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Reportáž s paní Sajfertovou,
str. 7

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Během března nás čeka další
uzavírka silnic a křižovatek. A aby toho
nebylo málo, tak k nám už v dubnu
nastoupí firma ČEZ distribuce, aby
zrekonstruovala část vedení nízkého
napětí. Práce bude provádět firma
ELPO, která nejprve sundá vrchní
vedení a poté uloží nové kabely do
země. Půjde o ulice Zelenýho, Luční,
Zahradní a Kopaninská. Bohužel už tak

zničené ulice dostanou ještě více zabrat
- například v Zelenýho ulici nezůstane
téměř žádný původní povrch.
Statní fond životního prostředí, který
podpořil výstavbu nové kanalizace,
pomůže s opravou povrchu pouze nad
výkopem, takže se jedná o šířku silnice
1,1 metru. Zřejmě si tedy dokážete
představit, jak by vypadaly naše ulice,
pokud bychom to takto nechali. Nyní
řešíme, které ulice opravit celoplošně
a které jen v rámci výkopů. Podle
projektu výstavby bude stát oprava
asfaltu 6 milionů při šířce 1,1 metru, to
znamená, že celoplošná oprava silnic by

Taneční,
str. 10

Hasiči,
str.11

stála desítky milionů navíc. Bohužel ty
městys nemá! Ale aby nebylo vše jen
černé, budeme se snažit připravit plán
obnovy komunikací a technologií oprav.
Rádi bychom měli ve střednědobém
horizontu opět většinu komunikací
opravenou celoplošně.
Další důležitá věc je výměna
vodovodních přípojek. Ty provádí
zaměstnanci městyse a během
března máme v plánu vyměnit
uzávěry v Zelenýho ulici. Poté se bude
pokračovat do ostatních ulic. Většina
uzávěrů je starších více než třicet let.
...pokračování na str. 3

BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ VŽDY 20. DEN V MĚSÍCI. TISK ZAJIŠŤUJE TISKÁRNA V RÁJI, PARDUBICE, www.tiskarnavraji.cz. REDAKČNÍ RADA:
Bc. Hana Tonarová, Mgr. Martina Brychtová, Ing. Linda Burianová, Bc. Jakub Janáček, Ing. Jana Pavlasová, Hana Ledererová, Mgr. Jana Žáková.
TITUL ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO SENIORY

ENKAUSTIKA
MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM
v neděli

5. 4. od 14.00

v zasedací místnosti úřadu městyse
Havlíčkova Borová v 1. patře

Z důvodu omezené kapacity
prosíme zájemce z řad
seniorů o přihlášení své
účasti na telefonním čísle
604 943 885.
Těšíme se na Vás :-)
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Ač se to zdá jako krátká doba, není
tomu tak. Stačí vzít v úvahu, kolik let
vydrží armatury v našich obydlích...
Problém nastane, když někde opravíme
celou plochu vozovky a budeme se tam
muset vrátit opravit uzávěr. Byla by
škoda ničit nový povrch a taková oprava
se může značně prodražit.

KOMPOSTÉRY

Svazek obcí Podoubraví v rámci své
činnosti připravil projekt na pořízení
kompostérů
a
velkoobjemových
kontejnerů. Od vás jsme obdrželi
necelých sedmdesát žádostí o
kompostéry a tak Rada městyse

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

„ZIMNÍ“ ÚDRŽBA

Zima, která ani nezačala, již asi
nadobro skončila. Dny, po které byla
naše obec pod souvislou vrstvou sněhu,
je možné spočítat na prstech obou
rukou. Pryč jsou zřejmě zimy, kdy byla
Borová odříznuta od okolního světa
právě kvůli mohutné sněhové nadílce.
Ano, díky takto mírné zimě městys jistě
ušetřil mnoho finančních prostředků,
které jsou spojeny s pravidelnou zimní
údržbou. Např. náklady na pohonné
hmoty, mzdové náklady…
Je však potřeba zmínit i odvrácenou
tvář takové zimy. Nedostatek sněhu
a sněhových či dešťových přeháněk
nadále
prohlubuje
vysychání
zemědělské půdy a lesních pozemků.
Povrchové vody možná jsou částečně
nasyceny. Bohužel hladina podzemních
vod je na svém dlouhodobém minimu.
Dalším velkým problémem jsou
chybějící mrazivé dny, které přicházely
většinou v měsíci únoru. Především
škůdci, kteří při tuhých zimách houfně
hynuli, nyní bez větších problémů
přezimují a nadále se množí. Nezbývá,
než doufat, že letošní rok bude srážkově
příznivý a že se negativně neprojeví
nedostatek zimních srážek.

RYBNÍK NA ROZVALINÁCH
Při obrovském pohybu stavební
techniky po naší obci si možná mnozí
občané nevšimli, že došlo k odbahnění
rybníka Na Rozvalinách. Lze říci, že
k tomuto kroku nás přivedlo hned
několik podnětů. Prvním a tím
nejdůležitějším byl asi podzimní výlov,
kdy nás oslovili zástupci Mysliveckého
sdružení Havlíčkova Borová, které si
rybník pronajímá. Následoval odborný
odběr a rozbor vzorků bahna, který
vyšel nad očekávání dobře. Zjistili jsme
od pamětníků, že rybník byl naposledy
odbahněn před více než třiceti lety.
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schválila, že se připojíme ke společné
žádosti o dotaci na tyto nádoby.

PLES

Příjemná atmosféra nesoucí se ve
znamení dvacetiletého výročí založení
hudební skupiny GARDE. I tak se dá
zhodnotit školní a obecní ples, který
proběhl koncem února. Děkuji všem,
kteří přišli, aby si užili spoustu hudby,
zatančili si, koupili si tombolu, dali si
něco dobrého v kuchyni a ve výčepu.
Věřím, že si to všichni užili a podpořili
tak dobrou věc - výtěžek z plesu ve
výši XXX poputuje do základní školy
na pomůcky pro naše nejmenší žáky.
Poděkování patří všem pořadatelům!
Přemysl Tonar, starosta

Rybník byl vybagrován během dvou dnů
a jeden den byl odvážen nadbytečný
sediment na skládku pod sběrný dvůr.
Náklady na odbahnění rybníka Na
Rozvalinách se pohybují kolem 100 tisíc
korun. Děkuji borovským myslivcům,
kteří se velkou měrou podíleli na
zdárném průběhu odbahnění rybníka.

PAVLÍČKOVO
Městys Havlíčkova Borová vlastní
v obci několik významných nemovitostí.
Jednou nich je hospodářská usedlost
v Zelenýho ulici č.p. 19 (Pavlíčkovo).
Objekt se dlouhou dobu zdál být
nevyužitelný. Nicméně se našlo několik
zájemců, kteří tento stav změnili.
Rozlehlé chlévy se nyní mění v dílenské
prostory, které budou v blízké době k
pronajmutí. Stodola projde nezbytnou
rekonstrukcí. Na zahradě by měla po
zbourání domu č.p. 14 vyrůst jedna
stavební parcela. A další změny budou
následovat. Věřím, že se podaří pro
většinu obecního majetku najít dobré
využití.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

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

Dopravu si zajistí každý sám.

UPOZORNĚNÍ POŠTY!
Upozorňujeme občany, že Česká
pošta mění systém doručování
dopisů a balíčků. V tuto chvíli je tedy
již nezbytné, aby každý měl poštovní
schránku na domě či vratech a dále
musí mít dům či byt označen číslem
popisným. Toto je dávno povinností
každého z nás, ovšem ne každý si je
toho vědom. Nyní totiž s listovními
i balíkovými zásilkami jezdí střídavě
doručovatelé ze všech větších pošt
v okolí, naši obec neznají a netuší,
kdo kde bydlí, a tudíž - pokud
nenajdou schránku na domě nebo
číslo popisné, veškeré zásilky budou
odesílat zpět odesílateli. Bohužel se
tak již děje a obranou je skutečně
pouze vhodné označení domu a
schránka, kam může být případně
vhozeno mimo jiné i upozornění na
balíček na poště.
(red)

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna

Zůstatek účtu
k 31. 1. 2020
5 490 261,60

Fond rozvoje
bydlení ČS
ČSOB
Municipální
konto
ČSOB Spořící
účet
ČNB Účet dotace

268 039,37

2 537 118,89

Fond vodovody

1 106 446,00

927 328,93
21 104,11

Fond kanalizace 1 720 150,00
CELKEM
12 070 448,90
Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období leden - největší příjem prodej pozemků 1 603 454 Kč
V případě zájmu volejte
V případě
zájmu777355028
volejte na tel. 777355028.
na tel.

Za období prosinec - největší výdaj DPH IV. čtvrtletí 2019 ve výši
401 261 Kč
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 13. 2. 2020
Omluveni Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Šmíd, Milan Štefáček a
Jan Vambera
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-3 (Ing. Jaroslav
Blažek, Michaela Chlubnová, DiS., Jiří Halama)
ZM schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12 Výstavba kanalizace a ČOV, bod č. 13 - Výstavba novostavby
MŠ, a bod č. 14 - Schválení aktualizace Programu rozvoje
městyse. 11-0-0
ZM schvaluje záměr prodeje bytu č. 345/2 vč. všech
součástí a příslušenství, umístěného v domě čp. 345, ul.
Drahotín, Havlíčkova Borová, o výměře 52,79 m2 spolu se
spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na společných částech
domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú.
Havlíčkova Borová. Starosta informoval, že zadaný posudek
vypracovaný panem Šimkem není zpracován dle zadání,
a bude přepracován, protože v posudku jsou zahrnuty i
pozemky, které městys neprodává. Proto není u záměru
uvedena odhadní cena bytu. 9-2 (Ing. Karel Tonar, Zdeněk
Štěpán)-0
ZM schválilo uzavření smlouvy o investičním úvěru v rámci
programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000861, na
základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
poskytne Městysi Havlíčkova Borová investiční úvěr ve výši
1.594.700 korun na pořízení nového manipulátoru Manitou
vč. příslušenství. Dále schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční podpory ve výši 797.350 korun. Starosta informoval,
že úvěr byl již jednou na zastupitelstvu schvalován, ovšem
došlo k drobným úpravám (například záměna slov městys
x obec), ovšem úrok i částka zůstávají stejné. ZM pověřuje
starostu podpisem všech těchto smluv. 11-0-0
ZM schválilo uzavření smlouvy o investičním úvěru v rámci
programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000861, na základě
které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytne
Městysi Havlíčkova Borová investiční úvěr ve výši 185 tisíc
korun na pořízení nové roštové lžíce EBF k manipulátoru. Dále
schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory ve
výši 92.500 korun. Starosta vysvětlil, že záměr byl schválený
Radou městyse, ovšem městysi byla přiznáná pouze žádost o
roštovou lžíci za 150 tisíc korun, která bude dodána v březnu
letošního roku. Pokud by se obec rozhodla i pro pořízení
sypače, došlo by k tomu nejdříve na podzim. Starosta byl opět
pověřen podpisem všech projednaných smluv. 11-0-0
ZM schválilo uzavření příkazní smlouvy č. 2019052 s firmou
IPI s.r.o., IČ 46978135, Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár
nad Sázavou, k podání žádosti o dotaci na MMR pro výstavbu
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD, ulice
Polní. Předmětem smlouvy jsou veškeré činnosti související
s pořádním žádosti o dotaci z Národního programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova MMR 2020, za což žádá firma
částku 15.000 korun. V rámci dotace žádá městys o 800.000
korun. 11-0-0
ZM schválilo uzavření příkazní smlouvy č. 2020006 s firmou
IPI s.r.o., IČ 46978135, Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár
nad Sázavou, k podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina
pro výstavbu Kanalizace Havlíčkova Borová. Starosta sdělil,
že městys bude žádat o dotaci z krajského programu Kraje
Vysočina – Stavby ve vodním hospodářství 2020, na který Kraj
Vysočina vyčlenil celkem 40 milionů korun. Žadatelé budou
bodově hodnoceni, nejvíce lze získat 7 bodů. Žadatel, který je
již podpořen z jiného fondu (např. SFŽP), popřípadě dotčené
území se nachází např. v CHKO, bude mít více šancí uspět a
postoupit do dalšího kola. Starosta uvedl, že v případě, že
neuspějeme, je připraven v lednu roku 2021 žádost o dotaci
podat znovu. 11-0-0
ZM požaduje po paní Jitce J. vrácení 50 % z dotačního
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příspěvku, což činí 60.000 korun dle veřejnoprávní smlouvy
č. 1/2017 ze dne 23. 11. 2017, z důvodu pochybení Městyse
Havlíčkova Borová i paní Jitky J. Starostu zároveň pověřuje
sestavením splátkového kalendáře pro paní Jitku J.
Předseda Finančního výboru David Burian seznámil přítomné
s penalizací, kterou městysu vyměřil Finanční úřad pro
Kraj Vysočina (dále jen FÚ) za nedodržení rozpočtové
kázně v rámci dotace, o kterou žádal městys Ministerstvo
kultury ČR (dále jen MK) v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2017. Městysi byla přiznána dotace v celkové výši 303.000
korun (183.000 korun na restaurování pomníku Karla Havlíčka
Borovského na náměstí a další související práce, a 120.000
korun na obnovu venkovské usedlosti čp. 45, Havlíčkova
Borová – výměna 8 špaletových oken a další související práce
- ve vlastnictví paní Jitky J.). Podle Davida Buriana nemůže
městys vymáhat tuto částku po příjemci příspěvku, tj. Jitce J.,
jestliže penalizace (29.520,- Kč) byla počítána z celkové částky
dotace. Po podrobném objasnění celého průběhu dotace a po
diskusi zastupitelů (celé znění je podrobně zapsáno v zápisu
ze zasedání ZM na webu) starosta uvedl, že 50 % z vrácené
částky, tedy 60.000 korun by zaplatil městys, a taktéž celou
částku penalizace, neboť dle předsedy finančního výboru je
řízení vedeno Ministerstvem financí s městysem. 10-0-1 (Mgr.
Jana Žáková)
ZM požaduje po paní Jitce J. vrácení 50 % z poměrné části
penále, což činí 5.743 korun a zároveň pověřuje starostu
sestavením splátkového kalendáře. Jde o penalizaci městyse
ze strany finančního úřadu za nedodržení rozpočtové kázně,
vzniklé v souvislosti s porušením podmínek poskytnutí
finančního příspěvku paní Jitce J. David Burian zopakoval,
že nejde o penalizaci za nedodržení stavební kázně, ale za
nedodržení rozpočtové kázně ze strany městyse. 6-4 (Bc.
Hana Tonarová, David Burian, Michaela Chlubnová, DiS. a Ing.
Jaroslav Blažek)-1(Mgr. Jana Žáková). Usnesení nebylo přijato.
ZM neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 3233/1, k. ú.
Železné Horky a pověřuje RM k dalšímu jednání o pronájmu.
Starosta seznámil s lokalizací pozemku, a zastupitelé se
dohodli, že v tomto a podobných případech je vhodnější
ponechat si pozemek ve vlastnictví. 11-0-0
ZM schválilo dohodu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy
o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 18. 2. 2011 s Krajem
Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Smlouva
se týkala plánované rekonstrukce komunikace směrem na
Slavětín. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o jejím zrušení. 11-0-0
ZM schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 06014/2019
se zhotovitelem „Společnost Havlíčkova Borová splašková
kanalizace a ČOV“, k převzetí obchodního závodu fa. Iva
Dvořáková, IČ 41275276 firmou Dvořáková – stavební firma
s. r. o., IČ 08776270. Jde o převzetí obchodního závodu
firmy Iva Dvořáková, címž přechází vlastnická práva i veškeré
smluvy závazky a právy i pohledávky z právního předchůdce
na právního nástupce. 10-0-1 (Jiří Halama)
Starosta informoval o pokračujících pracech na stavbě
kanalizace a ČOV. Opět vznikají vícepráce, a to nejen kvůli
skalnatému podloží v trase kanalizace, ale také z důvodu
výskytu spodní vody. I na stavbě ČOV je nutné vykonat stavební
práce (např. výměna podloží, prohlubování základů, spádové
betony, doplnění technologie), se kterými v projektu nebylo
počítáno (navýšení nákladů o cca 600 tisíc korun bez DPH).
Dále se zjistilo během stavebních prací, že dešťová kanalizace
není zakreslena a musí se hledat její trasa. Ing. Tonar Karel
se dotázal, zda se nyní zakresluje do mapových podkladů
její skutečná trasa v terénu. Dle starosty nezakresluje, ale
pořizuje se její fotodokumentace, stejně jako podrobná
fotodokumentace celé výstavby.
Ing. Karel Tonar se dotázal, zda v případě havárií na
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vodovodním řadu můžeme náhradu škody požadovat po
stavební firmě? Starosta odpověděl, že hlavní vodovodní
řad byl přetržen prozatím jednou, kdy došlo k pádu nejspíše
nedostatečně zajištěného výkopu na hlavník. Zároveň se
domnívá, že u přípojek, které jsou čtyřicet let staré, nemůžeme
po stavebníkovi žádat zaplatit škody. Množství přípojek, které
bude nutno vyměnit, odhaduje starosta na 150. Předseda
stavební a majetkové komise Michal Pavlas poznamenal, že je
potřeba především vybudovat uzávěry, aby se voda uzavírala
pouze pro nezbytné množství lidí.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu nové
mateřské školy z výzvy Ministerstva financí pro rok 2020
z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí. 11-0-0
ZM pověřilo Radu městyse Havlíčkova Borová výběrem
zhotovitele zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt
Novostavba mateřské školy z podprogramu 298D2280. 11-0-0
Objevila se možnost požádat o dotaci na výstavbu nové
školky. Podmínky jsou takové, že v období od července
do 7. 12. 2020 by muselo být proinvestováno 20 milionů
korun, dokončovací práce by trvaly 1,5 roku. Davida Buriana
zarazilo, že nám firma IPI, s níž městys spolupracuje, nesdělilo
informaci, že se vyhlášení dotace chystá, dříve. Starosta uvedl,
že se společností IPI s.r.o. jednal o tom, kterou vhodnou
firmu oslovit, jež by zabezpečila celkovou přípravu žádosti.
Společnost IPI s.r.o. nám doporučila firmu ARTENDR s.r.o.,
IČ 24190853, Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, která by
žádost vypracovala za 27.000 korun. Bohužel nemáme její
reference. Michal Pavlas doporučil vypsat výběrové řízení na
dodavatele žádosti. Zdeněk Štěpán řekl, že na příštím jednání
zastupitelstva se musí schválit výběrové řízení. Ing. Jaroslav
Blažek se ptal na termíny - starosta řekl, že podání žádosti je
do 15. března, termín vyhlášení výsledků nezná. David Burian
se domnívá, že je nutné mít strategického partnera, který nás
bude o připravených výzvách ohledně dotací s předstihem
informovat. Ladislav Hájek navrhl oslovit firmy, které byly
úspěšné v minulých výzvách.
ZM schválilo aktualizaci Programu rozvoje Městyse
Havlíčkova Borová na období 2018 - 2023 dle návrhu
Finančního výboru. 10-0-1 (Zdeněk Štěpán)
David Burian vysvětlil, že v aktualizované verzi došlo ke
sloučení seniorské politiky do analytické části. Po konzultaci
se starostou nedošlo ke zveřejnění konkrétních termínů ani
uvedení vnějších zdrojů financování. Uváděny jsou pouze
náklady smluvně sjednané a již známé. Další plánované
realizace:
* Osada Peršíkov - plán vybudování tlakové kanalizace
přečerpáváním na ČOV v Havl. Borové (předpokládaný rok
realizace 2023), vnější zdroje financování OP ŽP.
* Akce rekonstrukce veřejného osvětlení v konkrétních
ulicích v souladu se zemním vedením el. nn ČEZ Distribuce
a.s. - předpokládaný rok realizace 2020-2023, předpokládané
náklady 900 tis. Kč, vnější zdroje financování MPO, POV.
* Předpoklad vybudování vrtu v roce 2020 – k posílení
vodovodní sítě (5. zdroj – hloubkový vrt), předpokládané
náklady 400 tis. Kč, vnější zdroje financování OPŽP.
(V budoucnu se předpokládá i modernizace vodárny).
* Aktivita Wi-Fi for EU – projekt o předpokládaných nákladech
15 tis. EUR, vnější zdroje financování - Evropský projekt,
dotační titul již získán.
* Péče o životní prostředí - počítá se se založením prvků
územního systému ekologické stability, vnějšími zdroji
financování se předpokládá PRV, OP ŽP, Ministerstvo
zemědělství (možné dotační tituly na stavbu malých vodních
nádrží) - dle územního plánu je navrženo několik prvků
územního systému ekologické stability.
* Aktivity v péči o životní prostředí - Rozšíření kapacit pro
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třídění odpadu, předpokládaný termín realizace rok 2021,
vnější zdroje financování OP ŽP, neboť nádoby na tříděný
odpad bývají přeplněné.
* Rok 2020 pořízení kompostérů (Svazek obcí Podoubraví).
* Plánovaná aktivita - výstavba rybníků - předpokládaný
termín realizace 2023, vnější zdroje financování MZ 70%.
* V rozvoji školství se předpokládá vybudování nové mateřské
školy v roce 2021, předpokládané náklady 25.000 tis. Kč –
plánuje se rozšíření kapacity na 60 dětí, projekt je zpracován,
doposud není získáno stavební povolení.
* V roce 2020 se předpokládá, že dojde k zřízení míst pro
přecházení u školy a školky. (v návrhu je označit místa
značkami - zóna 30).
* Pro zlepšení podmínek pro kulturní využití se předpokládá
rekonstrukce sokolovny. V letošním roce by došlo k výměně
části oken, předpokládané náklady 270 tis. Kč, vnější zdroje
financování Fond Vysočiny (127 tis. Kč). V letošním roce
se plánuje také rekonstrukce elektroinstalace, jež by bylo
financováno z vlastních zdrojů (předpokládané náklady 350
tis. Kč), spolu se svépomocí a pomocí spolků.
* Také se předpokládá rekonstrukce klubovny pro myslivecké
sdružení.
* Realizace opravy střechy muzeu a knihovny, předpokládaný
rok realizace 2021, náklady 5 milionů korun.
* Mgr. Martina Brychtová a Bc. Jakub Janáček požadují také
počítat s oslavami K. H. B. v roce 2021, je třeba požádat o část
finančních prostředků Kraj Vysočina. Celkové předpokládané
náklady odhadují na 300 tisíc korun.
* Co se týče zkvalitnění veřejných prostranství – výstavba
workoutového hřiště - nebude realizováno bez dotace.
* Již zrealizováno - odpočinková místa s lavičkami na cestě
směrem k Mantě, Peršíkovu a Kopaninám.
* Kaplička v Peršíkově, termín realizace rok 2020,
předpokládané náklady 150 tis. Kč, starosta je pověřen oslovit
MAS Havlíčkův kraj.
* Bydlení, doprava - došlo k realizaci v podpoře nové výstavby
- parcely ul. Polní, náklady 7,9 milionů korun, vnější zdroje
financování MMR 2020.
* Letos plán podpořit novou výstavbu – „Pavlíčkovo“ (prodej
stavební parcely plánován v roce 2020).
* Výstavba „Za Moštárnou“ se předpokládá realizovat v roce
2022, vnější zdroje financování MMR 2020.
* V roce 2020 je plánováno vypracování studie na podporu
nové výstavby za ulicí Na Výsluní. V plánu je i nákup pozemku.
* Nadále by mělo pokračovat rozprodání bytového domu
v majetku městyse čp. 345, ul. Drahotín, Havlíčkova Borová.
Rekonstrukce bytového domu čp. 220, Havlíčkova Borová –
studie projektu hotova, rekonstrukce bude probíhat částečně
svépomocí.
* S opravami silnic po opravě kanalizace - v letošním roce se
nepředpokládá.
* Počítá se s poskytnutím prostor v domě „Pavlíčkovo” pro
drobnou řemeslnou výrobu a dále prostory pro poskytování
služeb - Možnost využití prostor v sokolovně (za šatnou), např.
pro provozování kadeřnických služeb.
* Politika cílená na seniory - v letošním roce je v plánu např.
zřídit Senior point, a to v případě, že by byl vypsán vhodný
dotační titul. Senior point by nabízel nové služby – změření
tlaku, cukru v krvi, posouzení zdravotního stavu.
Jiří Geist sdělil, že se mu nelíbí způsob uveřejňovaného zápisu
ze zastupitelstva v Borovských listech, neboť bylo vytrženo
z kontextu, že požaduje zdražení vody, přičemž to byl pouze
dotaz v rámci diskuze. Hana Tonarová vysvětlila, že jistá
strohost textu je dána tím, že je nutné celý zápis značně krátit,
aby bylo možné jej do listů vložit. Stále platí, že kompletní text
zápisu ze ZM visí na webu městyse.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 30. 1. 2020

Omluven Ing. Karel Tonar
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu od
1. 2. 2020, ul. Pivovarská č. p. 110, 582 23 Havlíčkova Borová,
s panem Michalem B. 4-0-0
RM schvaluje Dodatek č. 1/2020 smlouvy o nájmu z
nebytových prostor uzavřený s panem Davidem F., Pivovarská
110, 582 23 Havlíčkova Borová. 4-0-0
RM schvaluje žádost spolku TrojHáček, IČ 22758020, Zahradní
313, 582 23 Havlíčkova Borová o poskytnutí modřínové
kulatiny na 3,2 m3 řeziva. 4-0-0
RM schvaluje žádost pana Pavla Z., Rybízovna č. p. 373,
582 23 Havlíčkova Borová, o souhlas s prodloužením vjezdu
do garáže rodinného domu č. p. 373, z důvodu svažitosti
pozemku. 4-0-0
RM schvaluje žádost společnosti Havlíčkova Borová
zemědělská a.s., IČ 25252267, Pivovarská 162, 582 23
Havlíčkova Borová o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les – 49 ks topolů. 4-0-0
RM schvaluje žádost Občanského sdružení JenTak Havlíčkova

Borová, IČ 28559924, Rybízovna 302, 582 23 Havlíčkova
Borová, o prominutí poplatku za pronájem velké společenské
místnosti v budově hasičské zbrojnice, z důvodu pořádání
čtvrté burzy dětského oblečení. 4-0-0
RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.500,Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s., IČ 60128402, Nádražní
397, 580 01 Havlíčkův Brod. 4-0-0
RM schvaluje zpětvzetí žádosti č. j. 1151/2019/MSHB. 4-0-0
Rada městyse bere na vědomí:
RM bere na vědomí žádost manželů - Milana T. a Ing. Veroniky
T., Polní 378, 582 23 Havlíčkova Borová, o vrácení části kupní
ceny z pozemku par. č. 4183/9 v k. ú. Havlíčkova Borová dle
podmínek uvedených v kupní smlouvě ze dne 28. 02. 2017.
RM bere na vědomí oznámení VČE - montáže, a.s., IČ
25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, o
zahájení díla a vstupů na pozemky – Havlíčkova Borová, U
PILY, VN3857, VN, OE-12-2002943.

Hostem Mgr. Martina Brychtová
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou ARTENDR
s.r.o., IČ 24190853, Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, o

zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt „Novostavba
Mateřské školy v Městysi Havlíčkova Borová“. 5-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 17. 2. 2020

(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)

ČESKÁ SPOŘITELNA V PŘIBYSLAVI KONČÍ

Dle dopisu, který dostali klienti České spořitelny v Havlíčkově Borové a okolí, vyplývá, že pobočka České spořitelny v Přibyslavi končí v pátek 27. března 2020. Důvodem je to, že je málo vytížená. Bankomat na adrese Bechyňovo náměstí 7, kde můžete vybírat hotovost nebo provádět platby, bude
lidem k dispozici i nadále. Bankéři však své klienty osobně obslouží od 30.
března 2020 například v Havlíčkově Brodě (otevírací doba pondělí až pátek 9 - 12.30, 13.30 - 17 hodin, telefon: 956 742 300) či Žďáře nad Sázavou
nebo v kterékoli jiné pobočce.
(red)

MOBILNÍ ROZHLAS

K odběru zpráv Mobilního rozhlasu je v tuto chvíli přihlášeno 310 obyvatel obce, což odpovídá bezmála 40 procentům. Za poslední tři měsíce bylo
odesláno 8 417 ks SMS zpráv, 6 417 e-mailů a 3331 zpráv bylo odesláno do
aplikace. Je trochu zarážející, že v době, kdy téměř každý vlastní chytrý telefon, stále převládá zájem o SMS zprávy a nikoli o modernější a efektivnější
zprávy zaslané do aplikací. Pro obec je rozdíl v tom, že SMS musí platit od
kusu, zprávy do aplikace jsou zdarma. Prosíme tedy občany, kteří jsou zvyklí
používat chytrý mobilní telefon s wifi sítí či předplaceným datovým tarifem,
aby zvážili nutnost zasílání SMSek a případně si stáhli aplikaci, kde je uživatelsky zajímavější a atraktivnější prostředí, zpráva není v aplikaci omezena
počtem znaků a lze zasílat i obrázek, plakát a podobně.
Každopádně zhruba v polovině roku uběhne zkušební rok, po kterých
Mobilní rozhlas občané Havlíčkovy Borové a místních částí používají, a
nás zajímají vaše postřehy, nápady na zlepšení i námitky a nespokojené
hlasy. Přispějete tak k tomu, aby se mohlo zastupitelstvo posléze rozhodnout, zda v tomto duchu pokračovat i další rok nebo zvážit změnu systému informování občanů tak, aby to lidem ještě více vyhovovalo. Pište
prosím na adresu: redakcni.rada.hb@gmail.com nebo svoje tipy a stížnosti vhoďte do schránky úřadu městyse či doručte pracovnicím úřadu.
Děkuji
Hana Tonarová
Odeslaných SMS 8 417
Navoláno minut hlasových zpráv 0
Odeslaných e-mailů 6 417
Odeslaných zpráv do aplikace 3 331
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FINANČNÍ VÝBOR

Opět po roce jsme ve složení finanční výbor
a starosta městyse aktualizovali Plán rozvoje
městyse Havlíčkova Borová na období 2018 –
2023, který byl následně s našimi připomínkami
rozeslán zastupitelům. Nová, aktualizovaná
verze tak byla na únorovém zasedání
zastupitelstva projednána. Aktualizovaný Plán
rozvoje městyse rozšířený o Strategické cíle
v oblasti podpory seniorů visí na webových
stránkách Městyse v sekci Úřad/Program
rozvoje městyse. Výhled na plánované akce je
rozpracován do roku 2023. Plánovat budoucí
výdaje a projekty nám pomáhá nezaspat,
připravit se na akce, které nás čekají, a zároveň
vyhodnocovat, jak byl městys v daném roce
úspěšný či nikoliv. V roce 2019 se městys snažil
držet stanoveného plánu, některé projekty
byly úspěšně zrealizovány, v některých
případech se realizace posunula na letošní rok
a některé úkoly jsme pro další období přidali,
protože vnímáme jejich realizaci jako nutně
nezbytnou. Mezi přidané plánované akce tak
budou: nový vrt – plánován v letošním roce,
modernizace vodárny, pořízení kompostérů,
rekonstrukce sokolovny, rekonstrukce muzea a
knihovny, kaplička v Peršíkově, naučná stezka
s edukačními prvky, plán výstavby nových
parcel a nově přidaný bod Podpora podnikání.
Rádi bychom poskytli drobným živnostníkům
prostory pro své podnikání. Vše je pro vás
k nahlédnutí na webových stránkách či na
úřadu městyse.
za FV Jana Pavlasová
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DĚTI, PÍŠE VÁM „VAŠE TETA BLANKA“. ANEB O REDAKTORCE
ZAPOMENUTÉHO HRDINY ČESKÉHO KOMIKSU

Březen je měsíc knihy. Knih máme
každý doma spousty, ale možná si
neuvědomujeme, že do literatury
ovšem v posledních sto letech (a stále
více) spadá i žánr komiksový. Ten
se u nás začal naplno zabydlovat ve
dvacátých letech minulého století a
navazoval tak na karikaturní cykly ze
století devatenáctého.
A opravdu málokdo možná ví, že
i v našem městysi bydlí člověk, který
měl před lety s komiksem, potažmo
s literaturou obecně, hodně co dočinění.
Jde o stále vitální Blanku Svačinovou,
později provdanou Sajfertovou.
Desetitisíce dětí, možná spíš
statisíce dětí z období protektorátu ji
totiž znaly jako „tetu Blanku“.
Blanka Svačinová v roce 1939
nastoupila na filosofickou fakultu,
ale běh osudu ji nedopřál zde vydržet
dlouho. Nacisté totiž ještě na podzim
téhož roku násilně pozavírali české
vysoké školy, a mladá studentka si tak
začala hledat práci.

INZERÁT

V tisku si všimla inzerátu, ve kterém
tehdejší nakladatelství Rodina (to
vydávalo celou řadu dalších titulů nejen
v češtině, ale třeba i v němčině) hledalo
redaktora do dětského časopisu Punťa,
jehož zázemí se nacházelo v pražské
Klimentské ulici. Hlavním hrdinou
byl malý psík, se kterým děti mohly
na stránkách komiksového periodika
prožívat jeho radosti i starosti.
Kromě toho se na stránkách časopisu
objevovala i řada dalších příběhů a také
nekomiksový obsah o všem, co by děti

mohlo zajímat – například o
filmu a jeho celebritách. I s nimi
se tehdejší mladá redaktorka
Svačinová osobně potkávala.
Kromě toho měl Punťa skvěle
zvládnutý marketing.
„ Na inzerát jsem odepsala a
později jsem místo po konkursu
v listopadu 1939 také získala,“
vzpomíná ve svém domku na
borovském náměstí Blanka
Sajfertová. Při výběrovém řízení
musela splnit hned několik
úkolů: zvládnout dobře diktát,
napsat příběh nebo povídku
pro děti a také složit krátkou
básničku nebo verše. To vše se jí
úspěšně povedlo a brzy dorazil
přijímající dopis.
Okruh její práce byl velmi
široký a hlavní úloha spočívala
v tom, že sbírala došlé texty,
připravovala korektury, psala
verze do komiksových příběhů
psíka Punťy, které krásně
kreslil malíř René Klapač, či každé dva
týdny půvabným jazykem odpovídala
malým čtenářům na jejich dopisy jako
„teta Blanka“. Mimo to připravovala
také překlady komiksových příběhů
z angličtiny - v té době byly velmi
populární „disneovky“, o které se
tehdejší periodika přetahovala - a
k tomu byla třeba velká dávka vlastní
invence.
I fakt, že čtrnáctideník Punťa mohl
nesmírně populární díla tehdejší
komiksové tvorby ze Spojených států
pro děti vydávat, svědčí o tom, jaký to
byl v protektorátu fenomén.
Důkazem je třeba i výzva k dětem,
která vyšla v Listu paní a dívek. I tu
mimochodem psala v roce 1940
redaktorka rozená Svačinová:

„Poněvadž je o Punťu, v němž začne
vycházeti pohádka o Sněhurce, veliký
zájem, upozorňuji vás, děti, abyste
si svého Punťu včas zamluvily, aby se
také na vás dostalo. Jistě by vám bylo
líto, kdybyste si pro nedostatek čísel
musely svého milého Punťu vypůjčit
od šťastnějších kamarádů, kteří si jej
včas zakoupili. Tedy nezapomeňte!
Patnáctého února vyjde Punťa, po
kterém je veliká poptávka a kterého,
chcete – li jej dostati, musíte si včas
zamluviti ve svém knihkupectví nebo
trafice.“
Blanka Sajfertová na svoji práci, která
byla pro časopis opravdu důležitá,
vzpomíná ráda. Byť doba války
a područí nacistického Německa
svobodnému psaní rozhodně nepřála a
tlak na redaktory byl velký.

„Byla to krásná a tvůrčí práce, byť
byla velice silná cenzura a museli jsme
otiskovat i věci, které nám tehdejší
protektorátní úřady vnutily a často se
škrtalo. I když to se týkalo především
ženských časopisů, které nakladatelství
vydávalo,“ říká.

KONEC V DOBĚ HEYDRICHIÁDY
Osud časopisu se však i tak
nachyloval ke konci. V době
heydrichiády
bylo
nakladatelství,
stejně jako mnoho dalších podobných
institucí, uzavřeno. „Měli jsme velký
strach. Nikdo netušil, co se bude dít
vzpomíná tehdejší redaktorka. Není
divu, vždyť heydrichiáda pohřbila
tolik československých vlastenců.
Ani nakladatelství se kruté osudy
v koncentračních táborech nevyhnuly.
Poté Blanka Sajfertová získala místo
v dalším nakladatelství Orbis, kde
působila jako lektorka a korektorka
překladů.
Po válce pak nastoupila do
tehdejšího rozhlasu. Tady například
pomáhala hledat lidi a příbuzné, kteří
se v neuvěřitelném chaosu, který
v Evropě vládl, vraceli z koncentračních
táborů či nucených prací. „Vysílali jsme
pravidelné relace, které tomu svými
hlášeními pomáhaly“.
„V rozhlase si mě chtěli nechat,
ale mě to dále táhlo spíše k literatuře,
proto jsem určitou chvíli pracovala
pro nakladatelství Doležal,“ vysvětluje.
„To byla ale spíše menší epizoda,“
pokračuje.
Poté Blanka Sajfertová začala
pracovat pro Nakladatelské družstvo
Máj a stala se ředitelkou dětského
literárního klubu Mladý Máj. To bylo
stále v době před rokem 1948. „Vydávali
jsme dětské knížky i ze zahraniční
tvorby. Děti se hlásily za členy a my
publikace distribuovali,“ vzpomíná.
Později
však
přišly
rodinné
povinnosti a Blanka Sajfertová se
z literárního světa vzdálila.
Hlavně na Punťu však, jak sama říká,
vzpomíná velice ráda.
Dodejme, že o dobovém fenoménu
časopisu Punťa ve své obsáhlé a
skvěle připravené studii z roku 2018
s podtitulem Zapomenutý hrdina
českého komiksu 1934 – 42, píší Pavel
Kořínek a Lucie Kořínková. Právě ta
byla v našem příspěvku využita jako
další zdroj.
Ostatně vzpomínky a listinný archiv
Blanky Sajfertové byly při tvorbě studie
neocenitelným pramenem.
Jakub Janáček
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24. 1. v Pythagoriádě si matematické
znalosti poměřili žáci 5. – 8. ročníku
29. 1. pod vedením Jany Kudlové z
ČČK v Havlíčkově Brodě si žáci 3. a 4.
ročníku ověřili teoretické znalosti a
praktické dovednosti při poskytování
první pomoci a při prevenci dětských
úrazů
29. 1. žáci 2. stupně navštívili 3.
divadelní představení „Společenstvo
vlastníků“ ve VČD v Pardubicích
30. 1. páťáci připravili pro spolužáky
z IX. třídy slavnostní stužkování program doprovázený zpěvem, tancem
a vtipy, ostužkováním, předáním dárků,
slavnostním přípitkem a báječnou
hostinou
30. 1. žáci obdrželi výpisy pololetního
vysvědčení
31. 1. jednodenní pololetní prázdniny
5. 2. VI. třída se zúčastnila v Centru
primární prevence Spektrum ve Žďáru
n/S programu „Rozhodni se sám,“ kde
diskutovali o podpoře a fungování
kolektivu
7. 2. do Centra prevence odjeli
tentokrát žáci VII. třídy a povídali si
o „Cestě k toleranci“ – jak zacházet
s lidskými odlišnostmi a adekvátně
reagovat na konfliktní situace
11. 2. v Okresním kole olympiády
z německého jazyka obsadil P.
Neubauer z IX. třídy skvělé 4. místo
11. 2. v preventivním programu „Moje
bezpečí“ v I. třídě se děti aktivně
zapojily do vyprávění o vzájemných
vztazích a nebezpečných životních
situacích
11. 2. na I. a II. stupni se utkali
jednotlivci ve školním kole recitační
soutěže
12. 2. žáci VIII. a IX. třídy se v Centru
primární prevence ve Žďáru n/S v
programu
„Pouta
(ne)závislosti“
dozvěděli řadu informací o zneužívání
návykových látek a společně si zahráli
aktivity rozvíjející sociální dovednosti
18. 2. L. Hájková z VIII. třídy
reprezentovala školu v Okresním kole
olympiády z anglického jazyka
18. 2. se III. třída se zapojila do
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animačního programu „Potvory a
potvůrky“ v rámci stávající výstavy v
Galerii v Havlíkově Brodě
18. 2. žáci IX. třídy pod vedením p.
učitelky B. Zvolánkové uspořádali
nádherný karneval pro děti z MŠ
19. 2. pod taktovkou deváťáků a jejich
třídní učitelky si karnevalové masky
oblékly a do karnevalového reje
zapojily i děti z 1., 2. a 3. třídy
19. 2. p. učitelky B. Zvolánková a D.
Neubauerová v rámci hodin tělesné
výchovy vedly polštářovou rozcvičku
a soudcovaly pyžamový turnaj ve
vybíjené žáků 4. - 6. ročníků
20. 2. druhé kolo přijímacích zkoušek
zatím stále ještě nanečisto čekalo na
žáky 9. ročníku
21. 2. na vtipné a zábavné
„Cestovatelské kreslení s Adolfem

2019/2020

Dudkem“ odcestovali prvňáčkové
do Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě
21.2. „Kdo jsem a co smím?“ II. třída si
ujasňovala dětská práva a povinnosti,
kamarádství a vztahy ve třídě
21. 2. o zdravém životním stylu,
prevenci užívání návykových látek si
vyprávěli žáci III. třídy v preventivním
programu „Co mi (ne)prospívá“
21.2. „Umím se rozhodnout“ - jak
posilovat dobré vztahy ve třídě,
neubližovat si, vést dialog se učily děti
ze 4. a 5. ročníku
21. 2. týmy žáků z VI. – IX. třídy se utkaly
ve sportovním turnaji ve vybíjené
22. 2. rodiče prvňáčků ve spolupráci se
zástupci městyse uspořádali tradiční
Školní a obecní ples

NĚKTERÉ PROJEKTY KONČÍ, NOVÉ ZAČÍNAJÍ…

ČERSTVÝ VÍTR Z HOR

Od 1. 1. 2018 jsme byli po dva
roky jako partnerská škola zapojeni do
realizace projektu, který se zaměřuje
na inovativní vzdělávání a badatelsky
orientovanou výuku. Cílem projektu
bylo vytvoření sítě spolupracujících
škol v rámci fyziky, chemie, přírodopisu
a zeměpisu.
Projekt byl financován z prostředků
podpory
Operačního
programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Naše škola
jako partner získala 477.770,- Kč.
Poděkování
patří
hlavním
realizátorkám programu - vyučujícím
přírodovědných předmětů na 2. stupni
Mgr. Blance Zvolánkové a Mgr. Janě
Žákové. Práce v projektu byla časově i
prakticky velice náročná. Každý měsíc
se konalo tzv. projektové odpoledne,
jehož výstupem byl vždy nějaký
pokus, bádání a experimentování
s pomůckami, které jsme v rámci
projektu získali do školy: Sady
senzorů
typu
PascoSenzorium,
minipočítačů Arduino, robotů typu
Lego Mindstorms, stavebnic typu
Gigo, mobilních dotykových zařízení,
výukových krabic. Každé projektové
odpoledne bylo zdokumentováno
a zachyceno na krátkém filmovém
medailonku. V rámci projektových
odpolední nás navštívili kolegové z
pěti škol (ZŠ Krucemburk, ZŠ a MŠ
Česká Bělá, ZŠ a MŠ Velká Losenice, ZŠ
Přibyslav, ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod).

ŠABLONY II. ZŠ A MŠ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Od 1. 9. 2019 jsme volně navázali
z předchozího projektu Šablony
I. na současný projekt Šablony II.
Cílem výzvy je podpořit učitele ZŠ
osobnostně profesním rozvojem a ve

vyšší míře samotné žáky. Ti si mohou
vybírat z pestré nabídky různých
volnočasových aktivit: doučování,
čtenářské kluby, kluby zábavné logiky
a deskových her, kluby komunikace
v cizím jazyce, badatelské kluby,
projektový den ve škole zaměřený
na volbu povolání. Celková finanční
dotace pro školu činí 576.597,- Kč.

SPORTUJ VE ŠKOLE

Projekt byl realizován v rámci školní
družiny od 1. 1. 2019 a i v letošním
roce v něm pokračuje vychovatelka
školní družiny Ludmila Smejkalová.
Hlavním cílem projektu je rozhýbat
žáky školní družiny pomocí zábavných
sportovních aktivit. Lekce „Sportuj
ve škole“ probíhají dvě hodiny týdně
pro žáky školní družiny a jsou v rámci
pobytu ve školní družině zdarma. Naše
škola zapojením do projektu získala
drobné materiální vybavení.

ZDRAVÁ ŠKOLA – ZÁŽITKY Z
NAŠEHO REGIONU

V roce 2020 jsme již posedmé
využili možnost čerpat krajské finance
jako škola zařazená v síti zdravých škol.
Finanční prostředky ve výši 100.000,Kč v letošním roce využijeme pro
zážitkové akce zaměřené na sport, ale
i poznávací aktivity, tentokrát z našeho
regionu.
Všichni žáci pojedou do bazénu
do Žďáru nad Sázavou, v třebíčském
Alternátoru si jednotlivé skupiny
vyberou dva z naučných programů,
žáci VIII. třídy absolvují týdenní
sportovní kurz v Daňkovicích. Všechny
třídy projdou blokovými preventivními
programy
pořádanými
Centrem
primární prevence Spektrum ve
Žďáru nad Sázavou. I. třída: „Moje

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
bezpečí“- rozvoj zdravého sociálního
jednání, zdravé sebevědomí, žádoucí
a nežádoucí chování. Cíl: podpora
kamarádských
vztahů,
prevence
ubližování, bezpečný kontakt s cizím
člověkem. II. třída „Kdo jsem a co
smím?“ Právo a zodpovědnost,
posilování
odpovědnosti
za
své
chování.
Cílem:
podpora
kamarádských vztahů, posilování
sebevědomí a bezpečí jednotlivce. III.
třída „Co mi (ne)prospívá“ – podpora
zdravého životního stylu, informace
o škodlivosti návykových látek.
Cíl: podpora zdravého vnímání sebe
sama a svého těla, prevence užívání
tabákových výrobků. IV. a V. třída
„Umím se rozhodnout“- sounáležitost
se skupinou, zodpovědnost za dění
v ní, naslouchání druhému, rozvíjení
dialogu. Cílem posilování dobrých
vztahů
v
kolektivu,
sociálních
hodnot a prosociálního chování. VI.
třída „Rozhodni se sám“- efektivní
komunikace mezi žáky v třídním
kolektivu, rozpoznání požadavků
ostatních žáků ve třídě. Cíl: prevence

NOVINKY ZE ŠKOLKY

V týdnu od 20. – 24. ledna jsme
využili toho, že nám zima dopřála
alespoň malou sněhovou nadílku.
Broučci i Ježečci se koulovali, bobovali,
vyšlapávali cestičky ve sněhu a stavěli
sněhuláky. To bylo radosti! Ve třídách
vládla pracovní atmosféra. Děti
vykreslovaly, malovaly kopce a zamrzlé
rybníky, lepily sněhové vločky. V
tělocvičně házely papírové koule, hrály
pozemní hokej, jezdily na kobercových
sáních a honily se při hře Na mrazíka.
27. ledna pokračoval ve třídě Ježečků
projekt Tady jsme doma aneb Ta naše
zemi, zemička. Tentokrát jsme se
obrazně rozhlédli po krásách naší země
ve všech čtyřech ročních obdobích.
28. ledna se Ježečci již po páté sešli
s žáky VII. tř. nad knihou pohádek
Krása nesmírná a poslechli si v jejich
podání pohádku Kulihrášek. Opět
jsme naše společné čtení doplnili o
porovnávání české a ruské kultury.
Ježečci se seznámili s typickou ruskou
hračkou, tradiční dřevěnou rozkládací
panenkou matrjoškou. Jako ukázku
českých hraček si předškoláci přinesli
do školky svoji nejoblíbenější hračku
a každý nám o ní něco pověděl.
Matrjošky svojí různorodostí některé
děti tak zaujaly, že jim daly na několik
dní přednost před všemi ostatními
hračkami ve třídě.
Poslední lednový týden věnovaly
děti ve třídě Ježečků lidskému tělu.
Poznávali a správně pojmenovávali
viditelné části lidského těla a shrnuli
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ubližování, podpora a dobré fungování
nově vzniklého kolektivu. VII. třída
„Cesta k toleranci“ – trénink kritického
uvažování,
podpora
pozitivního
pojetí vlastní identity. Cílem: Posílení
schopnosti žáků vhodnou formou
reagovat na konfliktní situace, naučit
se zacházet s odlišností. VIII. a IX. třída

„Pouta
nezávislosti“
–
prevence
zneužívání
návykových
látek,
navazování
zdravých vztahů, schopnost čelit
sociálnímu tlaku. Cíl: podpora
zodpovědných postojů při setkání se
sociálně nežádoucími jevy a předsudky,
prevence užívání návykových látek.

Deváťáci ve žďárském K-centru. Foto: ZŠ

vědomostí o jejich funkcích. Ježečci
jsou již předškoláci. Jsou chytří a
zvídaví. Proto se s chutí pustili i do
rozšiřování a prohlubování znalostí o
některých životně důležitých orgánech
v lidském těle.
Na čtvrtek 30. ledna jsme si do třídy
Ježečků pozvali vychovatelku z naší
školní družiny Ludmilu Smejkalovou,
která přišla obohatit vědomosti
předškoláků svým projektem „Krůčky
ke zdraví“. Je to projekt zabývající se
primární prevencí a Lída ho rozdělila
do dvou částí. První část byla věnována
dětskému chrupu, ústní hygieně a
zdravým potravinám. Ve druhé části se
toho děti hodně dozvěděly o správné
technice umývání rukou, seznámily
se s problémem špinavých rukou a
bakterií, které na rukách pozorovaly
pod leaserovou baterkou.
„Svět je jako pohádka“ – tak se
jmenoval celý blok našich únorových
činností. A pohádky se ve školce
opravdu zabydlely. Děti je poslouchaly,
kreslily, vyprávěly podle obrázků.
Ve třídě Broučků stavěly hrady
pro Růženku, kreslily korále pro
princeznu, tahaly řepu, vařily kaši
v pohádkovém hrnečku, zpívaly o
Karkulce a trošičku se bály při vyprávění
o zlém čaroději z ledového království.
Ve třídě Ježečků zdramatizovaly a
zahrály pohádku O Červené Karkulce.
I v únoru nám přišly vyprávět a
číst pohádky před odpoledním
odpočinkem dvě babičky. Děkujeme
paní Věře Kubínové a Marii Šrámkové
za pěkné zážitky.

18. února si děti užily krásný karneval
plný písniček, tance, vtipných soutěží
a her. Celý ho pro nás připravili naši
kamarádi, žáci IX. tř. pod vedením paní
učitelky Blanky Zvolánkové. Rejem
nápaditých masek provázeli tři maskoti
– pejsek Fík, medvídek Brumla a králík
Bobek.
20. února navštívilo školku Maňáskové
divadlo Šternberk se svými třemi
krásně zpracovanými pohádkami:
Perníková chaloupka, Červené klubíčko
a O slepičce a kohoutkovi.

MY JSME MALÍ MUZIKANTI

Třída Ježečků je vlastně chlapecká
třída. Dvanáct kluků a pouze sedm
holčiček. Trošku jsme se obávali, jak
dopadne naše týdenní muzicírování.
Ale obavy to byly naprosto zbytečné.
Jak jsme otevřeli skříňku s Orffovými
hudebními nástroji, hned se v nás
všech probudili dřímající hudebníci.
Ozvučná dřívka, triangly, bubínky,
rumba koule, rolničky, tamburíny,
xylofony a dokonce kytara, housle a
minivarhany nás provázely od pondělí
do pátku. To si ještě děti přinesly z
domu svoje hudební nástroje (flétničky,
kytaru, tahací harmoniku...) a to
byly koncerty! Učili jsme se nástroje
správně pojmenovat, vědět, jak se
drží a jak se na ně hraje. Zábavné byly
i zvukové a hudební kvízy. Poznávali
jsme hudební nástroje podle zvuku.
Naslepo jsme poznávali běžné zvuky
kolem nás a soutěžili jsme v poznávání
písniček z pohádek a večerníčků.
Prostě prima zážitky!
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BŘEZEN 2020

PŘIROZENÝ
PŘÍRŮSTEK

Je výsledkem konfrontace mezi
úrovní porodnosti a úmrtnosti, projevuje
se růstem, příp. úbytkem obyvatelstva v
rámci konkrétní politicko-administrativní
jednotky (státu, obce) a v souhrnu
růstem světové populace jako celku.
Přirozený přírůstek je sice procesem
biologickým, ale jeho rozsah je formován
sociálně-ekonomickými vlivy, které pro
něj vytvářejí zásadní podmínky.
Jak se měnil stav obyvatelstva v
Havlíčkově Borové v uplynulém roce,
ukazuje následující tabulka.
Zpracovala Magda Hošáková, ÚM

POZVÁNÍ NA JARNÍ
TVOŘIVOU DÍLNU
PRO SENIORY

Připravili jsme si pro seniory
tradiční jarní tvořivou dílnu.
Tentokrát vás ale překvapíme! Čeká
nás totiž „enkaustika“. Nebojte,
přesto že název zní spíš jako nějaký
vědní obor nebo neznámá nemoc,
jde o malířskou techniku malování
horkým voskem, při níž se používají
speciální žehličky. Pokud se budete
zajímat více, zjistíte, že tuto
techniku používali už ve starověku
(tehdy tedy bez těch žehliček). My
se při enkaustické tvořivé dílně
sejdeme první dubnovou neděli 5.
4. a naší lektorkou bude Maruška
Kučerová, kterou si pamatujete
třeba z keramiky. A protože to bude
tentokrát právě díky žehličkám,
speciálním papírům a voskům
po logistické stránce trochu
komplikovanější, prosíme zájemce
z řad seniorů, aby nám dali dopředu
vědět, že mají v úmyslu zúčastnit se,
abychom měli všeho dostatek a byli
na vás připravené. Prosíme, nahlaste
nám svoji účast do konce března na
telefonní číslo 604 943 885. Plakát
na tuto dílnu najdete na str. 2
Těšíme se na Vás
Za TrojHáček Linda, Jana a Míša

TANEČNÍ 2020 S TROJHÁČKEM

Od listopadu vás informujeme, že měsíc únor bude v Borové znamenat měsíc
tance. Nejen, že běží v plném proudu plesová sezóna, ale do Borové zavítala i
taneční škola Bohemia Chrast s profesionální tanečnicí Michelle Málkovou a
jejím kolegou Pavlem. Během únorových úterních večerů se tak naší sokolovnou
linula hudba pro standardní a latinskoamerické tance. Sedmnáct statečných
tanečních párů prošlo taneční průpravou ve valčíku, polce, walzu, blues, chacha a jive. Účastníci byli nejen z Havlíčkovy Borové, ale také z Přibyslavi, Malé
Losenice, Vepřové, Krucemburku a Chotěboře. Pro většinu účastníků byl tento
kurz prvním kurzem tance, který kdy absolvovali. I úplní začátečníci se tak
dokázali naučit tyto nesnadné tance a věřím, že pro každý pár to byly hezky
strávené večery plné pohybu a zábavy. První přestávku úvodní lekce tanečních
jsem v mnoha tvářích viděla zděšení. Padly zde i věty typu: „Tak kdybych tohle
tušil, tak se nikdy nenechám přemluvit!“ Tanečnice Michelle nás varovala, že
po skončení první lekce za svoji praxi slyšela už i věty o rozvodu.. ale věřte mi,
na druhé lekci se parket proměnil v něco nepopsatelného. Nevím, zda účastníci
během týdne trénovali nebo to chtělo opravdu jen čas na uležení, ale to zlepšení
bylo krásné pozorovat! Ta radost v očích párů! A tohle je určitě ten důvod,
proč nás do toho Míša Chlubnová uvrtala a celé to zinscenovala. Viděla totiž
už z Oudoleně, že i v dnešní zrychlené době se člověk umí zastavit, vypnout a
jít si prostě jen zatancovat, posedět a trochu žít jen pro sebe a svého partnera.
Překvapily mě i ohlasy, že už se těší na příští rok na pokračovací lekce. A tak
uvidíme, třeba se příští rok taneční do Borové opět vrátí.
Jana Pavlasová

KNIHA HISTORIE OBCE JITKOVA

Po 14 letech od prvního vydání knihy Historie Jitkova přišel autor knihy, starosta obce Jitkova
Petr Kubát, s druhým doplněným vydáním s podobným názvem Historie obce Jitkova. Kniha byla
vydána u příležitosti 750. výročí první zmínky o Jitkově a 120. výročí založení místního sboru
dobrovolných hasičů. Slavnostní křest proběhl v jitkovském obecním domě v sobotu 8. 2. 2020
za hojné účasti místních i hostů. Publikace je velmi rozsáhlým a podrobným průvodcem o historii
Jitkova, ale především je ukázkou obrovské lidské pracovitosti, touhy a úcty k předkům. Asi není
tím nejdůležitějším počítat hodiny a hodiny strávené nad prací s knihou, podstatné je hlavně to, že
Jitkováci mají sepsané svoje dějiny v jedné povedené knize.
Martina Brychtová
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KRAJSKÉ PENÍZE PRO PROFESIONÁLNÍ I DOBROVOLNÉ HASIČE
Na území Kraje Vysočina je v současné době registrováno více než 950 sborů dobrovolných hasičů, sdružujících více
jak 43 tisíc členů, od mládeže útlého věku až po seniory. Z tohoto celkového počtu je téměř 10 tisíc dobrovolníků aktivně
zapojeno v zásahových jednotkách obcí. Kraj Vysočina je finančně podporuje, stejně jako profesionály Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina.
V roce 2019 bylo z krajského rozpočtu
uvolněno
27,6
miliónů
korun
na
spolufinancování Kraje Vysočina při nákupu
dopravních automobilů pro vybavení
jednotek požární ochrany obcí. O krajskou
spoluúčast požádalo 36 obcí. Celkem 8,7
miliónů korun bylo určeno pro profesionální
sbor k posílení investic pro rozvoj
profesionálních jednotek a vypracování
projektové dokumentace na stavbu nové
výjezdové stanice v Jihlavě.
I další krajské peníze pomohly Krajskému
sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
Loni bylo rozděleno 2,2 miliónu korun mezi
jednotky sboru dobrovolných hasičů na Více než dva roky už slouží v obci nové hasičské auto, na které také Kraj Vysočina přispěl.
pořádání soutěží v požárním sportu, vybavení Foto: archiv SDH
mladých hasičů, zajištění preventivně
výchovné činnosti na úseku požární ochrany a propagaci požární ochrany. Prostřednictvím grantových programů Fondu
Vysočiny bylo rozděleno 3,6 miliónu korun pro obce na zajištění akceschopnosti jednotek a zhruba 1,3 miliónu korun na
nákup elektrocentrál do vybavení jednotek obcí. Program bude zopakován i v roce 2020.
Viditelný nárůst peněžní pomoci Kraje Vysočina je vidět v podpoře práce krajského sdružení dobrovolných hasičů. Loni
jim byl rozpočet navýšen o 300 tisíc korun. V letošním roce si přilepší o dalších 300 tisíc korun, které by mělo sdružení použít
především na organizaci Mistrovství České republiky hry Plamen dětí do 15 let a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska v požárním sportu, které se bude konat na Vysočině.
Ve schválené částce 13,4 miliónů korun, se kterou rozpočet Kraje Vysočina počítá pro profesionální i dobrovolné hasiče
v roce 2020, je opět pamatováno na investiční činnost, na rozvoj akceschopnosti, dovybavení jednotek požární ochrany
obcí. Pozitivní informací je, že další peníze mohou získat profesionálové z jarního přerozdělení zůstatku hospodaření Kraje
Vysočina. V tuto chvíli je ve hře uvolnění více než 4,5 miliónu korun navíc na pořízení šesti kapacitních nádrží na pohonné
hmoty. Tyto nádrže by byly využívány v mimořádných situacích. Nádrže za přispění kraje pořídí Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina, který počítá s tím, že se dovybaví speciální manipulační technikou.
Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku

Za deset let dostali naši hasiči
téměř milion
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Havlíčkova
Borová je jednotka požární ochrany kategorie III (JPO III),
která je zřizována městysem na základě §29 a § 68 zákona
133/1985 Sb., o požární ochraně. Jednotka má územní
působnost a je zařazena do požárního poplachového plánu.
Územní působnost znamená, že jednotka zasahuje i mimo
katastr obce. Čas výjezdu JPO III je ze zákona do 10 minut.
Členové JPO pracují v jednotce bez nároku na mzdu.
Financování jednotky zajišťuje zřizovatel (městys) ze
svého rozpočtu. Největší část nákladů tvoří pohonné
hmoty, servis techniky, výzbroj a výstroj a v neposlední
řadě osobní ochranné prostředky členů JPO.
Kraj Vysočina přispívá městysi každý rok na
akceschopnost naší jednotky částkou 30 tisíc korun.
Jedná se o peníze poskytované především na dovybavení
JPO věcnými prostředky. V uplynulých letech byla za tyto
peníze pořízena např. nová dýchací technika nebo výkonná
elektrocentrála. V loňském roce městys obdržel navíc
finanční prostředky, které byly využity na školení členů JPO,
zásahy mimo katastr obce a vybavení. Nelze opomenout
příspěvek kraje ve výši 500 tisíc korun na nákup nové CAS
v roce 2017. Za posledních deset let tak městys získal od
Kraje Vysočina celkem bezmála 900 tisíc korun.
Ing. Josef Nevole, starosta SDH

Člen Borovské výjezdovky se
zůčastnil zimních
běžeckých závodů
Innogy Winter Run, jedná
se o největší zimní seriál běhů v
České republice. Každý závodník
si může zvolit trasu na čtyři nebo
osm kilometrů a počítají se Vám
dva až čtyři nejlepší výsledky do
celkového pořadí.
Závody:
1. 11.1. 2020 Hradec Králové
2. 18.1. 2020 Brno
3. 1.2. 2020 České Budějovice
4. 8.2. 2020 Ostrava
5. 15.2. 2020 Olomouc
6. 22.2. 2020 Praha

Celkově Michal Fišer v
seriálu skončil ve své
kategorii Muži do 39 let
na 3. místě.

Michala výsledky ze závodů které běžel:

8 KM
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Praha

celkově
20. z 278
19. z 309
17. z 274
33. z 652

kategorie
6. ze 77
12. z 93
9. z 83
20. ze 162
11
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JARNÍ BURZA KNIH

Po úspěšné podzimní burze knih
máme v plánu uspořádat další. A kdy
jindy než v měsíci čtenářů, kterým je
březen. Jarní burza knih se tedy bude
konat o posledním březnovém víkendu
v sobotu 28. 3. a v neděli 29. 3. vždy
od 14 do 17 hodin opět v hasičské
zbrojnici v prvním patře. (Viz plakát na
str. 2) Jelikož znovu vyřazujeme pěknou
spoustu knih z naší knihovny, bude
z čeho vybírat. Také nám zbyly nějaké
knihy z minulé burzy. Ovšem pokud i
vám doma přebývá spousta knih, které
je vám líto vyhodit a možná by udělaly
radost někomu jinému, neváhejte a
noste nám je buď do knihovny nebo
nejlépe přímo do hasičárny, a to
v sobotu 28. března od 10 do 14 hodin
nebo i v průběhu burzy. Těšíme se na
vás a doufáme, že i tato burza se vydaří.

BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Tato celostátní akce vznikla v roce
2009 a jejím organizátorem je Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
České republiky. Tento měsíc podporuje
a propaguje četbu knih. Tak pojďme do
toho a staňme se většími čtenáři!

FOTOHÁDANKA

Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka právě
pro vás! Každý měsíc uveřejníme jednu
starou fotografii a máme nějakou
zvídavou otázku... Z došlých odpovědí
vylosujeme jednoho výherce, který
obdrží drobný dárek od úřadu městyse.
Ještě se vracíme ke snímku z lednových
listů a omlouváme se za uvedení
nepravdivé informace: Psali jsme,
že jediným žijícím členem kapely
Borovanka je pan Karel Sobotka, a
velmi se omlouváme panu Leopoldu
Niklovi, který taktéž v Borovance hrál.
Přejeme oběma mnoho zdraví!
Na fotografii partyzánů reagovali
pouze dvě dámy, a zřejmě nejpřesnější
odpověď může poskytnout přímý
účastník válečných let i tohoto setkání
- pan František Janáček. Ten byl také
vylosován jako výherce knižní ceny.

VZPOMÍNKY NA NÁVŠTĚVU
PARTYZÁNŮ:
Paní Ivana Bencová napsala:
Na fotografii je delegace bývalé
partyzánské skupiny ZAREVO - ZÁŘE v
květnu 1965 u Janáčků v Peršíkovské
hájence.
Zleva u stolu sedí Leopold Havlíček,
který také byl nějaký čas dosazeným
předsedou MNV v Havlíčkově Borové,
vedle něho sedí Bohumil Kubát, který
byl předsedou MNV v Borové v roce
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NOVÉ KNIHY Z VÝMĚNNÉHO FONDU

Při poslední návštěvě metodiček
z Krajské knihovny Vysočiny se domluvil
očekávaný přechod na modernější
knihovnický program. Ten zajistí
lepší chod a půjčování knih z krajské
knihovny, což nám všem ulehčí práci a
propojí systémy. Metodici ale nepřijeli
s prázdnou. Naše knihovna se opět
pyšní novými knihami všech žánrů,
ovšem převážně dětskou beletrií.
Staré pohádky, které jsme vyřadili a
budou hledat nového majitele na jarní
burze knih, nahradily nové krásné
knihy z výměnného fondu. Také jsme
získali knihy, slovníky, puzzle a mnoho
dalšího k Albi tužce, kterou máme
již rok vypůjčenou. Tímto bychom
chtěli Krajské knihovně Vysočiny moc
poděkovat za neustálé obměňování
titulů.

OTEVÍRACÍ DOBA

Jelikož nám časové možnosti
nedovolí více, otevírací doba bude až
do května nadále pouze od čtvrtka do
soboty vždy od 9 od 16 hodin. Věříme,
že i tak to bude pro vás vyhovující.
Velmi se na vás v knihovně těšíme.
Ivka Hamerníková a Simča Karásková

MiniPEDIE pro nejmenší děti od 1. roku.
Děti pomocí prstíku knihu lehce ovládají.
Foto: Simona Karásková

Pondělí - středa ZAVŘENO
Čtvrtek - sobota 9 - 16
Neděle
ZAVŘENO
Ve státní svátky
(čtvrtek - sobota)
je otevírací doba 10 - 15 hodin

Nyní uveřejňujeme skupinu borovských
fotbalistů. Poznáte někoho na
fotografii? Kdy mohla být pořízena a
kde? Máte nějaké vzpomínky či víte z
vyprávění nějakou zajímavost, která se
vztahuje k místru tréninků, k dresům či

příhodu z té doby? Za každou maličkost
budeme rádi. Těšíme se na vaše
odpovědi do 20. března, a doručit je
můžete na úřad městyse nebo pošlete
na e-mailovou adresu redakcni.rada.
(red)
hb@gmail.com.

1946. Vedle p. Kubáta jsou manželky
partyzánů a ostatní sedící jsou již
partyzáni.
U Janáčků v hájence se ukrývala
partyzánská skupina oddílu ZAREVO a z
těchto míst podnikala své výpravy. Ničili
zásoby lihu v lihovarech okolí Borové.
Tyto jejich akce přiváděli obyvatele dost
do nebezpečních situací. Náčelníkem
skupiny byl Kadlec, který měl své
partyzánské jméno IVAN HROZNÝ.
Nejvíce pobývali v peršíkovské hájence
u manželů Janáčkových.

Od manželů Janáčkových to musela
být značná odvaha ukrývat celou
skupinu partyzánů. Sami měli dva kluky
a i ti museli být velice odvážní a rodiče
jim museli velmi věřit, aby neprozradili,
koho rodiče ukrývají. Aby byl na hájence
pořád dostatek chleba, musela paní
Janáčková chodit střídavě nakupovat
jednou do Borové a podruhé zase do
Slavětína, aby nebylo nápadné, kolik
chleba a i jiných potravin v hájence
spořebují. Pan Janáček byl také vězněn
na Pankráci.
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V roce 1976 vzniklo přátelství mezi
kolchozem v SSSR a JZD Havlíčkova
Borová a od toho roku neslo název „JZD
Československo- sovětského přátelství“.
Patronem se stal Ivan Hrozný. V té době
do družstsva ještě dost často jezdil
jeden z partyzánů - jménem SAMEK...
Nevím, jak dlouho mělo družstvo tento

název, ale jisté je, že od té doby prošel
název mnoha změnami.
Paní Iva Nejedlá prozradila:
Vzpomínám si, že mi bylo 11 let a
bydleli jsme už na Starém Ransku, když
taťkovi někdo řekl, že do Borové přijeli
partyzáni, kteří se tu kdysi ukrývali v
lesích a bojovali proti Němcům. A že

SETKÁNÍ PO DVACETI
LETECH...

V minulém čísle Borovských listů jsme uveřejnili další
FotoHádanku, kterou se vracíme do let minulých.
O dobové fotografii ví samozřejmě nejvíce ti, kteří se
setkání přímo účastnili. V tomto případě bratři František a
Josef Janáčkovi. Jejich rodiče totiž za války v zimě z přelomu
let 1944 a 45 ukrývali v peršíkovské hájence partyzány oddílu
Zarevo.

Setkání po dvaceti letech

Válka zjara skončila a přátelská pouta osud na čas
zpřetrhal. Partyzáni se vrátili do tehdejšího Sovětského svazu
a mnoho z nich, přestože to byli váleční hrdinové, nečekal
lehký osud. Svobody se, kvůli svému kontaktu se světem
mimo SSSR, někteří jen tak nedočkali. Další příležitost
k pohnutému setkání nastala až po celých dvaceti letech, při
kulatých oslavách konce války.
„Tato fotografie byla pořízena 15. května 1965
v peršíkovské hájence. Někdejší partyzáni byli k oslavám
pozváni Okresními výbory KSČ ze Žďáru nad Sázavou a
Havlíčkova Brodu. Přijeli tak k nám rozděleni na dvě party,“
vzpomíná František Janáček. Ten spolu se svým bratrem
Josefem dokáže přesně popsat, kdo je na snímku zachycen.

Bojoval si za svobodu? Za trest do gulagu...

Podle něj zleva sedí Leopold Havlíček, tehdejší předseda
borovského MNV. Za ním je vidět Bohumil Kubát, který
v roce 1946 jako představitel obce vítal v Borové tehdejšího
prezidenta Edvarda Beneše. Vedle něj sedí Nina Bělovova z
Moskvy, manželka Alexandra Bělova. Dále je vidět Naděžda
Kuleš z území dnešního Běloruska, manželka Vladimíra
Kuleše. V čele stolu vidíme Alexandra Bělova z Moskvy, který
po dlouhých letech (právě díky pozvání do Československa)

prý se ptali po tom menším černém
klukovi, který s nimi po těch lesích
chodil. A nikdo tehdy neřekl, že bydlí
jen 10 km od Borové a nepřijel pro něj,
nevzkázal, aby přijel, aby se s nimi po
těch letech uviděl a pozdravil se s nimi.
Pamatuju si, že ho to tenkrát opravdu
hodně mrzelo.

mohl opustit pracovní tábor (chcete-li Gulag) na poloostrově
Kola, kde dobýval z útrob země zlato.
Jenom částí hlavy je na snímku patrný Jurij Uljev, někdejší
radiotelegrafista, který pocházel z jihu Ruska, patrně
z malého městečka nedaleko Rostova. Hned vedle něj se
nachází Vladimír Kuleš – Bělorus, který po válce nastoupil na
nucené práce v lesích a posledním na snímku je Boris Žižko,
který stejně jako Kuleš musel po roce 1945 pracovat v lesích
a každou sobotu se hlásit na příslušném úřadě.
Setkání po letech bylo hodně emotivní a plné objetí.
„Jedna skupina návštěvníků dorazila z Havlíčkova Brodu,
druhou přivezl ze Žďáru nad Sázavou jedním autem bratr
Josef a druhým Jan Dejmal. Co vím, tak v Československu
pobyli asi deset dní. Bývalí partyzáni byli rádi, že mohli přijet
a děkovali i za to, že si na ně někdo vůbec vzpomněl. Vždyť
například Bělov se tak dostal po dlouhých letech z tábora
nucených prací,“ říká Janáček. Takové pozvání tehdejší
soudruzi prostě odmítnout úplně nemohli.

I po dvaceti letech si je pohostím sama

Setkání, které se v odlehlé hájovně odehrálo před více
než půl stoletím, vlastně bylo také tak trochu partyzánskou
akcí, na kterou tehdejší úřady neměly úplný dohled.
„Pamatuji si, jak tehdejší předseda MNV přijel na kole za
matkou s tím, aby jim nic nepřipravovala, že se o ně sami
dobře postarají. Mamka mu rázně odvětila, že když o ně
neměli zájem za války, tak že i po dvaceti letech si je pohostí
sama,“ dodal František Janáček.
Dodejme, že to samozřejmě není jediná fotografie
z celého setkání. Letošní výročí konce války by tak mohlo být
dobrou příležitostí pro setkání s pamětníky, kteří by mohli
své vzpomínky předat dalším generacím. O připravovaném
setkání vás budeme informovat v dalším čísle Borovských li
stů.

SDÍLENÉ PROSTORY - MÁTE ZÁJEM?

OČIMA ZASTUPITELE

BŘEZEN 2020

Koncept sdílených pracovních prostor je
poměrně nový, ale rychle si získává nadšené
přiznivce. Jde o to, že o jednu provozovnu se
dělí několik podnikatelů/lek, tím pádem se
dělí i o provozní náklady, nájemné a podobně.
Vhodné je to především pro ty, kteří nejsou
schopni či ochotni vykonávat činnost osm
hodin denně pět dní v týdnu. Jako úžasnou
příležitost v tom si přivydělat a zároveň se
alespoň na chvíli „dostat mezi lidi“ vidím u
maminek s malými dětmi či u seniorů.
Byla bych moc ráda, kdyby v obci takový
sdílený prostor vznikl. Jednak by se tím
mohla rozšířit nabídka služeb pro místní
občany a jednak bychom nabídli šikovným a
pracovitým lidem možnost pracovat v čase,
který jim z různých důvodů vyhovuje.
V praxi by to znamenalo nabídnout jednu
či dvě místnosti se sociálním zařízením
podnikatelům/kám, kteří se zabývají například
manikúrou, pedikúrou, kadeřnicím, masérům
a podobně. Ti by se společně domluvili na
čase a dnech, v nichž by své služby nabízeli, a

Jakub Janáček

objednávali si klienty na tuto konkrétní
dobu. Pouze za tuto dobu by platili
nájem a provozní režii, případně úklid.
Myslím především na maminky od
malých dětí, které nejsou schopné
během dne zajistit dětem hlídání, ale
navečer či večer by rády na chvilku
svou původní profesi vykonávaly. Jiné
maminky mají třeba dopoledne děti ve
školce a rády by své služby nabídly.
Možnost je to úžasná, ale v tuto
chvíli je míč na straně lidí - podnikatelů,
protože obec potřebuje vědět, zda by
o to byl vůbec zájem takové prostory
vyhlédnout a připravit. Také by bylo
fajn, kdyby vznikl tým potenciálních
zájemců, aby bylo možné se s nimi
dohodnout na vybavení místností,
hygienických požadavcích a podobně.
Není to otázka tří měsíců, ale pokud
zájem bude, jsem si téměř stoprocentně
jistá, že zastupitelé nebudou proti
takovéto služby v obci podpořit.
Hezký den
Bc. Hana Tonarová
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
6. 3.
pátek
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
2020
10:00
pozvánka str. 2
11. 3.
17:00
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA BOŽENY NĚMCOVÉ,
2020
středa
pozvánka str. 2
21. 3.
9:00
VALNÁ HROMADA HON. SPOLEČENSTVA,
2020
sobota
pozvánka str. 14
21. 3.
10 - 16
VELIKONOČNÍ DÍLNY,
2020
sobota
pozvánka str. 2
5. 4.
14:00
ENKAUSTIKA
2020
neděle
pozvánka str. 2
20. 4.
13 - 16
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
2020
pondělí
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Havlíčkova Borová, která se
koná dne 21. 3. 2020 v zasedací místnosti Úřadu městyse Havlíčkova
Borová od 9,00 hod

BŘEZEN 2020

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.
Milá Dano, babičko,
chceme Ti popřát maličko.
Říkat věk ženy se nesluší,
to bychom dostali za uši.
Věříme, že Ti na matrice,
připsali o dvacet let více.
Přejeme Ti hlavně zdraví,
a ať Tě život pořád baví.
Ať Ti vrásky nic nedělá,
máme Tě rádi, babi Veselá.

Program:
- Prezentace 8,30 – 9,00 hod.
- 9,00 hod. zahájení, schválení programu
- Volba zapisovatele, komise na usnesení
- Zpráva starosty
- Zpráva o finančním hospodaření
- Doplnění výboru HS

Všechno nejlepší přeje tvoje celá
rodina

- Ukončení členství v HS ze strany arcibiskupství Praha
- Provozní náležitosti
- Diskuse
- Usnesení z valné hromady
- Závěr
Předložená plná moc zastupujícího vlastníka pozemků musí splňovat
náležitosti a není nutno ji úředně ověřovat. Vlastník při osobní účasti na
valné hromadě musí předložit platný doklad/občanský průkaz, pas/.

Před pár dny oslavila krásné
šedesáté narozeniny také paní Hana
Ronovská. Přejeme jí mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti a ať se jí vše
daří!

Za Honební společenstvo Havlíčkova Borová
Křesťan Vladimír, starosta

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych ráda poděkovala paní učitelce Šrámkové z MŠ (třída
Ježečků) za perfektní přípravu Barunky k zápisu. Umí krásně držet tužku,
počítat, paní učitelka jí také vysvětlila, jak by se měl člověk starat o přírodu a
o své tělo. Sama je schopná povídat o tom, jak funguje srdce, mozek a plíce.
Jsem dojatá, když si uvědomím, kolik práce a času jste věnovala naší dceři a
co i díky Vám již v pěti letech umí.
Jitka B.
Děkuji za milý úsměv vždy po ránu!

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2020
7. - 8. 3 2020
14. - 15. 3 2020
21. - 22. 3 2020
28. - 29. 3. 2020
4. - 5. 4. 2020

Čurda Pavel Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 102
Palánová Kateřina Humpolecká 244, Havl. Brod 569 426 103
Hanusek Milan U Stadionu 2187, Havl. Brod 722 068 222
Brázda Pavel Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790
Horáková Irena Kalinovo náb. 605, Havl. Brod 569 434 445

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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Recitační soutěž I. kategorie. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Karnevalový rej. Foto: ZŠ

Slavnostní stužkování deváťáků aneb Nevadí, ještě máme lopaty... Foto: ZŠ Třeťáci na návštěvě Galerie výtvarného umění v Havl. Brodě. Foto: ZŠ

Ježečci si zahráli pohádku O Červené Karkulce. Foto: MŠ

Esterka a Verunka obalují masopustní koblížky. Foto: MŠ

My jsme malí muzikanti - týden s hudebními nástroji ve třídě Ježečků.
Foto: MŠ

Vaneska a Filípek v rolích Šípkové Růženky a odvážného prince.
Foto: MŠ
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OBRAZEM

Odbahnění rybníka Na rozvalinách proběhlo v únoru po dlouhých třiceti
letech. Foto: Přemysl Tonar

Michal Fišer se umístil na krásném 3. místě ve své kategorii v zimních
běžeckých závodech Innogy Winter Run. Foto: Marcela Fišerová
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