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Nový Manitou pro práci
v lese, str. 3

Celé Česko šije roušky,
str. 7

Přes zamrzlý Bajkal,
str. 13

Ve čtvrtek 19. března přišlo
nařízení, které si ještě před
pár týdny neuměl nikdo ani
představit. Do žádného obchodu, úřadu, instituce již nemohou lidé bez zakrytých úst a
nosu. Během následujících dní
už nelze vyjít ani na veřejná
místa bez roušek či ústenek.
Naštěstí v tu dobu už šikovné
maminky a seniorky z Borové
šily desítky a stovky roušek,
spoustu jich daly k dispozici lidem k rozebrání na úřad
městyse. Velmi jim děkujeme!
Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Současná situace je pro nás
všechny nová a ukazuje nám, jak
důležité je chránit si vlastní zdraví.
S nouzovým stavem, který byl vyhlášen
napříč Evropou, je naší povinností
dodržovat vládní nařízení. Jen tak
můžeme tyto situace zvládnout s co
nejmenšími ztrátami na životech, ale
i ztrátami ekonomickými. Blahobyt
není samozřejmost, až tato krize
odezní, vláda by měla přijmout taková
opatření, která nebudou sice populární,

ale která zajistí, aby naše republika
nebyla zadlužená na další desítky let.
K tomu, aby se život vrátil co nejdříve
do normálu, přispějeme každý tím,
že budeme vládní opatření a nařízení
zodpovědně dodržovat.
Chci pochválit vás, občany, že se nám
nakonec podařilo naučit se nosit roušky,
které chrání jak nás, tak lidi kolem.
Ze světa se ukazuje, že je to nejzákladnější
pravidlo proti šíření chorob. Bohužel
nám stav nouze ukázal, že nemáme
základní zdravotnický materiál i přes to,
že od přelomu roku víme, co nám hrozí.
To, že nejsou roušky pro občany, ještě
pochopím, ale pro zdravotnictví a složky
státu? To už je k zamyšlení. Na druhou
stranu tento nedostatek všeho ukázal

úžasnou solidaritu mnoha lidí u nás,
i to, jak si dokážeme nezištně pomáhat
- posloužit starším občanům, aby
nemuseli vycházet ven, a ušít roušky
pro desítky a stovky lidí kolem. Každá
ušitá rouška je umělecké dílo a někoho
stála nemalou energii. Velmi si vážím
všech, kteří věnovali látku, připravovali,
rozžehlovali, sváželi, rozváželi, šili a šili
a šili. Všem mnohokrát děkuji!

KANALIZACE A ČOV

Od začátku stavby bylo prostavěno
přes 20 milionů a ze Státního fondu
životního prostředí jsme zatím obdrželi
koncem roku 2019 zhruba 6 milionů.
Koncem měsíce března jsme podali
...pokračování na str. 3
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Vývoj situace v souvislosti s koronavirem
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ZAVŘENÉ ŠKOLY
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19. března

12. března

WHO označuje
nákazu za pandemii.
Česká republika
uzavírá na 14 dní
základní, střední
a vyšší odborné
školy.

KARANTÉNA

V ČR stoupl počet
nakažených na 293.
Vláda nařizuje v zemi
karanténu. V Borové
se spouští kampaň
„TrojHáček šije roušky“.
Ty úplně první dostávají
pracovnice prodejny
COOP, které je tou
dobou ještě
přijímají
s nepochopením.

www.presentationgo.com
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K datu odesílání tohoto
vydání do tisku 30. 3.
je v ČR 2837 pozitivně
testovaných a 17 obětí.
Česká vláda uvažuje
o prodloužení nouzového
stavu o další měsíc,
rozhodovat má
v průběhu nadcházejícího
týdne.

OMEZENÍ
PRODLOUŽENO
Vláda prodlužuje
omezení volného
pohybu do 1. 4.
Školy zůstanou
pravděpodobně
zavřené do konce
května.

23. března

První tři případy
nákazy byly
potvrzeny i v ČR.
O čtyři dny později je
rozhodnuto, že
všichni, kdo cestují
z Itálie, musí povinně
na dva týdny do
karantény.

Vláda vyhlašuje na
30 dní stav nouze.
Je omezen styk se
zahraničím. V ČR je
116 nakažených.
Zákaz veřejných akcí
pro více než 30 lidí.
Restaurace zavírají
ve 20.00.

OPATŘENÍ TRVAJÍ

Mimo domov
mohou lidé vyjít
pouze s rouškou.
V Borové šije už více
než 20 dobrovolnic.
Roušky jsou
k dispozici na úřadu
městyse a stávají
se samozřejmým
doplňkem.

16. března

NÁKAZA V ČESKU

9. března

V ČR je 38 pacientů
a vláda rozhoduje
o namátkových
kontrolách na
hranicích. O den
později začíná platit
zákaz akcí nad 100
účastníků.

1. března

11. února

Světová zdravotnická
organizace (WHO)
šířící se virovou
nákazu poprvé
pojmenovala.
Koronavir dostal
jméno COVID-19.

11. března

KONTROLY
HRANIC

COVID-19

ROUŠKY
POVINNĚ

STAV NOUZE
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žádost na SFŽP o čerpání zbývajících
proinvestovaných prostředků za rok
2019 ve výši 11,5 milionů korun.
Celá akce bude stát přes 80 milionů
bez DPH, již od začátku jsme neměli
zajištěnou dotaci či úvěr na část obce,
která je odkanalizovaná a svedena
na kořenovou čistírnu. Tato část
s náklady 12,2 milionů byla označena
Státním fondem životního prostředí
i ministerstvem zemědělství jako
neuznatelný náklad. Poslední šancí,
kde získat prostředky, byl Kraj Vysočina.
Městys podal žádost o dotaci ve výši
9,15 milionů a Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém jednání 17. 3. 2020
tuto dotaci schválilo. Pro městys to
znamená dvě věci. Část stavebních
prací se přesune na druhou stranu
Havlíčkovy Borové a znamená to pomoc
našemu rozpočtu.
V objektu nové ČOV se provádí
obkládání vnitřních prostor a venku
se osadila jímka na dovoz splaškových
vod. V dubnu budou postupně
probíhat hrubé terénní úpravy.
Termín zprovoznění nové ČOV zůstává
nezměněn - duben 2021. Pro nás
občany to znamená, že svá obydlí
budeme moci připojit až příští rok.

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zastupitelstvo na svém březnovém
jednání rozhodlo o podání žádosti
o dotaci ve výši 20 milionů z ministerstva
financí a zároveň schválilo vypsání
výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací. Celkové investiční

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

ODEČET VODOMĚRŮ

Vážení spoluobčané, v souvislosti
s probíhajícím virovým šílenstvím jsme
se rozhodli, že jarní odečet vodoměrů
nebudou provádět naši zaměstnanci
jako v loňském roce, ale každý
odběratel si stav vody odečte a nahlásí
na úřadě městyse sám. Bližší informace
naleznete v těchto Borovských listech.
Prosím Vás, abyste co nejvíce využívali
bezkontaktní způsob nahlášení stavu
vodoměru. Telefon, popřípadě email
je v tuto chvíli nejvhodnější způsob.
Stejně tak placení prosím provádějte
pokud možno bezhotovostní cestou.
Samozřejmě chápu, že každý takové
možnosti nemá. V tom případě zůstává
zaběhlý způsob nahlašování a placení.
Pokud to situace dovolí, podzimní
odečet provedou opět zaměstnanci
městyse. Děkuji všem za pochopení.

ŽÁDOST O NOVÉ AUTO

Na
březnovém
zastupitelstva městyse

zasedání
zastupitelé

náklady jsou kolem 30 milionů, ale
v případě, že nezískáme dotaci, bude
celý záměr prozatím zrušen. Ještě
nám zbývá získat stavební povolení
na parkoviště u sokolovny, které je
podmínkou povolení pro školku. Získaná
stanoviska na parkoviště jsou kladná
a projektant nyní dodělává projekt
do finální podoby, který předáme
k odsouhlasení majitelům sousedních
pozemků, a poté na stavební úřad.
Nové parkoviště bude mít kapacitu
56 míst pro osobní vozy a jeden autobus.
Otázkou zůstává, kam s nákladními
automobily, protože na ulicích je nikdo
z nás nechce kvůli bezpečnému pohybu
osob.

OPRAVY VODOVODU

Naše hlavní vodovodní řády jsou
i 90 let staré. Proto se nyní stává, že
při výkopu nové splaškové kanalizace
odhalujeme zrušené křížení či staré
přípojky pro již neexistující obydlí.
Z pohledu provozovatele je důležité
nemít „mrtvá ramena“ na hlavních
řádech, nebo dlouhodobě nevyužité
přípojky k neobydleným objektům.
Důvod je jednoduchý. V těchto
zákoutích neprobíhá výměna vody
a může to být „líheň“ patogenů. Když
k tomu připočteme časté vypouštění
hlavního řádu, je velké riziko, že se
sedliny z mrtvých ramen utrhnou
a doputují k někomu do domácnosti,
kdo si zrovna natáčí vodu.
Plně chápu, že to je pro rezidenta
velmi nepříjemné, když z kohoutku
vyteče kalná voda. Toto se v naší
odsouhlasili záměr podání žádosti
na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSHDO Havlíčkova
Borová z výzvy Ministerstva vnitra ČR.
Nyní JSDHO disponuje devítimístným
vozidlem OPEL Vivaro, rok výroby
2005. Důvodem podání žádosti je stáří
a postupně se zhoršující technický stav
stávajícího vozidla. Dalším důvodem
je případná malá finanční spoluúčast
městyse na realizaci akce. Celková
pořizovací cena vozidla by byla přibližně
900 tisíc korun. Státní podpora činí
450 tisíc korun, Kraj Vysočina přispívá
částkou 300 tisíc korun. Zbývajících
150 tisíc připadá na městys. Prodejem
starého vozidla by mohl městys
získat další finance, takže konečné
finanční zatížení městyse by bylo zcela
minimální. Díky této dotaci získaly
dopravní automobil okolní obce jako
Oudoleň, Jitkov či Vepřová. Pokud se
vše povede a městys uspěje, realizace
akce proběhne v roce 2021.
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obci stalo a na základě podnětu jsme
problém řešili s Krajskou hygienickou
stanicí. Její pracovníci přijeli, odebrali
vzorky a nařídili dezinfekci rozvodů
městyse zvýšeným chlorováním. Naší
povinností bylo a je zajistit neustálý
přístup obyvatel k pitné vodě. To se
podařilo vyřešit přistavením cisterny na
náměstí v Havlíčkově Borové a na návsi
v Peršíkově. Po čtyřech dnech jsme již
měli jistotu, že občanům nic nehrozí,
a od tohoto opatření se mohlo ustoupit.
Pro nás je důležité vaše zdraví.
Z tohoto důvodu vás poprosím,
když se něco takového stane, ihned
volejte na úřad městyse či přímo
mně a budeme se snažit dostat se
k vám obratem a pomoci při odkalení
přípojky. Dále doporučuji nechat si
osadit za vodoměr jemný provázkový
filtr, který je dnes standartní součástí
novostaveb. Tato investice za dva
tisíce korun ochrání vaše rozvody
v domě a významně prodlouží životnost
vodovodních baterií.
Jak se chovat při odstávce vody či
havárii na hlavním řádu?
1. Provozovatel ji řádně vyhlásí
2. Uzavřít přívod vody do domu
za vodoměrem
3. Vyčkat, až pracovníci dokončí opravu
a odkalí hlavní řád
4. Poté otevřít přívod do domu
a nejbližším kohoutkem za vodoměrem
řádně odtočit vodu
5. Pokud by se vám voda i přes řádné
odtočení nezdála vizuálně či čichově
v pořádku, ihned nám volejte. Děkuji.
Přemysl Tonar, starosta

MANITOU od firmy MOREAU AGRI
VYSOČINA spol. s r.o. Městys Havlíčkova
Borová v předchozím roce 2019 získal
z Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu (PGRLF) investiční
úvěr v rámci programu Investiční úvěry
Lesnictví na pořízení techniky. V tomto
programu městys uspěl hned dvakrát
za sebou. Pořizovací cena manipulátoru
činí bezmála 1,6 milionu korun bez
DPH. Polovinu uhradil městys a druhou
polovinu uhradí PGRLF.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

PRODEJ PALIVOVÉHO
LISTNATÉHO DŘEVA

Prodej palivového dřeva

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

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

NOVÁ TECHNIKA

Začátkem
března
převzali
zaměstnanci městyse nový kus
techniky. Je jím manipulátor značky

V případě zájmu volejte na tel. 777355028.

V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 12. 3. 2020
Omluveni David Burian, Ladislav Hájek, Ing. Karel Tonar, Jan
Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-3 (Ing. Jaroslav
Blažek, Jiří Halama a Michaela Chlubnová, DiS.)
ZM schválilo přidání do bodu programu č. 10 Různé - Záměr
podání žádosti na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDHO Havlíčkova Borová z výzvy Ministerstva vnitra ČR.
11-0-0
ZM schválilo prodej bytové jednotky č. 345/2 vč. všech
součástí a příslušenství, umístěné v domě čp. 345 (bytový
dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín), o výměře
52,79 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši
1/8 na společných částech domu čp. 345 (za cenu 806.636,Kč) a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova
Borová (za cenu 12.860,- Kč), za celkovou kupní cenu ve výši
819.496,- Kč včetně DPH panu Tomášovi K. s podmínkou
úhrady kupní ceny do třech měsíců od schválení.
10-1(Zdeněk Štěpán)-0
Starosta informoval o žádosti společnosti Havlíčkova Borová
zemědělská a.s., IČ 25252267, Pivovarská 162, 582 23
Havlíčkova Borová, o vyjádření k projektové dokumentaci
k územnímu řízení. Poté bude předloženo ZM, aby se
projednalo věcné břemeno. Správa a údržba silnic Vysočiny
v Jihlavě přislíbila podání souhlasného stanoviska a tím by
došlo k zlegalizování teplovodní přípojky vedené do čerpací
stanice pohonných hmot v areálu společnosti Havlíčkova
Borová zemědělská a.s. Městys byl požádán o souhlas
jako majitel dotčených pozemků a o souhlas s připojením
na obecní zařízení.
Dále starosta mluvil o možnosti vytápění teplovodem
hasičské zbrojnice, popř. i budovy Pavlíčkovo. Tato možnost
je ale možná nejdříve příští rok. Vytápění teplovodem však
nelze nabídnout lidem a podnikatelům, protože by šlo
o komerční činnost, kterou Státní fond životního prostředí
neumožňuje kvůli poskytnuté dotaci. O dalších připojených
objektech musí být fond také informován.
ZM schválilo koncept geometrického plánu č. 930-11/2020,
který bude sloužit pro vklad do katastru nemovitostí pro
nový stav hranic pozemku. 11-0-0
Usnesení se týká objektu čp. 14, které má být v Pivovarské
ulici zbouráno, aby vznikl přístup na pozemek parc.
č. 207/2. Souhlasy k bouracím pracím dali i sousedé. Otevřený
prostor, který vznikne, bude uzavřen a osazen branou. Pokud
zde vznikne parcela pro rodinné bydlení, byl by pozemek
osvobozen od platby za vynětí ze zemědělského půdního
fondu.
Dále starosta uvedl, že až budou připraveny dílenské prostory
v objektu Pavlíčkovo, po zkolaudování a provedení revizí,
bude vyvěšen záměr o pronájmu. Během letošního roku má
být také opraven štít stodoly směřující k panu Dejmalovi.
V objektu by také mohla parkovat technika městyse, protože
by v uzavřeném dvoře neobtěžovala obyvatele hlukem jako
je tomu u dílny současné. V domovní budově by také mohl
v budoucnu vzniknout prostor pro drobné podnikatele - např.
kadeřnictví, pedikúra, pokud by o to byl zájem.
ZM schválilo investiční záměr výstavby „Novostavby Mateřské
školy v Městysi Havlíčkova Borová“. 11-0-0
Povedlo se připravit zadávací řízení a podání žádosti na
ministerstvo financí. Starosta uvedl, že by bez připraveného
projektu zřejmě nemělo vůbec cenu žádat. Projektant Ing.
Jaroslav Rouš, IČ 41001117, Vejmluvova 316/53, 591 02
Žďár nad Sázavou 2, přecenil rozpočet na ceny roku 2019.
Hodnota veřejné zakázky je 31 milionů korun včetně DPH.
Během pěti měsíců by muselo být proinvestováno 20 milionů
korun. V tuto chvíli městys čeká na vyjádření Dopravního
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odboru Havlíčkův Brod. Společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IVPodmokly, k parkovišti u sokolovny zaslalo souhlasné
stanovisko. Poté by mělo být vydáno stavební povolení
na parkoviště a následně i na novou mateřskou školu.
Mgr. Martina Brychtová seznámila přítomné s projektem
mateřské školy. Předpokládaný termín zahájení realizace
1. 7. 2020. Termín ukončení předmětu dokončení stavby
1. 1. 2022. Mgr. Brychtová sdělila, že při výběrovém
řízení bude prováděno hodnocení nabídek podle
ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu
s těmito kritérii hodnocení - 90 % cena, 10 % zkrácení stavby
na minimum (délka stavby 1,5 roku).
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele
dosahoval alespoň 10 milionů Kč za tři bezprostředně
předcházející účetní období. Uchazeč musí složit na účet
zadavatele jistinu ve výši 300.000 korun. Důležité bude také
získat schopného stavbyvedoucího a technika bezpečnosti
práce. Lhůta pro podávání nabídek končí 2. 4. 2020
v 10 hodin. Starosta předložil závazný vzor smlouvy o dílo
– seznam příloh, soupis stavebních prací, dodávek, doba
a místo plnění, limitní termín 30. 9. 2022. Otvírání obálek se
koná 3. dubna na úřadu městyse. (*lhůty jsou kvůli pandemii
o 14 dní posunuty, více info v příštích BL)
ZM schválilo hodnotící a výběrovou komisi na akci
„Novostavba Mateřské školy v Městysi Havlíčkova Borová“
ve složení - Přemysl Tonar, Jiří Halama, Ing. Josef Nevole, Ing.
Jaroslav Blažek a Mgr. Martina Brychtová. Náhradníci: Jiří
Geist, Ing. Karel Šmíd, Milan Štefáček, Mgr. Jana Žáková a Bc.
Hana Tonarová. 11-0-0
ZM schválilo zadávací podmínky pro výběr dodavatele
stavebních prací na akci „Novostavba Mateřské školy
v Městysi Havlíčkova Borová“. 11-0-0
ZM schválilo uzavření dodatku č. 4 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 navýšení ceny díla o 606.734,66 korun bez DPH. 11-0-0
Dodatek obsahuje 6 změnových listů víceprací. Jde například
o výměnu podloží (120 tisíc korun), výplně otvorů, výměna
oken a dveří, aby vyhovovaly hygienickým normám,
doplnění technologie (189 tisíc korun), prohloubení základů
(95 tisíc korun) a dalších. Vysoutěžená cena 79.929.728,
99 korun bez DPH se dodatkem zvyšuje o vícepráce na celkem
80.536.463,55 korun bez DPH.
Řešila se i otázka kvality vody. Problémem jsou mimo jiné
slepá ramena na vodovodním potrubí. V přípojkách může
zahnívat voda, proto byly uzavřeny. Voda byla zhoršené
kvality v jedné části obce, provedla se dezinfekce hlavního
vodovodního řadu. Dále bylo zjištěno, že je více železitá. Více
se chlóruje.
Další diskuze se týkala toho, zda se ke kabelu NN společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. v ulici Zelenýho bude dávat do země
i optický kabel. Záměrem bylo uložit pouze vedení NN pro
veřejné osvětlení, ale po diskuzi se zastupitelé domluvili,
že bude-li to možné, budeme trvat na uložení i chrániček pro
datovou infrastrukturu.
ZM schválilo záměr podání žádosti na pořízení nového
dopravního automobilu pro JSHDO Havlíčkova Borová z výzvy
Ministerstva vnitra ČR. 11-0-0
Místostarosta informoval, že ministerstvo vnitra vypisuje
každý rok výzvu na pořízení dopravního automobilu. Podobné
výzvy mají v dalších letech končit. Celková částka na pořízení
devítimístného auta je cca 900 tisíc korun. Polovinu by hradil
stát, dvě šestiny kraj a jednu šestinu městys. SDH Havlíčkova
Borová je schopen se podílet poměrnou, či celou částkou
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ve výši 150 tisíc korun. Stávající vozidlo by se prodalo, najeto
má kolem 250 tisíc kilometrů.
V závěru požádala Ing. Hana Chlubnová o změnu a revizi
smluv uzavřených mezi městysem a TJ SOKOL Havlíčkova
Borová. Jde o upravení smluvních vztahů podle skutečnosti
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- například účetně vyřešit využívání techniky, odběry vody,
platby za odpady a podobně.
Příští jednání ZM se bude konat ve čtvrtek 9. 4. 2020
v 19 hodin.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 27. 2. 2020

Omluven Zdeněk Štěpán
RM schvaluje podání žádosti Městyse Havlíčkova Borová
o pokácení 2 ks smrků na pozemku par. č. 150/1 v k. ú.
Havlíčkova Borová z důvodu výstavby kanalizace a přípojek.
4-0-0
RM schvaluje podání žádosti Městyse Havlíčkova Borová
o pokácení dřevin v rozsahu - 14 ks vrba křehká, 3 ks bříza
bělokorá na pozemku par. č. 282, k. ú. Peršíkov, z důvodu
špatného stavu dřevin a přípravy na výstavbu nového
rybníka. 4-0-0
RM schvaluje žádost pana Josefa S. o pokácení dřevin
v rozsahu - 5 ks vrba křehká a 1 ks jasan ztepilý, na pozemku
par. č. 4018, k. ú. Havlíčkova Borová z důvodu výstavby
kanalizace a špatného stavu dřevin. 4-0-0
RM schvaluje žádost paní Drahoslavy E. o vyjádření
ke stavebním úpravám rodinného domu, pozemek par. č. 7/1
a 4, k. ú. Peršíkov. 4-0-0
RM schvaluje žádost TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s.,
IČ 15059057, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová,
o prominutí nájmu sokolovny na akci Dětský karneval. 4-0-0
RM schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová o schválení roční závěrky r. 2019. 4-0-0
RM schvaluje Dohodu o dotaci ostatní dopravní obslužnosti
na rok 2020 s Městem Přibyslav, IČO 00268097, Bechyňovo

náměstí 1, 582 22 Přibyslav. 4-0-0
RM schvaluje žádost projektanta Ing. Petra Doležala,
IČ 06909060, Vepřová 23, 592 11 Velká Losenice (zastupující
na základě plné moci pana Karla V.), o souhlas se sjezdem
k pozemku 4192/2, k. ú. Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost projektanta Ing. Petra Doležala,
o souhlas se stavbou na pozemku par. č. 4192/2 v k. ú.
Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost projektanta Ing. Petra Doležala, o souhlas
s připojením pozemku par. č. 4192/2, k. ú. Havlíčkova Borová
na obecní rozvody vody a kanalizace a o souhlas z hlediska
veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 4-0-0
RM bere na vědomí žádost Ing. Michala Š. o vrácení části
kupní ceny z pozemku par. č. 4183/4 v k. ú. Havlíčkova Borová
dle podmínek uvedených v kupní smlouvě ze dne 25. 11.
2015.
RM bere na vědomí žádost pana Tadeáše H. o pronájem
obecního bytu.
RM bere na vědomí nákup výpočetní techniky z rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová, IČ
709856669, Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová dle
poptávkového řízení od firmy Compakt Havlíčkův Brod
– Pavel Bureš, IČ 72959657, Chelčického 1005, 580 01
Havlíčkův Brod.

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy SVĚT OKEN s.r.o., IČ
25831925, Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, na dodávky nových
oken a dveří do staré budovy sokolovny ve výši 257 150 korun
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 5-0-0
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce elektrické
energie s firmou Havlíčkova Borová zemědělská a.s.,

IČ 25252267, Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová.
5-0-0
RM schvaluje podání žádosti o 85% dotaci na 80 ks kompostérů
a 4 ks velkoobjemových kontejnerů v rámci společné žádosti
Svazku obcí Podoubraví, IČ 70924937, Trčků z Lípy 69, 583 01
Chotěboř, na Státní fond životnáho prostředí. 5-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 3. 3. 2020

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 12. 3. 2020

Omluven Ing. Karel Tonar
Host Mgr. Martina Brychtová
RM schvaluje od pondělí 16. 3. 2020 uzavření mateřské školy

prozatím po dobu dvou týdnů, tzn. do 27. 3.2020. Rodiče dětí
mohou využít ošetřovné při péči o dítě. Formuláře budou
připraveny v základní škole k vyzvednutí vždy od pondělí
16. 3. 2020 v pracovních dnech od 7 do 14 hodin. 3-1-0

(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)

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Pevně věříme, že nečas, který nás teď všechny trápí,
brzy pomine a že se budeme moci sejít první květnovou
sobotu u sokolovny. Půjdeme opět vyčistit kousek naší
krásné přírody, čeká nás již sedmý ročník čištění. Lidé
dávají naší přírodě zabrat, a tak jsme rádi, že každým
rokem se nás sejde víc a můžeme tak alespoň trochu
splatit náš dluh. Na konci naší cesty se můžete opět těšit
na občerstvení, budeme sázet stromy a keře a na úplný
konec dojde k tradičnímu pálení čarodějnic. Pojďme
společně vyčistit další kousek, budeme se těšit!
za Trojháček Jana Pavlasová

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ POTŘETÍ!

Jsme velice rádi, že i v letošním roce si Kraj Vysočina
vybral náš městys a můžeme se tak těšit na další sérii
přednášek v rámci Letní školy seniorů. Stejně jako
v loňském ročníku i letos zde proběhnou tři přednášky
a na další tři se můžete těšit do Malé Losenice. I v letošním
roce chceme zajistit váš odvoz do Malé Losenice, aby
vám žádná přednáška neunikla, protože program je opět
velice zajímavý. Organizaci si pod svá křídla znovu bere
Spolek TrojHáček a startujeme poslední týden v červnu!
Bližší informace o programu uvedeme v dalším vydání
Borovských listů.
zaTrojháček Jana Pavlasová
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Po dobu nouzového stavu je otevírací doba úřadu pro veřejnost
upravena následovně: DVA DNY
V TÝDNU, TŘI HODINY DENNĚ:
PONDĚLÍ 8.00 - 11.00 HODIN
STŘEDA 12.30 - 15.30 HODIN

I mimo tuto dobu jsou pracovnice
úřadu v práci a mohou vám pomoci
a poradit po telefonu na číslech:
569 642 101, 569 642 020,
797 812 176. Prosíme, využívejte
spíše telefonický či e-mailový kontakt: urad@havlickovaborova.cz.

ROUŠKY OBČANŮM
Roušky si mohou zájemci vyzvednout na úřadu městyse od pondělí
do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek
od 8 do 14 hodin. K dispozici jsou
rovněž roušky dětské.

POŠTA PARTNER
Otevírací doba se změnila:

PONDĚLÍ 8.00 - 9.00 pouze senioři
9.00 - 11.30, 13.15 - 16.00
ÚTERÝ 8.00 - 9.00 pouze senioři
9.00 - 10.30
STŘEDA 8.00 - 9.00 pouze senioři,
9.00 - 11.30, 13.15 - 16.00
ČTVRTEK 8.00 - 9.00 pouze senioři
9.00 - 10.30, 13.15 - 15.30
PÁTEK 8.00 - 9.00 pouze senioři
9.00 - 10.30, 13.15 - 15.30
* Všechny doporučené dopisy budou
vydávány pouze na poště, prodloužena doba uložení na 30 dnů.
* Na poště lze platit bezhotovostně,
tento způsob je doporučen.
* Balíky a důchody budou normálně
doručovány adresátům domů.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA
ZDRAVÍ A HYGIENA
724 810 106, 725 191 367,
725 191 370, nonstop
ZAHRANIČNÍ CESTY
224 183 200, 224 183 100, nonstop
PSYCHOLOGICKÁ POMOC
973 255 140, 973 255 141,
973 255 142, denně 7.00 – 24.00

INFORMAČNÍ LINKA
Ministerstva zdravotnictví ČR

1212

www.linka1212.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K PANDEMII

KORONAVIRU A K NOUZOVÉMU STAVU
POZOR: Všechna opatření jsou stavem k 30. 3. 2020, mohou
se měnit či být v okamžiku vytištění zpravodaje zcela jiné,
nouzový stav má zatím trvat jeden měsíc, tzn. do 11. 4. 2020.

KRAJ VYSOČINA NABÍZÍ INFORMAČNÍ LINKU PRO OBČANY

COVID linka Kraje Vysočina je dostupná ve všední dny v čase od 8 do
22 hodin. Na telefonním čísle 564 602 602 sice nebudou zdravotníci, ale tým
operátorů pomůže veřejnosti zorientovat se v aktuální situaci, poradí nebo
nasměruje. Kapacita linky je omezená, proto prosíme o strpení, pokud se ihned
nedovoláte, případně můžete využít následující komunikační kanály:

MÁTE-LI ZDRAVOTNÍ PROBLÉM, obraťte se prosím na lékaře
prostřednictvím formuláře https://www.ulekare.cz/vysocina, zde Vám
během šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj
Vysočina.
MÁTE-LI DOTAZ NEZDRAVOTNÍHO CHARAKTERU, můžete se na nás

obrátit na e-mailu koronavirus@kr-vysocina.cz.

CÍTÍTE SE NEMOCNÍ?

Pokud váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota
nad 38°C, kašel, případně zimnice a dechové potíže), a tyto vás neohrožují
na životě, napište prosím e-mail s vaším jménem, příjmením, adresou, rodným
číslem a telefonním číslem na adresu: koronavirus@khsjih.cz. Pracovníci Krajské
hygienické stanice se sídlem v Jihlavě vás budou kontaktovat. Pokud nemůžete
využít e-mailového spojení, volejte COVID linku Kraje Vysočina 564 602 602
a operátoři vám s registrací vašeho neakutního případu pomohou.

CO MŮŽEME A NEMŮŽEME?

* omezení pohybu - vycházet do domovů můžeme jen omezeně (do práce, na nákup
základních potřeb, za rodinou, k lékaři, v nutných případech na úřad, na poštu,
do přírody)
* zavřená je většina obchodů a služeb kromě těch základních - potraviny, drogérie,
lékárny, domácí a chovatelské potřeby
* v obchodech nad 500 m2 mohou v době od 8 do 10 hodin nakupovat pouze senioři
nad 65 let
* uzavřeny jsou restaurace, kina, divadla, hospody, scházet se mohou jen skupinky
do 30 lidí, na veřejnosti pak pouze dva lidé, pokud nejde o členy společné domácnosti
* propadne-li vám v době nouzového stavu řidičský průkaz apod. - není nutné hned
běžet na úřad pro nový
* stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby záloh na sociální a zdravotní
pojištění
* ošetřovné je možné čerpat po celou dobu trvání mimořádných opatření proti
koronaviru, a to pečujícím o dítě do 13 let
* daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických
osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu
1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020.

COOP ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY

Prodejna COOP Havlíčkova Borová oznamuje, že po dobu nouzového
stavu bude pracovní doba upravena: Pondělí, čtvrtek a pátek: 6 - 16 hodin
Úterý a středa: 6 - 12 hodin, Sobota: zavřeno.
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ODEČET VODOMĚRŮ JINAK

V důsledku současné situace prosím občany, aby
v průběhu dubna 2020 nahlásili stavy vodoměrů.
Z
pochopitelných
důvodů
nebudou
vodoměry
v domácnostech obcházet pracovníci úřadu. Nahlašovat
stav můžete telefonicky na čísla: 569 642 101, 569 642 020,
na číslo 797 812 176 můžete telefonovat i posílat smsku
s jménem a číslem popisným.
Další možností je napsat e-mail na adresu: urad@
havlickovaborova.cz nebo navštívit osobně na úřadu
městyse. Poslední možnost využívejte prosím
jen

výjimečně, pokud nemůžete jinak, ale stav vodoměru lze
zapsat a se jménem a číslem popisným vhodit i do schránky
úřadu.
Vodné a stočné bude možné uhradit do konce dubna
2020, ideálně bezhotovostně převodem na účet číslo
1122777349/0800 (v tomto případě nás kontaktujte,
sdělíme Vám částku a údaje k platbě). Ve výjimečných
případech lze platit i osobně na úřadě, ale prosím Vás,
abyste osobní kontakt a návštěvu úřadu volili jen v nutných
případech.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

		

ŠIJE CELÉ ČESKO, ŠIJE I HAVLÍČKOVA
BOROVÁ, ZATÍM UŠITO 4091 ROUŠEK!

A nejen Havlíčkova Borová, ale to
bych předbíhala, tak to vezměme pěkně
od začátku. S doporučením vlády, aby
senioři nevycházeli ven, nás napadlo, že
bychom mohli nabídnout nákupy našim
seniorům, a domluvili jsme se s holkami
z knihovny, že by nám v případě zájmu
zapůjčily pro seniory knihy. Díky tomu,
že žijeme, kde žijeme, a naši senioři
využívají služeb svých dětí, o tuto službu
zájem doposud nebyl, ale pokud někdo
z vás potřebuje, stále platí, že vám
ze spolku TrojHáček rádi pomůžeme.
Pak ale přišel první vládní příkaz,
který zněl: zákaz cest do zahraničí
a začalo se mluvit o tom, že bude
povinnost nosit roušku. Šestnáctého
března mi zavolala Míša Chlubnová
a říká: „Ty, hele,....volala mi Verča
Martonová (za svobodna Janáčková),
nepřidáme se k té výzvě? Česko šije
roušky? Máme tady šikovné seniorky,
třeba by nám pomohly.“ A přesně takto
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odstartoval celý ten koloběh!
Začaly jsme obvolávat seniorky
a holčiny, o nichž víme, že šijí. Jenže pak
jsem si říkala, zkusím napsat holkám,
co pořádají burzu dětského oblečení.
A nikdy bych nevěřila, jak šikovné
maminky tu máme! Spadla mi brada
a s každým dalším dnem mi padá víc
a víc. Holky spolu začaly komunikovat
přes messenger (skupinová konverzace
přes mobilní telefon), někdy si psaly
a radily i v hodně pozdních hodinách,
aby stihly našít co nejvíce. Přes internet
sdílíme videonávody, jak správně
nastříhat nebo ušít. Postupně jsme
náš proces začaly zlepšovat a lépe
propracovávat, až jsme se dostaly ke
dvěma partám. Jedna parta stříhá
a nažehluje proužky, druhá parta holek
šije. Každý večer svoz a pytlíkování
roušek u pana starosty pro následný
ranní rozvoz.
No ale tím to rozhodně nekončí.
Druhý den po spuštění výzvy
„TrojHáček šije roušky“ nám začali
volat a psát lidé z celého kraje,
někomu i z Prahy. A tak jsme začali
šít i pro další zájemce, kde jsme
věděli, že to prostě hoří. Zavezli
jsme tak roušky do Pečovatelského
domu ve Ždírci nad Doubravou,
do prodejny LIDL Havlíčkův
Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod
(na operační sály) a na další místa:
Robotherm Chotěboř, Zelená
lékárna Chotěboř, Dvořáková stavební firma s.r.o., Havlíčkova
Borová zemědělská, a.s. Myslím,
že než stihnou vyjít Borovské listy,
tento seznam se rozroste o další
a další místa. I číslo, které bychom
zde uvedli, už nebude platit, ale
za čtyři dny šití jsme dokázali
rozdat a rozvést přes 1000 roušek
a toto číslo je předpokládám
poloviční k úplné realitě, protože
samozřejmě holky nejdříve našily
svým blízkým a tyto roušky prostě
neevidujeme…Současných 1000
Jedno z míst, kam jsme roušky dodali, byla prodejna roušek je pouze číslo počtu roušek,
které se dostaly k panu starostovi.
LIDL Havlíčkův Brod. Foto: Šárka Tonarová

Magda Hošáková, ekonomka

K datu uzávěrky však víme, že už
nešije jen Havlíčkova Borová. Zapojily
se holky z Přibyslavi, Jitkova, Raňkova,
Vepřové, Chotěboře, Jihlavy, Peršíkova.
Materiál, bez kterého to prostě nejde,
poskytli občané Havlíčkovy Borové,
Peršíkova, Stříbrných Hor, Žižkova Pole,
Chotěboře a je klidně možné, že jsem na
někoho zapomněla a pokud tomu tak je,
moc se omlouvám. Nešijí jen ženy, ale
muži nám také pomáhají. Celkově šije
a stříhá k datu uzávěrky na 40 lidí, což
je neskutečné číslo, prostě neskutečné!
Vypisovat je nemůžu, protože vím,
že kdybych na někoho zapomněla, tak
by mě to strašně moc mrzelo. A každý,
kdo pomohl, ví, že tento článek by bez
něho horko těžko vznikal.
Jak to vidím já? Po pravdě, moje
první odpověď na otázku Míši byla:
„Míšo, ale já šít neumím, já fakt asi
nepomůžu…“
Pak mi to ale začalo probíhat
hlavou, Linda vytvořila první plakát
a celé se to spustilo. A jsem za to
moc ráda. Tento nouzový stav pro mě
jako mámu na rodičovské dovolené
neznamená nic moc nového. Jsem stále
doma s dětmi, nikam moc nejezdíme,
můj den se o tolik nemění. Ale to, že se
tohle všechno podařilo, mi rodičovskou
dovolenou krásně zpříjemnilo. Ono
není špatné někdy vypadnout pouze
z role matky a vrátit se trochu zase
do té pracovní pozice. A taky člověk
přestane číst všechny ty strašáky,
přestane poslouchat zprávy a vlastně
to období karantény tráví příjemně.
A věřím, že to tak mají i ostatní
maminky. A ač se nemůžeme potkat
na hřišti a nemůžeme chodit ven, tak
jsme všechny spolu držely pohromadě
jako nikdy dřív. A to je prostě skvělé!
Možná to budete brát jako
chlubení… já ale píši o neskutečné síle,
o nádherném dobru a všem moc děkuji,
protože děláte Borovou krásnější.
A zakončila bych to krásným vzkazem
od jedné seniorky, které jsme dovezli
2 roušky: „Holky, já jsem na vás tak
pyšná! Já jsem tak ráda, že vás všechny
máme!“mojerouskachranitebetvojero
uskachranime
Za spolek TrojHáček Jana Pavlasová
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561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

25. 2. odjelo celkem 8 žáků školy
na oblastní kolo recitační soutěže
v Chotěboři, svoji kategorii vyhrála
a do okresního kola v Ledči nad Sázavou
postoupila třeťačka Tereza Musilová
26. 2. začal plavecký výcvik žáků 3. a 4.
ročníku ZŠ, v letošním roce s námi opět
jezdí předškoláci naší MŠ a děti z MŠ
v Oudoleni, v současné chvíli nevíme,
zda plavecký výcvik dokončíme
28. 2. absolvovali žáci 6. a 7. ročníku
další část preventivních programů
Spektra Žďár nad Sázavou
9. – 13. 3. jarní prázdniny pro žáky ZŠ
mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se
s účinností ode dne 11. března 2020
zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a školských zařízeních podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů od pondělí
16. 3. 2020 je přerušen provoz mateřské
školy veškeré naplánované akce, aktivity
a projekty se prozatím ruší.
Náš zaběhlý život a s ním spojené
povinnosti, ale i radosti a zážitky nám
narušila nemoc jménem COVID-19. A co
všechno nám změnila? Začalo to zákazem
navštěvovat veřejné prostory, jako jsou
kina, obchodní domy, společenské akce,
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svatby, a tak to postupovalo až do fáze,
kdy nesmíme či nemůžeme pracovat
a žáci nesmějí navštěvovat školu.
A jaká byla asi jejich první myšlenka?
To si dokážeme jistě dobře představit
– „Juchůůů, nemusím do školy, bude
to pohodička, prázdniny“. Ale opak se
stal pravdou, pro některé z nich je stav
spíš noční můrou a nejenom pro ně,
je to obrovská zátěž i pro jejich rodiče
a učitele, kteří si lámou hlavu nad tím,
jak nejlépe naučit, vysvětlit a podat
novou látku na dálku, a zároveň se snažit
co nejméně zatížit rodiče.
Existuje řada způsobů, jak žáky
vzdělávat
na
dálku.
Vyučování
z domova však vyžaduje jiný přístup než
vyučování ve škole. Najdete spousty
rad a doporučení, jak zvládnout tuto
nelehkou situaci. Na internetu najdeme
také spoustu online materiálů, které
jsou nám zpřístupněné i zadarmo, ale
co z toho vybrat? Jaká bude ta nejlepší
cesta k „úspěchu“?
Jednou z
možností je zvolit
komunikaci prostřednictvím mailu,
ke které jsme se přiklonili i my, jednak
z důvodu ucelenosti pro celou školu
(první i druhý stupeň), jednak také
proto, aby se žáci nemuseli učit
a orientovat v prostředí, které neznají. Při
pondělní poradě po jarních prázdninách
byly založeny „třídní“ e-maily a byl
navázán kontakt se všemi žáky. Tímto
bych chtěla pochválit nejenom je, ale
v řadě případů i jejich rodiče. Domnívám
se, že komunikace probíhá zatím v rámci
možností dobře a věřím, že se časem vše
ustálí a zaběhne.
A teď něco k tomu, jak to probíhá.
Po e-mailu dostávají žáci pokyny, úkoly
a informace, kde najdou, jak co vyřešit,
popřípadě výsledky k jejich samostatné
práci. Žáci pracují se svými učebnicemi,
pracovními sešity, ale i s prezentacemi
a pracovními listy od učitelů. Snažíme se
odkazovat i na internet, který je mnohdy
lepším nástrojem, než sáhodlouhé

Zatímco čtyři desítky maminek a babiček šily plných 14 dní roušky, děti musely zvládat opakovací
i nové učivo do školy posílané do nových mailových schránek. U Blažků stihli obojí najednou - šítí
i učení. Foto: Michaela Chlubnová
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vysvětlování, jak co udělat, kde co najít.
Existuje spousta stránek dostupných
online.
Zde jsou některé z nich:
- interaktivní výukové materiály pro
žáky základních škol: dostupné z http://
interakceprozkolu.kvalitne.cz/ - zde
najdeme hlavně materiály pro anglický
jazyk, německý jazyk a ICT
- inteligentní procvičování matematiky:
dostupné z https://matmat.cz/
- online cvičení pro český jazyk
a matematiku prvního i druhého stupně:
dostupné z http://www.onlinecviceni.cz
- jak se říká „matematika hrou“ je
zastoupena na webových stránkách:
http://www.onlinecviceni.cz od 1. třídy
až po 9. ročník
- sbírka úloh z matematiky: http://www.
priklady.com
- a série online procvičování různých
předmětů – umíme matiku; umíme
česky, umíme anglicky, umíme fakta,
umíme německy, umíme programovat
a umíme to – najdeme zde logické hry,
hry pro více hráčů a jiné způsoby, jak
danou látku procvičit, i návody krok
po kroku
- používáme spoustu výukových již
hotových videí
- zdarma jsou zpřístupněné i portály
od nakladatelství Nová škola, Fraus, atd.
- „hru“, možná spíše ověření znalostí
můžeme vytvořit přes aplikaci https://
getkahoot.com/ - tato aplikace jde
spustit i na mobilních zařízeních, jednou
z nevýhod může být její anglická verze,
nicméně Google překladač si s tím
přinejhorším poradí.
Snažme se prosím všichni být trpěliví,
tolerantní, pomáhejme si! Sledujte
školní webové stránky, kde pravidelně
aktualizujeme informace, sledujte
třídní e-maily, kde najdete veškeré
pokyny pro domácí vzdělávání žáků.
V rámci možností se pojďme snažit
všechno řešit v klidu. Víme, že velmi
složité to mají rodiče menších žáků,
kteří chodí do práce. Myslím, že když
se někomu něco nepovede vypracovat
nebo odevzdat, vůbec nic se neděje.
Spojte se prostřednictvím třídních
emailů s třídními učiteli a pokuste se
problémy řešit.
Nechceme děti zahlcovat velkým
množstvím úkolů a děsit rodiče,
na druhou stranu chceme, aby děti
alespoň v omezeném režimu „něco
dělaly“. I když, jsou toto opravdové
problémy? Všichni si musíme zvážit,
co je momentálně to nejdůležitější, že
jediné, co si skutečně přejeme, je to,
abychom všichni byli zdraví a v rámci
svých možností se zapojili a pracovali.
Z celého srdce věřím tomu, že to
společnými silami zvládneme.
Mgr. Martina Brychtová, Mgr. Kamila
Paříková
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Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale se zrušením některých tradičních postupů.
Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením však situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí
ve škole.
Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně
do školy nebo poštou. To umožňuje § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Po ukončení mimořádných opatření doporučuje ministerstvo školství uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené
na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tedy motivační část). V takovém případě
už samozřejmě nebude součástí zápisu.

V ZŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ PROBĚHNE PŘEDÁNÍ
DOKUMENTŮ NÁSLEDOVNĚ:
v úterý 14. 4. 2020 od 8 – 10 hodin
ve středu 15. 4. 2020 od 10 – 12 hodin
ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 12 – 14 hodin
V kterýkoliv z uvedených časů se zákonný zástupce osobně
dostaví do budovy ZŠ, kde formální část zápisu společně
/ s dodrženými hygienickými požadavky / provedeme.
S sebou vezměte rodný list dítěte, popř. odborné posudky, budete – li
žádat o odklad školní docházky.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti
se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné
školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší
do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Ředitelka školy Mgr. Martina Brychtová,
výchovný poradce Mgr. Jana Žáková

ZÁPIS

DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DOŠKOLNÍ
MATEŘSKÉ
ROK 2020/2021
S NÁSTUPEM
OD 1. 9. 2020
ŠKOLY
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

PRO

12. a 13. KVĚTNA 2020
VŽDY OD 14. 30 DO 16. 30 HODIN

ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMUJE
Přerušení provozu se dotklo i školní jídelny. Hlavním důvodem
byl počet přihlášených obědů - ten byl bez školy a školky velmi
nízký. V případě, že by zájem o obědy ze strany cizích strávníků byl,
školní jídelna je připravena opět vařit. Cena oběda od 1. 4. 2020
pro cizí strávníky je 69,- Kč.
Žádám zájemce o obědy ve školní jídelně, aby se nahlásili
u ředitelky školy písemně na e-mail martinahb@seznam.cz,
na telefonu 724981333, popř. prostřednictvím paní Marie Veselé.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Mateřská škola již několik dní
zeje prázdnotou, ale ještě, než byla
uzavřena, v obou třídách všichni
naplno pracovali. Nejvíce jsme se těšili
na vítání jara, pozorovali jsme první
jarní květiny a poslouchali zpěv ptactva.
Několik dní jsme také věnovali tématu
„Co děláme celý den“ a „Povolání“.
Proto se jeden den děti v obou třídách
sešly v převlecích, které definují určitou
profesi. Čím by chtěly být, bylo na první
pohled jasné. Do školky přišli kuchaři
a kuchařky, lékařky, zdravotní sestřička,
kadeřnice, prodavačka, myslivec, hasič,
voják, fotbalista……. Pro všechny to bylo
opravdu zážitkové dopoledne. Někteří
Broučci i Ježečci vědí, kde pracují
rodiče, a učí se také chápat význam
každého povolání pro celou společnost.
Třída Ježečků se v pondělí 24. února
pošesté setkala se sedmáky a děti si

PROBĚHNE VE DNECH

vyslechly další pohádku z knihy Krása
nesmírná, Žabka carevna.
Třídu Broučků navštívil učitel hry
na klavír Michal Hájek. Děti si okamžitě
získal veselým vyprávěním, hádankami
i hrou na klavír a samozřejmě společným
zpěvem lidových písniček. Děkujeme
za netradiční hudební zážitek.
Ježečci v úterý 25. února navštívili
již podruhé Galerii výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě, kde je čekal animační
program Potvory a potvůrky. Společně
s průvodkyní si předškoláci prohlédli
nadpřirozený svět Aloise Boháče
a objevovali jeho nejroztodivnější
obyvatele, kteří se ukrývají v nejedné
české pověsti nebo pohádce. Potvory,
potvůrky, neřádi, trpaslíci, pidižvíci,
skřítci, nadpřirozené bytosti a spoustu
dalších živočichů nám připomnělo, jak
barvitá a rozvitá je lidská fantazie. Celý
program jsme zakončili v pracovně, kde
si každý z Ježečků vlastnoručně vyrobil
svoji potvůrku.

V BUDOVĚ MŠ

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 
ǣΪͶʹͲ͵Ͷʹ͵Ͳ͵ͳ
ǦǣǤ̷Ǥ 
ǣǣȀȀǤǤ ȀȀ

Nařízením MŠMT bude dubnový zápis
k základnímu vzdělávání probíhat bez dětí.
Zatím nevíme, jak bude realizován zápis
dětí do MŠ. Včas vás budeme informovat.

Plavecký výcvik, který již tradičně
probíhá v plaveckém bazénu v Hlinsku
v Čechách, jsme zahájili ve středu
26. února. Na výcvik se přihlásilo všech
19 dětí ze třídy předškoláků. První
i druhou lekcí všichni prošli s nadšením
a spokojeností.
Předškoláci pokračují v bližším
poznávání naší země a jako další téma
zvolili naše krásné hory Krkonoše. To
bylo překvapení, když se ve dveřích
objevil bájný duch hor Krakonoš
a vyprávěl dětem o horách, a dokonce
si s nimi i zatancoval.
V úterý 3. března proběhla
ve třídě předškoláků schůzka pro
rodiče s ukázkou práce s dětmi. Ježečci
předvedli, jak se ve školce pečlivě
připravují na zápis do I. třídy ZŠ, po
celou dobu byli soustředění a pozorní
a vcelku hravě plnili zadávané úkoly.
Zaměstnanci MŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

VELKÉ AKCE A KOMPLIKACE

OČIMA ZASTUPITELE

Aktuálně hýbe nejen naší republikou
ale i celým světem Covid – 19. Pojďme si
od tohoto tématu odpočinout. Já bych
na chvíli rád zůstal v našem malebném
městysi a věnoval se stavebním akcím,
které se již naplno rozeběhly, nebo
se připravují.
Jistě si každý z vás denně všímá
pohybu velkého počtu cizích lidí v naší
obci. S tím souvisí zvýšený provoz
stavebních strojů a potřeba jisté dávky
opatrnosti.

Havárie, nečistota, silnice

Největším projektem současnosti
je výstavba ČOV a kanalizace. O jejím
průběhu vás pravidelně informuje jak
starosta, tak členové zastupitelstva.
Já osobně bydlím v té části
městyse, kde nyní naplno probíhají
zemní práce. Pokládají se nová potrubí
a není výjimkou, že se objevují havárie
na vodovodním řádu. Opravdu je
to nepříjemné a omezující. To všichni
víme, ale zároveň s tím bohužel
musíme počítat. Původní kanalizace
již své splnila a čím dál častěji se tak

objevovaly závady a poruchy. Postupně
by docházelo k dalšímu zhoršování, což
bychom opět pocítili my - Borováci.
Musíme tedy být trpěliví a shovívaví.
Aby toho nebylo málo, během
deštivého počasí se na vozovku rozvozí
bahno a při slunečném a suchém
počasí se tak vzduchem šíří prach a
nečistoty. Na Vysočině je silný vítr zcela
přirozeným jevem a vše ještě zhoršuje.
I tady je však trpělivost na místě.
Výkopové práce se totiž postupně
rozbíhají do všech koutů obce. Po dobu
dvou let si budeme muset přivyknout
na tuto nestandartní situaci.
Co však možná nastane, až se ukončí
výkopové práce a rozběhne se chod
ČOV?
Mnoho občanů možná rozhněvá
stav vozovek.
Lidé se totiž často mylně domnívají,
že po ukončení prací do Borové přijede
firma, která zajistí nové povrchy
na silnicích. Pravdou však je, že vozovky
budou pouze opraveny, zalepeny
novými asfalty - avšak pouze v částech,
kde probíhaly výkopy a kde to bylo
součástí projektové dokumentace.
Nové povrchy nejsou a nikdy nebyly
součástí projektu kanalizace a ČOV.
S novými povrchy se do budoucna
počítá, avšak bude velmi záležet
na finanční situaci obce, kolik bude
možno do povrchů každoročně
investovat. Předem již můžu říci, že se
jedná o dlouhodobý výhled.

Lidé tu chtějí žít

Dalším velikým projektem, který
se však už blíží ke svému dokončení,
je výstavba deseti rodinných parcel.
V letošním roce by ze strany městyse
měly být dokončeny zemní práce tak,
aby noví vlastníci mohli začít budovat
domy na jednotlivých pozemcích.
Součástí akce je i zhotovení nové
komunikace. S výstavbou bude souviset
opět zvýšený pohyb lidí (ať už místních

Křízení nově budované kanalizace na křižovatce u Kučerů. Foto: Přemysl Tonar
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či z dodavatelských firem) a strojů přes
obec. Ale i to jistě vydržíme, vždyť
zajištění rodinné výstavby pro veřejnost
je pro obec spíše příjemnou starostí. Je
to dobré znamení toho, že tu lidí chtějí
zůstat a žít.

Dětské hřiště bude muset pryč,
hledáme nové místo

Dalším významným projektem,
který je zatím pouze na papíře, avšak
jeho zahájení se plánuje v druhé
čtvrtině letošního roku, je výstavba
nové mateřské školy.
Tento projekt mají zastupitelé
v hlavách už řadu let, avšak minulý
rok vedení obce definitivě rozhodlo
o jeho zahájení. Důvodů je hned
několik.
Nedostatečná
kapacita
stávající mateřské školky, podmínky
ze strany hygieny jsou neustále
tvrdší a tvrdší, roste nám požadavek
na prostor potřebný k rozvoji našich
dětí. A v neposlední řadě je to i stav
současné mateřské školky, zejména její
prostorové uspořádání. Většina z vás
postřehla informaci o nově vytvořené
třídě v budově základní školy. Ta byla
narychlo vybudována vloni a zajistila tak
možnost umístění našich předškoláků.
Toto opatření je však pouze přechodné,
nikoliv konečné řešení. Projekt nové
školky je plánován do prostoru vedle
fotbalového areálu – hned za dětským
hřištěm. Součástí bude výstavba
nového parkoviště, které bude sloužit
nejen pro novou školku, ale také pro
sokolovnu a všechny společenské akce
pořádané v našem sportovním areálu.
Výše investice se pohybuje kolem
30 milionů a každého z Vás zcela jistě
napadne, kde na to obec chce vzít!
Zhruba 2/3 z celkové ceny by mohla
pokrýt dotace a dofinancování bude
řešit městys. Více informací k tomuto
projektu se jistě dozvíte od vedení
obce.
Výstavba parkoviště a školky však
BOHUŽEL znamená zrušení dětského
hřiště, což nás nikoho vůbec netěší.
Vždyť za dobu svého fungování
se dětské hřiště stalo mezi dětmi i rodiči
velmi oblíbeným a navštěvovaným.
Doufám, že se nám podaří najít
co nejdříve nové vhodné místo a ještě
před zrušením původního budeme
moci otevřít nové hřiště pro naše
nejmenší ratolesti. Výstavba tak tedy
přinese do obce opět zvýšený počet
cizích lidí, strojů a techniky.
Závěrem bych chtěl znovu poprosit
občany o ohleduplnost. Čeká nás
mnoho důležité práce. Neházejme
si klacky pod nohy, a pokud to bude jen
možné, žádám o součinnost a podporu
v tomto nelehkém období.
To, co si tu nyní tvoříme, bude
sloužit nejen nám, ale i našim dětem
a dětem našich dětí.
Ing. Karel Šmíd
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Havlíčkova Borová rozmístění kontejnerů na bioodpad
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Stanoviště
U moštárny
Na rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště č.p. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
U moštárny
Na rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště č.p. 110
Rybízovna
Zelenýho
Kopaninská
K Vepřové
U Vodárny
U moštárny
Na rozvalinách
Rozcestí Horecká
Drahotín
Parkoviště č.p. 110

Přistavení
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
13.4.
13.4.
13.4.
13.4.
13.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.

Odvoz
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
13.4.
13.4.
13.4.
13.4.
13.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.

Peršíkov a Železné Horky rozmístění kontejnerů na bioodpad
1
2
3
4
1

Peršíkov u kulturního domu
Železné Horky u čekárny
Peršíkov u mostku
Železné Horky u pily
Peršíkov u kulturního domu

INFO Z KNIHOVNY
A MUZEA

Vzhledem k současné situaci je
knihovna i muzeum zavřené, což
je nám velmi líto, avšak věříme, že
se situace brzy zlepší a my se budeme
moci opět setkávat.
V tomto čísle listů jsme se chtěly
zamyslet nad plány na následující
sezónu. Co se týče turistické, nechme
se překvapit, kdy letos vůbec začne,
co se týče čtenářské, v této oblasti
pracujeme na aktualizaci knihovního
systému. Současný je zastaralý a jsme
jedna z posledních knihoven, která
ho stále má. Kromě toho se chceme
věnovat řadě činností: od rutinního
rovnání knih podle žánrů či abecedy po
pořízení nového příslušenství, nátěru
regálů a snad i pořízení vysněného
koberce, jehož současný stav je
nevyhovující! Avšak jak už všichni

1.4.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.

6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
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Majitelka Českého lva
má kořeny u nás

Helena Rovná, čerstvá majitelka Českého lva
za kostymní návrhy k filmu Nabarvené ptáče, čerpala
inspiraci i z fotografií předků z Havlíčkovy Borové.
Pochází odtud její maminka, které je neuvěřitelně
podobná. Fotku Heleny Rovné najdete na straně
16. Řada dříve narozených bude její maminku znát:
Je to Doluška Sýkorová, jejímiž rodiči byl ing. Eduard
Dvořák z „Pivára“ a Marie Tonarová z čp. 12.
Helence, která do Borové pravidelně jezdí,
velmi blahopřejeme a pro vás, naše milé čtenáře,
připravujeme do květnového vydání velký rozhovor
s ní. Těšte se na povídání nejen o filmu Nabarvené
ptáče, ale i režiséru Marhoulovi, Tobruku,
i o tom, jaké je to dělat osobní kostymérku Monice
Bellucciové.
(red)

Sklad vodoinstalatérského
materiálu

Pod úřadem městyse jsou vybudované poměrně
velké sklepní prostory, které však dosud nesloužily
tak, jak by mohly. Během dvou zim došlo postupně
k celkovému vyklizení sklepů a zpřístupnění prostor
samostatným vchodem směrem od hasičárny.
Ve sklepích bylo nepřehledně uloženo množství
nevyužívaného materiálu.
Po vyklizení sklepů došlo k opravě stěn,
rekonstrukci elektroinstalace, nátěru podlahy, byly
pořízeny nové regály, aby se lépe evidoval materiál.
Cílem rekonstrukce bylo zřízení dvou dobře
vybavených skladů - jeden slouží pro instalatérský
materiál a druhý pro materiál elektroinstalační.
V tomto druhém vznikla i malá dílna a zázemí pro
nově přijatého pracovníka elektrikáře a instalatéra.
Dále tam vznikne uzamčený archiv a ještě sklad
pro uložení hodnotnějšího drobného obecního
majetku. Celý prostor je zabezpečen elektronickým
zabezpečovacím systémem. Foto na straně 16. (red)

víme, člověk míní, viry mění, a proto
raději moc neplánujeme. Volné chvíle
nás však nečinnými nenechaly - snad
brzy uvidíte sami.
Touto cestou bychom zároveň
chtěly moc poděkovat holkám
z Trojháčku, nejen za jejich iniciativu,
ochotu a neskutečné kvantum ušitých
roušek pro nás všechny, ale i za
nabídku pomoci seniorům a případné
vypůjčení knih. Holky, díky!
Nakonec jen doporučení pro
nás všechny: na zprávy koukejme
jen občas(!) - stačí jednou denně
(abychom věděli, kdy můžeme
do obchodu a podobně), čas doma
využijme k jarnímu úklidu, čtení,
pohybu, odpočinku, upřednostněme
telefonování známým před osobními
kontakty (především pak dlouhodobě
nemocné, lidi s oslabenou imunitou
prosím nyní raději nenavštěvujme),
i přestože je člověk od přírody tvor
společenský, vydržme to! Mysleme

pozitivně a dávejme na sebe pozor.
Držte se! Jsme s vámi...

Simča Karásková a Ivka Hamerníková
z muzea

V knihovně děvčata plně využila karantéru k
tomu, aby natřela regály i další nábytek. Foto:
Simona Karásková
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ZTRACENÁ ŠLECHTIČNA NEBO GOYOVA DCERA?

Asi 25 posluchačů, kteří se sešli
v borovském muzeu na besedě
s novinářem, malířem, ilustrátorem,
sběratelem a recesistou Jaroslavem
Kreibichem z Jakubovic, pravděpodobně
očekávalo „pouhé“ setkání s avizovanou
Babičkou
Boženy
Němcové.
Jenže přednášející se rozhodl představit
nám nejen slavné dílo, ale především
jeho autorku, poněkud jinak. Krátký
a bohatý život Boženy Němcové totiž
v řadě ohledů předčil i bohatou fantazii
jejích kolegů prozaiků. Jednou z mnoha
záhad kolem jejího krátkého života je už
samotný původ, kolem něhož panuje
řada fantaskních teorií.

Jaroslav Kreibich vlastní 294 výtisků Babiček
z 380, které byly v češtině celkem vydané.
Foto: Michaela Chlubnová

Nemanželské dítě
Narodila se totiž jako Barbora
Novotná, podle vídeňské matriky
byla nemanželskou dcerou Terezie
Novotné. Přesný den narození není
jasný, každopádně však byla 4. února
1820 pokřtěna, a tak se právě toto
datum vžilo jako termín narození.
Během následujících měsíců se Terezie
Novotná vdala za kočího Johanna
Pankla, který malou Barborku přijal
za vlastní, a tak došlo i ke změně
jejího jména na Barboru Panklovou.
V té době se nezvykle zformovaná
rodina také přestěhovala na panství
vévodkyně
Kateřiny
Zaháňské
ve východočeských Ratibořicích. A hned
tady se můžeme vrátit k prvním rokům
autorčina života. Zjistíme, že kolem
něj panuje opravdu velké množství
otazníků. Školní matriky z východních
Čech totiž nejčastěji zmiňovaný rok
1820 zpochybňují a spíše se přiklánějí
k narození v letech 1817 nebo 1818.
Navíc existuje i kontroverzní možnost,
že by Němcová snad byla šlechtického
původu – konkrétně dcerou Dorothey
von Bironové, nejmladší dcery
vévodkyně Zaháňské.
Dorothea totiž v roce 1816
pravděpodobně porodila nemanželské
dítě, jehož existenci se šlechtická
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rodina snažila zatajit, a tak zahlazovala
veškeré zjistitelné stopy. Hlavním
zdrojem těchto spekulací se vedle
oficiálních
záznamů
(vedených
s kolísavou kvalitou a důvěryhodností)
stala také pozdější korespondence
samotné Němcové, v níž není
o nesrovnalosti a různé možnosti
výkladu reálií jejího života nouze.
V dopisech mj. používala Němcová velmi
přirozeně často slova z románských
jazyků (italština, španělština), což
diskuze o jejím nejasném původu
přinejmenším posiluje.
Další hypotézu ohledně původu
Němcové nastínil pravnuk spisovatelky,
Tomáš Němec, ve studii Tajemství
původu Boženy Němcové. Podle něj
byl otcem Barunky španělský malíř
Francisco de Goya (Goyovi by tehdy
muselo být nejméně 68 – 69 let!).
V pozůstalosti spisovatelky se totiž
našly tři Rembrandtovy grafiky, které
slavnému umělci prokazatelně patřily:
jsou zahrnuty do soupisu majetku,
který vznikl po smrti jeho ženy v roce
1792. Obrazy byly staré nejméně
200 let.

nás neprivilegovaných a budit chuť
na doplňující pikanterie,“ uvedla
např. přední znalkyně české literatury
19. století, profesorka Jaroslava
Janáčková (pocházející z Havlíčkovy
Borové) v rozhovoru pro magazín
Hospodářských novin.
Můžeme však říci, že Božena
Němcová bez ohledu na svůj původ
prožila velmi barevný a náročný život,
na svou dobu skutečně neobvyklý.
A zásadní místo v tuzemském
spisovatelském prostředí jí rozhodně
nikdo neupře.
Babička jako koníček
Vraťme se ale ke Kreibichově téměř
padesátileté vášni, a tou je postupně
budovaná sbírka knih Babička. Sbírat
začal úplnou náhodou. Když na svých
studentských cestách zabloudil až do
francouzských Alp a pomáhal v jednom
penzionu, jehož majitelem byl Čech,
v jakémsi osudném okamžiku pravil:
„To moje babička říkávala….!“ Majitel
odběhl, vrátil se s knížkou a slovy: „Tak
tady máš tu svoji Babičku!“

Výtvarné nadání dětí
Pro teorii, že by Božena Němcová
mohla být malířovou dcerou, může
svědčit i skutečnost, že všechny její děti
byly velmi výtvarně nadané.
Na uvedené otázky by mohla
odpovědět věda. V letech 2015 až
2017 byly zkoumány vlasy spisovatelky
a jejího syna Hynka, uložené v Muzeu
Boženy Němcové. Mezioborový tým
došel ze srovnání DNA k závěru, že
mezi osobami, od nichž vlasy pocházejí,
byl přímý příbuzenský vztah matkasyn. Potvrdilo se tak mimochodem, že
vlasy opravdu patří spisovatelce, ale
hlavně byla při průzkumu vlasů Boženy
Němcové získána mitochondriální
DNA. Stačilo by tedy její DNA porovnat
s genotypy potenciálních příbuzných
a o původu bude jasno. Muselo by
však jít o příbuznou v přímé ženské
linii, protože genetická informace se
předává převážně z matky na dceru.
U matky a syna je průkazná pouze
v první generaci, proto šlo potvrdit
příbuzenský vztah Boženy k Hynkovi.
Zní to jednoduše, ale jednoduché to
není.

Jaroslav Kreibich vlastní 294
z 380 českých vydání! Poprvé vyšla
v roce 1855.
Za nejcennější považuje tu z roku
1862, kterou Němcová dostala
od svého nakladatele Augusty den
před svou smrtí.
Ve sbírce má mimojiné např.
jeden „kousek“ psaný těsnopisem.
Vlastní vydání se všemi ilustrátory
– od Quido Mánesa, přes Boudu,
Buriana, Kvěchovou, Kašpara, Špálu,
Svolinského a další.
Uvedl, že Babička vyšla téměř
vždy, když se v českém národě
něco zásadního odehrálo, např.
po vyhlášení samostatnosti v říjnu
1918, v předvečer okupace v březnu
1939, se skončením 2. světové války,
20. srpna 1968, v listopadu 1989
a poté ještě dvaadvacetkrát!
Byla přeložena do 29 jazyků, mj.
např. i do bengálštiny.
Jaroslav Kreibich sbírá i artefakty
spojené s Boženou Němcovou.
Vlastní např. modlitební knížku její
babičky nebo třeba hrnek, který
používal manžel Němcové, Josef, při
pobytu v nedaleké Polné.

Prožila život jak z románu
Chceme však pravdu o původu
Boženy Němcové znát? Ne všichni
badatelé se na tom shodují.
„S
indiskrecí
hraničí
hypotéza
o nemanželském původu Boženy
Němcové a určování jejích ‚pravých‘
rodičů. Podobná pronikání do ložnic
osob privilegovaných jsou při vší
poučenosti vykladačů třeba poutavá,
ale mohou přiživovat mindráky

Byl to velmi příjemný podvečer
s Barunkou, Barborou, Betty i Boženou
v jedné osobě! Troufám si totiž tvrdit,
že na příkladu Němcové a její Babičky
si člověk uvědomuje, jak jednu a tutéž
událost vnímá jinak dítě, jinak člověk
dospělý, jinak člověk starý. I Babičku
jsme četli, čteme a budeme číst stále
jinak. Jako děti jsme ji četli možná
jako pohádku a nejvíc nás zaujaly
postavy dětí. Příběh Kristly z hospody
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a jejího milého Jakuba nás zaujal ve
dvaceti, mnohem, mnohem později
jsme porozuměli nářku Viktorky. Ale to
už jsme se pak dívali zase docela jinak

na hry dětí ze Starého bělidla, to už jsme
v Adélčiných věčných otázkách slyšeli
otázky vlastních dětí, to už jsme věděli,
co znamená prázdnota, kterou po sobě

POCHOD PŘES ZAMRZLÝ BAJKAL:
HLAVNĚ SE NEDÍVAT KE BŘEHU

Osmdesátka
nadšenců,
mezi
nimi členové Československé obce
legionářské a Spolku pro zachování
odkazu českého odboje se vydalo
začátkem března na ruskou Sibiř.
Mezi nimi i dva Borováci - Josef
a Jiří Nevolovi, kteří jsou členy právě
Česloskovenské obce legionářské a se
zakladatelkou spolupořádajícího spolku
Gabrielou Havlůjovou se už několik let
znají. Cílem bylo jednak připomenout
část tzv. Velkého ledového sibiřského
pochodu přes jezero Bajkal, ale
především odhalení pomníku generálu
Vojcechovskému na místě jeho hrobu
v jednom ze sibiřských gulagů.
V roce 1920 ustupovali bělogvardějci
před rudoarmějskými oddíly na východ
a byli nuceni překonat Bajkal. Nyní
si stejnou trasu prošla polovina ze
zúčastněných Čechů, Slováků a ruských
kozáků. „Vycházeli jsme ráno před šestou
hodinou do mrazu kolem 18 stupňů,
ale kvůli studenému nárazovému větru
byla pocitová teplota asi pětadvacet
pod nulou. Vyrazilo nás jednačtyřicet
Čechoslováků a stejný počet kozáků,
do cíle dorazilo asi třiatřicet našich lidí,“
vzpomínal Pepa na zážitek, který se mu
asi hluboko vryje do paměti. Rozhodně
však prý neviděl krásnější východ slunce
než právě nad zasněženými vrcholky
hor, které obepínají jezero.
Pochod v délce 50 km trval těm
nejrychlejším čtrnáct hodin. Za tu dobu
si každý z účastníků nejen notně vyčistil
hlavu, ale vyzkoušel i svou psychickou
odolnost. „Zpočátku jsme hleděli
směrem k cíli, ke břehu, jenže šli jsme
hodinu, dvě, pět, deset a ten cíl se vůbec
nepřibližoval. To bylo asi nejnáročnější.
Část cesty jsme šli po ledě tvrdém jako
sklo, který neuvěřitelně klouzal. Pár
kilometrů byla cesta tvořena slabou
křupající krustou sněhu, na té se šlo

nejlépe, jenže zbývající polovinu trasy
to byl třicet čísel hluboký sypký sníh,
který vespod podjížděl na ledu, a to
se šlo hodně blbě,“ dodal Pepa. Celou
trasu s nimi zvládla i jedna žena,
která si čas od času zaběhne maraton
či půlmaraton. Ostatní z výpravy objeli
jezero autobusy.
V Rusku navštívila výprava několik
měst, která nějak figurovala v anabázi
československých
l e g i o n á ř ů
před sto lety.
V Krasnojarsku,
kam
přiletěla,
stojí na ústředním
hřbitově pomník
legionářů
starý
101 let. Odtud
pokračovali
Tr a n s s i b i ř s ko u
magistrálou
do Tajšetu a dále
do Irkutska, a
samotná
cesta
ruským
vlakem
byl zážitek sám
o sobě. „Celý vlak
měl třicet vagónů!
My
cestovali
v lůžkovém voze, Padesát kilometrů přes
ovšem
kupé Foto: Josef Nevole
neměla stěny do
uličky, jak jsme u nás zvyklí. Do jednoho
se vešlo šest lidí, dva totiž spali ještě
za uličkou rovnoběžně s vagonem.
A zkuste si představit, že z mrazu -18 °C
vlezete do vagonu, kde je 28 °C, a všech
54 pasažérů se zuje a svleče...“ směje se
Josef Nevole.
Řada věcí a míst, která potkávali,
však úsměvná nebyla. V době tuhého
stalinismu totiž bylo v oblasti kolem
města Tajšet téměř 20 gulagů. Tisíce
lidí tu zemřelo a bylo pochováno

BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ

Sortiment tvořilo dětské oblečení,
obuv, hračky a další potřeby pro péči
o dítě. Z dámské sekce to pak byly
kabelky, obuv, doplňky a bižuterie.
Rukama
organizátorek
prošlo
bezmála 2 000 kusů zboží nabízeného
k prodeji, burzu navštívilo téměř
60 převážně přespolních nakupujících
a utržená částka činila celkově cca
16 tisíc korun.
Srovnáním s předchozími ročníky
nutno konstatovat, že zájem veřejnosti
upadá. Pořádat burzu tedy i do
budoucna?
Organizátorky může o to víc těšit

Zasedací místnost v budově místní
hasičské zbrojnice poskytla v pátek
6. března prostor pro uskutečnění
burzy jarního a letního dětského
oblečení. Novinkou poslední akce
byla i přidružená burza dámských bot,
kabelek a doplňků. Podobná událost
pod záštitou spolku JenTak Havlíčkova
Borová byla již čtvrtá v řadě a zhostilo
se jí 15 především místních maminek
a příznivkyň užitečné recyklace.

DUBEN 2020

zanechává smrt blízkého člověka.
Podle přednášejícího, J. Kreibicha, zpracovala
Jana Žáková / 322 /

v lesích v neoznačených hrobech.
Jedním z nich byl i československý
generál ruského původu a držitel Řádu
Bílého lva (28. října 1997 in memoriam)
Sergej
Nikolajevič
Vojcechovský,
právě on velel poslední etapě velkého
ledového pochodu. Vojcechovský
byl zatčen příslušníky NKVD v Praze
12. května 1945, odvlečen na Sibiř, kde
v roce 1951 zemřel.
Iniciátorkou jeho pomníku je
Gabriela Havlůjová. „Setkali jsme
se s místním profesorem historie
Evženem Selezněvem, který se věnuje

zamrzlý Bajkal trvalo více než čtrnáct hodin.

problematice gulagů. Bez jeho pomoci
by ani nebylo možné tohle místo (hrobu
- pozn. red.) nalézt, protože se nachází
uprostřed tajgy, 60 kilometrů od
města,“ řekla pro Seznam.cz. Havlůjová
byla do října roku 2016 ředitelkou
kladenské pobočky Svazu bojovníků za
svobodu, kvůli opakovaným kritikám
kontroverzního Jaroslava Vodičky byla
ze svazu vyloučena.
Hana Tonarová

výsledek sbírky, která se konala
souběžně s burzou v den prodeje.
Výdělek burzy, plynoucí obvykle na
provozní náklady, společně s příspěvky
dárců, činil částku 4 190 korun, a ta byla
následně rozdělena mezi dvě veřejné
sbírky
shromažďující
prostředky
na léčbu dvou dětí trpících spinální
svalovou atrofií (viz pribehmaxika.cz
a nadejeprooliho.cz).
Dík patří všem, kteří při akci jakkoliv
pomohli, všem dárcům a zároveň radě
městyse za prominutí platby pronájmu
hasičské zbrojnice.
Helena Nevolová
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
14. - 16. 4.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
2020
pozvánka str. 9
2. 5.
13:00
ČIŠTĚNÍ BOROVSKÉHO POTOKA,
2020
sobota
pozvánka str. 2
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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Vítáme nového občánka Havlíčkovy
Borové. Mareček Veselý se narodil
26. února 2020 mamince Ivetě. Doma
se z něj s tatínkem radují i dva starší
bráškové. Přejeme celé rodině hodně
zdraví a ať jim malý Mareček dělá
samou radost!

SVOZ POPELNIC

Od začátku dubna bude probíhat svoz odpadu (popelnice)
jednou za 14 dní, a to v liché týdny.

FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě
pro vás! Každý měsíc uveřejníme jednu
starou fotografii a máme nějakou
zvídavou otázku... Z došlých odpovědí
vylosujeme jednoho výherce, který
obdrží drobný dárek od úřadu městyse.
Fotografie fotbalistů byla zřejmě
pořízena těsně před 2. světovou válkou
na hřišti v Kopaninách. Na snímku
pravděpodobně jsou (zleva): 1. a 2.
bratři Ruda a Jan Cempírkovi (bydleli
dříve ve vejpalně a potom na Dolní
Obci čp. 214), 3. Dřevínek (učil se
u Musilů), 4. Václav Šmíd (narozen v čp.
124 v roce 1923, pak se přiženil v roce
1953 do čp. 128, tatínek paní Bencové),
5. Josef Šorf (čp. 145 - strýc paní
Ludmily Zvolánkové z čp. 187, kterou
s Annou Šorfovou vychovali), nejsme
si jisti osobami 6. pan Karas?, 7. pan

Nejedlý?, 8. pan Nejedlý(bratři?). Víme
ale, že je 9. Mirek Stránský (tatínek paní
Ivy Nejedlé), 10. Bohuslav Dobrovolný
z čp. 225 (tatínek paní Vykoukalové
a Beránkové). Pán č. 11 je opět nejistý,
možná bratr kluků Nejedlých (byli tři).
V pokleku s míčem František Andres
z čp. 44 (manželka Ema Hlaváčková
z Borové a žili v Karlových Varech).
Tentokrát nám odpovědi poskytlo
pět lidí, vylosován byl a knižní cenu
získává pan Starý.
Nyní
uveřejňujeme
poměrně
„mladou“ fotografii skupiny lidí na
borovském náměstí. Poznáte tam
někoho či dokonce - poznáte se tam?
Napište nám, kdo je na fotografii,
z jakého roku je a případně při jaké
příležitosti byla pořízena. Těšíme se na
vaše odpovědi do 20. dubna, a doručit
je můžete na úřad městyse nebo
pošlete na e-mailovou adresu redakcni.
rada.hb@gmail.com.
(red)

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna
Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB Municipální
konto
ČSOB Spořící účet
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

Zůstatek účtu
k 29. 2. 2020
3 011 498,89
272 718,40
897 230,92
21 104,45
2 584 169,49
1 106 446,00
1 720 150,00
9 613 318,15

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období únor - největší příjem
- daň z přidané hodnoty ve výši
820.834 Kč
Za období únor - největší výdaj stavební práce na ČOV a kanalizaci ve
výši 3.497.836,46 Kč

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2020
JE NUTNÉ si předem telefonicky do ambulance zavolat, ověřit aktuální stav
a OBJEDNAT SE na konkrétní čas! Vstup do čekárny JEDNOTLIVĚ!

4. - 5. 4. 2020
10. - 13. 4. 2020
18. - 19. 4. 2020
25. - 26. 4. 2020
1. - 3.5. 2020

Horáková Irena, Kalinovo náb. 605, Havl. Brod, tel.: 569 434 445
Drbohlavová Oldřiška, Rozkošská 2332, Havlíčkův Brod, tel.: 569 478 360
Kříž Ladislav, Plovárenská 482, Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 104
Pullmann Josef, Česká Bělá, tel.: 603 989 746
Ander Josef, T.G.M. 326, Chotěboř, tel.: 569 623 980

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

Děvčata si o pracovní výchově pochutnávala na tiramisu. Foto: ZŠ

Hippies ovládlo školní tělocvičnu při netradiční vybíjené. Foto: ZŠ

Program primární prevence v šestém ročníku. Foto: ZŠ

Deváťáci pekli koblížky na masopustní sportovní turnaj. Foto: ZŠ

Ježečci si hráli na řemesla. Foto: MŠ

Předškoláci kreslí první obrázky s jarní tematikou. Foto: MŠ

Třída předškoláků navštívila galerii v Havlíčkově Brodě - animační program Děvčata ze třídy Broučků by nejraději byla kuchařkami nebo
POTVORY a POTVŮRKY k výstavě obrazů Aloise Boháče. Foto: MŠ
lékařkami. Foto: MŠ
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OBRAZEM

Helena Rovná, majitelka Českého lva za kostymní návrhy, má kořeny v Poslední akcí před vyhlášením nouzového stavu byla přednáška o
Havlíčkově Borové. Více na str. 11. Foto: archiv Heleny Rovné
Boženě Němcové. Více na str. 12. Foto: Hana Tonarová

V březnu byl konečně předán nový pomocník do lesa - manipulátor Ve sklepích pod úřadem městyse vznikly dva nové sklady a dílna. Více
Manitou. Foto: Přemysl Tonar
na str. 11. Foto: Přemysl Tonar

Havlíčkova Borová zemědělská a.s. také dostala várku roušek od šikovných Večer se roušky počítaly, třídily a připravovaly na ranní rozvoz na
švadlenek. Foto: Eva Jiroušková
řadu míst po obci i okolí. Foto: Přemysl Tonar

Další místo, kam jsme roušky dovezli, patřilo Sociálním službám města Roušky pochopitelně museli nasadit všichni pracovníci úřadu,
Havlíčkův Brod - Domov pro seniory Reynkova. Foto: Přemysl Tonar
starostu nevyjímaje. Foto: Jana Pavlasová
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