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Tři borci. Jakub Exner, Jaroslav Blažek a Leoš Pelouch (zleva) vyhráli letošní Borovskou desítku. Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Půlku léta máme za sebou a
s ní i jednu silnou bouřku, která se
přes náš katastr přehnala. Došlo při
ní ke škodám na majetku městyse.
Poškozena byla střešní krytina na
čp. 220, části dešťové kanalizace,
některá místa komunikací, nechyběly
polámané větve a polom v lese.
Zaměstnanci městyse postupně
opravují poškozená místa a v případě,
že víte o nějakém nedostatku, tak nás
neváhejte upozornit.

ROZHLAS

Převážná většina spoluobčanů
si všimla, že náš rozhlas „BOR“
nefunguje, jak má. Tímto se vám
omlouvám za komplikace, které
to může způsobovat, ale bohužel
i přes všechnu snahu, která trvá více
než tři měsíce, se nám sem nedaří
dostat technika od firmy, která jediná
může provést identifikaci závady
a následnou opravu. Zařízení je přes
25 let staré, a proto je na zvážení, jak
do budoucna provést modernizaci.
Na posledním zastupitelstvu proběhla
diskuze právě k problematice
informovanosti a všichni zastupitelé
cítí tento problém jako akutní. Proto

jsme se rozhodli zavést, zkušebně na
jeden rok, aplikaci Mobilní rozhlas.
Aplikace umí rozesílat SMS, zprávy
do chytrých telefonů a emaily. Od
vás budeme potřebovat spolupráci
při pořízení potřebných kontaktů
a souhlasu se zasíláním informačních
zpráv. Bližší informace jsou popsány
na straně 11, ale platí, že pokud
přijdete na úřad městyse, tak Vám
pracovnice
ochotně
pomohou
s vyplněním formuláře.

VÝSTAVBA

V červenci byla předána obě
staveniště,
jak
pro
výstavbu
parcel, tak kanalizace a ČOV.
...pokračování na str. 3
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Pátek 9.8.2019

Čertí brko

Sobota 10.8.2019

Hastrman

Neděle 11.8.2019

Po čem muži touží
Pondělí 12.8.2019

Trabantem tam a zase
zpátky
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2019
Město:

Malá Losenice

Místo konání:

Budova bývalé školy, Malá Losenice č. 54

Čas zahájení:

14.00 hod.

Vstupné je pro seniory zdarma .
Datum

Název přednášky

Jméno lektora

6. 8.

Rozhýbejme svoje klouby a tělo
pomocí vývojových metod

Aleš Chytil

20. 8.

Zahrádka pro radost i pro zdraví

Peter Gajdoštin

Jak si doma upéct kváskový chléb

Gabi Hradecká

3. 9.

Vážení senioři,
Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do šestého ročníku.
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí
našeho života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku,
pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání.
Sledujte celkový přehled Letní školy seniorů 2019 a navštivte další přednášky
v okolních obcích.
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce,
informujte nás na níže uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání.
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ).
Akce je realizována v rámci projektu Vysočina pro seniory – aktivně a spolu!!!
a je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky.
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Na nových parcelách došlo ke skrytí
orniční vrstvy a bude probíhat
výstavba sítí. Práce budou pokračovat
až do letošního listopadu a začnou
znovu až na jaře, kdy by mělo
do půlky příštího roku dojít k položení
asfaltových vrstev na komunikacích.
V místě se dá očekávat zvýšený
pohyb stavební techniky, a proto se
vám předem omlouváme za případná
omezení, která to může přinést.
Stavebníky povedeme k dodržování
pracovní doby, pořádku na staveništi
a jeho okolí.

Na stavbě kanalizace a ČOV došlo
též k zahájení výstavby. V letošním
roce proběhne realizace stavební části
ČOV a hrubých terénních úprav před
zimou. Kanalizace se začne stavět na
konci srpna a první část úseku povede
od nové ČOV směrem do Borové
podél potoka po zatrubnění DN
1000, který teče z Rozvalin. Současně
bude probíhat přímo v obci výstavba
splaškové kanalizace dvěma směry,
a to od Klementů po komunikaci
směrem na Kopaniny, a v souběhu
s deštovou kanalizací až do parku
v Luční ulici. Další výstavba kanalizace

proběhne až v příštím roce, kde by
měla být odkanalizovaná větší část
městyse. V případě, že se stavba
bude týkat vašeho nejbližšího okolí,
tak budete vyzváni ke koordinační
schůzce. Nebude to pro nikoho z nás
jednoduchá stavba, ale věřím, že na
konci bude sloužit ke spokojenosti
nás všech.
Nakonec si vám dovolím popřát
klidné prožití druhé půlky letních
prázdnin, která se ponese ve znamení
žní, a doufejme i příjemně teplých
dnů a letních večerů.

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

skládkách nedotýkat. Při kontaktu
kůže s chemickou látkou může dojít
k alergické reakci.

července se naší obcí prohnala
blesková bouře, která během pár
minut napáchala obrovské škody.
Především v obecních lesích jsme
zaznamenali nejvíce škod. V lokalitě
U Cihelny padlo odhadem přes
200 m3 a dalších zhruba 100 m3
popadalo v ostatních lokalitách
(Manta, Na Podstráni, v Peršíkově
a U lavky). Z velké části se podařilo
polom zpracovat, přesto zůstávají
v obecních lesích zavěšené stromy
a vývraty. Prosím všechny, kdo se
budou v nadcházející houbařské
sezóně v lesích pohybovat, aby
se těmto místům raději vyhnuli,
popřípadě si počínali velmi opatrně.
Odbyt dřeva bohužel vázne, a tak
jsme nuceni dřevo na skládkách
chemicky ošetřovat proti kůrovci. I
zde je třeba postupovat s nejvyšší
opatrností. Nejlépe je se dřeva na

Následkem rozsáhlé kůrovcové
kalamity a polomu vázne odbyt dřeva.
Cena kulatiny se postupně dostává
na své historické minimum a ani
s cenou palivového dřeva to není
jinak. V reakci na tuto skutečnost jsme
se shodli na snížení ceny palivového
dřeva. Dosud byla cena za m3 450,-Kč
+ 15% DPH. Od 1. srpna 2019 se cena
za m3 snižuje na 400,- Kč včetně DPH.
Výpočet této ceny vychází z nákladů
na těžbu a přiblížení a na následnou
obnovu lesního porostu. Snížením
ceny palivového dřeva se bohužel
ocitáme na hranici, pod níž není
možné jít, neboť bychom se dostali
pod cenu nákladů na výrobu. Zájemci
o palivové dřevo se mohou hlásit
na tel. 777355028.

vedoucí k vodárně osazeny nové
odpadkové koše na komunální
odpad. Je pravdou, že tato alej
slouží k procházkám a jako klidová
a v poslední době se zde setkáváme
s množstvím pohozených odpadků.
Někteří občané využívají alej
k venčení svých mazlíčků a nemají
kam vyhodit psí výkaly. Rádi bychom,
aby toto místo bylo opět čisté, aby se
zde lidé cítili dobře.

...pokračování ze str. 1

SNÍŽENÍ CENY
Vážení spoluobčané, na začátku PALIVOVÉHO DŘEVA

POLOM V OBECNÍCH LESÍCH

Přemysl Tonar, starosta

OPRAVA KAPLIČKY

Ten, kdo jezdí do Havlíčkovy Borové
ze směru od Chotěboře, si jistě všiml,
že se s kapličkou stojící na okraji obce
již delší dobu něco děje. Je tomu tak.
Kaple prochází celkovou opravou.
Byly vyměněny dveře, proběhla
oprava vnitřních omítek a probíhá
obnova mobiliáře. Celou tuto opravu
vede a financuje rodina Bartošíkova,
za což jí patří obrovský dík. Musíme
si vážit lidí, kteří se starají o památky
a udržují je pro další generace.

za dětského oblečení
NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Na podnět občanů budou v aleji

Ing. Josef Nevole, místostarosta

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

v hasičské zbrojnici v Havlíčkově Borové
V HASIČSKÉ ZBROJNICI V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

Prodej palivového
dřeva
Městys
Havlíčkova

PRODEJ:
sobota
7.2019
záříOD
2019
do HODIN
14 hodin
PRODEJ
7. ZÁŘÍ
9:00 od
DO 9
14:00

Burza dětského oblečení

Borová

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

Dopravu si zajistí každý sám.

v hasičské zbrojnici v Havlíčkově Borové

Prodávat BUDEME:
sobota
7. září 2019
od 9 do 14 hodin
− PRODEJ:
dětské
oblečení
do velikosti
158 (12 – 13 let)
− dětskouProdávat
obuv
do velikosti 38
BUDEME:
− dětské oblečení do velikosti 158 (12 – 13 let)
− hračky, dětské
knížky
− dětskou obuv
do velikosti 38
− hračky, dětské knížky
kočárky, sedačky, autosedačky,
sedačky na kolo sedačky na kolo
− kočárky,−− sedačky,
autosedačky,
dětské sportovní vybavení
− postýlky, chůvičky, odrážedla
− dětské sportovní vybavení
− postýlky, chůvičky, odrážedla

V případě zájmu volejte na tel. 777355028.

V případě zájmu volejte na tel.
777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 11. 7. 2019
Omluveni: Jan Vambera, Zdeněk Štěpán, Ing. Karel Tonar
ZM schválilo ověřovatele zápisu, usnesení z minulého
jednání a program jednání.
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Metrostavem
a Ivou Dvořákovou (společník). Dodavatel vytvořil dodatek
smlouvy, v němž řeší změnu financování a časovou osu
prací. Došlo v něm k upřesnění předání stavby. Nedílnou
součástí tohoto dodatku je měsíční harmonogram
výstavby a platební kalendář. 12-0-0
ZM bere na vědomí, že Finanční výbor spolu se starostou
zpracoval kalkulaci k výpočtu ceny za 1 metr čtvereční,
která by mohla být použita při prodeji deseti parcel
pro rodinné domy v ulici Polní. Výsledná cena vyšla
412,72 korun za m2 včetně DPH. Bude oslovena advokátka
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, aby připravila znění
usnesení, které bude upřednostňovat žadatele, kteří zde
mají trvalý pobyt. V tuto chvíli o parcely projevilo zájem
16 uchazečů.
ZM bere na vědomí:
Starosta požádá advokátku Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou
o přípravu usnesení, v němž by byl místostarosta Ing.
Josef Nevole pověřen správou lesa.
Starosta infomoval o tom, že městys očekává kontrolu
provozu kompostárny z České inspekce životního
prostředí.
Starosta sdělil, že městys bude ve spolupráci se sborem
dobrovolných hasičů pořádat dětský tematický kroužek
pro děti od 3 do 7 let, v délce tří týdnů, osm hodin denně,
kapacita je cca 8 dětí.
Zastupitel David Burian se dotazoval na stav řízení ohledně
stavby nové mateřské školy. Starosta sdělil, že se čeká na
vyřízení stavebního povolení a že dotace na tento typ
stavby zatím nebyla vypsána.
Starosta informoval, že městys usiluje o získání dotace
z nového programu Investiční úvěry PGRLF Lesnictví, jenž
bude otevřen dne 17. 7. 2019. Maximální počet žádostí,
které budou kladně vyřízeny v daném kole programu, je
100.
Michal Pavlas, člen majetkové komise, seznámil zastupitele
s možností moderní komunikace mezi městysem a občany:
Mobilní Rozhlas, V obraze a Česká obec. Vyzkoušel tyto
i další a vysvětlil rozdíl mezi pasivní a aktivní aplikací,
u které je nutný sběr GDPR dat a podpisů. Aktivní je možná
využít při anketách, možné by bylo mít i aplikaci, přes níž
by bylo možné provádět i platby - vodné, stočné, TDO....
Aktivní aplikace je však dražší, pasivní spočívá pouze

v odesílání informací, nelze na ni reagovat, posílat podněty
a podobně. Dále by byla pořízena aplikace na odesílání
SMS, každá by stála městys jednu korunu. V aktivní
aplikaci by zprávy na chytré telefony přicházely zdarma
a také by bylo možné informovat pouze občany, kteří se
zaregistrují k odběru zpráv například v konkrétní ulici,
členům konkrétního spolku a podobně. Městys objedná
systém Mobilní �ozhlas, a to zkušebně na jeden rok, poté
jej vyhodnotí a také na základě nabídnuté ceny na další
rok se bude rozhodovat, zda v něm pokračovat.
Zastupitelka Mgr. Jana Žáková upozornila na nepořádek na
místním hřbitově, kde se vyhazuje biologicky rozložitelný
odpad a dotazovala se, zda je nějaká možnost tento stav
s občany řešit. Místostarosta Ing. Josef Nevole odpověděl,
že je to dlouhodobý problém, můžeme na lidi pouze
apelovat, aby udržovali pořádek. Odpad bude v nejbližší
době opět vyvezen.
Zastupitelka Michaela Chlubnová, Dis. upozornila na
nepořádek a psí exkrementy v lipové aleji u vodárny
a požaduje instalovat odpadkový koš. Starosta přislíbil, že
odpadkový koš do okolí městys nainstaluje.
Host zasedání paní Věra Andresová z Peršíkova sdělila, že
občané z Peršíkova si stěžují na to, že osobní automobily
vjíždějící do obce Peršíkov směrem od Havlíčkovy Borové
jezdí vysokou rychlostí a požaduje, zda by bylo možné
instalovat na komunikaci např. zpomalovací retardér.
Starosta souhlasil s možností osazení retardéru včetně
upozorňující značky a povede jednání o vhodnosti
opatření vedoucích k vyšší bezpečnosti v daném místě.
Dále paní Andresová připomněla, že je potřeba obnovit
nátěr zábradlí na Cikánce. Informovala taktéž, že
v Peršíkově nefunguje rozhlas. Starosta se omluvil s tím, že
již tři měsíce městys urguje návštěvu opraváře, ale zatím
bezvýsledně. A paní Andresová ještě informovala, že do
Peršíkova přestala jezdit paní Bořilová s potravinami. Dále
byla rozezlena z toho, že na úřadě městyse bylo možné
zakoupit její knihu bez jejího vědomí - publikaci Peršíkov
1217-2017. Starosta o tom neměl informace, ale uvedl,
že by byl rád, kdyby se v budoucnu její kniha na úřadě
prodávala.
Paní Eva Šrámková jako host zasedání upozornila, že cizí
lidé s osobními automobily a přídavnými vozíky si stáčejí
u vodárny pitnou vodu do modrých plastových sudů
a vozí si ji nejspíše na zálivku, a to několikrát za den.
Zastupitel Jiří Geist upozornil, že u výusti je velký tlak,
proto starosta navrhl zmenšit tlak a průtok. A společně s
dalšími přítomnými se přiklonil např. k instalaci pítka, tak
aby voda byla využita pouze na pití pro chodce či cyklisty
a nemohlo dojít k většímu odběru.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 26. 6. 2019
Omluven: Zdeně Štěpán
RM schvaluje uzavření smlouvy na autorský dozor s Ing.
Josefem Novotným za celkovou cenu díla 140. 000,-Kč
bez DPH (tj. 280 hod. à 500,- Kč/hod.). Ing. Novotný je
autorem projektu na ČOV a kanalizaci a při výstavbě bude
dohlížet na to, aby dodavatel prací postupoval přesně
podle jím vytvořeného projektu. 4-0-0
RM schvaluje cenovou nabídku za výkon funkce
koordinátora BOZP na stavbě „Kanalizace a ČOV Havlíčkova
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Borová“ a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy
uzavírané s koordinátorem BOZP. Jeho úkolem bude
dohlédnout na zabezpečení výkopů a dalších pozemních
prací tak, aby nebylo ohroženo zdraví občanů obce. 4-00
RM bere na vědomí informaci o umístění městyse na
3. místě v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům
2019, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Městys
obdrží 150. 000,-Kč.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 8. 7. 2019
Omluvena Marie Veselá, host Mgr. Martina Brychtová,
ředitelka ZŠ a MŠ

a náklady s tím spojené budou následně přeúčtovány
žadateli. 4-0-0

RM schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová o zařazení ochranného zabezpečovacího
systému objektu ZŠ v celkové částce 114.097,-Kč včetně
DPH jako navýšení hodnoty budovy základní školy. Jde
o systém s alarmem, který hlásí pomocí čidel a kamery u
vchodu vstup nežádoucích osob. Dále zvlášť zabezpečuje
místa, kde jsou ve škole nejdůležitější a nejcitlivější data.
4-0-0

RM schvaluje předloženou projektovou dokumentaci
pro společné územní a stavební řízení zpracovanou
Ing. Jaroslavem Roušem na akci „Výstavba komunikace
a zpevněných ploch“, místo stavby Havlíčkova Borová,
dotčená par. č. 2429, 2431/2, 208/1, 209/2, 3282/2, k.ú.
Havlíčkova Borová. Jde o projekt parkoviště u sokolovny,
které by mělo v budoucnu sloužit jak pro potřeby nové
mateřské školy, tak i návštěvníků sokolovny. 4-0-0
RM schvaluje žádost pana Miloše K. o dodatečné povolení
drobné stavby, stavby do 25 m2. Stavba se nachází na
pozemcích par. č. 138/8, 138/10, k.ú. Havlíčkova Borová,
druh pozemku ostatní plocha. Majitel stavby je žadatel.
Vlastník parcely č. 138/10 je pan Miloš K., vlastník parcely
č. 138/8 je paní Milada K., která s žádostí o dodatečné
povolení stavby souhlasí. 4-0-0
RM schvaluje žádost společnosti Metrostav o zřízení
dočasného připojení elektrické energie pro potřeby
stavby na výstavbu ČOV Havlíčkova Borová na pozemku
par. č. 4208, k.ú. Havlíčkova Borová.4-0-0
RM bere na vědomí informace od ředitelky ZŠ a MŠ
Havlíčkova Borová k projednávaným bodům týkajících se
provozu ZŠ a MŠ.

RM schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová o udělení výjimky z počtu žáků na školní
rok 2019/2020. 4-0-0
RM schvaluje cenovou nabídku na akci „ZŠ a MŠ Havlíčkova
Borová – šatna mateřská škola“ předloženou společností
MŠ STAV ve výši 121.232,32 Kč včetně DPH. 4-0-0
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019. 4-0-0
RM schvaluje žádost pana Tomáše P. o prodloužení nájemní
smlouvy do 31. 7. 2019 z důvodu zabudované kuchyňské
linky v hodnotě 150.000 Kč. Pan P. čeká na odborné
odmontování. V případě, že nebude do 31. 7. 2019 byt
uvolněn, proběhne vyklizení bytu na náklady městyse

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 24. 7. 2019
Omluven Ing. Karel Tonar

z důvodu vjezdu (drobná stavba do 25 m2). 4-0-0

RM schvaluje rozpočtové opatření 10/2019. 4-0-0

RM schvaluje podání ohlášení na Městský úřad Havlíčkův
Brod, odbor životního prostředí, oddělení ZPF na
nezemědělské využití pozemků par. č. 5238 a 4139 v k. ú.
Havlíčkova Borová na dobu 12 měsíců, za účelem zřízení
dočasného staveniště na stavbu ČOV. 4-0-0

RM schvaluje žádost Miloslava a Dany S. o povolení
výstavby přístřešku na vozidla na pozemku par. č. 178/41
v k. ú. Havlíčkova Borová a následně i snížení obrubníku

(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)

ČTYŘI POHODOVÉ VEČERY S FILMOVOU ZÁBAVOU. LETNÍ KINO JE OPĚT TADY!
Promítání na asfaltovém hřišti
u sokolovny se u nás v Havlíčkově
Borové stalo už tradicí. A nejinak
tomu bude i letos. Příjemný zvyk
u nás v létě 2011 odstartoval se svojí
pojízdnou maringotkou zapřaženou
za traktorem Jiří Čáslavský, štafetu
později převzal Kinematograf bratří
Čadíků, který v několika vozech
projíždí prakticky celou naši republiku.
A co nás letos v Havlíčkově Borové
vlastně čeká? Děti se mohou těšit
na pohádku Čertí brko, dále uvidíme
zajímavého Hastrmana od Ondřeje
Havelky, dobrou náladu přinese
komedie Po čem muži touží a cizí kraje
objevíme s populárním dokumentem
Trabantem tam a zase zpátky.
Kinematograf si tak pro nás
připravil kvalitní a zajímavý filmový
výběr, který jistě v kombinaci s letním
počasím přiláká hodně návštěvníků.

Vždyť jak lépe si můžete zpříjemnit
srpnový večer?
A aby divákům na místě nechybělo
opravdu nic, borovští fotbalisté opět
zajistí potřebné občerstvení. K filmu
si tak můžete dát pivko či limonádu,
zakousnout párek v rohlíku, langoš
nebo hranolky. A pokud by snad bylo
o něco chladněji, zahřát se budete

moci svařákem.
Ještě dodejme, že i Ietos bude
vstupné na filmovou akci dobrovolné.
Společnost bratří Čadíků pak vybraný
obnos ze všech svých štací věnuje
dobročinným nadacím. Více najdete
na www.kinematograf.cz .
Tak nezapomeňte, začínáme
9. srpna se západem slunce.

Jakub Janáček

Kinematograf bratří Čadíků. Foto: Jakub Janáček
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OČIMA ZASTUPITELE
Udržení mladých rodin v obci,
výstavba nových rodinných domů,
nabídka bydlení v obecních bytech
a možnost občanů trávit podzim
života v místě, kde celé roky žijí, to
byla moje hlavní motivace ke vstupu
do komunální politiky. Jsem totiž
přesvědčen, že na těchto základech
stojí další budoucnost a rozvoj
kterékoliv obce, Havlíčkovu Borovou
nevyjímaje.
Výstavba nových stavebních parcel
je vždy finančně nákladná a z tohoto
důvodu bývá také často kritizována
a odmítána. Já tento názor nesdílím
a jsem naopak zastáncem názoru, že
jde o skvělou investici do budoucnosti.
Zůstaneme-li
pouze
u
strohých výpočtů, lze poměrně
snadno zkalkulovat, že finančně
se celá investice navrátí, byť
v
dlouhodobějším
horizontu.
Když vyjdeme z předpokladů, že
v rodinném domě bude bydlet rodina
s dvěma dětmi, tedy 4 obyvatelé,
a že městys naší velikosti dostává
do rozpočtu přibližně 10 000 korun
ročně na obyvatele, snadno si
spočítáme, že za 10 let je to 400 000
korun, za 20 let pak 800 000 korun.
Po připočtení prodejní ceny stavební
parcely zjistíme, že dlouhodobě
nemůžeme prodělat.
Alternativou k výstavbě rodinného
domu na nově vybudované stavební
parcele je možnost rekonstrukce
některého z neobydlených domů,
kterou městys podporuje příspěvkem
až do částky 400 000 korun. Zde je pak
finanční návratnost ještě mnohem
rychlejší.
Nevěnujme se ovšem pouze
chladným číslům, ale rozveďme
celou problematiku dále. Když počet
obyvatel městyse neklesá (v ideálním
případě vzrůstá), odpadá celá řada
dalších problémů, a to zejména
v udržení občanské vybavenosti.
Lidé zde navštěvují lékaře, nakupují,

využívají služeb pošty, děti chodí do
školy. Pak nemusíme mít starosti,
zda a kolik zaplatit lékařům, aby sem
vůbec přijeli, jak finančně podpořit
prodejnu, aby nezavřela, jestli udržíme
naplněnou školu atd. Výjimkou je
mateřská školka, kde nyní intenzivně
hledáme řešení opačného problému,
tedy nedostatečné kapacity.
Tyto důvody mě dovedly i k názoru,
že není rozumné prodávat byty
ve vlastnictví městyse. Podívejme
se na skutečnost, kolik mladých
rodin do obecních bytů přišlo, a to
i z okolních měst a vesnic, za cenově
dostupným bydlením. Kolik dětí jsme
díky tomu měli ve škole, kolik z těch,
kteří se k nám díky obecním bytům
přistěhovali, se tu usazuje, staví domy
a zůstává v Havlíčkově Borové. Bez
nabídky pronájmu obecních bytů
bychom tyto obyvatele neměli.
Podobně jsou na tom senioři,
kteří z finančních důvodů, nebo kvůli
ubývajícím silám již dále nemohou
bydlet ve svém domě, ale chtějí
zůstat v Havlíčkově Borové. Pro ně je
pronájem obecního bytu v kombinaci
s péčí, kterou se snaží městys ve stále
větší míře seniorům poskytovat, velmi
dobrým řešením nelehké životní
situace.
Zde cítím jako velký nedostatek,
že u nás není dům s pečovatelskou
službou. Nelze totiž pouze budovat
nové stavební parcely a snažit se
v městysu udržovat mladé rodiny,
ale také se postarat o spoluobčany
pokročilejšího věku. Ostatně i ti, kteří
dnes zakládají rodiny, budou tyto
služby jednou potřebovat. Výstavba
domu s pečovatelskou službou by
měla přínosy hned dva. Ten hlavní
je nabíledni, tedy postarat se
o seniory (pokud mají trvalé bydliště
v Havlíčkově Borové a ne v domě
s pečovatelskou službou v jiném
městě, dostává náš městys opět
stejných 10 000 korun na každého
z těchto obyvatel), ten druhý spočívá
ve vytvoření nových pracovních míst,

DOMINANTA NÁMĚSTÍ... A KTERÁ Z NICH?
Naprosto nepochopitelné místo
na parkování si v minulých týdnech
vybral řidič kamionu na snímku (na
str. 15). Zrovna před sochou Karla
Havlíčka Borovského, kterého si
často i několikrát za den fotografují
turisté, nemá jeho obří vůz co dělat.
V minulosti jsme tam samozřejmě
mohli vidět i třeba čistírnu peří a další
monstra, ale je zřejmě potřeba to už
jednou napsat zcela jasně: Socha KHB
je jednou z několika málo míst, kterými
si můžeme pochlubit a jejichž snímky
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si lidé odváží do svých vzdálených
domovů. Opravdu chceme, aby měli
v albu sochu Havlíčka s kamionem/
čistírnou peří apod? Takovou fotku si
ani do alba nedají. A od čeho máme
tedy parkoviště na náměstí a odstavné
parkoviště u sokolovny? Některé obce
se nemají čím pochlubit a co turistům
nabídnout, my máme, a dokonce ne
jen jednoho rodáka a ne pouze jedno
zajímavé místo. Měli bychom si je
hýčkat, opečovávat, být na ně hrdí a
také je bránit před necitlivostí. (han)
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což také zvyšuje atraktivitu městyse.
Někdo se přece musí o obyvatele
tohoto domu postarat, uvařit jim,
uklidit….
Jako vhodná lokalita se jeví místo,
kde nyní stojí dům č.p. 72 (takzvané
Mrázkovo). Jde o celkem klidné
místo, přesto není příliš vzdáleno
od náměstí, má k dispozici dvorek,
do přírody to není daleko, knihovna
je za rohem. Limitujícím prvkem
jsou, jako téměř vždy, finance. Bez
štědrého dotačního titulu je výstavba
v nejbližší době nereálná. Osobně se
nebráním myšlence pokusit se oslovit
soukromého investora.
Vím, že v současné době je hlavní
starostí výstavba čistírny odpadních
vod a splaškové kanalizace, která
bude velmi náročná, a to nejen
finančně. Přesto nesmíme zapomínat
ani na další věci, a to nejen ty výše
popsané.
Byl bych velmi nerad, aby si někdo
tento můj příspěvek vyložil tak,
že pouze přepočítávám obyvatele
na peníze. Mým cílem bylo vysvětlit
čtenářům z několika úhlů pohledu,
proč si myslím, že je velmi důležité
udržet v obci co nejvíce obyvatel
všech věkových kategorií. Doufám, že
se mi to podařilo.
Zdeněk Štěpán
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BOROVSKÁ DESÍTKA POZNALA NOVÉHO VÍTĚZE.
LEOŠE PELOUCHA PO LETECH SESADIL JAKUB EXNER.

Největší letní akcí, která se v našem městysi každoročně koná, je běžecký
závod Borovská desítka. Sportovní klání na desetikilometrové trati i letos
přilákalo více než tři stovky běžců, konkrétně pak 348 ze všech koutů České
republiky. Kromě nich své závody na fotbalovém hřišti absolvovala více než
stovka dětí. A po čtyřech letech jsme spatřili také nového vítěze hlavního
závodu.

Tři nejlepší závodníci: Jakub Exner, Leoš
Pelouch a Jarda Blažek. Foto: Linda Burianová

„Ředitel“ závodu Zbyněk Zelený v běhu.
Foto: Linda Burianová

Letos pořadatelé v sobotu 27.
července připravili už devátý ročník
závodu. Ten určitě patřil mezi ty
nejpovedenější. „Myslím, že se závod
opravdu povedl. Rád bych na tomto
místě, chtěl poděkovat všem, kteří
se na jeho chodu jakkoliv podíleli.
Asi není možné jmenovat každého
dobrovolníka nebo partnera závodu,
proto naše poděkování míří opravdu
ke každému,“ říká „ředitel“ závodu
Zbyněk Zelený.
Na přípravě se ve všech směrech
podílí desítky dobrovolníků, kteří se
starají o to, aby se běžcům i jejich
doprovodu v Havlíčkově Borové
líbilo. A pořadatelé mohou trochu
neskromně tvrdit, že účastníci
si tradiční akci opravdu chválí. A

i pro městys, který je vždy hlavním
partnerem závodu, je Borovská
desítka bezesporu dobrou reklamou.
Ostatně kromě běžců si sem cestu
každý rok najdou také stovky
návštěvníků.
Kromě skvělé atmosféry v cíli i na
trati a příjemného prostředí i zázemí
na fotbalovém hřišti závod nabízí
také sportovní program pro všechny
věkové kategorie. Vždyť každý rok
se do závodů přihlásí také desítky
dětí, které tak v několika věkových
kategoriích otestují svoje běžecké
dovednosti. Vidět v očích jejich
zápal a radost v cíli nebo na stupních
vítězů je pro pořadatele velkým
zadostiučiněním.
Vrchol programu ovšem přichází

„KLOUBOUK DOLŮ PŘED
VAŠÍ AKCÍ,“
ŘÍKÁ NOVÝ VÍTĚZ ZÁVODU

Jakuba Exnera, který bydlí nedaleko
Jihlavy, na startu Borovské desítky
vídáme už od roku 2014. Tento
sympaťák každý rok útočil na stupně
vítězů, nebo končil těsně pod
nimi. Patří tak jednoznačně mezi
nejlepší běžce, kteří na trať vybíhají.
A letos se konečně dočkal zasloužené
odměny. Po čtyřech letech totiž
sesadil z trůnu Leoše Peloucha
z Chotěboře. Při rozhovoru s ním je
vidět, jak závod prožívá a jakou měl
z výsledku radost.
Jakube, jak se vám letošní závod
líbil? Vzhledem k tomu, jak jste
dopadl, tak asi hodně...:)
Bylo to skvělé! Mám obrovskou
radost z toho, že se mi povedlo
Leoše Peloucha konečně porazit a
Borovskou desítku vyhrát. Podařilo
se mi to totiž poprvé, a to se s ním

vždy v 17 hodin odpoledne na
borovském náměstí. I letos se odsud
závod odstartoval a dlouhý štrůdl
běžců se proplétal obcí a pak i
krásnými okolními lesy i krajinou.
BOJ O PRVNÍ MÍSTO
Letos byl boj o první místo hodně
napínavý a ještě poměrně nedaleko
před cílem se zdálo, že by vítězství
mohlo zůstat v Borové. Jarda Blažek
tvrdě bojoval s Leošem Pelouchem
a Jakubem Exnerem, ale i jeho třetí
místo je pro domácí skvělým počinem
a i pro Jardu jistě velkým úspěchem.
Připomeňme, že v první desítce se
na sedmém místě umístil z domácích
ještě Zbyněk Zelený, který si razantně
vylepšil svůj čas.
Velmi dobré výsledky zaznamenali
kromě dalších třeba i borovští
dorostenci. Ti totiž ve své kategorii
ovládli všechna první tři místa.
Kvalitní výkony ale podali všichni
běžci, kteří na trať v příjemném
počasí vyběhli. Z časů je totiž jasné,
že celková kvalita závodníků neustále
roste.
Příští rok pořadatele čeká jubilejní
desátý ročník. „Určitě vymyslíme
nějaká překvapení a vylepšení tak,
aby byl desátý ročník Borovské
desítky nezapomenutelný,“ dodal
Zbyněk Zelený.
Kompletní výsledky, fotogalerie
a další informace o závodu najdete na
www.borovska10.cz.

Jakub Janáček

třech a vedl nás Jarda Blažek z Borové.
Zdálo se mi pak, že na další rovince
a následném stoupání trochu vytuhl,
a tam se nám podařilo od něj
odpoutat. S Leošem Pelouchem jsme
pak běželi snad půl metru či metr od
sebe. Definitivně se rozhodlo až na
pěšince asi 150 metrů před cílem. Tam
jsem si udělal dva až tři metry náskok
a Leoše už k sobě nepustil.

Vítěz Jakub Exner. Foto: Tomáš Ježek

pravidelně potkávám na běžeckých
akcích a dobře se známe.
Jak vlastně situace na trati vypadala?
Podle čtyřvteřinového náskoku je
jasné, že to bylo opravdu hodně
vyrovnané.
Ještě v posledním velkém klesání před
obcí (� �ihleny) jsme běželi v čele ve

Na startovní listině Borovské desítky
vás vídáme pravidelně, takže
opravdu musíme mít velkou radost.
Několikrát jsem se tu umístil na
stupních vítězů nebo mi medaile
unikla jen těsně. Mám proto vážně
velkou radost, že se mi konečně
podařilo zvítězit. Chci také říci, že se
mi váš závod moc líbí. Je to pěkná
trať, závod je dobře připravený a je tu
skvělá atmosféra – řekl bych taková
„domácí“. Klobouk dolů před celou
akcí a všemi, kteří ji pořádají. Jezdím
sem opravdu moc rád.
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
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020
Období
školního
vyučování
ve školním roce 2019/2020 začne ve
všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí
2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 30. ledna 2020. Období
školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30.
června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou
na úterý 29. října a středu 30. října
2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019
a vyučování začne v pondělí 6. ledna
2020.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny jsou podle sídla
školy stanoveny pro celý Kraj Vysočina na týden od 9. 3. do 15. 3. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10.
dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat
od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne v úterý 1. září
2020.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
O PRÁZDNINÁCH?
Během prázdnin škola rozhodně
neosiřela. Naopak. Je v ní živo.
Pohybují se zde řemeslníci, kteří
musí během července všechno
stihnout tak, aby od srpna mohl začít
generální úklid veškerých prostor ve
škole. Dodělávají se věci, které nám
na budově způsobila letošní, pro nás
po několika letech krutá zima, ale
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OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Vážení rodiče,
žádám vás, abyste věnovali pozornost této informaci, která se týká placení obědů. Funkce sběrného účtu číslo 101332821/0800 pro placení stravného byla
zrušena z důvodu placení poplatků ze dvou účtů. Poplatky za vedení účtu budou od nového školního roku placeny pouze z jednoho účtu.
ŽÁDÁME VÁS O PROVEDENÍ ZMĚNY ČÍSLA ÚČTU PRO INKASO STRAVNÉHO
NA SVÉM ÚČTU VČAS. ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU PROVEĎTE DO 10. 8. 2019!!!

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU 1124416379/0800

také před sebou máme úkoly, které se
během školního roku nově přihlásily.
Hodně nečekanou skutečností
předposlední den školního roku
bylo vytopení posilovny a spodní
části u vchodu z rekuperační
jednotky umístěné v posilovně.
Díky obrovskému štěstí a rychlému
zásahu Pavla Starého a Michala
Pavlase nejsou škody až tak rozsáhlé,
nicméně i tak přibylo dost práce –
mění se promočené sádrokartony,
maluje se, mění se kompletně celá
podlaha v posilovně. Finančně se
tato rekonstrukce školy netýká,
bude hrazena z pojistek firem, které
původní práce dělaly.
V červenci bude opět stát kolem
části školy lešení. Důvodem je letošní
sněhová nadílka. Sněhové a ledové
vrstvy na střeše byly tak silné, že
strhaly veškeré sněhové zábrany na
vchodové straně. V návaznosti na to
byla poškozena část nově udělané
střechy na nové budově, stříška
i se žlabem nad vchodem, dále část
okapů a žlabů. Vše bude opět hrazeno
z pojistky majetku zřizovatele.
V průběhu července dochází
k rekonstrukci podlah ve staré

budově. Parkety instalované v roce
2009 se přebrušují a znovu lakují.
Celou akci provádí firma MAN Lukáše
Jakeše z České Bělé. Zároveň s těmito
pracemi probíhá i výroba nového
nábytku do třech tříd prvního stupně
ve SOU v Havlíčkově Brodě.
Od září se budeme vracet ke
staronové tradici – v budově základní
školy přivítáme zase po dlouhých
letech předškoláky z mateřské školy.
Důvodem jsou nevyhovující prostory
v budově mateřské školy, kam bude
od září 2019 chodit pouze 25 dětí. Pro
zbývajících 14 větších dětí bude nově
otevřena třída, proto probíhají úpravy
i ve škole. Podle požadavků Krajské
hygienické stanice v Havlíčkově Brodě
musí mít předškolní třída k dispozici
vlastní sociální zařízení, šatny a co
nejvíce oddělené prostory od žáků
školy. Toto vše se uskuteční do začátku
srpna, poté se budou stěhovat některé
věci a pomůcky z mateřské školy. KHS
přislíbila povolení této výjimky na
dva roky s podmínkou, že zřizovatel
začne okamžitě řešit výstavbu nové
mateřské školy.
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

ČÍSLO

12

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU
„BABIČKO, DĚDEČKU, ČTI NÁM A VYPRÁVĚJ ...“
S koncem školního roku jsme i ve
školce uzavírali naše roční aktivity.
A že jich v celém školním roce
nebylo málo, to nám jistě rád potvrdí
každý rodič, který denně přivádí
do mateřské školy své dítě.
V pondělí 24. června jsme malou
slavností ukončili již třetí ročník
společného projektu dětí z mateřské
školy a seniorů, kteří nám celý školní
rok přicházeli číst pohádky před
spaním a povídat si s dětmi.
Na první pohled bylo vidět,
s jakým zájmem děti poslouchají
vyprávění našich hostů. Líbily se jim
někdy úsměvné, někdy vážné příběhy,
vyprávění o dětství prožívaném
v jiné době a pro ně v „jiném“ světě.
Porovnávání školky a hraček dříve
a nyní. Prohlížení „starých“ fotografií.

Srovnávání dětství prožitého ve
městě a na vesnici. Vzpomínky na
povinnosti, které děti dříve provázaly
již od útlého věku, a také morálku a
silné sepětí generací v rodině.
Ale nebyly to pouze vzpomínky.
Naši hosté dětem vyprávěli i o tom,
co je baví, zajímá a co dělají právě teď
ve svém seniorském věku. Moc pěkné
a zajímavé bylo vyprávění o houslích,
které si sebou na jedno setkání
přinesl pan Myška. Všichni společně
si za jeho doprovodu zazpívali několik
klasických dětských písniček a ještě
nám zahrál ukolébavku před spaním.
I děti byly aktivní a pro každého
hosta si vymýšlely všetečné otázky.
Za 10 měsíců se ve školce vystřídalo
22 babiček, dědečků, tetiček
a hostů. Jako poděkování všem za čas

HOLUBÍ LEGENDY JANSSEN

(z vyprávění jednoho z nejpov olanějších znalců, pana Henk van Limpt-De Pruto)

Synové Henriho Jansenna Charel a Louis. Foto archiv Jaroslava Nejedlého

Rodina Jansseni se nezapsala
do historie pouze kvůli výkonům
svých holubů v závodech, ale více
proto, že se jejich holubi osvědčili
v chovu tisíců chovatelů. Po celém
světě najdete potomky jejich holubů
a neexistuje žádný jiný holubník,
který by byl tak důležitý pro vývoj
moderního holubářského sportu jako
holubník bratrů Janssenů.
Začalo to v roce 1872, kdy se
narodil Henri Janssen. Právě on
později založil holubářskou rodinu
Janssen. Henri měl své první holuby
již v roce 1886, ale v té době byl
známější pod jménem Drieske De
Paauw.
Henri se oženil s Pauline, která se
narodila v roce 1877. Oba celý život
velice tvrdě pracovali. Měli společně
9 dětí – 7 chlapců a 2 dívky. Jejich
jména byla: Fons, Frans, Jef, Vic, Irma,

Adriaan, Charel, Marie a Louis.
Henri byl jedním z původních
chovatelů, kteří roku 1886 založili
holubářský klub v Arendonku, aby
zajistili i ostatním vesničanům
možnost stát se chovateli (Arendonk,
malá vesnička v Belgii, v provincii
De Kempen, se stala známou pro
tisíce holubářů z celého světa). V té
době bylo potřeba více než jen mít
dobré poštovní holuby, potřebovali
jste také někoho, kdo uměl rychle
běhat. Chovatelé neměli své vlastní
hodiny, holubi museli být přepraveni
co nejrychleji do místního klubu, aby
mohl být jejich dolet potvrzen.
Henri zvaný Drieske byl špičkovým
chovatelem od samého začátku. Byl
to tichý muž, který miloval přírodu a
vše, co dělal s holuby, bylo v souladu
s přírodou.
Proto byl odpůrcem zimního

věnovaný dětem si
obě třídy, Trpaslíci i Rybičky,
připravily pásmo písní, básní,
tanečků a pohybových her. Vážíme si
toho, že jsme ve školce mohli přivítat
i pana starostu Přemysla Tonara, který
také ocenil ochotu a chuť seniorů
spolupracovat s mateřskou školou
a jménem Úřadu městyse věnoval
seniorům knihu Karel Havlíček
Borovský a jeho rodiště. Děti si na
závěr připravily pro každého hosta
malý dáreček v podobě papírového
srdíčka. Celou slavnost jsme zakončili
příjemným posezením a pohoštěním
hostů.
Ještě jednou srdečně děkujeme
všem zúčastněným za obohacení
našeho školičkového života a přejeme
jim, ať je zdraví, aktivita a vitalita
provázejí mnoho dalších let.
za MŠ Eva Šrámková
a Šárka Janáčková

chovu a také vdovského systému
(metody chovu budou samostatnou
kapitolou). Henri měl zájem pouze
o přirozený systém závodění, a to
navzdory skutečnosti, že jeho synové
postavili oddělení pro vdovce, které
nebylo za jeho života nikdy použito.
Henri se velmi bál, že kdyby používal
vdovský systém, po několika letech
by kvalita jeho chovu mohla být
ohrožena, protože by nemohl na
závodech testovat kvalitu svých
holubic. Mnoho z jeho nejlepších
závodníků totiž byly holubice. Všechny
děti se musely podílet na koníčku
svého otce. Například pomáhaly
s úklidem holubníků.
Henri zemřel v roce 1947. Jeho
žena Pauline byla hlavou rodiny až do
roku 1967, kdy zemřela. Byla známá
svou laskavostí a všechny děti ji
milovaly.
Po smrti Henriho se synové
rozhodli pokračovat v práci svého
otce. V té době bylo již několik dětí
ženatých či vdaných. Ty, které zůstaly,
si rozdělily práci mezi sebou. Adriaan
se staral o holoubata a mladé holuby,
Louis se staral o chovné holuby, Jef
o přepravu, čištění hnízdních misek,
otevírání hodin a také se staral o psa.
Matka Pauline a Irma dělaly domácí
práce a staraly se o všechny návštěvy.
Nakonec bylo rozhodnuto, že Charel
se bude starat o vdovce. Synové se po
smrti otce začali velmi opatrně snažit
o vdovský systém. Nezapomněli však
na moudrá slova svého otce, byli si
jistí, že přirozený systém a také chov
je pořád na prvním místě.
Příště: ještě legendy Janssen
Jaroslav Nejedlý
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LETNÍ ŠKOLA
SENIORŮ

V červenci jsme ukončili sérii
přednášek v rámci Letní školy seniorů
v Havlíčkově Borové, ale další tři
zajímavá témata nás ještě čekají, a to
v Malé Losenici. Na jaké se můžete
těšit přednášky, naleznete na plakátu
na straně č. 2. Také jsme slíbili, že
zajistíme svoz. Předběžný zájem nás
až zaskočil, ale nemusíte mít strach,
do Malé Losenice vás přepravíme.
Můžete tak vždy v daný den
probíhající přednášky čekat ve 13.30
na náměstí v Havlíčkově Borové či v
13.25 u kulturního domu v Peršíkově.
Letošní rok nás velice potěšil
váš zájem o letní školu, a není se
čemu divit. Nabízené přednášky
jsou vždy perfektně odprezentovány,
přednášející jsou zdatní vypravěči, jež

PRO SENIORY JSME
ZÍSKALI 150.000 KORUN
Možná si někdo může vzpomenout
na náš článek o lipovém čaji, který
jsme zveřejnili předloňský rok na
webu www.karelkukulin.cz, pokud
ne, trochu vám ho přiblížím. Předloni
Ministerstvo práce a sociálních věcí
vyhlásilo soutěž Obec přátelská
seniorům, po vyhlášení soutěže
vyšel krásný článek o obci Lípa,
která tehdy zvítězila. Nás to trošku
zamrzelo, protože jsme věřili, že
bychom i my s tou spoustou aktivit
pro seniory, které jsme sem postupně
přinesli, mohli třeba uspět, ale
informace se k nám nedostala.
Další rok jsme proto hlídali termín
vypsání soutěže, avšak minulé
vedení nemělo zájem s námi do
toho jít. Dokonce zazněl názor „to
jsou neinvestiční peníze, nedají se
utratit“. Omyl! Jsme rádi, že jsme
v letošním roce dali dohromady
žádost, a práce na ní byla obrovská.
Začali jsme zpracováním strategických
cílů v oblasti seniorské politiky a zjistili
jsme, že všechny spolky opravdu
pracují tak, aby se tu žilo dobře
nejenom našim seniorům a že jejich
snaha a píle dělat tyto věci dobře by
mohly v Praze mezi ostatními obcemi
uspět. Celou analýzu proseniorské
politiky, kterou v dubnu schválilo
zastupitelstvo městyse jako dodatek
k Programu rozvoji městyse na roky
2018 – 2023, si můžete přečíst na
webu městyse. Cíle, které jsme si
stanovili, bychom rádi postupně
naplnili.
V soutěži Obec přátelská seniorům
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Letní škola seniorů Kraje Vysočina se u nás těší
čím dál větší oblibě. Foto: Linda Burianová

svá vyprávění opepří pokaždé nějakou
vtipnou historkou. Snad se nám
poštěstí a budeme zde Kraj Vysočina
moci hostit i příští rok. :)

Jana Pavlasová

2019 jsme uspěli, obsadili jsme
krásné třetí místo a získali 150 tisíc
korun. Na prvním setkání letní školy
jsme vás prostřednictvím dotazníků
nechali hlasovat, kde vidíte tuto
částku jako smysluplnou, a přikláníme
se k vašim požadavkům. Za tyto
peníze pořídíme AED defibrilátor,
zajistíme proškolení a kolem Borové
bychom rádi zřídili 8 relaxačních zón.
Jaké relaxační zóny máme na mysli?
Už z dřívějších dotazníkových šetření
od vás přišel poznatek, že máte
strach, že nedojdete do Peršíkova,
do Železných Horek, na Kopaniny...
A tak za zbylé peníze pořídíme lavičky,
odpadkové koše a do budoucna
bychom rádi zřídili i edukační tabule,
abyste se mohli dozvědět i něco
zajímavého o okolí. Věříme, že tyto
lavičkové relaxační zóny vás budou
těšit stejně jako nás těší představa,
že si tam třeba zajdete popovídat,
podívat se do krajiny a načerpat sílu.
Vždyť Borová, Peršíkov, Železné Horky
jsou krásná místa přátelská nejenom
seniorům...
Nedá mi to ještě touto cestou
poděkovat všem spolkům, vám
občanům, že tyto spolky podporujete,
a také všem, kdo se na žádosti v této
soutěži podíleli. Pro nás je to hnací
motor, impuls a věříme, že příští rok
máme šanci opět obstát!
Jana Pavlasová

VÍKEND S TROJHÁČKEM

Začaly prázdniny a s nimi spousta
dovolených a akcí pro děti i dospělé.
Nedalo nám to a též jsme si přichystali
pro děti i dospělé víkendový program.
V pátek jsme připravili noční

SRPEN 2019

A pokud vás trápí stále studené
ruce či nohy, máme tu pro
vás zaručený lék od paní
Georgievové:
Do kastrůlku dáme skleničku
mléka, přilijeme vodu (tak
1/3 hrnku) a přidáme trošku
kurkumy. Převaříme, necháme
trochu zchladnout (můžeme
přidat med) a vypijeme. Nejlépe
pít večer, 4-5x týdně po dobu
třech měsíců. Je to dobré nejen
na prokrvení končetin, ale nápoj
také snižuje cukr v krvi, propojuje
energetická centra a to bude mít
i dobrý vliv na váš spánek.
kouzelnou stezku kolem rybníka, kde
děti potkaly všechny tajemné bytosti,
které u nás na rybňajzu přebývají:
jak čarodějnici, čerta, či bludičku,
tak i navrátilce vodníka Hlubinu.
U každého místa měli nějaký úkol,
který když splnili, pokračovali dále.
Pak jsme měli první promítaní letního
kina, takže den zakončily filmy Hledá
se Nemo a Samotáři. Už tam jsme
věděli, že víkend bude prima.
Druhý den jsme startovali
rybářskými závody pro mladé rybáře
a rybářky, nakonec vyhrál mladý
rybář Matěj s uctihodnými 168 cm.
Po závodech začalo jedno velké
dobrodružství ve stylu mastercheff,
kdy dvě party dětí a dospělých vařily
první ročník kotlíkového guláše
vodníka Hlubiny. Předtím ovšem
museli účastníci posbírat kešky
rozmístěné po okolí, aby měli z čeho
vařit. Jak se říká, souboj to byl na ostří
nože, nakonec vyhrál jeden tým, ale
všichni jsme věděli, že vyhráli všichni,
neboť oba guláše byly famózní, jelikož
podmínky byly opravdu bojové.
Děkujeme všem, kteří přispěli jak
pomocnou rukou, tak hlavně svojí
účastí.
Hezké prázdniny přeje za TrojHáček

Luboš Havlíček
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MĚSTYS PŘEDSTAVUJE MOBILNÍ ROZHLAS
Nedostatečný přenos informací mezi obcí a obyvateli je oblast,
která městys trápí. Zlepšení nastalo
na stránkách Borovských listů, ale
obecní rozhlas je v havarijním stavu
a oprava je nyní v nedohlednu. Dříve
fungovalo zasílání SMS, kterou operátor za stávajících podmínek přestal poskytovat. K ideálu má daleko
také zasílání informací pomocí emailu. Tuto situaci jsme se samozřejmě
snažili změnit. Bylo možné obnovit
pouze odesílání SMS pomocí některého z komerčních produktů, což by si
vzhledem k množství zpráv vyžádalo
náklady cca 30–40 tisíc korun ročně.
Vzhledem k tomu, že by se jednalo pouze o obnovení dřívější služby,
zdálo se nám to „moc peněz za málo
muziky“.

Jak z toho ven?

Díky rozvoji chytrých mobilních
telefonů je dnes na trhu řada aplikací
určených ke komunikaci samospráv
s občany. Většina nabízí podobné
možnosti odesílání informací, ale
mívají jednu nevýhodu: jsou určené
pouze pro „chytré telefony“ a nemohou komunikovat se staršími přístroji

prostřednictvím SMS. Výjimkou byla
nabídka společnosti Neogenia, která
splňuje obě podmínky a jejíž službu
s názvem Mobilní Rozhlas nakonec
zastupitelé vybrali.

Co je „Mobilní Rozhlas“?

„Mobilní Rozhlas“ je nástroj, který dnes využívá cca 500 měst a obcí
v celé ČR. Pomocí ní můžeme lidem zasílat informace formou SMS, @-mailu, hlasové zprávy a zprávy do aplikace. Výhodou je především schopnost
informovat zcela adresně, na základě
bydliště či na základě preferovaných
druhů informací, které si sami určíme.
Každý tak bude dostávat zprávy, které
ho zajímají. Využívat jej budou moci
i různé skupiny obyvatel či spolky. Základní skupiny, které budou součástí
instalace aplikace, budou například
pokyny ze základní a mateřské školy
a rodiče tak budou mít rychlý přístup
k informacím. Výhodou je možnost
zpětné komunikace s úřadem, například v případě nahlášení poškozených
věcí v obci. Stačí jen vyfotit, odeslat
a městys bude schopen rychle zařídit
nápravu. Ku prospěchu budou jistě
možnosti pořádání anket či hrazení
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poplatku pomocí platební brány přímo z mobilního telefonu. Další výhodou bude minimálně v následujících
letech právě možnost adresného informování občanů v souvislosti s pracemi na nové kanalizaci.

Jakým způsobem službu zřídit
a co je k tomu třeba?
Registrovat je možné pomocí aplikace „Zlepšeme Česko – Mobilní Rozhlas“ či na havlickovaborova.mobilnirozhlas.cz (odkaz najdete na úvodní
stránce webových stránek městyse).
Ti z vás, kteří upřednostňují písemnou podobu, mají možnost přihlásit
se vyplněním letáku, který je přílohou
tohoto vydání Borovských listů. Formulář pak doručte na úřad městyse,
kde vám pracovnice v případě potřeby poradí. Potřebujete-li formulářů
více, na úřadě vám poskytnou další,
nebo si je můžete vytisknout doma
(vše najdete přehledně na webu).
Součástí je i souhlas se zpracováním
osobních údajů (tzv. GDPR). Ten musí
mít obec ze zákona v okamžiku, kdy
uchovává vaše osobní údaje.
Michal Pavlas

Více
potřebných
informací
o Mobilním rozhlasu najdete v dalších vydáních Borovských listů.

POKLADY MÁME VŠICHNI DOMA, JEN TO MOŽNÁ NEVÍME....

V minulých číslech jste jistě zaregistrovali plánovanou REGIONÁLNÍ
RETROVÝSTAVU a my máme radost, že se nám v muzeu shromažďují
předměty, které popisují rok 1989. Já
sama si tuto dobu pamatuji jen z fotografií v rodinném albu, a tak jsem
ráda, že mi Maruška Šrámková zodpověděla pár mých dotazů.
Jaká móda byla na konci 80. let
hitem?
Pamatuji si, že jsme jezdili
do Maďarska nakupovat jejich svetry
se zlatými obrázky a s flitry, motýlí

rukávy tehdy byly hitem.
Šili jste si něco doma?
Například své svatební šaty jsem
si ušila, žádné svatební salony
tehdy nebyly. Dále jsem šila dětem
kombinézy, koupila jsem si vatelín
a zbytek ušila.
Vybavíte si nějaké typické předrevoluční spotřebiče v kuchyni - co se vyráběly sériově a měl je skoro každý?
Ruční oranžový mixér od Ety a hodně
se kupovaly skříňkové roboty, které
byly zabudované do kuchyňské linky.
Přesně takový mám stále doma

a ráda ho zapůjčím na retro výstavu,
do dneška funguje.
Co třeba dekorativní předměty?
Obrazy z chemlonu mám také stále
schované. Hodně jsme vyšívali
obrázky do kuchyně, určitě si každý
vzpomene na vyšitý obrázek například
mlýnku. Dále jsem si vyšívala ubrusy.
Když se řekne konec 80. let, co se
vám vybaví?
Mrkváče, džíny z Tuzexu! Stály 550
korun v přepočtu. Bony stály 5 či 5,50
korun a minimálně za 100 bonů jsme
nakupovali džíny.
A co dovolené, kde jste je trávili?
Jako děti jsme jezdili do Bulhurska
s karavanem, cesta nám trvala čtyři
dny. Před revolucí jsme s dětmi jezdili
každoročně na Seč.
Jana Pavlasová

Pikao, melta, dětský čaj a další běžné zboží z doby před rokem 1989 již shromažďují děvčata v
knihovně, aby pak tyto věci doplnily atmosféru plánované retrovýstavy. Foto: Jakub Janáček

Připomnělo vám to dobu
konce 80. let? Máte doma také
nějaké retro věci, dekorační
předměty, keramiku, nádobí,
oblečení k zapůjčení na RETRO
výstavu? Holky v muzeu vše
zaevidují, nemusíte mít o své
věci strach.
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RODNÝ DŮM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Příznivé počasí přeje návštěvnosti
a do rodného domku KHB proudí
desítky turistů. Velmi se těšíme
z jejich nadšení oživit si vědomosti
o jedné z nejvýznamnějších českých
osobností 19. století nebo se dozvědět
něco nového. Za tento měsíc (od 1.
7. - 24. 7.) navštívilo naše muzeum
214 turistů, z nichž velkou část tvoří
cyklisté, kteří se v našem památníku
nejen v horkých dnech rádi zastavují.
Na základě rozhovorů víme, že
turisté míří do muzea většinou cíleně

a projevují velký zájem o expozice.
Hezkou vzpomínkou a zpětnou
vazbou jsou poznatky návštěvníků
zapsané v pamětní knize. Co ale
slýcháme velice často, je dotaz: ,,Kde
se tady můžeme dobře najíst?“ A my
často odpovídáme: ,,Tady v Borové?
Maximálně, že by Vás někdo pozval na
oběd domů.“ Myslíme si, že je veliká
škoda, že v městysi jako je ten náš
nefunguje žádné restaurační zařízení
či stánek s občerstvením.

RETROVÝSTAVA
Sběr věcí na Retrovýstavu stále
pokračuje! Přispějte k uskutečnění
tohoto krásného nápadu. Pokud
máte doma něco, co neodmyslitelně
patří do doby před rokem 1989 či
začátku devadesátých let, podělte se
s námi o to. V muzeu vše přebereme,
oštítkujeme, zaevidujeme a po
výstavě v pořádku vrátíme. Zatím
se nám tu sešly předměty jako
plechovky, punčocháče, budík, céčka
atd.
Určitě má každý na půdě staré
oblečení na miminka, obuv či oblečení
ze svých mladých let. To vše se může
hodit. Ovšem najít starší kuchyňský
spotřebič či nějaký takový skvost,
bude již oříšek. Porozhlédněte se po
svých půdách a skříních a zapůjčte
předměty k realizaci události, která
v mnohých rozpoutá emoce a
vzpomínky. Všem, kteří zatím přispěli,
děkujeme.

NÁVŠTĚVA PAMÁTKÁŘŮ
V RODNÉM DOMĚ KHB
Dne 20. června zavítali do rodného
domu KHB památkáři z Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Prvotním
záměrem bylo schválení nového
nátěru dveřních okenic a oken +
instalace nových informačních cedulí
(práce na tomto právě probíhá). Na
schůzku se dostavil i pan starosta
a místostarosta a posléze se rozproudil
hovor, ve kterém se už nejednalo
pouze o barvě na okenicích, ale o
daleko větších úpravách, o kterých
Vás budeme informovat. Naznačíme
jen, že se mimo jiné jedná i o nasvícení
čelní strany památníku a v příštím
roce je plánována oprava fasády.

PADAJÁTRA

Plánovaný pěší pochod padajátra,
který měl vést 22. července naší obcí,
byl zrušen z důvodu onemocnění
jednoho z volků. Proto bylo
rozhodnuto odložit letošní ročník
na příští rok.
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Na podzim plánujeme uspořádat
BURZU KNIH.
Máte tak jedinečnou příležitost
donést své knihy, které vám
doma zabírají místo a zároveň si
za ně pořídit knihy jiné.
Ty budou zdarma k rozebrání a
bude na vašem uvážení, zda a
kolik nám přispějete na pořízení
knih nových.
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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY

Naše knihovna se může pyšnit
novými knihami. Tímto děkujeme
všem,
kteří
darovali
výtisky
ze své vlastní knihovny a rozšířili
tak tu obecní. Mezi nové tituly patří
i bestsellery od autorů jako jsou
John Grisham, Samuel Bjork, Paula
Hawkins, Daniel Cole či Sandra
Brown. Pokud i Vy máte doma
knihy, které Vám jen zabírají prostor
a nevíte co s nimi, neváhejte
a doneste je k nám, my je probereme,
některé zařadíme do fondu knihovny
a zbytek může potěšit jiné čtenáře
na burze knih, kterou připravujeme
na podzim. Také bychom Vás chtěly
informovat, že z výměnného fondu
z Havlíčkova Brodu nám přivezli nové
knihy.
Městys Krucemburk nabízí
od 1.9.2019 za výhodných
podmínek uvolněnou

STOMATOLOGICKOU
ORDINACI
v klidném prostředí Kraje Vysočina.
Prostory ordinace v majetku
obce jsou umístěny v objektu
zdravotního střediska, kde je také
lékárna a ordinace praktického
lékaře.
Další informace na:
mestys@krucemburk.cz nebo tel:
569 697 710

163 LET OD ÚMRTÍ KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
V pondělí 29. července tomu bylo
již 163 let, co náš nejvýznamnější
rodák podlehl zákeřné tuberkulóze
a ve svých nedožitých 35 letech
zemřel. Na stejnou nemoc rok před
ním zemřela i jeho manželka Julie
a podobný nešťastný osud postihl
také jejich dceru Zdeničku, která se
kvůli tuberkulóze dožila pouhých
24 let.
Přijďte si osvěžit informace
o osudu a životě Karla Havlíčka
Borovského, o tom jak bojoval
za svobodu národa, jak se měl
v Brixenu a o tom, co vlastně
všechno napsal a učinil, a tím se stal
nezapomenutelným. Kde muzeum
stojí, jistě všichni víte, co je však
na tomto výročí zajímavé, je právě
skutečnost, že dům nese číslo
popisné 163.
Při vzpomínce na Karla Havlíčka
připomenutí některých epigramů:

Geografický:
Nechlubte se, vlastenci,
není to věc řádná,
že neteče odjinud
do Čech řeka žádná.
Točíme-li ze sudu
nedolévajíce,
zůstanou nám naspodu
brzy jen kvasnice.
Nechlubte se, nechlubte,
špatná je to sláva,
že vytéká do Němec
všechna česká šťáva.
Česká modlitba
Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá, co dal tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.
(o jazyku českém - pozn. red.)
Karel Havlíček Borovský, Epigramy
za knihovnu a muzeum Ivča a Simča

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL informuje
DEN

D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

17.8. So
24.8. So
31.8. So
7.9.

B třída -

D/V ODJ-PŘÍ

11.8. Ne

So

14.9. So
22.9. Ne
29.9. Ne
6.10. Ne
12.10. So
20.10. Ne
26.10. So
2.11. So

TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., fotbalový oddíl
soutěžní ročník 2019/2020

PODZIM 2019

MUŽI A

I.

15:15
15:00
15:15
13:45
14:45
14:15
14:15
14:15
13:45
13:30
13:15
12:15
12:45

16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

MUŽI B

VÝSLEDKY

skupina A - Kraj Vysočina

ZAČÁTEK
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PODZIM
2019

SOUPEŘ
Antonínův Důl
Svratka
Lučice
Pacov
Chotěboř „B“
Světlá n./Sáz. „B“
Lípa
Pohled
Žrec n./Doubr. „B“
Tis
Batelov
Kožlí
Havl. Brod „B“

JARO
2020

III. třída - okres Havlíčkův Brod
DEN

D/V ODJ-PŘÍ

10.8. So
18.8. Ne
25.8. Ne
1.9.

Ne

8.9.

Ne

15.9. Ne
21.9. So
28.9. So
5.10. So
13.10. Ne
19.10. So
27.10. Ne
3.11. Ne

V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

14:15
15:15
15:00
14:45
14:30
14:45
14:00
14:15
13:30
13:45
13:00
13:15
13:00

ZAČÁTEK

16:30
16:30
16:30
16.00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30

SOUPEŘ
Kožlí „B“
Lipnice N./Sáz.
Víska
Sobíňov
Veselý Žďár
Rozsochatec „B“
Lípa „B“
Keřkov
Maleč
Habry „B“

VÝSLEDKY
PODZIM
2019

JARO
2020

Věžnice „B“

Vepřová
Jeřišno

D = DOMA - 7x: Antonínův Důl, Lučice, Chotěboř „B“, Lípa, Ždírec n./D. „B, Batelov, HB „B“ D = DOMA - 6x: Lipnice n./S., Sobíňov, Rozsochatec „B“, Keřkov, Habry „B“, Vepřová
V = VENKU - 6x: Svratka, Pacov, Světlá n/S. „B“, Pohled, Tis, Kožlí
V = VENKU- 7x: Kožlí „B“, Víska, Veselý Žďár, Lípa „B“, Maleč, Věžnice „B“, Jeřišno
Z okresu HB je 10 týmů, Antonínův Důl a Batelov - okres JI, Svratka - okres Žďár n./S.
Doprava na utkání je vždy osobními auty - Zemědělská a.s. již neprovozuje autobus .
Doprava na utkání je vždy osobními auty – Zemědělská a.s. již neprovozuje autobus.
ODJ – ČAS ODJEZDU NA UTKÁNÍ, ČAS PŘÍCHODU DO KABIN JE O 15 MINUT DŘÍVE!!!!!
ODJ - ČAS ODJEZDU NA UTKÁNÍ, ČAS PŘÍCHODU DO KABIN JE O 15 MINUT DŘÍVE!!!!!!
PŘÍ - ČAS PŘÍCHDU DO KABIN NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ.
PŘÍ - ČAS PŘÍCHDU DO KABIN NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ.
Do kabin přicházejí hráči podle rozpisu. Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 60 minut před
Do kabin přicházejí hráči podle rozpisu. Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 60 minut před jeho začátkem. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
začátkem. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.

TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., fotbalový oddíl
soutěžní ročník 2019/2020

Jaro 2019

Zpracovali: Josef Staněk st., Roman Brukner

MLADŠÍ ŽÁCI 5 + 1

DEN

D/V ODJEZD

ZAČÁTEK

Přinášíme vám rozpis zápasů našich
dospělých fotbalových týmu a žáků.
Ovšem pozor, jde o předběžné rozpisy
k 26.7., v termínech ještě mohlo dojít
k 31.7. ke změnám (po uzávěrce BL).
O zápasech mladší přípravky vás
budeme informovat později.

VÝSLEDKY

okresní přebor, skupina A
SOUPEŘ

1.9. Neděle

D

9:15

10:00

Mírovka

8.9. Neděle

V

9:00

10:00

Rozsochatec

15.9 Neděle

D

9:15

10:00

Věžnice

18.9. Středa

D

16:15

17:00

Č. Bělá/ Pohled

21.9. Sobota

V

8:45

10:00

Úsobí

29.9. Neděle

D

9:15

10:00

Libice n. Doubravou
Šlapanov

6.10. Neděle

V

12:30

13:30

13.10. Neděle

D

9:15

10:00

Štoky

20.10. Neděle

V

8:30

9:30

Sobíňov

PODZIM
2019

JARO
2020

V soutěži mladších žáků 5+1 je 7 účastníků. Hraje se dvoukolový systémem podzim – jaro
Dopravu na utkání zajišťuje mikrobusem pan Ivan Vítek, případně rodiče osobními auty.
Do kabin přicházejí hráči 45 minut před začátkem utkání.
Všichni přicházejí včas. V případě neúčasti je nutná včasná omluva.
Na místo utkání je třeba dojet nejpozději 30 minut před jeho začátkem.

ODDÍL KOPANÉ HLEDÁ DALŠÍ TRENÉRY A VEDOUCÍ
K TĚMTO MLADÝM TALENTŮM
Zpracovali: Josef Staněk st., Roman Brukner

BANKOVNÍ ÚČTY - MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu k 30.6.2019

BÚ Česká spořitelna

9 313 388,83

Fond rozvoje bydlení ČS

468 841,10

ČSOB Municipální konto

688 106,25

ČSOB Spořící účet

21 101,61

ČNB Účet dotace

3 858 200,59

Fond vodovody

1 106 466,00

Fond kanalizace

1 720 150,00

CELKEM

17 176 254,38
Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období červen - největší příjem - prodej bytů čp. 345 ve výši 1 588 920 Kč
Za období červen - největší výdaj - záloha na provoz ZŠ 250 000 Kč

ROZLOSOVÁNÍ

Mužům začala fotbalová příprava,
již brzy startují mistrovské soutěže.
Už v srpnu se opět rozběhnou
fotbalové soutěže. Dospělí již přípravu
začali v červenci, malým fotbalistům
začnou tréninky během srpna.
Borovský A tým si na léto
naplánoval tři přípravná utkání.
V prvním zajížděl na hřiště ve Svratce,
kde prohrál 0:5. Podle Romana
Bruknera byl první poločas slušný,
ve druhém šel výkon týmu dolů.
„Příležitosti jsme také měli, ale
neproměnili,“ dodal.
Ve druhém zápase přivítala
Borová (na hřišti ve Vepřové) Počítky,
které budou nově nastupovat v I.A
třídě. A naši hráči tentokráte zabrali
a po dobrém výkonu zvítězili 6:3.
Borová dokonce už vedla v zápase
4:0. „První poločas a začátek druhé
půle jsme předvedli dobrý výkon, dali
jsme pěkné góly. Pak jsme začali dělat
chyby a soupeř snížil na 4:3. V závěru
jsme je potrestali do otevřené obrany
dvěma góly na 6:3. Šlo o zlepšený
výkon oproti minulému zápasu,“
zhodnotil Brukner.
V generálce nastoupila Borová
proti Vítanovu (v době uzavírky nebyl
výsledek znám).

Jakub Janáček
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
6. 8.
2019

14:00

ROZHÝBEJME SVOJE KLOUBY A TĚLO POMOCÍ
VÝVOJOVÝCH METOD, letní škola seniorů - Malá
Losenice, pozvánka str. 2
LETNÍ KINO
pozvánka str. 2
ZAHRÁDKA PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ, letní škola
seniorů - Malá Losenice, pozvánka str. 2

9. - 12. 8.
21:00
2019
20. 8.
14:00
2019
1. 9.
POSVÍCENÍ
2019
2. 9.
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
7:15
2019
pozvánka str. 2
3. 9.
JAK
SI DOMA UPÉCT KVÁSKOVÝ CHLÉB,
14:00
2019
letní škola seniorů, pozvánka str. 2
7. 9.
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00 - 14:00 BURZA
2019
pozvánka str. 3
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

FOTOHÁDANKA
Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka
právě pro vás! Téměř každý měsíc
uveřejníme jednu starou fotografii a

vy nám můžete napsat, kdo přesně
se na snímku nachází, případně
hádat, které místo ve vsi starý snímek
ukazuje či z kterého je roku. Z došlých
odpovědí
vylosujeme
jednoho
výherce, který obdrží drobný dárek
od úřadu městyse.

SRPEN 2019

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.
V červencovém čísle jsme zveřejnili
fotku pouťového veselí na náměstí
z let dávno minulých. Ptali jsme se
na rok, kdy mohla být pořízena.
Přišla pouze jediná odpověď od paní
Marie Havlíčkové, která tipuje období
let 1962 - 1964. Fotografii máme
od autora datovanou rokem 1985, což
by mohlo odpovídat, neboť na snímku
již není ani část Stránského statku
a hospody, pouze chalupa Stránského
pekaře, a jde tedy zřejmě o období
těsně před začátkem výstavby
obchodního domu. Paní Havlíčkové
blahopřejeme, výhra jí náleží, neboť
si ceníme každé došlé odpovědi.
Nyní uveřejňujeme fotografii
z roku 1940 a budeme rádi,
když nám napíšete, kdo na ní je.
Nemusíte vědět všechny, stačí
když poznáte jednoho a dáte nám
vědět. Těšíme se na vaše odpovědi,
které doručte na úřad městyse
nebo pošlete na e-mailovou adresu
r e d a kc n i . ra d a . h b @ g m a i l . c o m
do 20. srpna. Uveďte také své jméno
a TELEFONNÍ ČÍSLO, abychom vás
mohli případně zkontaktovat.
(red)

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2019
3. - 4. srpna 2019 Biesieda Ganna - U Trojice 4059, Havlíčkův Brod - tel.: 777 505 212
10. - 11. srpna 2019 Němcevová Ivana - T.G.M. 35, Golčův Jeníkov - tel.: 569 442 394
17. - 18. srpna 2019 - NEOBSAZENO
24. - 25. srpna 2019 Landsmanová Romana - Hrnčířská 2925, Havlíčkův Brod - tel.: 569 428 238
31. srpna - 1. září 2019 Veletová Veronika - Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou - tel.: 569 721 509
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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Stavebka v kostce. Foto: ZŠ

Absolventi školy 2019. Foto: ZŠ

Vytopená posilovna. Foto: ZŠ

Osmáci jako mazáci. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Děti v MŠ přivítaly své hosty z projektu Babičko, dědečku, čti nám a vy- Tohle tady nechceme. Turisté si neměli šanci vyfotit sochu KHB.
právěj...Foto: MŠ
Více na str. 6. Foto: Dana Bílá

Výstavba začala bagrováním místa, kde bude stát budova ČOV s nádrže- V rámci Letní školy seniorů jsme tentokrát přivítali paní Vejsadovou spomi. Foto: Hana Tonarová
lu s Františkem Novotným z Českého rozhlasu. Foto: Linda Burianová

15

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Vítězové rybářských závodů vodníka Hlubiny na TrojHáčku.
Foto: Linda Burianová

Vítězný tým, který přesvědčil porotu při vaření guláše vodníka
Hlubiny. Foto: Jitka Špinglová

Soutěžní nadšení v podání nejmenších závodníků sobotní B10.
Foto: Michaela Chlubnová

První cenu - obraz pro nejlepší Borovačku věnoval Filip T.A.K. Na fotografii v „protidešťovém“ balení. Foto: Michaela Chlubnová

Občerstvovací stanice na pátém kilometru v rukou osvědčených podavačů Celým sportovním odpolednem B10 nás už tradičně provedli Dáda
vody. Foto: Linda Burianová
Hamerníková a Kuba Janáček. Foto: Michaela Chlubnová

Výtěžek ze startovného ve výši 7 tisíc korun putuje již tradičně Fokusu Vyso- Svoboda, to je oč tu běží. Mezi běžci panovala přátelská nálada.
čina. Foto: Michaela Chlubnová
Foto: Klára Nejedlá

16

