obrázky nám dělají radost nejen na covidovém oddělení (tam pobíháme ve „skafandrech“), ale i na ambulanci, kde máme volnější provoz.
Zároveň chceme poděkovat vašim úžasným učitelům,
kteří vám pomohli vše připravit a nám nachystali spoustu dobrot, které nám potěšily chuťové pohárky.
Milé děti, moc a moc vám přeji, aby doba covidová už
skončila. Určitě se těšíte na hřiště, do kroužků, za kamarády. My všichni vám přejeme, ať je to co nejdříve, a již si
užijete volné prázdniny se spoustou výletů a dovolené.
S přátelským pozdravem
Kateřina Pokorná a kolektiv plicního oddělení

Dráčci skládali svá jména z kaštanů. Foto: MŠ

Dráčci si užívají dubnové chumelení. Foto: MŠ
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OBRAZEM

Na Zelený čtvrtek jsme alej u vodárny opět velikonočně nazdobili. Spolek TrojHáček děkuje všem šikovným dětem, maminkám a tatínkům za
pomoc s výzdobou. Foto: Michaela Chlubnová a Linda Burianová.

Výměna armatur a hydrantu na vodovodním řádu u sokolovny. Práce na kanalizaci pokračují v ulici Horní Obec pod Moštárnou.
Foto: Přemysl Tonar
Foto: Přemysl Tonar

Technolog a projektant Ing. Radek Čuta (zcela vlevo) vysvětluje poslední Výstavba v městysi se netýká jen nových lokalit, ale oživuje se i náměstí
detaily toho, jak bude nová ČOV fungovat. Foto: Vít Blaha
a přilehlé ulice. Foto: Michal Pavlas

Úplně první čtenářkou nové knihy o Havlíčkovi byla paní Blanka
Sajfertová. Jednak proto, že si to jako nejstarší občanka obce ve svých
99 letech zaslouží, ale především proto, že je také autorkou jednoho
z příspěvků v knize. Foto: Jakub Janáček

Kříž na novém hřbitově. O zhotovení se zasloužila rodina Nevolových.
Více se dočtete na str. 3. Foto: Josef Nevole

