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Stavba ČOV druhý měsíc pokračuje a nyní už je zabetonované dno budoucích nádrží. Na snímku příprava pětimetrové jámy. Foto: Michal Pavlas

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Neubráním se pocitu, že s prvním
zářím se pojí pro naše nejmenší
možná nejdůležitější den jejich
studijního života. Ano, prvňáčci vyrazí
do naší malebné školy, kde se během
prvního roku naučí nejen číst a psát.
Se začátkem školního roku však
souvisí i zvýšený pohyb po ulicích
a všichni musíme být dostatečně
opatrní, aby děti vždy dorazily
v pořádku domů.

OSADY PERŠÍKOV
A ŽELEZNÉ HORKY

Jsou součástí našeho městyse a
jsou to krásná místa s dlouhou historií.
Mnozí si vzpomenou, jak vypadaly
obě cesty propojující osady takzvaně
zadem s Havlíčkovou Borovou. Byly
to prašné cesty s mnoha výtluky a
za deště i rozblácené, ale v letech
2008 a 2009 došlo k jejich zpevnění.
Naším cílem je do konce roku opravit
nejhorší místa a v následujících
letech přidat plošný nástřik, protože
na Železné Horky začíná být stav
velice špatný.
Tím se otevírá i otázka, jak

lépe propojit naše osady pro pěší.
Odpověď může být v instalaci dvou
odpočinkových zón (lavička a koš)
směrem na Peršíkov a tří zón na
Železné Horky. Prostředky jsme na
to získali z dotace Obec přátelská
seniorům 2019, tak už jen zbývá
vytipovat vhodné umístění a získat
souhlas majitelů pozemků. Další
rozvoj osad nás zajímá a určitě bude
k zamyšlení i to, zda je možné v nich
najít vhodné obecní pozemky pro
výstavbu rodinných domů pro trvalé
bydlení, nebo v Peršíkově začít řešit
studii proveditelnosti odkanalizování
splaškových vod.
...pokračování na str. 3
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Filmem provází:

František Janáček
Martin Benc
© Filip T.A.K. 2019

MOŠTOVÁNÍ 2019
Členové MO ČZS Havlíčkova Borová
si dovolují Vás pozvat na tradiční moštování do místní moštárny každý pátek
od 15.30 - 17 hodin v termínech
od 6. 9. do 27. 9. 2019.
Další termíny budou upřesněny podle
zájmu.
Cena moštu je 5 Kč/litr.
Vzhledem k použití nové zrychlené
technologie lisování žádáme zájemce o
lisování, aby na odvoz moštu používali
velkoobjemové nádoby.
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KOMPOSTÁRNA

Rozmístěné
kontejnery
na
bioodpad už bereme za samozřejmost
a je to tak v pořádku. Kontejner
je vždy na svém stanovišti týden
a poté je odvezen na kompostárnu
pod sběrný dvůr. Od minulého roku už
není ale kompostován váš bioodpad
městysem, ale jen svážen. Kontejner
se zváží a putuje na novou komunitní
kompostárnu v Peršíkově, která je
v majetku pana Jana Frühbauera.
Ten ve spolupráci s městysem získal
v roce 2017 dotaci na její zřízení a nyní
zodpovědně kompostuje bioodpad,
který následně použije na hnojení
obhospodařovaných polí. Pro městys
to má přínos v tom, že zaměstnanci
nemusí jeden den v týdnu trávit
drcením a péčí o zakládky kompostu,
ale mohou se věnovat údržbě
obecního majetku.

VÝSTAVBA ČISTÍRNY
Stavba ČOV pokračuje, nyní už
je zabetonované dno budoucích
nádrží a dělníci váží armovací železo
svislých konstrukcí spodní stavby
ČOV. Tento měsíc začne i výstavba
kanalizace směrem od ČOV a poté

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

NÁVRAT ANDĚLA
ZPĚT NA HŘBITOV

Mnozí občané, kteří v posledních
dnech navštívili borovský hřbitov,
si jistě povšimli sochy anděla
u pomníku padlých z 1. světové války.
Socha se po dlouhých peripetiích
opět vrátila tam, kam patří. Kdysi
se nacházela na starém hřbitově
za lípou u brány. Při opravách
hřbitovní zdi byla přemístěna do
ohrady na začátku obce v Pivovarské
ulici. Odtud anděl putoval do dvora
u Pavlíčků, kde socha několik let bez
povšimnutí chátrala. Zde jsme ji našli
a uklidili, aby dál nepodléhala zkáze.
Po tomto našem kroku začal být
o sochu nenadálý zájem ze strany
tehdejšího vedení obce. Anděl byl
odvezen do kamenictví v Mírovce, kde
ho pan Šimon odborně zrestauroval.
Uražené části sochy byly opět
obnoveny a celá socha byla natřena
ochranným nátěrem. Při renovaci
byl opraven také kříž a pomník
pod lípou na starém hřbitově. Celá
oprava se bohužel shodou několika
nepříjemných okolností protáhla
bezmála na dva roky, nicméně věřím,
že výsledek stojí za to.

i v ulici směrem na Kopaniny a u parcel
ve výstavbě v ulici Polní. Na mnoha
místech už víme, že bude muset
dojít k opravě části úseku dešťové
kanalizace, například v zatáčce
u Hájků směrem na Peršíkov, kde se
dešťová kanalizace úplně propadla
a bude se zde hrabat kanalizace
nová. Všechny občany proto prosím
o trpělivost s opravou tohoto místa.
Místo je označené a je třeba se zde
pohybovat s nejvyšší opatrností.
Další, co nás bude čekat, je výměna
vodovodních uzávěrů k jednotlivým
domům, které již nefungují, anebo
jsou na konci životnosti. S panem
Krčálem budeme obcházet jednotlivé
majitele nemovitostí a osobně se
domluvíme na výměně uzávěrů.

PARCELY V ULICI POLNÍ
Během
srpna
odstartovala
výstavba kanalizací v nové lokalitě.
Došlo i na lámání kamene a uvidí
se, kolik skály bude třeba celkem
vylámat, přičemž projekt počítá s cca
50 m3. Je nám jasné, že hloubku
kanalizace musíme dodržet i za cenu,
že bude skály nad rozpočet a budeme
muset její lámání zaplatit formou
víceprací. V případě, že na tento

NOVÁ SOCHA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO DO KAPLIČKY

ZÁŘÍ 2019

scénář dojde, bude přizván geolog,
který pohlídá skutečné množství skály
a její zatřídění.

NOVÁ ŠKOLKA
O školce tu píši téměř každý
měsíc, ale je důležité, abyste věděli,
že nás situace velmi trápí a snažíme
se ji co možná nejlépe vyřešit.
Nyní žádáme o stavební povolení
na parkoviště u sokolovny, jehož získání
je podmínkou pro stavení povolení
na novou školku. Bohužel se nám
nedaří získat souhlasné stanovisko
ČEZu na parkoviště u sokolovny.
Městys požádal o vícestrannou
pracovní schůzku s firmou ČEZ
distribuce a projektantem parkoviště
a nové školky. Jednání proběhlo
v půli srpna a přes snahu všech
zúčastněných stran je jediným
řešením přeložka dvousloupového
trafa. Trafo a vysoké vedení k němu
má svá ochranná pásma, která
musíme respektovat, protože jde
primárně o ochranu zdraví občanů.
Zástupci firmy ČEZ navrhli tři varianty
přeložky trafa a na zářijovém jednání
zastupitelstva vyberou zastupitelé
nejvhodnější variantu a další postup.
Přemysl Tonar, starosta

o práci, a za to jí patří dík. Nebudu
veřejně hodnotit naše brigádníky,
každý mohl posoudit jejich pracovitost
sám....

V srpnových Borovských listech
jsem vás informoval o probíhajících
Ing. Josef Nevole, místostarosta
opravách kapličky v Pivovarské ulici.
Nyní je kaple téměř hotová. Vnitřek
byl znovu omítnut a vymalován,
do vchodu byla vsazena kovaná mříž
PRODEJ PALIVOVÉHO
a je připraven podstavec pro sochu.
DŘEVA
Všechny tyto práce zajistila a provedla
rodina Bartošíkova. V polovině srpna
Městys Havlíčkova Borová
proběhla schůzka, které se zúčastnil
nabízí k prodeji
sochař pan Šebesta, pan Bartošík,
palivové
dřevo.
starosta a já. Po krátké prohlídce kapleProdej palivového dřeva
bylo dojednáno zhotovení sochy sv.Městys Havlíčkova
k prodeji palivové
Cena zaBorová
m3 jenabízí
400,Kč včetně
včetně DPH. Dopravu
Jana Nepomuckého, kterému je kapledřevo. Cena za m3 je 400,-Kč
DPH.
si
každý
zajistí
sám.
zasvěcena. Sochu zhotoví pan Šebesta
Dopravu si zajistí každý sám.
a cena díla by neměla přesáhnout
částku 30 tisíc korun.

PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY

Letos, stejně jako v minulých letech
o prázdninách, zaměstnával městys
několik brigádníků z řad borovské
mládeže. Díky těmto brigádníkům
jsme doháněli některé nedostatky,
které se postupně objevily. Probíhala
údržba zeleně v obci, pletí záhonů,
sekání trávy. Dále byly provedeny
nátěry laviček, zábradlí ke kostelu,
zábradlí v Peršíkově, oplocení
sběrného dvora atd. Jsem rád, že se
u nás stále najde mládež se zájmem

V případě zájmu volejte na tel. 777355028.

V případě zájmu volejte na tel.
777355028
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 8. 8. 2019
RM schvaluje umístění domovní ČOV panu Lukáši H. na
pozemku par. č. 4183/5 v k. ú. Havlíčkova Borová. 5-0-0
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019. 5-0-0
RM schvaluje záměr pachtu části pozemků 275/1, 3143,
275/2, k. ú. Havlíčkova Borová, celková výměra pachtu
625 m2. 5-0-0
RM schvaluje žádost Městyse Havlíčkova Borová o povolení
ke kácení dřevin podél kanalizace stoky „B“, z důvodu
výstavby kanalizačních řádů v rámci stavby Havlíčkova
Borová splašková kanalizace a ČOV. 5-0-0

RM schvaluje žádost o prominutí poplatku za pronájem
velké společenské místnosti hasičské zbrojnice, v termínu
5. 9. - 9. 9. 2019 spolku JenTak Havlíčkova Borová, z. s.,
Rybízovna 302, 582 23 Havlíčkova Borová za účelem
pořádání burzy dětského oblečení. 5-0-0
RM bere na vědomí žádost o byt manželů Martiny
a Milana J.
RM bere na vědomí cenovou nabídku ing. Jaroslava Rouše
na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce
bytového domu čp. 220 a pověřuje starostu poptávkou
dalších projektantů.
(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)

MOBILNÍ ROZHLAS INFORMUJE UŽ TÉMĚŘ
DVĚ STOVKY LIDÍ , COŽ JE 21 % OBCE
Je to přesně měsíc, co byla
spuštěna nová služba pro občany
Mobilní Rozhlas. V srpnových
Borovských listech jste našli formulář,
kde byly popsány způsoby, jak se
do této služby zaregistrovat, aby i Vám
chodily zprávy do aplikace a/nebo
e-maily, případně sms zprávy. Na
způsobu přihlášení se nic nemění, stále
se můžete zaregistrovat přes adresu:
havlickovaborova.mobilnirozhlas.cz,
nebo si stáhnout aplikaci Zlepšeme
Česko a zaregistrovat se přes ni, a
nebo přijít na úřad městyse, kde Vám
referentka s registrací ráda pomůže.
V tuto chvíli je zaregistrovaných
celkem 174 lidí (k 28. 8. 2019), z toho
66 lidí má staženou aplikaci a dostává
všechny zprávy do svého chytrého
telefonu, 99 lidí má zaregistrovaný
e-mail, takže dostává zprávy i do
e-mailové schrány, a 108 lidí má
zaregistrovaný pouze telefon (bez
stažené aplikace), takže ti dostávají
zprávy prostřednictvím sms zprávy, a
případně i e-mailem, pokud ho uvedli.
Jsme velmi rádi, že se za tak krátkou
dobu přihlásilo takové množství lidí.
Je vidět, že vám informace chyběly, a
nás mrzí, že se nám nepodařilo zajistit
pro vás tuto službu dříve. Ale hledali
jsme pokud možno nejlepší variantu,
která by umožnila městysu efektivní
komunikaci s občany. Zda jsme ji našli,
to ukáže první zkušební rok.
K tomu, aby Mobilní Rozhlas
pracoval co nejlépe, je ideální vlastnit
aplikaci. Tu si mohou stáhnout všichni
majitelé chytrých telefonů, kteří mají
možnost přihlásit se doma, v práci
nebo kdekoli jinde na wifi síť a nebo
vlastní balíček dat.

V čem je výhoda?
Na

4

chytrém

telefonu

vám

vyskočí upozornění na novou zprávu
Mobilního Rozhlasu podobně, jako
když vám dorazí smska nebo máte
zmeškaný hovor. Je to pohodlné,
uživatelsky příjemné a moderní.
Pokud jste se registrovali přes
aplikaci, bylo by dobré si zkontrolovat
vaše údaje přes ikonku vpravo dole.
Tam si v “nastavení účtu” doplníte
jméno, přijmení, telefon, e-mail
a další. Tyto údaje nám umožní
pro vás lépe a adresněji vybrat
zprávy a informace, informovat vás
optimálním způsobem tak, abychom
vás nezahltili zprávami a přitom
abyste vše včas věděli.

Co byste měli vědět:

- rezident/nerezident - znamená, zda
máte či nemáte trvalý pobyt v obci zprávy může dostávat samozřejmě
i chalupář, člověk bez trvalého
bydliště, rodák z obce a podobně
- registruje se vždy číslo MOBILNÍHO
telefonu, nikoli pevné linky
- souhlas se zjištěním vaší aktuální
polohy na registr. lekátu znamená, že
v případě, že budete posílat podnět
úřadu městyse, dáváte souhlas se
zjištěním vaší polohy kvůli lepší
lokalizaci problému. Aplikace se znovu
na souhlas zeptá před odesláním
podnětu
S mobilním Rozhlasem se všichni
teprve seznamujeme, takže nás
prosím omluvte, pokud vám přijde
některá informace dvakrát, snažíme
se s ní dobře naučit pracovat.

O čem jste již byli informováni:
* konání letního kina
* uzavírka v Železných Horkách
* oprava vodovodní přípojky
* uzavřený úřad městyse atd.

Hana Tonarová

KOTLÍKOVÉ DOTACE
NAPOSLEDY
Informační
semináře
pro
zájemce o poslední kolo kotlíkových
dotací se budou konat ve všech
obcích s rozšířenou působností
v období od 10. září do 14. října
2019. Pořádá je Krajský úřad
Kraje Vysočina a více informací
najdete na webu: https://www.krvysocina.cz, případně je obdržíte
přes e-mail kotliky@kr-vysocina.
cz nebo po telefonu na čísle:
564 602 888. Termín vyhlášení
pravidel je 3. září, zahájení příjmu
žádostí 23. října.
Nejbližší semináře se budou
konat v Chotěboři 18. září (16
- 18 hodin v kině), v Havlíčkově
Brodě 24. září (16 - 18 hodin v
zasedací místnosti Nové radnice),
ve Žďáře nad Sázavou 8. října (16
- 18 hodin v zasedací místnosti
mětského úřadu). Další termíny
ve vzdálenějších městech kraje
najdete na výše uvedeném webu.
(red)
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FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka
právě pro vás! Téměř každý měsíc
uveřejníme jednu starou fotografii
a máme nějakou zvídavou otázku...
Z došlých odpovědí vylosujeme
jednoho výherce, který obdrží drobný
dárek od úřadu městyse.
V srpnovém čísle jsme zveřejnili
školní fotku z roku 1940 a prosili vás o
jména dětí na ní. Nejpravděpodobnější
správnou odpověď naleznete níže.
Odpovědi poslaly Marie Králíková,
Věra Pochopová, Ivana Bencová,
Marie Havlíčková, Jaroslava Plíhalová
a Libuše Štukhejlová. Všem dámám
velmi děkujeme za jejich čas a chuť
nám napsat. Ovšem vylosovaná byla
a knihu získává: paní Ivana Bencová.
Nyní uveřejňujeme fotografii
pořízenou pravděpodobně v roce
1942. Je na ní část jedné známé
borovské rodiny, která má dokonce
společné předky s Karlem Havlíčkem
Borovským. Poznáte její členy na
snímku? Prosím napište nám, ať jsou
vaše vzpomínky uchovány i pro další
generace. Nemusíte poznat všechny,
nevadí, že si nejste jistí, víc hlav víc
ví a k nějakému pravděpodobnému
výsledku se dobereme. Těšíme se na
vaše odpovědi, které doručte na úřad
městyse nebo pošlete na e-mailovou
adresu
redakcni.rada.hb@gmail.
com do 20. září. Uveďte také své
jméno a TELEFONNÍ ČÍSLO, abychom
vás mohli případně zkontaktovat.

Jde o čtvrtou a pátou třídu, tzn. děti
narozené v letech 1929 a 1930.

Dole sedící chlapci zleva: Bohuslav
(Slávek) Kolouch (čp. 210), Slávek
Stránský (Štětinů), ?
První řada (pouze sedící) zleva: ?,
Marie Havarová (bydlela tam, co je
Mrázkovo, kdysi tam byl chudobinec
a prádelna), Vlasta Krušinová,
Bohumila Plíhalová-Sobotková, Marie
Macková-Zárubová, Anna Tonarová Šmídová (ve dvoře), Božena Stránská
(Hajdukova, sestra letce, z hospody
na náměstí), Josef Panáček (strojník),
Karel Dočekal, František Smejkal („u
Pekáčů“), František Štefáček, Milan
Kotlář (syn učitele Kotláře)
Druhá řada (všichni stojící) zleva: ?,
Oldřich David, Josef Kohout, Jaroslav
Tonar („U Honzíčků“, Dolní Obec),
Karel Sobotka (Bartošák, z domku,
kde bydlí Myškovi, žil v Třebíči), Věra
Novotná-Pochopová (Matoušková,
žije v Praze), Marta Matoušková
(v domě u p. Mrázkové), Libuše

Dočekalová (brzy se odstěhovala),
Vlasta Dočekalová (Dolní obec, v
Praze), Alena Juránková (bydlela
s maminkou u Holasů „saniťáků“,
maminka sestrou Fr. Holase st.),
Marie Dvořáková-Brožová (pivovar,
vdala se do statku, kde je nyní dětské
hřiště pod silnicí na Modlíkov), Marie
Zvolánková-Králíková
(truhlářova,
žije v Praze, pravidelně se sem
vrací a stále sleduje dění v obci),
Věra Plíhalová, Marie Macháčková,
Bohumila Dočekalová, Vlasta Spilková
Třetí řada zleva: ?, Josef Žák, Slávek
Dejmal (Zelenýho ul.), ?, Jiří Rezler,
Křesťan, Jiří Škorpík
Čtvrtá řada zleva: Marta Bruknerová
(z domku U Lukšů, žila v H. Brodě,
učila zdravotní sestry), Marie Hájková,
Jiřina Pavlíčková-Tonarová
Ředitelka
Anna
Kafková
ze
Slavětína a učitel Josef Chvála.

HOLUBNÍKY:

neboť bratři měli denní plán a ten
nezměnili ani kvůli králi Belgie.

Další dva holubníky mají na dvoře
- jeden je určen pro chov, druhý má
voliéru a je určen pro vdovy.

(red)

ODPOVĚĎ NA
FOTOHÁDANKU:

MINULOU

ČISTOTA A SYSTÉM

Malé, ale efektivní

Dům
v
ulici
Schoolstraat,
kde bydleli významní chovatelé
poštovních holubů Janssenovi, byl
skromným obydlím postaveným ještě
před 2. světovou válkou. A jak bylo
v Arendonku zvykem, vchod do domu
tvořila malá dvířka vzadu, na dvoře
stojí studna, a z ní dostávali vodu
do napáječek všichni jejich holubi.
Bratři Janssenovi byli čestní muži,
kteří pracovali ve firmě na tabák až
do důchodu a jejich pohostinnost byla
pověstná. Ovšem s jednou podmínkou
- důrazem na dochvilnost. Každá
návštěva to musela respektovat,

Jejich holubníky jsou stejně
nenáročné jako jejich dům, malé, ale
efektivní, žádné drahé nebo zbytečné
materiály. Holubníky jsou stále stejné
jako byly před lety, tedy kromě
drahého alarmu a bezpečnostního
systému. Charel (jeden z bratří
Janssenů) litoval toho, že je museli
vzhledem k okolnostem nové doby
zabudovat.
Podkroví bylo rozděleno na čtyři
oddělení - mladých holubů a holoubat,
a dvě oddělení pro vdovce. Všechny
vlety jsou umístěny na jihozápadě.
V holubníku vládne nezvyklé ticho.

(red)

Nejdůležitější je, aby oddělení
zůstávala čistá, protože to je základ
zdraví holubů. Bez ohledu na to, kolik
lidí holubníky v jeden den navštívilo,
vždy byly vyčištěny, než mohl vejít
někdo další. Podlahy vypadají, že
by se z nich dalo jíst. Jednou týdně
byly vyčištěny vysavačem, takže
na holubicích nebyl žádný prach.
Koště a kartáč byly v pohotovosti
neustále, a holubníky se pravidelně
dezinfikovaly. Jednou ročně se dělal
velký úklid a vše bylo vyčištěno vodou
a chloridem. Potom se všechny zdi
znovu vybílily.
Jaroslav Nejedlý
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Obnovujeme tradici vítání občánků

OČIMA ZASTUPITELE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Na podzim oslavíme třicáté výročí
sametové revoluce, a tak se v této
souvislosti jistě nabízí bilancovat.
Věřím, že moji vrstevníci a starší
budeme určitě minimálně vzpomínat
„jak to tenkrát bylo“, někdo možná
už chystáte – nebo jste dokonce
odevzdal – věci na naši borovskou
retrovýstavu, která bude atmosféru
listopadových oslav jistě vhodně
dotvářet.
Začala jsem poněkud zeširoka
z jednoho prostého důvodu:
vzpomínáte si, jak jsme v té hektické
době „splachovali“ téměř všechno,
co do té doby celkem normálně
fungovalo?
Jeden
socialistický
přežitek však ve společnosti zůstal,
v některých obcích dokonce bez
přerušení a je dodnes přijímán zcela
přirozeně a dokonce přináší radost.
Víte který? Pokud tipujete vítání
občánků, pak máte bod!
Je to docela pozoruhodné,
uvážíme-li, že jde o akt, jehož kořeny
sahají skutečně do hlubokého
socialismu a který měl být
promyšleným tahem proticírkevního
režimu s cílem odvést věřící rodiny
od křtů.
Dovolte mi nahlédnout trochu
do historie: Například wikipedie
uvádí, že „vítání občánků je profánní
společenský obřad, při němž je
novorozeně zpravidla na obecním
úřadu slavnostně uvedeno do života
obce. Tato událost bývá spojena se
slibem, který rodiče novorozených
občánků svými podpisy stvrzují
do pamětní knihy, a s předáním
pamětního listu rodičům. Vítání
občánků začal ÚV KSČ podle
sovětského vzoru zavádět v 50. letech
20. století v rámci ateizace společnosti
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jako občanskou alternativu, která by
postupně nahradila tradiční církevní
křest. Za tímto účelem vláda zřídila
při národních výborech sbory pro
občanské záležitosti. Uspořádání
obřadu na obecním úřadě zároveň
umožňovalo do programu začlenit
i nejrůznější prvky komunistické
ideologie. Vítání občánků se
komunistům zpočátku nedařilo
úspěšně prosadit. Značná část
obyvatelstva byla nějakým způsobem
na osobní nebo společenské úrovni
spojena s církvemi. Vítání občánků
na národních výborech se stalo
společenskou rutinou až během
normalizace po roce 1970. Některé
obecní úřady pak v pořádání
pokračovaly i po roce 1989.“
Jiná publikace - Průvodce
kulturním děním a životním stylem
v českých zemích 1948–1967
autorů Jiřího Knapíka a Martina
France uvádí, že „obřad pravidelně
doprovázel nějaký kulturní program,
často za přispění dětí, žáků lidové
školy umění či pionýrů.“ Dobová
publicistika si stěžovala, že někteří
rodiče dávali dítě pokřtít a zároveň
se účastnili vítání občánků. Zároveň
se však nedoporučovalo nábožensky
orientované rodiče z obřadů
vylučovat, ale spíše se snažit právě
pečlivě propracovanou a výpravnou
slavností je ideově přesvědčit.
Spousta z nás vítání občánků
v Havlíčkově Borové také zažila.
Troufám si tvrdit, že to byl vždy
ceremoniál oproštěný od politiky
a jakýchkoliv ideologií, že ho Sbor
pro občanské záležitosti připravoval
citlivě jako akt čisté radosti z narození
dítěte a jako přijetí nového občánka
do života obce. I proto věřím, že
předchozí odstavce, kde se to
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v citacích jen hemží socialismem
a komunistickými idejemi nijak
neovlivní mladé čtenáře – rodiče.
Už proto, že se narodili v nové době
našich dějin a nezatěžují je žádné
negativní zkušenosti z minulého
režimu.
Na mladé rodiče se obracím
především proto, že jsme společně na
schůzkách redakční rady BL a kulturní
komise došli k přesvědčení, že vítání
občánků by Havlíčkově Borové určitě
slušelo, a tak se ho pokoušíme
obnovit.
První ceremoniál plánujeme na
neděli 20. 10. 2019 v odpoledních
hodinách. Nabízíme jej rodičům
dětí, které se narodily po 5. 11.
2018 a jejichž matka má trvalý
pobyt /nebo se k němu přihlásí/
v Havlíčkově Borové. Tito rodiče
se mohou na vítání přihlásit
od 10. do 30. září 2019
prostřednictvím formuláře, který
najdou buď na webu obce
www.havlickovaborova.cz
nebo
přímo na Úřadu městyse. Následně
obdrží pozvánku s konkrétními údaji
ke slavnostnímu odpoledni. A pak
už se jen budeme těšit na společné
setkání.
Chceme tedy v tradici, která byla
přerušena snad jen proto, že po
roce 1989 zanikl Sbor pro občanské
záležitosti, pokračovat. Městys má
zájem o to, aby jeho občané - rodiče
dětí - pochopili, že jsou součástí
velkého společenství. Že je o ně zájem
a že si městys váží jejich odhodlání
vychovávat děti, nové občany
městyse. Važme si těch rodičů i toho,
že se rozhodli žít pro druhé. Rodiče
by měli mimojiné vést své děti
k dobrému vztahu k městysu a svým
spoluobčanům. A až budou větší, tak
jim ukázat třeba i to, jak je městys
slavnostně uvítal.
Jana Žáková, zastupitelka

BANKOVNÍ ÚČTY - MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká spořitelna

Zůstatek účtu k 31.7.2019
9 416 156,24

Fond rozvoje bydlení ČS

468 811,47

ČSOB Municipální konto

653 003,44

ČSOB Spořící účet

21 101,97

ČNB Účet dotace

4 025 288,99

Fond vodovody

1 106 466,00

Fond kanalizace
CELKEM

1 720 150,00
17 410 978,11
Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období červenec - největší příjem - daň z příjmu právnických osob 689.699 Kč
Za období červenec - největší výdaj - vratka jistoty do výběrového řízení 1.000.000 Kč

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SKONČILA NÁM DALŠÍ
LETNÍ ŠKOLA
SENIORŮ
Ač u nás letní škola ukončila svůj
turnus přednášek již v červenci,
zajistili jsme pro naše seniory
a seniorky odvoz do Malé Losenice
a zájem od vás byl obrovský. Těší
nás, že v Malé Losenici nás přivítali
bohatým
občerstvením
a
že
o přednášky byl takový zájem! Dále
děkujeme panu Vítkovi a hasičům, že
přepravu zprostředkovali.
V srpnu vyšla tisková zpráva
z první půlky letní školy a my bychom
se s vámi rádi podělili o milá slova
paní Křížové z Kraje Vysočina:
„Obrovskou poklonu zaslouží
malá obec Havlíčkova Borová,

kam zástupci obce s pomocí
hasičů sami sváželi seniory ze
spřátelené obce Malá Losenice. A
pro všechny účastníky děvčata ze
sdružení Trojháček připravila skvělé
občerstvení. Je vidět, že i na malé
obci se dá žít aktivně a mladí lidé mají
pro seniory pochopení a dokáží jim
připravit příjemnou náplň volného
času. Všem patří veliký dík i obdiv.“
Náš městys se umístil na třetím
místě v počtu návštěvnosti, nejvíce
seniorů se účastnilo přednášek v
Třebíči. Velká Bíteš nás předběhla
pouze o jednoho účastníka. U nás byl
ale zájem také obrovský, celkem se
přednášek zúčastnilo 96 seniorů. Díky
tomuto zájmu věříme, že i příští rok
nás Kraj Vysočina osloví a my budeme
moci být součástí dalšího ročníku
Letní školy seniorů.
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Co nás ale ještě v letošním
roce čeká? V září se můžete těšit
na tvořivou dílnu pro seniory.
Tentokrát však bude jiná! Jistě jste
se v tomto vydání Borovských listů
dočetli, že městys chce obnovit tradici
vítání občánků. S touto myšlenkou
nás tak napadlo, jak hezké by bylo,
kdyby každý narozený človíček dostal
něco od našich babiček, dědečků,
navíc když víme, jak šikovné babičky
a dědečky tu máme! A tak bychom rádi
tuto dílnu věnovali našim nejmenším
obyvatelům. Přijďte s námi vytvořit
dárek pro miminka a klidně u toho
i zavzpomínat, jaké bylo vítání občanků
za vás. Těšit se na vás budeme 20.
září od 16 hodin v zasedací místnosti
městyse úřadu.
Za spolek TrojHáček Jana Pavlasová

Nejdřív naděje. Pak šok, zlost a strach. Takový byl srpen 1968
Československo se v srpnu 1968 blížilo k výročí padesáti let své existence
a brzy jej čekal jeden z nejtemnějších dnů jeho historie. „Pražské jaro“
dávalo lidem několik měsíců naději
k trvalé změně poměrů, která však
byla 21. srpna rozmetána tanky vojsk
Varšavské smlouvy. Hlavní dramatické a vypjaté události následujících
hodin a dnů se odehrávaly v Praze
a dalších větších městech. „V našem
regionu bylo živěji spíše u vojenských
objektů,“ říká historik Michal Kamp
z Havlíčkova Brodu.
Ale i na Vysočině s emocemi prožívali lidé invazi tehdejších „spojenců“, kteří přijeli rozmetat zdánlivou
kontrarevoluci. O situaci debatovali,
někde se objevovaly plakáty či třeba
nápisy.
Jak události staré jednapadesát let
prožívali lidé z Havlíčkovy Borové?
„Srpnové události roku 1968 se
mi hodně vtiskly do paměti. Bylo
mně tehdy sedm let a odjela jsem
do ozdravovny do Dvora Králové. V
noci 21. srpna nás sestry vzbudily
a shromáždily do jedné místnosti.
Okamžitě rozesílaly rodičům telegramy, aby si pro nás přijeli. Odpoledne
v pět hodin jsme tam zůstali jenom
tři, můj otec totiž nemohl sehnat
auto a řidiče. Celou noc jezdily kolem
ozdravovny tanky, děti brečely, sestry
taky, nikdo nevěděl, co bude. Nakonec otec přijel s taxikářem z Chotěboře až druhý den, cesta byla komplikovaná, například Hradec Králové
byl kvůli tankům neprůjezdný. Domů
jsme nakonec dorazili až za tmy, ale
bylo to nejkrásnější setkání s rodinou,
jaké jsem kdy prožila,“ vzpomíná Jiřina Havlíčková, rozená Tonarová.

Nevěděli jsme, co se děje

V roce 1968 byl Vladimír Křesťan
na vojně. Sloužil u ženistů v Terezíně.
Vzpomíná, že ještě na jaře a na začátku léta působili v severozápadních Čechách ruští vojáci.
„Stavěli u Litoměřic vysílač, zdržovali se tam dost dlouho. Pak najednou
odjeli, ale jejich vybavení tam zůstalo.
V tu dobu nás samozřejmě vůbec nenapadlo, co by to mohlo znamenat,“
říká. Přímo 21. srpna pak byl se svojí
jednotkou na cvičení u Mělníka.
„Měli tam s námi být i Rusové
a východní Němci, ale nepřijeli. Nepřikládali jsme tomu význam. Pak v noci
21. srpna nás vzbudil hluk a zmatek v
areálu. Nikdo nevěděl, co se děje, vše
jsme zjistili z vysílání televize.“
Někteří důstojníci a vojáci pak prý
vyzývali k ozbrojení a odporu. Tu variantu ale velitelé zatrhli.
„Ráno jsme se pak, jako pokaždé,
v rámci výcviku plavili přes Labe pro
zásoby. Najednou nad námi přelétlo
letadlo a pokropilo hladinu řeky ostrou municí. V tu chvíli každého přešla
chuť na odpor. Jakmile si to prožijete
na vlastní kůži... Když jsme se vraceli
se zásobami, už všude čekaly ruské
jednotky s kulomety. Museli jsme se
ze cvičiště auty přemístit zpátky do
kasáren. Jeli jsme vždy tři plná auta a
za námi ruské auto s kulometem, aby
nás hlídali. Naše auto se v Roudnici
nad Labem rozbilo. Najednou za námi
začali chodit místní lidé. Dávali nám
květiny, bonbony, cigarety. Byla toho
strašná spousta. To bylo úplně neskutečné…,“ vrací se v čase Vladimír Křesťan s neskrývaným dojetím v hlase.
Říká, že byl v Terezíně ve skupině
parlamentářů, která měla s Rusy vy-

jednat předání zásob. „Paradoxně velitelem naší roty byl Rus. Ten byl na
své krajany neskutečně naštvaný. Ale
oni si ti jejich řadoví vojáci opravdu
mysleli, že tu probíhá nějaká kontrarevoluce. Pamatuji si, že když jsme
tam šli, měli jsme opravdu strach.“

Běžte pryč

Blanka Sajfertová tehdy pracovala
na Místním národním výboru
v Chotěboři. Z pozice úředníka se tak
okupantům, kteří u nás „dočasně“
zůstali víc než dvacet let, dívala z očí
do očí.
„Pražské jaro bylo plné nadějí. Byla to
euforie, velmi jsme věřili ve změnu.
Dubček byl v tu dobu jako náš pán bůh
a nikdo snad ani na chvíli nenapadlo,
co by se mohlo stát,“ popsala tehdejší
nálady mezi lidmi.
„V noci nás vzbudil telefon od
tehdejšího vedení úřadu. Pod
Chotěboř totiž tehdy spadal i Bílek
a tedy také vojenský areál. Ten
samozřejmě vojáky zajímal. Brzy se tak
na úřadě objevil sovětský důstojník,
který s námi chtěl mluvit, už si přesně
nevzpomínám o čem. Já jsem hovořila
rusky, a proto jsem překládala. Pak
jsem onomu důstojníkovi řekla, že je
v Československu nikdo nevítá, že se
tady žádná kontrarevoluce nekoná,
ať odejdou. Místo toho jsem záhy
musela z úřadu odejít já,“ vysvětlila
Blanka Sajfertová s tím, že směrem
k její rodině postupně následovaly
další perzekuce.
„Co jsem vlastně tehdy cítila? Nejdříve
jsme byli v šoku, pak následoval
strach, nejistota a vztek, který mi vůči
okupantům vydržel dlouhé roky.“
Jakub Janáček, Martina Brychtová
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Nový školní rok - před 30 lety
Když začal nový školní rok
1989/1990, zřejmě nikdo netušil,
že ještě než skončí, bude všechno
úplně jinak. Děti, které nastoupily
do páté třídy, se tehdy automaticky
učily ruštinu. Ovšem ty, které v září
1989 nastupovaly do čtvrté, si o rok
později se svými rodiči vybíraly, jaký
cizí jazyk se budou chtít učit. Na
výběr tehdy dostaly ruštinu, němčinu
a angličtinu. A protože převážili
zájemci o němčinu, od září roku 1990
se pak jako první cizí jazyk po dlouhá
další léta učila právě němčina....

Do první třídy tehdy nastoupilo 25 dětí narozených v letech 1982-1983, a to:
Vlasta B., Michaela B., Hana F., Lucie H., Andrea H., Kateřina H., Petra H., Aleš
J., Jan J., Lucie J., Libor J., Lukáš K., Hana K., Lucie M., Jiří N., Josef N., Lenka
S., Lukáš S., Iveta S., Marie Š., František Š., Zdeněk Š., Lenka T., Dana V. a Petr
Z. - Dokážete přiřadit jméno k tváři na snímku? Třídní učitelkou jim byla Marie
Hamerníková.

Do posledního, tehdy ještě osmého
ročníku, nastoupili tito mladí, kterým
se - aniž to tehdy vůbec tušili zanedlouho měl změnit celý svět. Po
novém roce už je nikdo nekádroval,
už snad mohli vybírat střední školu
podle svých zájmů a schopností. Bylo
jich 28 a jejich třídní učitelkou byla
Lenka Jančová: Zdeňka A., Stanislav
B., Roman B., Jiří F., Jaroslava H.,
Eva H., Pavel H., Petr H., Romana H.,
Martin H., Miroslav J., Petra J., Petra
K., Josef K., Jana K., Viktor K., Aleš K.,
Pavel L., Miroslava N., Radek O., Lenka
P., Pavel P., Miloš R., Michal S., Eva S.,
Iveta S., Jaroslava Š. a Stanislav T.
Učitelský sbor v roce 1989/1990
tvořili: Ludmila Brychtová, Marie
Čáslavská, Otto Hájek, Eva Hájková,
Jiřina
Hamerníková,
Marie
Hamerníková, Lenka Jančová, Věra
Josková, Marie Kořínková, Vlasta
Nejedlá a Jana Žáková.
V tomto školním roce navštěvovalo
borovskou školu celkem 216 žáků
(v roce 2019/2020 to bude 111
žáků), z toho na prvním stupni 112,
na druhém stupni 104. Tehdejší
druháci určitě netušili, že jako první
po dlouhých letech budou končit až
jako deváťáci.
Martina Brychtová, Hana Tonarová
Foto: archiv ZŠ
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LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
PRÁZDNINY A ZAČÁTEK
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Na konci 18. století pronesl švýcarský pedagog Daniel
Wyttenbach tento citát:
„Divím se moudrosti předků našich v mnohých věcech,
zvláště v ustanovení prázdnin, jejichž prospěšnost
a užitečnost poznávali i učitelé, aby duši a tělo mohli
zotaviti, i hlavně pro žáky, aby věci naučené mohli opakovati
a obnoviti. Kteréž opakování o prázdninách, protože děje
se pokojně a nechvátavě, nejvíce pomáhá hlubokému
porozumění, působí největší zalíbení, že jest viděti
stálý pokrok, a tak pohání v učení a práci k vytrvalosti.“
Je potěšující, že už před 200 lety se vědělo, že prázdniny,
lenošení, cestování a odpočinek pomáhají a mají
blahodárný vliv na všechny osoby působící ve škole. Opět
nás čeká nový školní rok, deset měsíců práce, která nás
zase posune někam dál a výš.
Během hlavních prázdnin se ovšem nezahálelo ani
v základní, ani v mateřské škole.
V základní škole je opravená střecha i stříška nad
hlavním vchodem, položená nová podlaha v posilovně –
tyto práce jsou hrazeny z pojistek zřizovatele a firmy, která
škodu způsobila. Dále jsou opravené veškeré podlahy ve

ČÍSLO
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třídách staré budovy, firma MAN Lukáše
Jakeše z České Bělé přebrousila a všude znovu
nalakovala po deseti letech parkety.
V základní škole jsme nově přivítali i předškoláky
z mateřské školy. Kraj Vysočina na základě zprávy
a posouzení Krajské hygienické stanice (KHS) Havlíčkův
Brod povolil odloučené pracoviště MŠ v základní škole.
Předškolní děti budou po celý školní rok navštěvovat
základní školu, kde je pro ně připravena prostorná třída,
nově vybudovaný prostor pro sociální zařízení, šatny,
zároveň mohou využívat školní tělocvičny a školní jídelnu.
I v mateřské škole proběhly menší úpravy pro třídu
25 menších dětí, které zde budou mít dolní třídu pro
denní činnosti a horní třídu pro stravování a odpolední
odpočinkové činnosti.
KHS přislíbila povolení odloučeného pracoviště
na dva roky s podmínkou, že zřizovatel začne okamžitě
řešit výstavbu nové mateřské školy.
VŠECHNY PRÁZDNINOVÉ PRÁCE SE PODAŘILO UDĚLAT
V ŘÁDNÉM TERMÍNU. ZA TO VELICE DĚKUJI ZŘIZOVATELI,
FIRMĚ MAN ČESKÁ BĚLÁ, FIRMĚ MŠ STAV s. r. o., NAŠIM
PROVOZNÍM ZAMĚSTNANCŮM, BRIGÁDNICÍM A
PRACOVNÍKŮM ÚŘADU MĚSTYSE.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Letní kino se povedlo„napůl“. Dvě filmová představení totiž pokazil déšť a zima
Jako každý rok, tak i letos zavítal
do Havlíčkovy Borové na asfaltové
hřiště pojízdný Kinematograf bratří
Čadíků – letos již v první polovině
srpna. Opět se ukázalo, že když vyjde
počasí, lidé rádi do letního kina
přijdou a užijí si filmovou zábavu.
Letos však dva ze čtyř večerů pokazilo
počasí, které bylo jako na houpačce.
Větru a dešti se zkrátka poručit nedá.
Letní kino odstartovalo pohádkou
Čertí brko, na kterou dorazila
spousta diváků a obsluha ve stánku
s občerstvením se měla co otáčet.
Pěkné počasí zábavě totiž přálo.
O den později to již bylo mnohem
horší, odpolední silný déšť a večerní
zima spoustu návštěvníků od filmu
Hastrman odradila.
Naopak v neděli večer bylo
příjemně, a tak si na film Po čem
muži touží našlo cestu hodně lidí.
V pondělí se však nad Borovou opět
zatáhlo. Během cestopisného snímku
Trabantem tam a zase zpátky se spustil
silný liják. Ten nakonec v průběhu
představení odradil i nejvytrvalejší
filmové fajnšmekry a místa k sezení
se kvapně vyprázdnila.
Přesto se jistě budeme snažit letní
kino, které u nás v Havlíčkově Borové
již pevně zakořenilo, připravit i na
příští rok. Poděkování patří všem, kteří
přispěli svým dobrovolným vstupným
na dobrou věc i obsluze, která
připravovala pro diváky občerstvení.
Více o kinematografu bratří
Čadíků a o tom, kam putuje

dobrovolné vstupné, najdete na:
www.kinematograf.cz.

Dostali jsme čerstvé mléko. Přímo
od krávy. No fakt…

Kinematograf bratří Čadíků má
již více než pětadvacet let starou
historii. Za dobu svého působení,
kdy každoročně zajíždí do mnoha
měst a obcí po celé České republice,
postupně modernizoval a rozšiřoval
své vybavení. Dnes jezdí jeho
vozy hned po osmi trasách, kde
na jednotlivých štacích rozdávají
filmovou radost. Každý automobil,
odkud se filmy na bílé plátno
promítají, má dvoučlennou posádku
– povětšinou tvořenou ze studentů.
Ti tak tráví léto opravdu nevšedně.
Letos do Borové s kinematografem
dorazili Erik a Mário. Studenti
Masarykovy univerzity v Brně mají
s letním kinem bohaté zkušenosti. „Já
jezdím pět let, Mário ještě víc,“ říkal
u maringotky Erik, student filosofické
fakulty MU.
Těsně před Havlíčkovou Borovu
promítali v nedalekém Žďáru nad
Sázavou, poté následoval přesun
k nám. Pak následovalo stanoviště
v Novém Městě na Moravě.
„Je pravda, že občas je to trochu
na hlavu. Vždyť jsme více než dva
měsíce jenom na cestách, najezdíme
kvanta kilometrů a jen opravdu
málo se podíváme domů. Někdy
spíme přímo v autě, když je možnost
tak na ubytovnách. Je to trochu
dobrodružství, ale někdy trochu

stereotyp a hrozí i ponorková nemoc,“
zamyslel se s úsměvem Mário.
Ale „ponorku“ se jim daří zaplašit.
Jak totiž oba shodně říkají, cesty po
České republice jsou skvělou možností
dopodrobna poznat naši vlast.
Za ty dlouhé roky toho procestovali
už opravdu spoustu. Ale na trase, na
které leží také Havlíčkova Borová, se
ocitli poprvé.
„V tomto regionu jsme nikdy
nebyli. Ale moc rádi jsme se sem
podívali. Když máme volno, a že
ho není málo, cestujeme po okolí
a poznáváme krajinu, památky i lidi,“
vysvětluje Erik. V našem městysi se
jim prý líbilo. „Lidé se k nám chovali
moc hezky. Dokonce jsme tu dostali
čerstvé mléko. No fakt, přímo od
krávy,“ smál se nadšeně Erik. Podle
jeho nevěřícného výrazu bylo nad
slunce jasné, že čerstvé mléko přímo
od zdroje nevidí každý den…
A jak oba využívají ještě volný čas?
„Rád bych během volna pracoval
třeba na diplomové práci. Nebo
alespoň taková byla moje představa.
Ale to se mi nějak nedaří, během cest
je tolik jiných způsobů jak trávit čas,“
dodal Erik.
Krátký rozhovor proběhl v pondělí
večer,
tedy
před
posledním
představením.
Druhý
den
auto s nezaměnitelným logem
Kinematografu bratří Čadíků ze hřiště
zmizelo. Tak zase za rok.
Jakub Janáček
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Reportáž: Cesta za poklady? Na sběrný dvůr!
Blíží se doba, kdy bychom chtěli uspořádat retro výstavu a vrátit se prostřednictvím ní do doby před 30 lety - tedy
do podzimního času roku 1989. Řada obyvatel obce či osad už do muzea přinesla věci, které mají s touto dobou spojené
- máme například klasický vysavač, remosku, sifon, radio, gramofon, svatební šaty...
Přesto se nám zdá exponátů stále málo. Někteří lidé nám říkají, že s nimi máme počítat, že nám exponáty přinesou,
ale jelikož bychom výstavu rádi v polovině listopadu otevřeli, času nazbyt už mnoho není. Snažíme se tedy i my sami
hledat věci, upozorňovat na ně lidi kolem, pokud je u nich vidíme, prosit o jejich zapůjčení. A aby toho nebylo málo,
rozhodli jsme se vyrazit za poklady....... na sběrný dvůr. Tam lidé přece nejčastěji vozí elektrospotřebiče, nábytek, kola,
kuchyňské náčiní a pomocníky, a tak jsme si řekli, že třeba budeme mít štěstí a nějaké poklady objevíme.

Na sběrném dvoře nás přivítal
obecní pracovník Petr Kučera, který
nás - poté, co se přestal smát nasměroval ke konkrétním hromadám.
Začali jsme v budově u drobných
domácích elektrospotřebičů, kde jsme
odhalili starý kazetový přehrávač
s rádiem. Pravda, není to ono
pověstné „dvojče“ na dvě kazety, ale
alespoň něco. Dnes už i kazety patří
k historii, ovšem v devadesátých letech
to byla pořád velká hitovka. Pak jsme
se vrhli na hromadu televizí a ejhle
- vzadu dole na nás čekala ona obří
televize s dřevěnými stěnami, kterou
měl před revolucí doma každý. Kam se
hrabe plazma, vytáhnout z hromady
tuhle „kraksnu“, to byla teprve výzva!
Vzpomínáte, jak byly těžké?
Další naše zastávka byla hromada
šrotu u plotu, odkud jsme vytáhli dva

kdysi hodně moderní šicí stroje, a hned
vedle na hromadě nábytku a starých
gaučů klasický proplétaný koš, který
někteří z vás dodnes používají třeba v
děských pokojích na hračky, nebo na
uložení dek. Bohužel nemáme víko,
ale třeba nám kompletní koš někdo
z vás zapůjčí.
Petr Kučera nám pak ještě předal
kompletně zabalený kráječ na zelí
z roku 1990 i s účtenkou, který zřejmě
nikdy nikdo nepoužil. Poté ještě
odněkud vyštrachal klasický kráječ
na chleba, který „zdobil“ skoro každou
umakartovou kuchyň, a jako zlatý
hřeb jsme na něm vymámili původní
hru Dostihy a sázky, kterou známe
i dnes, ale tato je skutečně původní
i s originálními penězi a kartičkami,
taková, jakou si ji i já pamatuji
z dětství, když nám ji těsně po roce
1989 přinesl Ježíšek.
Děkuji děvčatům Ivě Hamerníkové
a Simče Karáskové, že nelenily a šly
„bufetit“ na sběrňák se mnou. Možná
kroutíte hlavami nad tím, co jsme si to
zase vymyslely, ale věřte, že exponáty
ze sběrňáku dáme do takového stavu,
že na výstavě nebudete schopni říct,
které věci jsme odtamtud přivezli....
A jde přece o to si zavzpomínat na
roky dávno minulé, v nichž jsme my
všichni byli o 30 let mladší a krásnější,
a můžeme se podivovat nad tím, co
se za ty tři dekády v našich životech
všechno změnilo....
Hana Tonarová

CO SE DĚJE V MUZEU A KNIHOVNĚ
RETROVÝSTAVA

Poklady z vašich půd, stěžejní kousky retrovýstavy. Foto: Ondřej Neubauer
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Jsme velmi potěšeni, kolik věcí se nám
již sešlo na Retrovýstavu. Tentokrát
se opravdu vyplatilo schovávat na
půdách staré „krámy“. Mezi nejlepší
kousky, které se nám dostaly do
rukou, patří například: vysavač, šicí
mašiny, sifon, gramofon, kráječ na
chleba, televize, rádio, remoska a
jiné. Několik kousků jsme našli i na
sběrném dvoře. Pokud i Vy máte doma
předmět, který patří do osmdesátých
až devadesátých let, přijďte k nám s
ním. Všem, kteří doposud propůjčili
své věci, děkujeme.

S nasazením vlastního života prolézala děvčata hromady a vytahovaly z nich hotové poklady. Foto: Hana Tonarová

Co jsme bohužel nenašli: pánskou
tašku přes rameno do práce,
termosku, walkmana, autodráhu,
původní auto tatra, hračky, jízdní
kolo favorit s berany, dekorace do
domácnosti, keramiku, tradiční
nádobí či šperky z let 1985 - 1992...
Rádi bychom, kdybyste nám
zapůjčili i oblečení 30 let staré,
chceme pro vás uspořádat retro
módní
přehlídku:
elasťáky,
šusťákové soupravy, zástěry, šaty,
boty, plavky, bundy, plisované
sukně....

NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Po návštěvě památkářů z Krajského úřadu Kraje Vysočina se u nás
věci daly do pohybu. Okenice, dveře
i okna dostávaly nový nátěr a interiér
knihovny se může pochlubit novým
vzhledem. V plánu je zútulnit hlavně
přední místnost knihovny, srovnat
knihy do přehlednějších sekcí a zajistit více novějších titulů z výměnného
fondu Havlíčkův Brod. Neváhejte a
určitě se přijďte podívat!
Těšíme se na Vás v knihovně, muzeu
a burze knih.
Za Rodný dům KHB Ivča Hamerníková, Simča
Karásková a Ondra Neubauer
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TŘÍDĚNÍ A BURZA KNIH

Nejvice mladé návštěvníky zaujaly nové knihy z výměnného fondu z Havlíčkova Brodu.
Foto: Ivana Hamerníková

Měsíc srpen jsme věnovali třídění
knih, které poputují na podzimní
knižní burzu. Z fondu vyřazujeme
neaktuální, poničené knihy, které
se buď dlouhou dobu nepůjčovaly
nebo je zde máme ve více vydáních,
a tak zabírají místo pro knihy nové,
věnované, zakoupené a vypůjčené
z fondu z Havlíčkova Brodu.
Z Peršíkova nám dva občané věnovali
spoustu nových současných knih, za
které moc děkujeme.

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYT – SKVĚLÁ ZKUŠENOST!
Ondra, kterého od srpna můžete
vídat v muzeu a knihovně, se vrátil
ze studijního pobytu z programu
Erasmus. Co o této zkušenosti říká:
V Kostnici, nebo jak já raději
říkám v originálním znění Konstanz,
jsem strávil pět měsíců (od března
do července 2019). Je to působivé
město, už tím, že jako jedno z mála
nebylo bombardováno za druhé
světové války. Přímo sousedí se
Švýcarskem a i státní hranice přetíná
část města. Jelikož Švýcarsko bylo
neutrální, nesmělo se bombardovat
a piloti to raději neriskovali. Třeba
Fridrichschafen, který je jen přes
Bodamské jezero, byl vybombardován
kompletně kvůli leteckým továrnám.
V Konstanz jsou ale budovy původní,
třebas i středověké, ne pouhé repliky
jako v Berlíně a většině dalších
německých měst. Snažil jsem se
navštívit za tu dobu většinu památek
uvnitř města i v okolí. České vlastence
jistě potěší, že mohou navštívit Husův
dům, Husův kámen a Husův sloup.
Ve městě je také Husova ulice a
najdeme tam odkazy na jeho blízkého
stoupence, který byl v Konstanz
upálen jen rok po něm – Hieronymus
Pražský.
Co ti Erasmus dal, co bylo nejlepší, co
bylo nejhorší?
Erasmus mi dal poměrně mnoho.
Když se téměř měsíc po návratu
ohlédnu a měl bych stručně zhodnotit,
určitě řadu zážitků cestovatelských i

studijních. Dále jsem poznal přes 80
mladých lidí v mém věku z celého
světa. Doteď si píšu s jedním kámošem
z Bostonu, USA. Rozšířil jsem si obzory
kulturní, to je asi to hlavní. Je jedno,
kdo je jaké národnosti nebo pleti,
pokud mu záleží na ostatních, umí se
bavit a přes den přiložit ruku k dílu
nebo dokáže něco vymyslet, pak má
v moderní společnosti 21. století
své místo. Od předsudků, na které
narážíte od mládí ve svém rodném
prostředí, vás nejlépe vyléčí právě
takový delší pobyt a každodenní
spolupráce s různorodými lidmi, právě
v tomhle je Erasmus k nezaplacení.
Jediné co mě trochu štvalo a co musí
překonat každý účastník, ale dá se to,
jsou byrokratické úkony a koordinace

mezi domácí a zahraniční univerzitou.
Určitě je dobré si dojít na nějaký
přípravný seminář nebo se zeptat již
zkušeného absolventa Erasmu, toť
vše.
Takže pokud se mezi čtenáři
nachází nějaký student, který
pobyt v zahraničí zvažuje, tak vřele
doporučuji. Další velké plus je, že
pobyt je částečně pokryt stipendiem
z EU.

Pozn. autora: Erasmus je zhruba
půlroční studijní pobyt v zahraničí,
kdy si na základě nabídky student
vybere univerzitu a studuje tam
podobné předměty jakoby je
studoval v Česku, ovšem v cizím
jazyce.
Ivana Hamerníková

Ondřej poznal přes 80 mladých lidí z celého světa. Foto: Ondřej Neubauer

Kroužek borovských myslivečků
informuje
O víkendu od 23. - 25.8 proběhl dlouho plánovaný výlet na soutok Sázavy
a Vltavy v Davli. Tábořili jsme ve vodáckém kempu Pikovice. Děti si užily
koupání v Sázavě, opékání buřtů, procházky po okolí a výlet do Davle. Počasí
se nám vydařilo a už plánujeme, kam vyrazíme příští rok.
Za MS Tomáš Janáček
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začalo sezonu příšerně, béčko vcelku
TJ SOKOL informuje Fotbal: Áčko
slušně. Děti tábořily na hřišti...

Mistrovské soutěže mužů už jsou v plném proudu a do hry tak vstoupily oba naše celky. Borovské áčko ale začalo
sezonu prachbídně. Po dvou zápasech jsou s nulou na kontě u dna I.B třídy. Naše rezerva sice v první utkání nestačila
na Kožlí, ale chuť si spravila doma v utkání s Lipnicí.
Ještě před začátek soutěží byl připraven na hřišti malý bonbónek pro borovské fotbalové žactvo. Děti totiž mohly
strávit noc na hřišti.
vybouchli. První branku inkasovali v úplném závěru proměnili v
A tým:
Havlíčkova Borová – Antonínův Důl už v úplném úvodu zápasu a ve rozhodující třetí branku. Sami hráči si
třicáté minutě prohrávali 0:4! Domácí však výkon poměrně chválili.
0:3(0:1)
Domácí nezačali špatně, ale v obří dominovali ve všech směrech a ve Havlíčkova Borová B – Lipnice nad
šanci selhal mladý Lupták. Zhruba druhém poločase přidali ještě jednu Sázavou 3:1(2:0)
od dvacáté minuty zkušení hosté branku. „Katastrofální výkon,“ znělo Už v prvním poločase přetavil
v branku pokutový kop Karel Šmíd
vyrovnali hru a ještě do poločasu z borovského tábora po zápase.
a později zvýšil hlavou Novotný, a
uklidili propadlý balon do brány.
domácí byli na dobré cestě k vítězství.
Ve druhém poločase byla hra B tým:
v poli poměrně vyrovnaná, ale hosté Kožlí B – Havlíčkova Borová B 3:2 (2:2) Ve druhém poločase ovšem byli
Borovou do tlaku nepustili a své další Poměrně solidní výkon předvedlo hosté lepším celkem a dokázali snížit
šance po chybách domácí defenzivy borovské béčko v Kožlí. Po prvním na rozdíl jediné branky. Naštěstí pak
proměnili v konečně tříbrankové poločase bylo skóre vyrovnané, když ještě přidal přesnou střelou levačkou
vedení.
se za Borovou trefil Antl a Radek pojistku Antl a Borová se tak mohla
Svratka – Havlíčkova Borová 5:0(4:0) Klement a dlouho se zdálo, že si radovat z prvních bodů v sezoně.
O nápravu se měli borovští fotbalisté minimálně bod Borová odveze. Pak Branky: Šmíd (pk), Novotný, Antl
pokusit v dalším kole ve Svratce. se však předčasně ze hřiště poroučel
Jakub Janáček
Jenže ve druhém kole totálně Antl a domácí svoji početní převahu

Soustředění dětí na
fotbalovém hřišti

Mnozí z vás si mohli povšimnout
stanového městečka, které vyrostlo
na hřišti za fotbalovou bránou v pátek
9. srpna. Trenéři našeho fotbalového
oddílu spolu s rodiči připravili pro děti
dvoudenní soustředění s přespáním
na hřišti. Pro děti byl připraven
bohatý, nejen sportovní program
a nechybělo také vydatné občerstvení.
Soustředění se celkově zúčastnilo
okolo 30 dětí.
„Vidět nadšené děti nejen
na tréninku, ale i při společných
aktivitách večer i ráno, bylo k
nezaplacení. Přesně jsme se trefili

do počasí i do programu souběžného
letního kina. Děkuji všem, kteří se na
přípravě celého soustředění jakkoliv
podíleli. Pozitivní reakce dětí nás
povzbudily k tomu, že si příští rok
akci - která byla otevřena pro všechny
- určitě zopakujeme,“ dodal Jakub
Janáček.
„Jsem velmi ráda, že se této akce
zúčastnilo tolik dětí, protože je skvělé,
že si touto cestou vytvářejí kolektiv
přátel, sportují a v budoucnu budou
mít na co vzpomínat. Nakonec jsme

všichni odcházeli ze hřiště plní dojmů
a samozřejmě nejvíce děti přivítaly s
nadšením zprávu, že příští rok bude
soustředění s přespáním ve stanu
znovu,“ dodala jedna z organizátorek
Martina Šnajdrová.
Akce byla uskutečněna za podpory
MŠMT a projektu „Sportujeme
v Havlíčkově Borové“ (SPORT2-B-5688/2019). Poděkování patří
nejen zástupcům naší organizace, ale
také aktivním rodičům.
Hana Chlubnová

Zapojili jsme se do Místní
agendy 21
V letošním roce jsme se zapojili do
programu „Místní agenda 21 a zdraví
2020 v Kraji Vysočina“, kde se nám
podařilo získat dotaci ve výši 30.000,Kč na projekt „Zdravé tělo, zdravý kraj
aneb začínáme s MA21 2019“. Cílem
našeho projektu je zapojení členů
a veřejnosti do dění naší organizace
a také zvýšení zájmu o naši činnost.
Projektem
chceme
propagovat
zdravý životní styl a správný postoj
k životnímu prostředí. Finanční
prostředky budou použity především
na aktivity spojené s revitalizací
sportovního areálu a na osvětovou
činnost (pohyb a zdravý životní styl
atp.).
Za Výkonný výbor TJ Hana Chlubnová
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Nabídka pracovního místa v Havlíčkově Borové!
Pracovní pozice: „HOSTINSKÁ“
Místo výkonu práce: Pohostinství za sokolovnou, Havlíčkova Borová
Nástup možný od září 2019
Pro více informací kontaktujte: Hana Chlubnová
ChlubnovaHana@seznam.cz, 739 626 612
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DOBRÝ ANDĚL

pomáhá
rodinám, které se vlivem
nemoci dostaly do tíživé
situace
Příspěvek a jeho výše je vždy
dle uvážení dárce. Částka je také
na zvážení dárce a je úplně jedno,
zda se rozhodnete darovat 100,- Kč či
1 000,- Kč. Je možné i kdykoliv její výši
snížit či zvýšit. Nikdo dárce nehlídá
či nenutí k platbě. Nutné je se pouze
registrovat. Na základě registrace
je přidělen dárci variabilní symbol,
na jehož základě identifikují příchozí
finanční prostředky. Přispívat můžete
jednorázově i nepravidelně dle
svých možností. Vše je vysvětleno na
webových stránkách Dobrého anděla.
Příspěvek mohu posílat jedné
rodině či pokaždé jiné, výběr je ale
na Dobrém andělovi. Mé příspěvky
odchází pokaždé jinam a komu
pomáhám, se mohu informovat přes
internet či v aplikaci v telefonu. Zde
si mohu i zkontrolovat, že částka
dorazila. Jednou je dar přidělen
rodině Honzíčka se svalovou dystrofií,
pak Vojtíškovi s onkologickým
onemocněním, další měsíc Jitce
s rakovinou žaludku. Pokaždé je u
příspěvku vysvětleno, kdo a proč
příspěvek vůbec dostal.
Proč jsem se rozhodla k pravidelnému
příspěvku a zrovna pro Dobrého
anděla?
Hybným zážitkem byla návštěva
Motolské nemocnice, kam mě
poslal na preventivní prohlídku
pediatr mé dcery. Navštívila jsem
zde dětskou část, kde byly ordinace
i hospitalizované děti. Při čekání na
lékaře v ordinaci jsem s dvouletou
dcerou seděla na chodbě. Zde také
čekala na jiného lékaře 7letá holčička
na vozíku a její rodiče. Holčička i
rodiče byli plní optimismu a občas
se holčička i zasmála. Bylo vidět, že
od návštěvy ordinace čekají pozitivní
výsledky. Po chvilce vešli do ordinace
a po 5 minutách zas vyšli. Dívka byla
bledá se svěšenou hlavou a úplně
ztuhlá bez výrazu. Maminka držela
vozík a otec šel vedle. V ordinaci
bylo ohlušující ticho. Rodina potichu
projela okolo mě a mé dcery a
pomalu zmizela v tmavé uličce. Na
mě padla taková tíže, že po opuštění
ordinace jsem z nemocnice doslova
utekla. Během jízdy v metru jsem
pociťovala hroznou úzkost a přitom
jsem opakovaně děkovala, že mé
dcery jsou zdravé. Když mě tíživý pocit
opustil, podívala jsem se před sebe a
tam byl plakát Dobrý anděl - každý
může pomáhat. Hluboce jsem se

zamyslela nad tím, co vše obnáší péče
o takto nemocné dítě. Převážně jeden
z rodičů opustí kvůli péči o nemocné
dítě práci. Doplatky za léky a pomůcky
neúměrně zatíží rodinný rozpočet
a tato nadace jim na 100% pomáhá
a nic si z této částky nenechává. Tak
proč nepomoci?! Zamyslela jsem se,
a i když jsem na rodičovské dovolené,
rozhodla jsem se, že 300,- Kč můj
rozpočet nezatíží natolik, abych měla
problémy, a zároveň alespoň trochu
pomohu. Jsem také rozhodnuta,
že po návratu do práce tuto částku
navýším.
Pro ty ekonomicky smýšlející lidi.
Pro daně je dar nad 1000,- Kč za rok
odčitatelnou položkou. Dobrý anděl
na váš dar vystaví potvrzení, a to se
pak může zahrnout do daní a stát
tedy nějakou část vrátí dárci. Není

to sice nic podstatného, ale tak pro
odlehčení.
Také bych tímto chtěla varovat před
sbírkou různých osob na parkovištích
a prosím, nic jim nedávejte. Vůbec
nechápu, že toto někdo nezakáže.
Princip je takový, že vy darujete 20 Kč
na asistenčního psa či nemocné děti.
Z této částky dostane 5,- Kč prodejce,
10,- Kč zprostředkovatel (tedy
zaměstnavatel) prodejce a zbytek jde
na předmět sbírky.
Drahoslava Ende, Peršíkov

V ČR je 105.502 Dobrých andělů,
5 přímo v Havlíčkově Borové, Peršíkově a ŽH. Průměrná výše přímého příspěvku je 292 korun.

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY / VÝUKA AJ PRO DĚTI
Nabízím možnost výuky dětí od 3 let formou hry a zpívání v malé skupince.
Pro mládež a dospělé nabízím doučování angličtiny.
Ráda bych pozvala zájemce o ukázku výuky dětí na „seznamovací“ odpoledne, která naplánujeme dle věku a počtu dětí v průběhu září. Výuka bude
probíhat v herně RC Motýlek v Žižkově Poli nebo dle zájmu u vás v obci.
Budu se těšit na malé i velké studenty!:-)
Kontakt pro více informací :
Martina Dočekalová, tel. 606 300 327
Email: ajzizkovopole@seznam.cz
www.ajzizkovopole.cz
Na posledním borovském setkání Letní školy seniorů jsme jako občerstvení podávali také jedny zdravé a chutné řezy. Chutné rozhodně byly – spousta z vás se
totiž ptala, co jsou zač a kdo je pro vás připravil. Jak jsme slíbili, tak nyní činíme
a dělíme se s vámi o zdravou dobrotu ze špaldové mouky. Tady je:

Řezy od Míši Chlubnové, inspirované Ditou P.
•
•
•
•
•
•

180 g špaldové mouky
150 g ovesných vloček
200 g tmavého cukru (lze sladit i méně a stévií)
½ lžičky kypřícího prášku do pečiva
¼ lžičky soli
170 g másla, změklého, nakrájeného na kousky + na vymazání

•
•
•
•
•

200 g ovoce borůvky, rybíz, maliny či rebarbory
250 g jahod
1 lžíce citronové šťávy
100 g krupicového cukru
2 lžíce kukuřičného škrobu

Na náplň:

Postup přípravy

Začnu náplní. Do kastrolu dám rebarboru, jahody a citronovou šťávu,
promíchám, zakryju poklicí a vařím na mírném plameni za občasného
míchání pár minut, až ovoce lehce změkne. Cukr promíchám s kukuřičným
škrobem a přidám k ovoci. Ovoce pořád míchám, dokud se nezačne
znovu vařit a pak asi za minutu zhoustne. Kastrol stáhnu z plotny.
Troubu předehřeju na 180 °C. Ve velké míse nejprve smíchám mouku, ovesné vločky,
cukr, kypřicí prášek do pečiva a sůl. Pak přidám máslo a prsty propracovávám tak
dlouho, až se udělá drobenka. Asi hrnek a půl drobenky si dám stranou, zbytek
natlačím prsty na dno vymazané pečicí formy o rozměrech 26 × 36 cm. Na těsto
rovnoměrně rozetřu náplň a posypu ji drobenkou, kterou jsem si nechala stranou,
a peču 30–35 minut.
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
3. 9.
14:00
JAK SI DOMA UPÉCT KVÁSKOVÝ CHLÉB,
2019
úterý
letní škola seniorů, pozvánka str. 2
6. 9. - 27. 9. 15:30 - 17:00 MOŠTOVÁNÍ,
2019
pozvánka str. 2
7. 9.
9:00 - 14:00 BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
2019
sobota
7. 9.
10:00
POCHOD MEZI DVĚMA SVĚTY,
2019
sobota
pozvánka str. 2
20. 9.
16:00
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO SENIORY,
2019
pátek
pozvánka str. 2
21. 9.
20:00
TANEČNÍ ZÁBAVA AIRBACK,
2019
sobota
pozvánka str. 2
4. 10.
18:00
PROMÍTÁNÍ - NEJENOM PO STOPÁCH JEDLÍ,
2019
pátek
pozvánka str. 2
5. 10.
19:00
ZASKOČENÁ NÁVŠTĚVA,
2019
sobota
pozvánka str. 14
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

Premiéra jedné „Zaskočené návštěvy“
Opět se k nám po roce blíží podzim, večery se zkracují a my přicházíme s nově nastudovanou divadelní
hrou. A na co se můžete těšit tentokrát? Všeobecně jsou mezi obecenstvem nejoblíbenější komedie, u
kterých si člověk odpočine a uteče

V tomto hereckém složení zbrusu novou komedii uvidíte. Na snímku chybí jen Míťa z
Modlíkova. Foto: Klára Nejedlá

alespoň na chvilku od každodenního
shonu. Proto jsme znovu dali přednost komedii, tentokrát s názvem
Zaskočená návštěva. Premiéru již tradičně uvedeme u nás v Havlíčkově
Borové, a to v sobotu 5. října 2019 od
19 hodin v místní sokolovně.
Při výběru hry a samotných herců dochází k nejrůznějším komplikacím, včetně přeobsazování rolí. To se
naneštěstí nevyhnulo ani této hře.
Nakonec ale na divadelních prknech
uvidíte stálice jako například Milana
Krčála a Jirku Koloucha, ale objeví
se zde i jeden nováček - Martin Antl
z Oudoleně.
A o čem celá hra vlastně bude?
O tanečnici Alici, která má vše, na
co si jen vzpomene, ale musí být po
vůli svému šéfovi, mafiánskému bosu
„Velkýmu Márovi“. Jednoho dne si
však domů přivede někoho, kdo převrátí její život vzhůru nohama.
Přijďte se podívat, jak jedna neočekávaná „zaskočená“ návštěva může
zamotat životy hned několika lidem.
Klára Vencová, jedna z režisérek JenTaku

ZÁŘÍ 2019

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
NAROZENINY, VÝROČÍ smutná i veselá, NAROZENÍ DÍTĚTE, PODĚKOVÁNÍ, to vše patří do společenského okénka, které však v Borovských
listech dosud chybělo. Rádi bychom
to napravili a dali lidem v obci příležitost připomenout si nějakou událost
a výročí společně.
V řadě zpravodajů v okolí podobná
rubrika vychází a lidé jejím prostřednictvím popřejí mamince či tatínkovi
k jubileu, manžel/manželka zavzpomíná na svého zesnulého partnera,
rodiče se pochlubí narozením dítěte.
To vše může v rubrice být, a třeba
i s fotografií. Zveřejnění je zdarma. Máte-li zájem, pište nám na
redakcni.rada.hb@gmail.com nebo se
zastavte na úřadu městyse osobně.

Už 11. září oslaví 90. narozeniny
rodačka z Havlíčkovy Borové paní
Věra Pochopová (roz. Novotná z
ul. Horecká). Přejeme všechno
nejlepší, hodně štěstí a ať jde
všechno, tak jak má. Hodně
energie, úsměvů a radosti.
Spoustu krásně prožitých let a
hlavně to zdravíčko. Jsi úžasná, tak
se neměň.
S láskou přeje celá rodina.
K blahopřání se přidává i vedení
obce, redakční rada a jistě všichni,
kdo paní Věru znají.
Dne 13. srpna 2019 odešel tiše
ve věku 90 let pan MUDr. Otomar
Rychnovský. Jeho život je téměř
padesát let spojený i s borovskou
hájenkou, které dnes málo kdo
řekne jinak než „Rychnovského
hájenka“. Velký milovník lesa a
včel sem jezdil za odpočinkem
dlouhá léta, když mu jeho náročná
profese lékaře a primáře v brodské
nemocnici dovolovala. A pokud se
mu „do rukou“ v nemocnici dostal kdokoli z Havlíčkovy Borové,
vždycky se jej ochotně ujal, a tak
není divu, že se zapsal hluboko do
srdcí místních lidí.

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2019
7. - 8. září 2019 - NEOBSAZENO
14. - 15. září 2019 Saidlová Martina - Legií 1710, Chotěboř - tel.: 739 286 730
21. - 22. září 2019 Maštálka Vojtěch - Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou - tel.: 721 132 134
28. - 29. září 2019 Nováčková Molíková Jana - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod - tel.: 569 435 593
5. - 6. října 2019 Brázda Pavel - Krále Jana 538, Chotěboř - tel.: 569 623 790
V případě, že je služba NEOBSAZENA, je možno využít zubní pohotovosti v okrese Jihlava - https://www.nemji.cz/zubni-pohotovost-2013/d-5531

14

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

V letním kroužku v mateřské škole se během tří týdnů vystřídalo sedm Tihle dva sympaťáci nám po čtyři večery promítali filmy u sokolovny.
dětí. Foto: Markéta Geistová
Více na str. 9. Foto: Jakub Janáček

Oprava podlahy v posilovně. Foto: Martina Brychtová

Stěhování z MŠ do školy. Foto: Martina Brychtová

Obnova bezpečnostních pásek na schodech. Foto: Martina Brychtová

Katka a Denisa dolaďují třídu pro MŠ. Foto: Martina Brychtová

V srpnu začala výstavba kanalizace v lokalitě nových parcel.
Foto: Michal Pavlas

Na hřbitov se vrátil anděl a umístěn byl u pomníku padlých z 1. světové
války. Více na str. 3. Foto: Hana Tonarová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Zbroušené a nově natřené dveřní okenice byly osazeny novou informační Druhá přednáška Letní školy seniorů v Malé Losenici byla i s bohatou
cedulí. Foto: Simona Karásková
ochutnávkou. Foto Jaromír Jonák

Děti si v rámci fotbalového soustředění zahrály s rodiči šipkovanou.
Foto: Aleš Frühbauer

Obsluha na letním kině: s úsměvem jde všechno líp.
Foto: Jakub Janáček

Myslivečci se o prázdninách vydali na výlet do Davle.
Foto: Tomáš Janáček

Myslivečci na vyhlídce na soutok řek Sázavy a Vltavy.
Foto: Tomáš Janáček

Že by se příroda v poslední dekádě srpna stále ještě probouzela? To spíš ve škole se tvrdě spí a nikdo vybledlé, letním sluncem vyšisované a popadané obrázky ve výloze neřeší. Je to škoda, protože by stačilo málo, a naše škola mohla být na náměstí ať už turistům, nebo třeba rodičům prezentována lépe. Snad nikoho po takové sebeprezentaci školy nepřekvapí, že do borovské základní školy přechází na druhý stupeň ze školy v Oudoleni
pouze dvě děti z devíti. Zbývajících sedm dětí si vybralo studium na jiné škole. Studovat v Borové jen proto, že je tato škola nejblíž, už přestává jako
argument stačit. Je čas se probudit, je čas na změnu (nejenom obrázků ve výloze). Foto: David Burian
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