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Nádherné kulatiny - rovných 100 let - oslavila paní Blanka Sajfertová. Šarmantní dáma se skvělým
vystupováním pamatuje zavření vysokých škol nacisty, komunistický převrat, sovětské tanky
v ulicích i sametovou revoluci. Je stále ve skvělé kondici, nedávno přispěla do nové knihy
o Karlu Havlíčkovi a neustále nasává nové znalosti a informace. Foto: Jakub Janáček

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Tento měsíc nás čeká výročí 200 let
od narození Karla Havlíčka. Jako osoba
byl na svoji dobu skutečný „úkaz“.
Jeho odkaz se dá shrnout do dvou
barev a dvou slov. ČERVENA a BÍLÁ –
POCTIVOST a SÍLA.

Vzhledem k tomu, že letos máme
parlamentní volby a my, prostý lid, si
budeme po čtyřech letech opět volit
nové poslance, přál bych si, aby hlasy
dostali jen ti, kteří se řídí tímto heslem.
Osobně bych ještě přidal slušnost,
protože ta se z naší vládnoucí garnitury
vytratila.
Pro každého z nás je potřebné,
abychom kolem sebe měli ty správné
vzory, které by nás inspirovaly.

Jeden takový je přímo v Borové. Jde
o paní Blanku Sajfertovou, která v září
oslavila neuvěřitelných 100 let. Když
posloucháte její vyprávění, kolik režimů
zažila a co všechno prožila, tak mě právě
napadají slova - poctivost, síla, slušnost
a nezdolný životní optimismus. Přeji
jí pevné zdraví a věřím, že nám bude
ještě dlouho vzorem.
...pokračování na str. 3
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OBRAZEM

Obecní i spolkové prapory v nádherných provedeních tvořily čelo
slavnostního průvodu. Foto: Linda Burianová

Kapesníček vyrobený pravděpodobně přímo v Borové místními
tkalci u příležitosti oslav KHB v roce 1896. Nalezen byl v depozitáři
havlíčkobrodského Muzea Vysočiny. Více na str. 12. Pokud byste měli
bližší informace o tkaní pamětních ručníků, osušek a dalších textílií
s motivy KHB v Borové, dejte nám prosím vědět. Foto: Eva Fikarová

Oslavy KHB v Mačkově na Strakonicku navštívil starosta Přemysl Tonar.
Více na str. 5. Foto: archiv Františka Sáčka

Hned dva štáby se pohybovaly při oslavách obcí. Vladimír Kunc
natáčel video pro městys, které bude lidem brzy k dispozici. Režisérka
Všechny spolky v obci se zapojily do průvodu a většina z nich i ve svých Matějková (na snímku vpravo) připravuje dokument, který bude zřejmě
slavnostních stejnokrojích. Foto: Linda Burianová
v televizi možná už 31. 10. Foto: Linda Burianová

V průvodu i na jevišti byli při oslavách i Spejbl a Hurvínek. Proč? Dočtete Oceněny byly i děti, které přispěly svými kresbami do nové knihy textů
se na str. 5. Foto: Linda Burianová
o Havlíčkovi. Foto: Linda Burianová
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...pokračování ze str. 1

OSLAVY MAČKOV

Třetí zářijovou sobotu jsem měl
čest zúčastnit se oslav obce Mačkov.
Ač jsem to dříve nevěděl, tak již v roce
1906 byl na vršku jménem Hůrka
položen základní kámen pro stavbu
pomníku Karla Havlíčka Borovského.
Bohužel ke stavbě nakonec nedošlo
a trvalo více než sto let, kdy byl pomník
dostavěn do dnešní podoby. Z mého
pohledu je skvělé to, že i po tak dlouhé
době jsou myšlenky a odkaz našeho
Karla Havlíčka ve společnosti živé a lidé
na něho vzpomínají i jinde po republice,
tady konkrétně v okrese Strakonice.

NOVOSTAVBA ŠKOLKY

Na stavbě nové školky se nadále
intenzivně pracuje. Máme vyzděné
přízemí a na řadu přijdou stropy.
V průběhu října a listopadu se bude
souběžně pracovat na venkovních
kanalizacích, přípojkách a teplovodu.
V plánu je dostat celou stavbu pod
střešní krytinu, ale bude velmi záležet
na klimatických podmínkách.

KANALIZACE A ČOV

hlavní stoky jsou položeny. Nyní
nás čeká úklid po stavbě a náročné
celoplošné opravy komunikací, které
budou probíhat do konce října. Obecní
zaměstnanci pracují na výměně
vodovodních uzávěrů. Jsou i dny, kdy
se nám podaří udělat pět uzávěrů
s vykopáním, osazením a zpětným
zahutněním výkopku.
Bohužel daň za takovéto výkony
je, že nám ostatní práce stojí. Věřím,
že v průběhu listopadu se nám podaří
rozsvítit veřejné osvětlení tam, kde
jsou postaveny nové sloupy, uklidit
pozůstatky po stavbě a věnovat se
i našim osadám.

KANALIZACE PERŠÍKOV

První návrh situačního plánu pro
získání územního povolení na tuto
stavbu jsme doladili. Projekt se nyní
připravuje do „mašliček“ a bude
podán na dotčené úřady k projednání.
Zásadnější bude stupeň projektu pro
stavební povolení a realizační projekt.
Tam se už bude řešit přesné polohopisné
a výškopisné místo napojení vašich
obydlí. Na projekční činnost se snažíme
získat dotaci od Kraje Vysočina.

Stavba je v úplném závěru a všechny

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

PODĚKOVÁNÍ

Vážení
spoluobčané,
opravy
komunikací v naší obci vrcholí. Několik
ulic má již nový povrch hotový a další
jsou na pokládku povrchu připravovány.
Bylo osazeno několik stovek metrů
obrubníků a další budou osazeny
v nejbližší době. Děkuji všem, kteří
situaci sledují a dbají na hladký průběh
stavebních prací.
Zvláštní poděkování patří obecním
zaměstnancům, kteří jsou v posledním
půlroce pod extrémním tlakem.
Pokládka nových povrchů s sebou nese

Přemysl Tonar
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BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna

Zůstatek účtu k
31. 8. 2021
8 698 821,57

Fond rozvoje
bydlení ČS

356 841,35

ČSOB Municipální
konto

100 033,10

ČSOB Spořící účet

21 110,84

ÚČET hasiči

25 339,93

ČNB Účet dotace

520 330,27

Fond vodovody

2 136 446,00

Fond kanalizace

2 960 150,00

CELKEM

14 819 073,06

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období srpen - největší příjem - ve
výši 928.320,- Kč daň z přidané hodnoty.
Za období srpen - největší výdaj
- za stavební práce na ČOV ve výši
4.000.873,30 Kč.

celou řadu činností, které je potřeba
udělat předem. Naši zaměstnanci
mění desítky vodovodních přípojek za
nové, pokládají chráničky pro veřejné
osvětlení a staví sloupy veřejného
osvětlení. Dále řeší havárie vodovodu
vzniklé při výkopových pracích na
kanalizaci a nově mají na starosti
i údržbu čistírny odpadních vod. Všechny
tyto činnosti probíhají při běžném
chodu obce. Zaměstnanci mnohdy
končí pozdě večer a únava je na nich
více než patrná. Děkuji jim za nasazení,
se kterým pracují na zvelebení obce,
a věřím, že se z tohoto vražedného
tempa postupně vrátíme do normálu.

že jsem mohl patřit mezi početné
gratulanty, kteří popřáli paní Blance
Sajfertové k jejímu jubileu. Byl jsem
velmi
mile překvapen vitalitou
a životním optimismem naší nejstarší
občanky. Paní Sajfertová ve svých sto
letech čte bez brýlí a stále si udržuje
všeobecný přehled o dění. Její vyprávění
a život jsou živou pamětí národa
skládající se z mnoha významných
událostí. Říká se, že stáří s sebou
nese moudrost. U paní Sajfertové je
toto tvrzení naplněno beze zbytku.
Poděkování patří paní Jolaně, dceři paní
Sajfertové, která se o maminku vzorně
stará. Přeji paní Sajfertové stálé zdraví
a děkuji, že jsem mohl být u toho.

Koncem září se mi dostalo té cti,

Ing. Josef Nevole

PŘÁNÍ

SETKÁNÍ OSLAVENCŮ
Do příjemného prostředí borovského muzea zveme na začátek října všechny oslavence, kteří v uplynulých měsících
a dnech oslavili svá životní jubilea a dosud jim zástupci obce nestihli přijít popřát. Zvolili jsme tuto formu jejich oslavy
z řady důvodů – jednak nebudou muset na starostu a místostarostu čekat lidé doma, nic chystat, ani uklízet, jednak budou oni pohoštěni a obslouženi, takže budou mít vše bez práce a starostí. Dále budou mít šanci potkat se s dalšími oslavenci a pohovořit si s nimi, a zároveň jim bude k dispozici starosta i místostarosta, kterých se budou moci na cokoli zeptat.
K velkému zdržení při docházení za oslavenci v uplynulém roce došlo především proto, že od října do května bylo riskantní starší spoluobčany navštěvovat kvůli riziku přenosu covidu. Jenže v okamžiku, když už by to možné bylo, jsme měli
v obci rozjetých tolik akcí, u nichž bylo potřeba, aby se vedení pohybovalo, dohlíželo a operativně zasahovalo, že nebylo
reálné více než šest desítek oslavenců jednotlivě obejít. Mohli jsme zvolit formu obcházení oslavenců zastupiteli, ale
nejsme si jisti, zda by to z časových důvodů nedopadlo podobně. V muzeu pro oslavence navíc můžeme mít připravený
i krátký program, promítání a podobně, což by u jednotlivce doma možné nebylo.
Hana Tonarová, kulturní komise
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 9. 9. 2021

Omluveni: Ladislav Hájek, Michaela Chlubnová, DiS., Ing.
Josef Nevole, Ing. Karel Tonar, Bc. Hana Tonarová

ZM schválilo ověřovatele zápisu. 10-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-2
(Benc, Burian)
ZM schválilo program jednání. 10-0-0
Přejmenování ulice Polní
Starosta informoval o přijetí petice od majitelů nemovitostí
z ul. Polní u vodárny. Nesouhlasí s přejmenováním na
ulici U Vodárny. Nelíbil se jim čas informativní obchůzky
zástupců úřadu a argumentovali tím, že lokalita měla být
přejmenována ještě před tím, než se lidé nastěhovali.
Starosta vysvětlil, že jde o dluh minulého zastupitelstva.
Městys má povinnost zajistit, aby se ulice jmenovaly různě.
Majetková komise předložila přítomným hostům svá zjištění
a možné varianty, se kterými pracovala. Tato ulice v blízkosti
vodárny na původní ulici Polní nenavazuje, je oddělena ulicí
Horní obec, proto navrhuje její přejmenování, neboť nelze
v městysi mít pojmenovány dvě různé ulice stejným názvem.
Starosta sdělil i své obavy v případě nutnosti zásahu RZS
(Rychlé zdravotnické služby) v této ulici, neboť je označení
této ulice názvem Polní pro neznalé matoucí.
V 19.15 dorazil Ladislav Hájek. V 19.55 přišel Ing. Josef
Nevole. Ve 20.10 přišla Bc. Hana Tonarová, odešel Milan
Štefáček.
ZM schválilo záměr zřízení věcného břemene: „Suky, úprava
DS NN sm. hájenka“. Jde o demontáž stávajícího vedení NN
a instalaci nového zemního. 11-0-0
Starosta informoval o možnosti použití čipů při odevzdávání
odpadů do sběrného dvora. Občané s trvalým pobytem by
měli jeden čip na rodinu a měli by možnost zdarma uložit

odpad ve sběrném dvoře. Obyvatelé okolních obcí by také
mohli odevzdat odpad, ale za úplatu. Otázkou jsou chalupáři,
v poplatku za komunální odpad by byl zahrnut pouze odpad
uložený v popelnici u nemovitosti.
Novostavba MŠ
ZM schválilo uzavření Dodatku č 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
9. 4. 2021 se zhotovitelem PWB stavby s.r.o., IČO 01434837,
Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, jehož
předmětem je navýšení ceny díla o 917.735,48 korun bez
DPH. 12-0-0.
Součástí dodatku je změnový list č. 2, který řeší změny
v projektovaných oknech a dveřích. Výpis otvorů neodpovídal,
druhy oken a dveří nejsou v souladu s platnými normami.
Výstavba je zpožděná, mělo být prostavěno cca 4,8 milionu,
zatím je to pouze milion.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 11. Jedná se o fakturu za
zemní práce na Obnově vodovodu v ul. Rybízovna (787.485,
75 korun), fakturu za stavební práce na MŠ (391.679,
46 korun), dále se jedná o příjmy z pronájmu pozemku – LDO
ve výši 585.000 korun. Změna stavu na bankovních účtech je
594.165,21 korun. 12-0-0
Různé:
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o bezúplatném
převodu vlastnického práva k mostku v Peršíkově, kterou
připravil Úřad pro zastupování ve věci majetku státu. Jedná
se o par. č. 9395/11, k. ú. Peršíkov.
Místostarosta poděkoval všem, kteří se zasloužili o pořádání
oslav k výročí narození K.H.B. - a to především Bc. Jakubovi
Janáčkovi, Mgr. Martině Brychtové a Bc. Haně Tonarové, také
za vhodný výběr hostů. Poděkoval za činnost také spolkům
a kladně zhodnotil objednaný catering.
Dotaz Ing. Karla Šmída na majitele trvale odstaveného
automobilu na parkovišti blízkosti ZŠ, neboť je zde neustálý
nedostatek volných parkovacích míst při vyzvedávání dětí
ze školy. Starosta přislíbil, že majitele automobilu v této věci
osloví.
Mgr. Jana Žáková se dotázala na pracovní dobu dětské lékařky.
Zapisovatelka odpověděla, že MUDr. Fišerová dojíždí do
ordinace v Havlíčkově Borové momentálně pouze v pondělí.
Ing. Karel Šmíd, Michal Pavlas a Jiří Geist za majetkovou
komisi informovali o proběhlém jednání s Mgr. Otto H.
o snížení obrubníků pro parkovací stání na jeho pozemku.
Michal Pavlas s Ing. Karlem Šmídem zastávají názor, že by mu
měly být vybudovány snížené obrubníky u vjezdu do garáží
a dále na přilehlém pozemku k nemovitosti v délce 8 m.
Starosta informoval o zahájení pozemkových úprav v k. ú.
Peršíkov a Železné Horky v následujícím roce. Uvedl, že se
naskýtá možnost naprojektovat nové komunikace (musí být
zde vůle majitelů pozemků v jednotlivých k. ú.).
ZM schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku č. j. UZSVM/HHB/3191/2021- HHBM
s Úřadem pro zastupování ve věci majetkových,
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2. 12-0-0
Příští jednání zastupitelstva se předpokládá ve čtvrtek
14. října od 19 hodin.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE
30. 8. 2021

Omluven Ing. Karel Tonar

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2021. 4-0-0
RM schvaluje Smlouvu č. 03782011 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky. Podpora
ve výši 238.500 korun je určena na akci „Havlíčkova Borová –
posilový vodní zdroj“. 4-0-0
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RM schvaluje dokumentaci skutečného provedení stavby Stávající RD - Havlíčkova Borová čp. 44, kterou vypracovali
Ing. Marie Sošková a Ing. Václav Lorenc, investor: Mohamed
I. H. M. M. z Nymburka. 4-0-0
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku par. č. 3120/37
v k. ú. Havlíčkova Borová, jeho vydláždění zámkovou dlažbou
včetně nového oplocení, žadatel Mohamed I. H. M. M.
z Nymburka. 4-0-0

ŘÍJEN 2021

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 29. 9.
2021 v sídle městyse.
RM bere na vědomí oznámení manželů P. z Peršíkova o hrozbě
sesutí kamenů ze zpevněných břehů potoka protékající
v blízkosti jejich nemovitosti v Peršíkově, u které hrozí
poškození a prosí o opravu či jiné řešení, které by předešlo
vzniku dalších škod.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 13. 9. 2021

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2021. 5-0-0
RM schvaluje Jiřímu Kostkovi, IČO 76001725, Mlýnská 4054,
580 01 Havlíčkův Brod, Souhlasné prohlášení k umístění
energetického zařízení na sousedním pozemku ke stavbě:
„IV-12-2022292 – Havlíčkova Borová, Peršíkov, parcela
st. 46 – přípojka knn“. V rámci stavby bude vybudováno
nové kabelové vedení pro napájení objektu na parcele

č. 420 v Peršíkově, dále na sousední nemovitosti bude osazen
nový sloup vdnn a osazena pojistková skříň SS200 do pilíře
elektro, který bude stát na hranici pozemku par. č. 252/7 v k.
ú. Peršíkov. 5-0-0
RM schvaluje stavbu bazénu o rozměrech 6 m x 4 m na
pozemku par. č. 76/60 v k. ú. Havlíčkova Borová dle žádosti
Pavla H. z Havlíčkovy Borové. 5-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 16. 9. 2021

RM schvaluje žádost manželů Mgr. Otto a Mgr. Evy H. z Havlíčkovy Borové o zřízení vjezdu a parkovacích stání před nemovitostí
žadatelů. 5-0-0
(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)

MAČKOV SLAVÍ S NÁMI

Mačkov
je
nevelká
obec spojené se setkáním rodáků a oslavou
v Jihočeském kraji, okres Strakonice. Má 110 let od založení místního SDH.
asi tři stovky obyvatel. Nad Mačkovem, Zúčastnil se i pochodu k pomníku KHB
na kopci Hůrka ve výšce 474 m. n. m. na Hůrku.
však stojí pomník na památku „našeho“ Proč byl na oslavách Spejbl a Hurvínek?
Karla Havlíčka Borovského. Základní
S Jednotou KHB ze Strakonic přijeli
kámen k pomníku byl usazen už v roce i dva dřevění hosté – Spejbl a Hurvínek
1906 a posvěcen vodou z Brixenu. Pak se svými vodiči. Proč? Jejich autor Josef
ale vzhledem k různým peripetiím Skupa se narodil 16. ledna 1892 ve
a společenským změnám nebyla síla Strakonicích. Byl velkým obdivovatelem
pomník zbudovat. Přesto se u něj Karla Havlíčka a v roce 1903 namaloval
konaly různé slavnosti, vlastenecké jeho portrét. „My jako Havlíčkovci
tábory lidu a podobně. Postupně však každý rok chodíme k jeho rodnému
upadal v zapomnění, kopec zarostl domu. Skupa dovedl mluvit k prostému
a byl mimo hlavní stezky tak trochu lidu a prostřednictvím Spejbla
zakletý. K životu ho probudila starostka a Hurvínka ukazoval na lidské hlouposti
Mačkova Hana Míková spolu s Jednotou – místo šavel, jak říká i Borovský
Karla Havlíčka Borovského ze Strakonic Havel!“ Vysvětlil za Jednotu její jednatel
v čele s Františkem Sáčkem a v roce František Sáček.
2017 byl pomník po
více než 110 letech
odhalen.
S t a r o s t k a
Mačkova
Hana
Míková i s delegací
členů
Jednoty
KHB ze Strakonic
a členů Dělnické
besedy
Havlíček
z Řevnice se účastnili
Havlíčkovských oslav
u nás začátkem září.
O dva týdny později
oplatil tuto návštěvu
starosta Havlíčkovy
Borové
Přemysl
Tonar, když vyrazil na
Havlíčkovy oslavy do
Mačkova, které byly Strážník Jan Krejčí byl při zatýkání Karla Havlíčka před deportací
do Brixenu. Vypátral ho František Sáček, z jehož archivu fotka pochází.

Víte, že?
Poblíž Strakonic leží městys
Štěkeň. A právě tam se v roce 1829
narodil druhý četník, který v prosinci
1851 deportoval do Brixenu Havlíčka.
Jmenoval se Jan Krejčí. V roce 1851
přešel od vojska k četnictvu a byl
přidělen do Německého Brodu. První
a známější byl díky Havlíčkově zmínce
v Tyrolských elegiích komisař Dedera,
třetím člověkem u zatčení byl okresní
hejtman baron Ferdinand Voith von
Sterbetz. Podle novinové zprávičky se
prý Jan Krejčí na tklivé události dobře
pamatoval a vypravoval, že manželka
Havlíčka Julie ani čtvrt roku po jeho
zatčení nevěděla, kde Havlíček je.
Je zajímavé, že Jan Krejčí podle svého
vyprávění s Havlíčkem před deportací
mnohokrát seděl v hospodě a povídali
si o dění ve společnosti: „My četníci
jsme věděli o každém hnutí v okolí
a leccos slyšeli při pochůzkách, co pana
Havlíčka zajímalo. Lokálních časopisů
tehdá ještě nebylo, a zprávy z kraje do
kraje, z místa do místa putovaly ústním
podáním, o což jsme se nemalou
měrou přičiňovali. Pan Havlíček toho
mnoho nenamluvil – více poslouchal.
Byl to člověk velmi milý, dobrého srdce
a s námi hovořil jako s bratry…“
Jan Krejčí strávil v Německém
Brodě dva roky a Havlíčka zatýkal
jako dvaadvacetiletý mladík. Pak byl
přeložen do Litomyšle, kde prožil
nejdelší část své četnické služby.
Pochován je ve Štěkni.
Za informace a fotografii děkujeme
panu Františku Sáčkovi.
Hana Tonarová
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OSLAVY VÝROČÍ KARLA HAVLÍČKA OČIMA TĚCH, KTEŘÍ
MAJÍ CO ŘÍCT ANEB S JAKÝMI POCITY ODJÍŽDĚLI

VÝZNAMNÉ HOSTY JSME PO OSLAVÁCH POŽÁDALI O ZHODNOCENÍ A PÁR SLOV PRO BOROVSKÉ

Mile nás překvapilo, kolik vzácných
a milých hostů se k nám na
Havlíčkovské oslavy vypravilo. Byli
to především autoři textů, které
jsme použili do zbrusu nové knihy
o Havlíčkovi. Po skončení oslav jsme je
obeslali s prosbou, aby nám napsali,
s jakými pocity od nás odjížděli...
Byl jsem velmi potěšen z pozitivního
přístupu lidí. Nemám přitom na
mysli pouze velmi pečlivou a kvalitní
organizaci výročí Karla Havlíčka
Borovského, nýbrž také zájem a
celkovou velmi příjemnou až okouzlující
atmosféru. Pan předseda Petr Pithart
byl doslova nadšený z průvodu,
několikrát během našeho
rozhovoru se k tomu vracel.
Ta síla občanské společnosti
na mě v Havlíčkově Borové
zkrátka dýchla velmi silně a
byl to dech velmi příjemný.
Za to vám všem patří velké
poděkování. Vůbec se mi
nechtělo odjet.
Mějte se pěkně a držte se!
A moc děkuji za všechno!

z našeho setkání ráda, jakož i já byl rád!
Mohla pamatovat návštěvu u vás TGM
i Edvarda Beneše! To už jsou pomalu ty
„Velké dějiny“!
Díky za všechno!
Petr Pithart, bývalý předseda Senátu PČR

Velké poděkování a uznání adresuji
i touto cestou všem, kteří se
v Havlíčkově Borové podíleli na
přípravách a následné realizaci oslav
200. výročí narození Karla Havlíčka
Borovského. Životní příběh, který
je spojen s výraznou osobou české
žurnalistiky, satiry a literární kritiky, je
sice uzavřen, ale srozumitelný a lidsky

Jsem také rád, že jsem se mohl po
letech zase potkat se známými,
zvlášť s bývalým předsedou Senátu
PČR Petrem Pithartem, s nímž jsem
v minulosti spolupracoval jak v době
jeho senátorování v regionu, tak
později při vydávání knihy americké
historičky Mary Heimann. Znovu jsme
se domluvili na tom, že navštíví příští
ročník letní žurnalistické školy v Brodě
a bude hovořit o svých zkušenostech
z doby rozdělování Československa.
Pokud mu bude zdraví sloužit, rád by
se zúčastnil také plánované konference
na zámku v Malči ke stému výročí
narození historika Josefa
Kalvody, rodáka z Malče
a
absolventa
chotěbořského gymnázia,
na jaře roku 2023.
Milan Pilař, zakladatel Letní
žurnalistické školy

Hrníček z Havlíčkovy
Borové
V sobotu 4. září
jsem
prožila
krásné
a po několika chladných
Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR
dnech letní a slunečné
odpoledne. Bylo součástí
Vážená paní Tonarová!
oslav
nejznámějšího
Byl jsem moc rád, že jste mě
borovského rodáka –
pozvali na slavnost a že jsem ji
Karel Havlíček Borovský
skoro celou zvládl - také díky
se v této krásné vesnici
vaší starostlivé péči. Dodatečně
narodil před 200 lety,
jsem se z vašich novin dozvěděl
31. října 1821. Líbilo se
(ze vzpomínky vašeho krajana
mi tu všechno: milí lidé,
Prokopa Tomka, dnes mého
zorganizovaný
kolegy v Etické komisi ČR), totiž Petr Pithart ve svém mailu po skončení oslav zmiňuje příjemné setkání skvěle
jak vypadaly oslavy KHB v roce s naší borovskou oslavenkyní, právě stoletou paní Blankou Sajfertovou. program, chytré projevy
Petra Pitharta, Miloše
1989 a v letech předcházejích. Že Foto: Linda Burianová
Vystrčila a dalších, kniha
to byly přímo manévry StB! Nic
Borovský Havle, jsme slepí
takového – kromě rockových koncertů
- se v tehdejší normalizované české spravedlivý a moudrý odkaz jeho díla nástrojové času..., výstava... všechno.
Ale největší radost mi udělaly
společnosti nedělo! A to tomu všemu i díky Vašim aktivitám přetrvává.
Byl jsem, byť jen na malý okamžik, dvě zdánlivé maličkosti. Tou první
ještě na venkově! Byli jste věrní svému
Havlíčkovi v tom nejdůležitějším: rád součástí oslav, které jste hrdě byly tři růže, které něčí pečlivé ruce
v občanské statečnosti! To je důkaz, a s obrovským nadšením dlouhé svázaly kouskem trikolóry. Ale nejde
jakou roli mohou mít v utváření měsíce připravovali. A stejně jako T. G. jen o svázání, někdo musel tenhle
„osobnosti“ obce, ve vašem případě Masaryk rád přebíral a citoval některé milý a vtipný detail vymyslet. Možná
městyse, tradice, když je vezmou za své Havlíčkovy slogany, i já si dovolím jednu ještě větší radost mi udělal hrníček
jeho myšlenku sdílet:
s obrázkem Havlíčkova rodného domu.
konkrétní lidé!
„Když milovat, tak milovat celou duší, Hrneček má ideální velikost přesně
A to všechno začíná už v roce 1862,
kdy byla Borová místem největšího celým srdcem, jen nic polovičatého.“ na moji dávku kávy, dobře se drží –
politického shromáždění u nás do (KHB, O lásce, O milování, O duši, a vždycky, když se z něj napiju, si na to
krásné slunečné odpoledne vzpomenu.
té doby, myslím vůbec v moderních O srdci)
S poděkováním Vítězslav Schrek,
českých politických dějinách do té
Markéta Hejkalová, ředitelka Podzimního
hejtman Kraje Vysočina
doby! Po letech mrtvolného ticha...
knižního veletrhu
Někdo musel začít – a byli to tenkrát
Byť jsem byl na oslavách v Borové
Na Havlíčkovské slavnosti u vás
vaši předkové! A trvá to dodnes!
jen krátce, musím říct, že mě jejich
v
Borové
se nedá jen tak zapomenout.
Měl jsem z celé slavnosti dojem, celkový rozsah velmi zaujal. Musím
že kdyby byla tak občansky živá jako pořadatelům složit velkou poklonu. Vlastně jsem si to neuměl představit.
Havlíčkova Borová celá naše republika, Zvlášť záměr vydaní knihy, která Nečekal jsem, že se ještě dnes někde
měli bychom o hodně starostí méně.
promlouvá k současným čtenářům, ve volném čase sejdou místní a nacvičí
A dodatečná gratulace paní je chvályhodný, protože ukazuje divadlo, připraví výstavu, průvod,
Sajfertové, která mě poznala a byla Havlíčka
v
mnoha
podobách. sezvou hosty, vydají knížku, položí
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věnce, posedí a pohovoří, budou si
tak blízko. A když to vše je díky Karlu
Havlíčkovi Borovskému, o to je to ještě
zajímavější. Svým studentům se snažím
jej oživovat, co jen to jde, ale stejně
mám často dojem, že se nám vzdaluje.
Že očí, které nezasvítí, když se jeho
jméno vysloví, je už dost. A že přibývá
i těch, které se nezastydí, že zrovna na
něj zapomněly. Netuší, nevědí. Proto
jsem rád, že u vás v Borové tomu tak
není. A dokud se dovedou sejít lidé,
kteří vědí, proč je dobré pamatovat,
není to marné. Díky za tu naději.
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senátního
obvodu
a moc se těším na
další návštěvu.

Jan Tecl, starosta
Havlíčkova Brodu
a senátor

Bylo mi velkou
ctí se účastnit křtu
knihy
„Borovský
Havle, jsme slepí
nástrojové
času
(i po 200 letech)?“
a
celých
oslav
v Havlíčkově Borové.
Martin Groman, Chtěl bych vyjádřit
Společnost Ferdinanda Peroutky poděkování
paní
ředitelce školy Mgr.
Ahoj, Martino.
oslavy bez Havlíčka? Nelze. Zahrál jej Martin Antl
Po rozhovoru s tebou (zjištění, že Martině Brychtové Havlíčkovy
z Oudoleně. Foto: Linda Burianová
a
Mgr.
Jiřímu
mám být ve VIP sekci a někde na podiu)
městech i obcích konají připomínkové
jsem se do Borové netěšil. Původní plán Němcovi z Národního
si oslavy užít někde v rohu u stánku informačního a poradenského střediska akce u příležitosti 200. výročí narození
pro kulturu v Praze za pozvání a péči, Karla Havlíčka Borovského, jehož
s párkem v rohlíku vzal za své.
odkaz je u nás stále živý. Při tom jsem
Nemám rád oficiality a představa kterou mi během oslav věnovali.
Potěšilo mě setkání s ostatními vzpomínal na své působení v Chicagu
setkání s tolika lidmi různého stupně
společenského významu mě vnitřně autory článků v knize, včetně předsedy v USA jako český konzul a zástupce
děsila. V sobotním odpoledni jsem Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila generálního konzula do konce července
ale k velkému překvapení zjistil, a jeho předchůdce a též mého 2021.
Krajanské oslavy na americkém
v jaké atmosféře jsem se ocitl. Vše bylo bývalého učitele na Právnické fakultě
přirozené, uvolněné a přátelské (jinými Univerzity Karlovy v Praze Petra Středozápadě probíhají podobně:
slovy stres organizátorů, sousedské Pitharta, dále s milými občany Městyse průvody v krojích a s vlajkami spolků
spory a klepy mne míjely). Člověk si Havlíčkova Borová, jakož i s některými za doprovodu tradiční české dechové
ukázky
lidových
tanců
odkroutil výstup na podiu a pak si mými příbuznými a známými z České hudby,
i koncerty populární hudby, dobré jídlo
vesele popovídal se spoustou lidí, republiky, které jsem na oslavy pozval.
Velmi se mi také líbila nová a pití, katolická mše v českém jazyce
místních i přišedších, které rád viděl.
výstava
v rodném domě Karla a přátelská atmosféra. Doufám, že
Už se těším, jak dám podklady
a fotky oslav do sbírek pro paměť Havlíčka Borovského mapující historii se kolegům z Generálního konzulátu
představitelům
krajanských
budoucím generacím. Rok 2021 se Havlíčkových oslav, včetně dopisu a
v tradici Havlíčkovských oslav bude Česko-americké národní rady z Chicaga spolků podaří uspořádat podobnou
z r. 1911. Děkuji Ondřeji Neubauerovi, připomínkovou akci u pomníku Karla
vyjímat na předních místech.
spoluautoru výstavy, za zajímavý Havlíčka Borovského v Chicagu na
Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny v
Havlíčkově Brodě výklad.
břehu Michiganského jezera, od jehož
Účast na oslavách jsem spojil odhalení původně na jiném místě –
Oslavy dvoustého výročí narození i s návštěvou dalších míst na Vysočině, v Douglasově parku – letos uplyne již
Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově které mám ve svém srdci z dětství 110 let a jehož kopie od sochaře Josefa
Borové jsem si moc užil. Atmosféra a dospívání a kde jsem z důvodu Strachovského se nachází i v Havlíčkově
oslav byla velmi příjemná a vyzdvihnout mého
dlouhodobého
působení Borové.
musím i perfektní organizaci. Do Borové v české diplomacii v zahraničí již dlouho
Rovněž doufám, že se podaří navázat
opravdu rád jezdím, protože tu vždy nebyl. Zastavil jsem se ve Světlé nad kontakt mezi žáky Základní školy
potkávám milé lidi a nejinak tomu bylo Sázavou, kde jsem několik let vyrůstal Havlíčkova Borová, kteří namalovali
i při mé poslední návštěvě. Jsem rád, u mé babičky, lékárnice RNDr. Emilie krásné obrázky do knihy, s dětmi, které
že Havlíčkova Borová je součástí mého Novákové, a absolvoval zde gymnázium. chodí v sobotu na výuku češtiny do
Dále v Havlíčkově České školy T. G. Masaryka v Ciceru na
Brodě, kde jsem chodil předměstí Chicaga. Až pojedu za mou
do tanečních (dosud sestrou Libuší Kubištovou do Itálie, kde
tančím rád, jak jsem dlouhodobě žije a pracuje, musím se
i v Havlíčkově Borové také znovu podívat do Brixenu.
ukázal) a dělal zkoušky
Jan Kubišta, bývalý konzul v Chicagu
z řízení motorových
vozidel, v Humpolci, Milé Borovačky a milí Borováci,
velmi mě potěšilo pozvání k vám
kde jsem vlastnil do
do
Havlíčkovy
Borové na oslavy 200 let
nedávna nemovitosti
a
měl
příbuzné, od narození Karla Havlíčka. Moc se mi
v Přibyslavi, kde jsem líbilo zapojení obce, spolků, dětí, široké
navázal
přerušený veřejnosti. Obdivuji vydání publikace
kontakt
s
jednou o Havlíčkovi, do které přispěla celá řada
příbuznou z dětství, osob, historiků a osobností veřejného
a v Chotěboři a na života - jedním slovem úžasné. V rodném
domku Karla Havlíčka Borovského byla
zámku Maleč.
Bylo potěšující vidět, také otevřena nová výstava, při níž měli
Odhadem prošla za víkend náměstím více než tisícovka lidí. Foto:
Linda Burianová
že se ve všech těchto
...pokračování na str. 8
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úvodní slovo pánové z Muzea Vysočiny
Havlíčkův Brod Michal Kamp a Ondřej
Neubauer.
Návštěvníci
oslav
si
mohli
zakoupit různé předměty s motivem
KHB, koupili jsme si s manželem mimo
jiné půllitr s portrétem Karla Havlíčka,
poputuje jako dárek do Brixenu.
V červenci jsem sledovala akci běžecké
štafety Brixen - Havlíčkova Borová
s názvem „Karle, pojď dom.“ Tento
štafetový běh se líbil i Brixenským, vše
bylo zdokumentováno a v několika
novinách byly články s fotografií –
přijetí na radnici v Brixenu.
Průběh těchto oslav byl velmi
důstojný a ze všech stran na mě dýchla
přátelská atmosféra.
Jana Fischerová, bývalá starostka Havlíčkova
Brodu a poslankyně

Milý Ondřeji,
jak jsem se Vám svěřil už v Borové,
návštěva vašeho městyse pro mne byla
velice příjemným zážitkem. (Dokonce
jsme tam měli já i manželka chvíli pocit
vnitřního štěstí, konkrétně ze setkání
s dobrými studenty, což je pro učitele
důležité a v poslední době dost vzácné!)
Myslím si, že se akce vaší obci
povedla. Alespoň ta část, které jsem
byl přítomen (prezentace knihy),
byla příjemná a povedená. Dobrým
rozhodnutím
obce
bylo
konat
připomenutí Havlíčkova výročí už
začátkem září. Pěkné počasí vám
v tomto směru velmi pomohlo. Se
samotnou knihou jsem po obsahové
i grafické stránce velmi spokojený.
Všichni zúčastnění autoři se při psaní
příspěvku hodně snažili (důvodem
k tomu byla bezesporu úcta
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k Havlíčkovi). Nakonec se v knize
sešel soubor inteligentně napsaných,
hodnotných textů, kterým se snad
podařilo naplnit podtitul publikace:
„Mozaika prací těch, kteří mají co říct“.
Alespoň já jsem měl po prolistování
knihy pocit, že jsem se svým článkem
ocitl „v dobré společnosti“.
Bylo pro mne příjemné se osobně
setkat a promluvit pár vět s ostatními
autory i politiky, zejména panem
Vystrčilem a Pithartem. Do muzea jsem
zašel jen krátce (z časových důvodů).
Určitě se přijedu ještě jednou podívat
na novou expozici. Nemám to daleko,
častokrát navštěvuji blízký Žďár nad
Sázavou. Takže ano, bylo to pěkná
a myslím si, že i úspěšná akce. Srdečně
Vás i všechny Vaše spolupracovníky
zdraví
Ladislav Hladký,
Historický ústav Akademie věd ČR, Brno

Sraz rodáků využila řada lidí k první či opakované návštěvě Havlíčkovy Borové. Dokonce
sem přijeli i lidé, kteří využili oslav k tomu, aby popátrali po rodinné historii…
Stále vzpomínáme na krásné setkání
v Havlíčkově Borové u příležitosti oslav
200 let od narození K. H. Borovského.
Návštěvu vašeho kraje jsme
chtěli uskutečnit již dříve, ale až
nyní se zadařilo. Setkali jsme se zde
i s příbuznými, které jsme vypátrali,
a bylo to krásné odpoledne. Podívali
jsme se na památník a prohlédli

muzeum, navštívili pěkně upravený
hřbitov s vedle stojícím malebným
kostelíkem. Také jsme zavítali do
nedalekých Železných Horek, kde
se narodila má babička a ostatní
sourozenci Vařejčkovi. Navštívili jsme
také rodný dům mé babičky, kde nyní
žije sestřenice mého otce. Podívali jsme
se na školu, do které babička chodila.

OSLAVY ZA STO TISÍC A ČASEM ZA NULU
Výdaje na oslavy, respektive na Havlíčkův rok, jsou v tuto chvíli
351.625 korun. Započítáno do nich je nejen to, co bylo potřeba pro víkendové
oslavy v září, ale například i vizitky do muzea, výroba knihy, poštovné, když
jsme posílali pozvánky rodákům, nebo licence za filmy o Havlíčkovi a minulosti
obce. Největšími nákladovými položkami byl právě tisk knihy a produkce
hudebních skupin na oslavách, a pak příprava výstavy v rodném domku.
Na příjmové straně Havlíčkovského roku je dotace 186.000 korun
z Ministerstva kultury, kterou zpracovali zaměstnanci Svazku obcí Podoubraví
v Chotěboři. Uhrazen z ní byl především tisk knihy. Dále plynuly příjmy
z pronájmu stánků při jarmarku a započítány do příjmů jsou i částky z prodeje
knih, triček, vizitek, odznáčků, hrnečků a dalších propagačních a turistických
drobností při slavnostech.
V tuto chvíli stály Havlíčkovské slavnosti 117.532 korun, ale tato částka
bude postupem času dále klesat. Na prodej máme cca 1700 ks knihy, kterou
hodláme nabídnout na Podzimním knižním veletrhu i prostřednictvím
Knihkupectví Vysočiny a dalších prodejců čtenářům. Očekáváme, že před
Vánocemi by to mohl být hezký dárek a zájem o ni se znovu zvýší. Není
reálné, že by byl celý náklad knihy rozebrán okamžitě, ale i kdybychom
v blízké době prodali 500 ks knihy za 250 korun, příjmy poskočí o 125.000 korun
a v tom okamžiku jsme náklady na oslavy vyrovnali a budeme na nule. Dále se
budou prodávat trička, vizitky, odznáčky a další produkty turistům i místním
zájemcům.
Dovolím si poznamenat, že při plánování oslav jsem se obávala, že se
s náklady nedostaneme pod 300.000 korun a v kulturní komisi jsme se snažili plánovat všechny akce tak, aby byly důstojné, pro občany obce atraktivní
a přitom, aby nebyly drahé. Že „něco“ oslavy stát budou, bylo jasné, ale že se
nám je podaří zrealizovat takto nízkonákladově, to jsem skutečně nečekala,
a všem, kdo makali na tom, abychom obci peníze ušetřili, za to velmi děkuji.
Není umění udělat velké oslavy za velké peníze, ale je super pocit připravit
důstojné oslavy téměř za hubičku.
Hana Tonarová, spoluorganizátorka oslav
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Stále jsem se toužil podívat
odkud má babička pochází. Je to
velice malebný kraj a nejvíce na nás
zapůsobila alej kolem silnice z Přibyslavi
směrem na Železné Horky, přišla nám
při pohledu z auta jako slavobrána, byl
to nezapomenutelný zážitek.
S pozdravem Miloš a Eva Křížovi, Most

PŘÍJMY
dotace od Ministerstva
kultury
poplatek z místa
prodejní materiál
CELKEM

186 000,00
10 500,00
37 593,00
234 093,00

VÝDAJE
vizitky, cedule,
21 588,45
poštovné, programy
kniha
161 722,00
trička
31 319,64
hudba a ozvučení
58 680,00
květiny, věnce
4 960,00
zapůjčení podia
6 000,00
Výstava Muzeum Vysočiny
19 074,00
výroba videa
18 150,00
občerstvení, balíčky pro
20 983,00
děti
wc servis
9 147,60
CELKEM
351 624,69

ZTRÁTA

117 531,69

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
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OSUDOVÉ OSLAVY V ROCE 1991: PRO ITALA Z BRIXENU
SE STALA HAVLÍČKOVA BOROVÁ DRUHÝM DOMOVEM

Letošní slavnosti Karla Havlíčka Borovského přinesly nejen spoustu nových
zážitků a zajímavých setkání, ale vyvolaly i řadu vzpomínek. Když se během pátečního večera promítaly filmy
o dřívějších oslavách v obci, publikem
to zašumělo. „Hele, to je Dante. Toho
bychom skoro nepoznali!“
Ano Dante – celým jménem Lombardo
– Ital ze severu Apeninského poloostrova, kterého v Borové tak často vídáme,
k nám poprvé přijel už před třiceti lety,
nedlouho po sametové revoluci. Právě
tehdy se tu seznámil s Jolanou Sajfertovou, se kterou dnes žije v domku na
náměstí.
V roce 1991 vyrazil spolu s dalšími
pěti kolegy ze severoitalského Brixenu na pozvání k uctění památky Karla
Havlíčka Borovského, jako člen tehdejší
komise na podporu cestovního ruchu.
Pro člověka z ekonomicky silného regionu, který dosud nikdy nebyl v žádné
zemi východního bloku, musel být příjezd do tehdejšího Československa minimálně malým kulturním šokem.
„Byli jsme ubytováni v Havlíčkově
Brodě v hotelu Slunce. Tehdy tam vlastně nic nebylo, nebo ne to, na co jsme
byli zvyklí. Když jsme otevírali okno, zůstala nám v ruce klika. Nebyla tam třeba šunka ani sýr, ale na druhou stranu
byli všichni lidé neuvěřitelně srdeční,
vstřícní a snažili se nám dát i to, co sami
neměli,“ vzpomíná se svojí typickou
gestikulací a při chvále dává důraz na
každé slovo.
Možná ten dům měli koupit
Zážitků si z první návštěvy odnesl celou
řadu. „Pravda je, že jsme v té době na
tom byli finančně lépe a tady prostě
nebyla celá řada zboží. V Brodě nám
například majitel jednoho z historických domů na náměstí, který v té době
vypadal šíleně, ihned nabízel jeho koupi,“ říká dnes sedmdesátiletý sympaťák.
Vlastně by šlo, dnešním pohledem,
o dobrou investici.
Druhý den měla delegace (spolu
s překladatelem Jiřím Moravou) dorazit do Borové na oslavy. „Den předtím
jsme ale byli v Brodě na diskotéce,
a tak jsme se asi o hodinku zpozdili,
směje se Dante. V Borové už italské
hosty nervózně očekávala spousta lidí.
Kromě všech ostatních, čekala ve světlých průsvitných šatech také Jolana Sajfertová, která už tehdy uměla skvěle
italsky.
Osudové setkání. To po třech desítkách let už můžeme s klidem říci.
Díval se mi na... nohy
„Vzpomínám, že jsem v těch šatech
před hosty šla do kopce od tehdejšího obecního úřadu u zemědělského

družstva a vím, že mi Dante
koukal….no dejme tomu na
nohy,“ směje se po letech Jolana. Dante mohl na spoustu
lidí působit tak trochu jako
zjevení. Elegánů v tmavém
obleku a černých brýlích tu
po Borové nepobíhaly zrovna desítky. „Ale o tom to nebylo. Prostě jsem už tehdy
cítila, že jsem se okamžitě
zamilovala. Těžko se to popisuje,“ dodává s drobnými
rozpaky Jolana Sajfertová.
Druhý den už Jolana
Danteho i jeho kolegy provázela po pražských památkách a netrvalo dlouho, kdy
vyrazila ona za ním do Brixenu. A dnes je můžeme vidět
spolu na procházkách po
městysi nebo v hospodách, kam vyráží
za přáteli na pivo. Dantemu Lombardovi přirostla Havlíčkova Borové k srdci.
Ale přesto se ta otázka přímo nabízí.
Vnímá po letech změnu ve společnosti?
„Asi je to přirozený proces. Před
třiceti lety jsem viděl o něco více solidarity a semknutosti, něco jako v Itálii
po válce. Ne, že by to tu už nebylo, to
ne (důrazně). Ale přeci jen byly poměry
trochu jiné. Víte, když jsem s nadšením
před lety vykládal svému příteli o lidech
v Československu, odvětil mi: všechno
bude časem jiné a i tam se lidé změní,“
pátrá Dante v paměti.
Sám říká, že v jeho rodném regionu
už není družnost mezi lidmi úplně obvyklá a někteří lidé měří kvalitu svého
života podle postavení nebo konta.
Druhý domov
Ale jak sám říká, je moc rád, že tady proměna nebyla tak razantní a že mají lidé
k sobě stále poměrně blízko. I proto se
už alespoň částečně cítí „Borovákem“.
Když se rekonstruoval sousední

dům, bylo skrze opravované zdi vidět ze
Sajfertova dvorku až na náměstí. Dante
rád sedával na lavičce s kávou a pozoroval ruch na náměstí. Při slavnostech
s úsměvem vyrazil mezi lidi, s každým
si přátelsky povídal a i místní rádi slyší
jeho typické „čao“.
Mimochodem právě při oslavách
výročí Karla Havlíčka se ptal jeden
z hostů, bývalá poslankyně, starostka
Havlíčkova Brodu a člověk, který má
k severní Itálii vřelý vztah. „A kde máte
toho svého Brixeňáka?“ Netrvalo dlouho a naturalizovaný „Borovák“ už se s ní
přátelsky objímal a družně hovořil.
Na náš městys prostě nedá Dante
Lombardo dopustit a jeho slova hřejí
u srdce. „Cítím, že Havlíčkova Borová je
můj druhý domov a za to děkuji všem
lidem, kteří zde žijí. Sám jsem se trochu bál, jak mě tu lidé přijmou a přijali
mě skvěle,“ děkuje Dante veřejně svým
přátelům.
Příběh, který napsal odkaz Karla
Havlíčka, může mít až nečekaná pokračování, co říkáte?
Jakub Janáček

NOBLESNÍ DÁMA BLANKA
SAJFERTOVÁ OSLAVILA STO LET!
Ke stým narozeninám nepřejeme každý den a někomu se to vlastně
nepoštěstí nikdy. Gratulanti v Havlíčkově Borové nedávno tu příležitost měli.
Nádherné kulatiny totiž oslavila paní Blanka Sajfertová. Šarmantní dáma se
skvělým vystupováním pamatuje zavření vysokých škol nacisty, komunistický
převrat, sovětské tanky v ulicích i sametovou revoluci. Je stále ve skvělé kondici,
nedávno nám přispěla do nové knihy o Karlu Havlíčkovi a neustále nasává nové
znalosti a informace. Mnozí mladší lidé mohou jen tiše závidět.
„Je to velká intelektuálka, stále usměvavá a vnímavá k ostatním lidem,“ říká
krásně o této noblesní ženě Dante Lombardo.
Věřím, že mohu hovořit za všechny obyvatele Havlíčkovy Borové, popřát vše
dobré, spoustu elánu, radosti i optimismu do dalších let a před paní Blankou
smekám.

Jakub Janáček
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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
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ČESKÁ ŠKOLA V CHICAGU
Při vstupu do naší školy zdobí pravou stěnu obraz. Na první pohled starý,
ničím výjimečný černobílý obraz. Při bližším seznámení ale poznáme, že je na
něm vyobrazena budova školy v Chicagu z 19. století a nese název Karla Havlíčka
Borovského. Shodou okolností se nám podařilo kontaktovat bývalého konzula
v Chicagu Jana Kubištu, který nám ochotně přispěl do nové knihy a zároveň se
zúčastnil i havlíčkovských slavností. Za jeho pomoci jsme se zkontaktovali i s novým
konzulem v Chicagu a hlavně s učitelkami, které v České škole Tomáše Garriqua
Masaryka v Ciceru na předměstí Chicaga vyučují v sobotu češtinu. Domlouváme
se a uvidíme, zda se nám podaří spojit se online s místními žáky.
Martina Brychtová

info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

JAK DOPADLI LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI V PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH
Společnost
CERMAT
poskytla
základním školám výsledky jednotných
přijímacích zkoušek na střední školy
s maturitní zkouškou, které se konaly
na jaře roku 2021. Cílem sestavy bylo
poskytnout informace o tom, jakých
výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání
s uchazeči o vzdělávání na středních
školách v rámci celé České republiky.
Přestože se žáci na přijímací zkoušky
připravovali téměř po celou dobu
distančním způsobem, jejich výsledky
byly v průměru jen o čtyři procentní
body horší než při loňských zkouškách.
Kritika za obtížnost testů, která se snesla
především od dětí a jejich rodičů, byla
tedy opravdu neoprávněná.
Naše škola nabízí žákům devátého
ročníku přípravu na přijímací zkoušky
z českého jazyka i matematiky již řadu
let. Poprvé v historii jsme ji vzhledem

k uzavření škol vedli distančním
způsobem, který byl velmi náročný.
Ale nevzdali to především loňští
deváťáci, kteří se k přípravě postavili
zodpovědně a přijímací zkoušky
zvládli velmi úspěšně. Vždyť výsledky
borovské školy jsou ve výsledné tabulce
nad celorepublikovým průměrem.
V českém jazyce jsme dosáhli průměru
63,8%, celorepublikový průměr je
57,9% v matematice 54,5%, průměr
činil 43,2%.
Přijímací zkoušky v minulém školním
roce měly svá specifická pravidla
kvůli koronaviru, ale v letošním roce
studenty zase čekají. S přípravou na
ně tedy neotálíme a v nejbližší době
zahájíme přípravu na přijímací zkoušky
pro ty žáky, kteří uvažují o studiu
na středních školách s maturitou.
Naši deváťáci zájem projevili a my

si přejeme, aby přistupovali k práci
zodpovědně. Přípravy jsme přizpůsobili
dnešním testům, proto již neřešíme
úlohy z „Bělouna“, ale věnujeme se
testovým úlohám. Žáci si postupně
zopakují veškeré učivo, které je
obsaženo v didaktických testech, naučí
se orientovat v testu v rozsahu 10 stran,
pozorně číst zadání a výchozí texty
u jednotlivých úloh, řešit otevřené
a uzavřené úlohy, správně zapisovat
odpovědi do záznamového archu.
Také je vedeme k tomu, aby využili
všechen poskytnutý čas, vybírali si
úlohy dle obtížnosti a nevzdávali
řešení. Doufáme, že budoucí absolventi
se budou připravovat pilně, aby se
borovská škola mohla za rok pochlubit
pěknými výsledky…

VÝSTAVA
NA STROMECH

změnu. Stojí totiž na drancování
přírody a zneužívání pěstitelů bavlny
i zaměstnanců textilních továren.
Prostřednictvím fotografií od lidí
napojených na Fairtrade můžete
nahlédnout do života pěstitelů bavlny
a společně s námi se zamyslet nad
možnostmi udržitelnější produkce.
Bez plýtvání vodou, bez genetické

modifikace bavlníků, s minimem
pesticidů, bez dětské práce, s lepšími
výkupními cenami a šetrnějším
přístupem k životnímu prostředí.
Prohlédněte si výstavu a vytvořte
si svůj názor, zda je možné ve vašem
životě něco změnit.

Přijďte se i letos podívat na Výstavu
na stromech – Život v bavlně, která
bude zavěšena v aleji k vodárně. Jedná
se o výstavu v měsíci říjnu v rámci
Týdne důstojné práce (2. - 9. 10. 2021)
zavěšenou na stromech, aniž by je
jakýmkoliv způsobem poničila.
Letošní plakátová výstava je
zaměřená na podmínky pěstování
bavlny v Indii a upozorňuje opět
na důležitá témata jako zacházení
s vodou, chudoba pěstitelů nebo
geneticky modifikované plodiny.
Bavlna patří mezi nejdůležitější
textilní suroviny. Pěstuje se
v subtropickém pásmu v 80 zemích
světa, nejvýznamnějšími producenty
jsou Indie, Čína a Spojené státy
americké. Většina bavlny pochází
od drobných pěstitelů jako je Katha
Mahananda z indického družstva
Pratima Organic Grower Group.
Způsob pěstování bavlny i celý
svět oblékání a módy potřebuje
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Blanka Zvolánková

		

Michaela Frűhbauerová

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
NOVINKY
ZE ŠKOLKY

Ve středu 1. září naše školka
opět ožila. Obě třídy zahájily svůj
provoz. Ve třídě mladších dětí,
Sluníček, je zapsáno 21 kamarádů.
Ve třídě předškoláků, Berušek, je jich
19. První dny se neobešly bez slziček,
a to dokonce i ve třídě předškoláků.
Vždyť odloučit se najednou od rodičů
není vůbec jednoduchý krok. Ale
počáteční nejistota a obavy jsou pryč
a obě třídy začínají žít svým pravidelným
denním programem. Nově přijaté děti
se postupně seznamovaly s prostředím,
učitelkami, kamarády ve třídách,
hračkami a pomůckami. Snažili jsme
se vytvořit si soubor pravidel slušného
a kamarádského soužití a budeme po
celý školní rok důsledně dbát na jejich

Sluníčka tiskají ovoce a zeleninu. Foto: MŠ

ČÍSLO

2

dodržování. Především si však přejeme,
aby se všem dětem ve školce líbilo, aby
do ní chodily s radostí a každý den se
těšily na nové zážitky.
Počasí v září nebylo moc slunečné
a přívětivé, přesto jsme si užívali dlouhé
vycházky. Vyhledávali a pozorovali jsme
ovocné stromy a jejich plody, poznávali
jsme na záhonech v zahradách různé
druhy zeleniny a vyprávěli si o sklizni
na polích. Ve třídách jsme potom ovoce
a zeleninu poznávali všemi smysly. Děti
z obou tříd navštívily bramborárnu
Zemědělské a. s. a ovocný sad pana
Lopoura.
Sluníčka si upekla jablečný závin
a ochutnala ovocné a zeleninové
smoothie. Ve třídách jsme také vyhlásili
dvě soutěže. První „O největší brambor
letošní sklizně“ a druhou „O největší
jablíčko z naší zahrádky“. Berušky
rozšiřovaly a obohatily svoje vědomosti

v dvoudenním projektu
„Od zrníčka po pecen chleba“.
Společně jsme zadělali chlebové
těsto, upekli si malý pecen chleba
a ochutnávali jsme tak dlouho, až
jsme ho celý snědli. Že se chleba peče
z mouky a mouka se mele ve mlýně,
to už v naší školce každý předškolák
dobře ví. Vždyť jsme si také prohlédli
oudoleňský mlýn, kterým nás zasvěceně
provedl pan mlynář Jiří Kryštofek.
S kyticí žlutých mečíků, srdečným
blahopřáním a písničkou jsme navštívili
paní Blanku Sajfertovou, která v neděli
12. září oslavila neuvěřitelných
100 let. Popřáli jsme jí hodně zdraví,
štěstí, dobré pohody a vitality. Děti měly
z přání velkou radost a věříme, že jsme
udělali radost i naší milé oslavenkyni.
Pro všechny z nás to byl krásný zážitek.
					
Kolektiv MŠ
			

Předškoláci nezahálejí - počítání je pro ně zábava. Foto: MŠ

OHLÉDNUTÍ TROJHÁČKU ZA DÍLNOU PRO SENIORY
Po roce restrikcí jsme v září konečně
mohli uskutečnit dvakrát odkládanou
tvořivou dílnu pro seniory. Pokud
pomineme
distanční
keramickou
dílnu, při které jsme měli příležitost
zkontaktovat alespoň některé z vás, byla
zářijová Enkaustika první příležitostí
pro společné setkání po hodně dlouhé
době. A pro čtenáře – neúčastníky: co
že to ta „enkaustika“ vlastně je?
Vězte, že je mnohem zábavnější
než její trochu až moc přísný název.
Jde o malování horkým voskem, při
němž používáme enkaustické žehličky,
enkaustická pera s rozmanitými
násadami, razítka, ale především krásně
barevné voskovky a voskové bloky. Na
voskovaných papírových arších díky
tomu vzniká krásné umění, které si –
věřte nebo ne - nezadá třeba s časově
mnohem náročnějšími olejomalbami.
Z výtvorů našich účastnic máme
upřímnou radost, tu největší ale máme
z toho, že jsme se po více než roce

konečně
setkaly
a mohly si užít
příjemné
nedělní
odpoledne u tvoření,
kávy a výborných
zákusků. Vzhledem
k
omezenému
množství žehliček
jsme tentokrát tuto
dílnu
uspořádaly
pro účastnice, které
se nám nahlásily
před
více
než
rokem na původně
plánovanou dílnu,
a nepublikovaly jsme
pozvánku předem
v
Borovských
listech. Děkujeme za
pochopení a těšíme
se na další setkání.
za TrojHáček Linda,
Jana a Míša Tvořivá dílna TrojHáčku - malování horkým voskem. Foto: Linda
Burianová
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NOVINKY
Z KNIHOVNY

Od jara do konce srpna probíhala
rekonstrukce ve dvou zadních
místnostech knihovny. Bylo nutné
vyměnit koberec za praktičtější lino.

Při tom se tedy rovnou vymalovalo,
opravily nedokonalosti a protřídil se
také náš knižní fond. Nově jsme na
okna pořídili garnýže a závěsy, díky
kterým je celý prostor útulnější. Moc
děkujeme všem, kdo se na rekonstrukci
podíleli. Doufám, že se všem čtenářům
bude u nás líbit ještě o trochu víc, tak
jako nám.

Přijďte okusit útulnost naší knihovny. Foto:
Klára Vencová

Již 31. ročník Podzimního knižního
veletrhu v Havlíčkově Brodě se
uskuteční v pátek 15. a v sobotu
16. října v Kulturním domě Ostrov.
Letos bude mít svůj stánek na Ostrově
i Městys Havlíčkova Borová, protože
chce čtenářům nabídnout nově
vydanou knihu k 200. výročí narození
Karla Havlíčka Borovského. Kniha se
jmenuje Borovský Havle, jsme jenom
slepí nástrojové času (i po 200 letech)?
Kdo si ji nestihl koupit o havlíčkovských
slavnostech, má možnost si ji pořídit
nejen na úřadě či v muzeu, ale také
právě na veletrhu. Dále jednáme
s Muzeem Vysočina v Havlíčkově
Brodě a knihkupectvími v okolí, aby ji

REKONSTRUKCE KNIHOVNY

NOVÁ KNIHA NA PODZIMNÍM
KNIŽNÍM VELETRHU

NEOBYČEJNÝ NÁLEZ V MUZEU VYSOČINY
HAVLÍČKŮV BROD
Průzkum muzejních depozitářů
může překvapit. Při dokumentaci
exponátů
ve
sbírce
textilu
v havlíčkobrodském Muzeu Vysočiny
pracovníci nalezli nenápadný a málo
známý suvenýr z oslav KHB v Borové
roku 1896. Právě tyto oslavy jsou
jedny z nejméně popsaných, neboť
k nim existuje jen minimum písemných

pramenů. O to větším nálezem se
kapesníček vyrobený pravděpodobně
přímo v Borové místními tkalci jeví.
Text na něm uvádí: „Na památku
ze slavnosti 75ti letých narozenin.
Z rodného domku K. Havlíčka.
1830968.“ Připomeňme však, že
původní rodný dům KHB shořel roku
1835. Znovupostavená budova je však
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i oni zařadili do své prodejní nabídky.
Obzvláště před Vánocemi bude jistě
atraktivním dárkem.
V pátek 15. října ve 13 hodin bude
navíc kniha představena veřejnosti
v salonku 1 Kulturního domu Ostrov.
Mluvit o ní bude editor knihy Ondřej
Neubauer z Muzea Vysočiny. A aby
toho nebylo málo, kniha je přihlášena
do soutěže o Nejkrásnější knihu
31. Podzimního knižního veletrhu.
Vyhlášení se uskuteční v pátek 15. října.
Knižní veletrh je otevřen v pátek
od 10 do 19 hodin, v sobotu pak od
9 do 17 hodin. Více informací na
www.hejkal.cz.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od října dojde v muzeu a knihovně
ke zkrácení otevírací doby na tři dny
v týdnu. Otevřeno bude od čtvrtka
do soboty (knihovna ve čtvrtek
a v sobotu), vždy od 9 do 16 hodin.
V případě zájmu o prohlídku mimo
otevírací dobu je třeba si ji rezervovat
dopředu telefonicky a budeme se
snažit vyjít všem vstříc. Budeme se těšit
na každého z vás.
Klára Vencová

úzce spjata s pěstováním Havlíčkova
kultu prostřednictvím četných oslav
tohoto významného novináře.
Právě o Havlíčkovských oslavách
od roku 1862 do současnosti v Borové
pojednává výstava s celou řadou
dalších zajímavých exponátů, včetně
mnohem většího a známějšího ručníku
s podobiznou Havlíčkovou. Výstavu
můžete navštívit do konce roku
v Památníku KHB v Havlíčkově Borové.
Ondřej Neubauer

REALIZACE PAMĚTNÍ MINCE KE 200. VÝROČÍ NAROZENÍ
KHB A JEHO DALŠÍ VÝSKYT NA ČESKÝCH PLATIDLECH
PŘEDNÁŠKA EXPERTA Z ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

V sobotu 30. října od 18 hodin se
v Památníku Karla Havlíčka Borovského
uskuteční přednáška s názvem
„Realizace pamětní mince ke 200. výročí
narození Karla Havlíčka Borovského
a jeho další výskyt na českých platidlech“.
Přednášejícím
bude
JUDr. Jaroslav Moravec,
Ph.D., který v České
národní bance pracuje
v
sekci
peněžní
v odboru peněžního
oběhu
a
ochrany
platidel a je hlavním
metodikem
ochrany
platidel. Nakoukněte
tedy do „kuchyně“
České národní banky
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a přijďte si poslechnout od osoby
nejpovolanější – předsedy Komise pro
posuzování návrhů na české peníze –
jak vlastně probíhá celý proces vzniku
pamětní mince od jejího zařazení do
emisního plánu, přes vypsání soutěže
návrhů a jejich hodnocení
až po samotnou
ražbu
mince
v mincovně. To vše
bude
samozřejmě
ilustrováno
právě
na pamětní minci ke
200. výročí narození
nejvýznamnějšího
borovského rodáka
a
doprovozeno
obrazovou projekcí.

Součástí přednášky bude i pojednání
o okolnostech vydání státovky z roku
1945 s vyobrazením Karla Havlíčka
Borovského.
Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170
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FOTBAL: MUŽI V DRUHÉ POLOVINĚ TABULEK,
U MLÁDEŽE STŘÍDAVĚ OBLAČNO

Doslova zběsilým tempem pádí
podzimem všechny fotbalové soutěže,
do kterých zasahují týmy TJ Sokol
Havlíčkova Borová. Muži A i B si zatím
příliš vyskakovat nemohou a do horní
poloviny tabulky se ani jeden z nich
dosud nevyškrábal. Na zeleném pažitu
Havlíčkovu
Borovou
reprezentují
i mládežnické týmy. Starší žáci sice
také v prvních utkáních mnoho bodů
neposbírali, ale jejich konto se snad
brzy navýší, specificky hrají družstva
mladších i starších přípravek.

A TÝM:

Prvnímu týmu Havlíčkovy Borové
se v posledních kolech podařilo zvítězit
na venkovním hřišti nad Havlíčkovým
Brodem C a částečně tak hráči napravili
dojem z drtivého domácího propadáku
s Lípou. Bohužel však Borová nedokázala
body z Brodu potvrdit v dalším kole
proti Pohledu. V následujících kolech
tak bude velmi důležité, zda Borová
nasbírá do tabulky další body proti
týmům, které nepatří do úplné špičky
soutěže.
Havlíčkova Borová – Lípa 1:5
(Patrik Kučera)
Havl. Brod C – Havlíčkova Borová 2:4
(Veselský 3, Petr Veselý)
Havlíčkova Borová – Pohled 0:2

B TÝM:

Ani situace borovské rezervy není
úplně růžová, ale s osmi získanými
body ani ne zcela kritická. Tabulka III.
třídy se však začíná trhat na „horší“
a „lepší“ polovinu, a proto budou další
utkání také velmi důležitá, aby si tým
dokázal zajistit potřebný klid. Trenér
určitě čekal lepší výsledek v domácím
zápase s Věžnicí, kdy Borovští doslova
odflákli druhý poločas. Příjemná byla
jistě následná domácí (ale velmi, velmi
vydřená) výhra s Lípou B, jenže dosud
poslední utkání – na hřišti Rozsochatce
– a výprask 5:0 vrátil hráče zpět do
reality.
Havlíčkova Borová B – Věžnice B 2:2
(D. Fruhbauer, Mittermayer)
Havlíčkova Borová B – Lípa B 3:2
(Veselský 2, Paušíma)
Rozsochatec B – Havlíčkova Borová B
5:0

STARŠÍ ŽÁCI:

Starší žáci mají za sebou v Okresním
přeboru prozatím čtyři zápasy, ve
kterých si připsali jednu výhru a tři
porážky. Ovšem pozor, všechny prohry
přišly s celky, které aktuálně okupují
v tabulce první tři místa, střílejí hodně
branek a málo inkasují. Pozitivem
tak je, že byť si Borová v přímých
konfrontacích s nimi body nepřipsala,
herně ani jednou úplně nepropadla

a se soupeři dokázala v poli držet velmi
slušně krok. Není tedy třeba zoufat, ale
věřme, že v dalších zápasech už budou
vstřelené branky a body přibývat na
straně Borové rychleji.
Havlíčkova Borová – Rozsochatec 2:1
(Šmíd, Lipavský)
Mírovka – Havlíčkova Borová 3:1
(Lipavský)
Havlíčkova Borová – Tis 0:4
Lipnice nad Sázavou – Havlíčkova
Borová 4:1
(Kulhánek)

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:

Svoji soutěž mají na Havlíčkobrodsku
také starší přípravky (ročníky 2011
a mladší) a zastoupení v ní má
i Havlíčkova Borová. Fotbalisté
a fotbalistky prozatím absolvovali dva
turnaje (tři týmy v jeden termín, systém
každý s každým), ve kterých se jim úplně
nedařilo podle představ (byť tabulka
se v soutěžích nevede). V sobotu 18.
září však naše starší přípravka zajížděla
na velký turnaj Okresního fotbalového
svazu do Okrouhlice, kde se v konkurenci
16 týmů rozhodně neztratila. V první
skupině Borová obsadila pouze o horší
skóre druhé místo a postoupila do další
skupiny, kde startovaly celky z dalších
druhých míst. Tuto skupinu dokázali
naši hráči dokonce vyhrát a de facto
tak v konečném součtu obsadili bez
jediné prohry (!) krásné páté místo (byť
takto turnaj hodnocen nebyl). Snad
povedená akce nalije dětem další elán
do žil.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:

A o to jde, výsledky ani tabulky v této
kategorii opravdu nejsou podstatné
(i když připouštíme, že dobré výsledky
nás samozřejmě hřejí u srdce...).

ODMĚNA PRO MLADÉ
SPORTOVCE:

TJ Sokol Havlíčkova Borová připravil
pro své hráče (a nejen pro ně) od 6 do
14 let malou odměnu za jejich výkony a
zápal do hry. Trenéři využili možnosti od
klubu AC Sparta Praha, která na utkání
Evropské ligy proti skotským Glasgow
Rangers nabídla dětem ze sportovních
klubů, organizovaných kroužků nebo
škol vstup na utkání zdarma (stadion
na Letné totiž byl na toto utkání kvůli
nevhodnému
chování
některých
fanoušků pro dospělé uzavřen).
Podařilo se nám bezezbytku zaplnit
autobus, (který měly děti také zdarma)
malými sportovci i čtyřmi trenéry
a o našem zážitku na utkání vás budeme
informovat v příštím vydání Borovských
listů.

UPOZORNĚNÍ:

V posledních několika týdnech
se ve sportovním areálu u sokolovny
a fotbalového hřiště objevilo vícero
případů poškozování majetku TJ Sokol
a také Městyse Havlíčkova Borová.
Prosíme proto rodiče, aby poučili své
děti o tom, že takové chování tolerovat
nelze.
Velmi rádi u nás přivítáme každého
chlapce či dívku, kteří by si rádi
vyzkoušeli fotbal nebo dospělého,
který by rád pomohl s trénováním či
organizací. Pokud máte zájem, stačí
zavolat na 737/480777.

Na fotbalových kolbištích se asi
nejvíce zatím daří mladší přípravce. Ta
Jakub Janáček
trénuje dvakrát týdně společně se starší
přípravkou
a
úspěchem
jistě je poměrně
solidní hráčská
zá k l a d n a
v
těchto
kategoriích
(na
tréninky
chodí až třicet
dětí). Druhým
pozitivem je,
že
přicházejí
stále noví hráči,
což nás velmi
těší.
Dětem
se pak při
utkáních daří
střílet branky
(v prvních šesti
„dvojutkáních“ STARŠÍ ŽÁCI. Boje o body do tabulky vypukly také ve fotbalových soutěžích
jsme
jich starších žáků. Borovské družstvo prozatím nasbíralo celkem šest bodů za dvě
(druhá výhra nad Věžnicí přišla těsně před uzávěrkou tohoto vydání
vstřelili
87) vítězství
Borovských listů). Všechny prohry navíc přišly s celky, které patří ke špičce
a
mají
ze tabulky, a nutno dodat, že naši mladí hráči herně rozhodně nezklamali.
hry
radost. Foto: Linda Burianová
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

2. - 9. 10.
2021
15. 10.
2021
16. 10.
2021
17. 10.
2021
23. 10.
2021
30. 10.
2021
31. 10.
2021

14:00

VÝSTAVA - ŽIVOT V BAVLNĚ,
pozvánka str. 10
BURZA OBLEČENÍ,
pozvánka str. 15
ROCKOTÉKA S DJ LUCKY D,
sokolovna Havlíčkova Borová
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
informace v minulých listech

14:00

SÁZENÍ HAVLÍČKOVY ALEJE

18:00

PŘEDNÁŠKA - PAMĚTNÍ MINCE,
pozvánka str. 15
NA DEN PŘESNĚ...
pozvánka str. 15

15:00

listopad

Dcera Eliška se narodila ve čtvrtek 16. září
v 8.20 hodin rodičům Anetě a Tomášovi
Holcmanovým z Havlíčkovy Borové.
Vážila 3,32 kg a měřila 48 cm. Doma se na
ni těšil bratříček Tomášek.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

6

SBĚRNÝ
DVŮR

přistavení

odvoz

Rybízovna

4. 10.

11. 10.

7

Zelenýho

4. 10.

11. 10.

8

Kopaninská

4. 10.

11. 10.

9

K Vepřové

4. 10.

11. 10.

10

U Vodárny

4. 10.

11. 10.

1

U moštárny

11. 10.

18. 10.

2

Na Rozvalinách

11. 10.

18. 10.

3

Rozcestí Horecká

11. 10.

18. 10.

4

Drahotín

11. 10.

18. 10.

5

Parkoviště čp. 110

11. 10.

18. 10.

6

Rybízovna

18. 10.

25. 10.

7

Zelenýho

18. 10.

25. 10.

8

Kopaninská

18. 10.

25. 10.

9

K Vepřové

18. 10.

25. 10.

10

U Vodárny

18. 10.

25. 10.

1

U moštárny

25. 10.

1. 11.

Č.

STANOVIŠTĚ

2

Na Rozvalinách

25. 10.

1. 11.

1

3

Rozcestí Horecká

25. 10.

1. 11.

2

V říjnu bude
otevřen sběrný
dvůr jako
obvykle každou
středu
a sobotu.
Navštívit jej
můžete vždy od
10 do 12 hodin.

Ve čtvrtek 23. září se v 19.16 hodin
narodila Anežka Havlíčková rodičům
Veronice a Lubošovi. Vážila 3,48 kg. Celé
rodině moc blahopřejeme a přejeme
především zdraví a pohodu.

MOŠTOVÁNÍ
Do konce října se v Havlíčkově Borové moštuje. Členové
základní organizace Českého svazu zahrádkářů příchozím se
vším pomohou, mošt se pak stáčí do přinesených nádob.
Moštování se koná každý pátek od 15.30 hodin a cena za litr
moštu je 5 korun.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
přistavení

odvoz

Peršíkov u kulturního domu

4. 10.

11. 10.

Železné Horky u čekárny

11. 10.

18. 10.

4

Drahotín

25. 10.

1. 11.

3

Peršíkov u mostku

18. 10.

25. 10.

5

Parkoviště čp. 110

25. 10.

1. 11.

4

Železné Horky u pily

25. 10.

1. 11.

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2021
2. - 3 . 10.

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

9. - 10. 10.

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

16. - 17. 10.

NEOBSAZENO

23. - 24. 10.

Nováčková Molíková Jana, Na Valech 4155, Havlíčkův Brod, tel.: 569 435 593

28., 30. - 31. 10. Landsmanová Romana, Hrnčířská 2925, Havlíčkův Brod, tel.: 569 428 238
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

Městys Havlíčkova Borová

srdečně zve na připomínku výročí
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA
BOROVÁ

NA DEN PŘESNĚ..
narození KHB před 200 lety

vás při příležitosti oslav
200. výročí narození
K. H. Borovského
co nejsrdečněji zve
na

neděle 31. října 2021
15 hodin v muzeu v Havlíčkově Borové
recitace vybraných Havlíčkových textů
možnost zhlédnutí nové výstavy
výstavka dětských ilustrací

PŘEDNÁŠKU
REALIZACE PAMĚTNÍ MINCE KE 200. VÝROČÍ
NAROZENÍ KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

DĚTSKÁ BURZA

A JEHO DLAŠÍ VÝSKYT NA ČESKÝCH PLATIDLECH

přednáší JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.
expert České národní banky

V SOBOTU 30. 10. 2021 OD 18.00
Památník K. H. Borovského, Havlíčkova Borová

pátek 15.10. 2021
v 8 -10 hodin

a

15 -18 hodin

HAVLÍČKOVA BOROVÁ, hasičská zbrojnice
PRODÁVAT
BUDEME:
Dětské oblečení čisté a odžmolkované
Čistou obuv * Hračky * Dětské knížky
Kočárky * Sedačky * Autosedačky
Sedačky na kolo * Odrážedla
Dětské sportovní vybavení
Postýlky * Chůvičky

PRODÁVAT
NEBUDEME:
Rozbité, poškozené, nefunkční věci
Špinavé, roztrhané a jinak neprodejné
oblečení a boty * Ponožky a spodní
prádlo * Těhotenské oblečení
Oblečení větší než vel. 158
(12-13 let) * Boty větší než vel. 38

Ve Španělském sále Pražského hradu převzal pprap. Josef Zvolánek
z Havlíčkovy Borové ocenění Policista roku 2020. Získal 3. místo v kategorii Členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů se v neděli 19. září
Čin roku za záchranu lidských životů při požáru. Josefovi blahopřejeme! ve 12 hodin připojili k uctění památky dvou hasičů, kteří zemřeli po
Foto: archiv Ilony Doležalové
výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech. Foto: Eliška Tonarová
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Děti z mateřské školky přišly popřát nejstarší občance. Foto: MŠ

OBRAZEM

Výstavba přízemí mateřské školy finišuje. Foto: Martina Brychtová

V Zelenýho ulici došlo k rozfrézování, přerovnání a zahutnění povrchu. Zelenýho ulice dostala v září nové obrubníky a v říjnu ji čeká i povrch.
Foto: Přemysl Tonar
Foto: Přemysl Tonar
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Sedmáci zahájili nový školní rok. Foto: ZŠ

Šesťáci při fyzikálních pokusech. Foto: Blanka Zvolánková

Děti ze třídy Berušek si prohlédly oudoleňský mlýn. Foto: MŠ

Třída Sluníček na vycházce. Foto: MŠ

