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PREZIDENTSKÁ
VOLBA SKONČILA

I V BOROVÉ JASNĚ ZVÍTĚZIL MILOŠ ZEMAN

První přímá volba prezidenta republiky už je za námi a svého kandidáta
pochopitelně vybírali také voliči v naší
obci. Podobně jako v mnoha jiných samosprávách i celé republice, také zde
zcela jasně zvítězil Miloš Zeman, který
bydlí v nedalekém Novém Veselí.
Ve druhém kole obdržel v Havlíčkově Borové Zeman 64,12 procent hlasů, oproti 35,87 Schwarzenbergovým
procentům. V podobě přesného počtu hlasů to je 345 proti 193 platným
hlasovacím lístkům. Rozdíl je tu tedy
celkem zcela jasný.
Miloš Zeman v Borové zvítězil přesvědčivě i v prvním kole, kdy získal
takřka 31 procent hlasů. Karel Schwarzenberg obsadil před dvěma
týdny u nás druhé místo s více než
17 procenty, na třetím místě skončil
Jan Fischer (cca 15%). Následují se
zaokrouhlenými čísly Jiří Dienstbier
(13%), Vladimír Franz (8,3%), Zuzana Roithová (7,3%), Jana Bobošíková
(3,3%), Přemysl Sobotka (2,4%) a Taťana Fischerová (2,2%).
Více voličů, kteří v prvním kole
hlasovali pro jednoho ze sedmi vypadnuvších kandidátů, tak ve druhém kole dalo hlas Miloši Zemanovi.
Ten ve druhém kole získal v naší obci
o 168 hlasů více než napoprvé, zatímco počet Schwarzenbergových příznivců narostl pouze o 93 občanů.
Potěšující je určitě fakt, že prezidentská volba dokázala v lidech, bez
ohledu na to koho volili, probudit
určitý zájem o vrcholnou politiku. Ve
druhém kole dorazilo k urně v budově úřadu městyse celkem 69,49 procent voličů z celkových 780, kterých
bylo před druhým kolem v seznamu.
V prvním kole byla účast dokonce
ještě zhruba o čtyři procenta vyšší.
Havlíčkova Borová tak byla v obou
případech poměrně dost vysoko nad
celorepublikovým průměrem.
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František Kouřil (na fotograﬁi vlevo) pochází z Velké Bíteše, ale už nějakou dobu bydlí v Železných Horkách a pracuje (třeba s manželi Solničkovými
- na fotograﬁi) v umělecké sklárně Aleše Valnera v Přibyslavi. Ta v nedávných dnech vyráběla i vázy pro brzké Mistrovství světa v Biatlonu, které
se koná v Novém Městě na Moravě. (Článek k fotograﬁím čtěte na str. 9.)
Foto: Deník/Libor Plíhal

DĚTSKÝ KARNEVAL

V���� ������������ ������� H��������� B�����
������

� ������ 24. �����
�� 14.00 �����

� ������ ��������� �������� ������ ��������.
V������ ��������� ���� ����������,
���������� �� �� ����� � ������� �� ����
������ ������� � ������������
��� ���� � ���������.

2

Tři králové při sbírce 5. ledna. Foto: Libuše Raková
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ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
Pan Albert Hošák složil slib zastupitele městyse: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Převzal osvědčení.
- schvaluje ověřovatele zápisu: Štukhejl Marek, Tonar Radoslav.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání a vyřazení bodu 6 z programu jednání
- schvaluje zadání zpracování energetických auditů na zateplení budovy základní školy a teplovodu
ﬁrmou Evroenergo Třebíč. V případě odsouhlasení dlouhodobého pronájmu sokolovny do r. 2053
Českou obcí sokolskou i energetický audit na budovu sokolovny čp. 272 a přístavby čp. 354.
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na směnu pozemků mezi městysem Havlíčkova Borová a
vlastníky LV 162 a LV 821 dle předloženého návrhu.
- odkládá žádost o prodej pozemku panu Jiřímu Škorpíkovi. Žádost musí nejdříve posoudit majetková
komise a projednat s majiteli okolních nemovitostí.
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s ﬁrmou ČEZ distribuce a.s. na připojení třech nových stavebních parcel v ulici Rybízovna – spoluúčast 37 500 Kč.
- schvaluje žádost společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s. na opravu a přestavbu budovy na
chov dojnic.
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina na akci veřejné osvětlení v ul. Pivovarské + inženýrské sítě k nové zástavbě v ulici Rybízovna.
- schvaluje žádost o dlouhodobý bezplatný pronájem sokolovny v H. Borové od České obce sokolské do r. 2053.
- schvaluje vyřazení majetku na základě doporučení inventurní komise dle přiloženého seznamu. Na návrh
inventurní komise bude vyřazený majetek posouzen a dle jeho stavu prodán nebo ekologicky zlikvidován.
- schvaluje bezúročnou půjčku TJ Sokol Havlíčkova Borová ve výši 30 000 Kč se splatností do
31.12.2013 a dále schvaluje příspěvek na činnost TJ Sokol Havlíčkova Borová ve výši 30 000 Kč.
- schvaluje zadání studie na rekonstrukci náměstí ﬁrmou DMC Havlíčkův Brod.
- schvaluje projekt na veřejné osvětlení v ulici Pivovarská.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 31. LEDNA 2013 OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
čas neuvěřitelně pospíchá a spravedlivě nám všem odměřuje naše bytí.
Máme za sebou první měsíc roku 2013,
roku s jedinými volbami. Před námi je
ještě jedenáct měsíců v roce s třináctkou na konci. Pojďme udělat vše pro
to, aby to byl rok radostný, úspěšný a
šťastný. Zastupitelstvo městyse „kope“
v tomto roce již druhou polovinu svého volebního období a příští rok bude
svým voličům skládat účty. S tím, jak
zastupitelé „hráli“ v prvním poločase
a jakého výsledku dosáhli, vás seznámím v únorovém vydání Borovských
listů.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Tříkrálovou sbírku uskutečnili koledníci v Havlíčkově Borové a v Peršíkově.
Občané Peršíkova byli štědřejší než
dárci z Borové městyse. V Železných
Horkách se sbírka neuskutečnila. Každému, kdo přispěl, patří mé poděkování.

PRVNÍ SPOLEČNÝ PLES

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

V sobotu 19. ledna se uskutečnil první společný ples úřadu městyse a základní školy. Ples pořádali zastupitelé
s rodiči žáků 1. ročníku. Na společných schůzkách se podařilo ples velmi
dobře připravit. Předtančení zajistila
paní Večeřová se svými členy tanečního kroužku. Pan Rybáček ukázal se
svými svěřenci dovednosti v karate.
Návštěvníků se sice moc nesešlo, ale
kolem 150 účastníků se celkem velmi
dobře bavilo. Hudební skupina Garde
pod vedením Václava Kubáta udržovala účastníky v tanečním rytmu a
dobré náladě.
Poděkování patří zejména paní
učitelce Janě Žákové a všem obětavým rodičům žáků 1. ročníku, kteří
se aktivně na přípravě plesu podíleli,
připravili tombolu, výzdobu a přichystali velmi chutnou stravu. Naopak
z patnáctičlenného zastupitelstva se
na pořádání plesu nepodílelo šest zastupitelů, což není jejich dobrá vizitka. Bohužel smutná je i neúčast učitelů a většiny rodičů.

V SOBOTU 9. ÚNORA se uskuteční již tradiční Masopustní průvod.
V podání členů místních hasičů budou od 8. hodiny ranní procházet
maškary městysem. Pokud vás navštíví a osloví, nebraňte se, přijďte před
dům, nabídněte pohoštění a pobavte
se s nimi.

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Účast voličů byla v našem městysu
v 1. a 2. kole prezidentských voleb,
v porovnání s okolními obcemi, okresem, Krajem Vysočina a Českou republikou, velmi vysoká. Uvědomění
našich občanů mě těší a všem moc
děkuji. Vyslovuji naději, že nově zvolený prezident bude pro naši společnost přínosem.
Rád bych na tomto místě vyzdvihnul práci volební komise a poděkoval
všem členům za perfektně odvedenou práci, rychlé zpracování a hlášení výsledků v obou kolech.
Otto Hájek, starosta
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SLOVO HEJTMANA

Pamatuji se, jak jsme už v mládí nadávali na zbytečnou byrokracii. To jsme
ještě netušili, co nás čeká v 21. století! Byrokracie narůstá obrovským
tempem, navíc oproti dřívějšku nám
v tom „napomáhá“ Evropská unie.
A prostý lid se nestačí divit. Nechápal, proč musí být kobliha dopředu
zabalená do igelitu, aby z ní místo
křupavého pečiva byla kulatá měkká
hmota. Nechápe, proč musí být na
veřejných záchodech všude bezdotykové vodovodní baterie jako na chirurgických sálech. Nemáme se přímo
vrátit do ochranného prostředí inkubátorů?
Katastrofa přebujelého nesrozumitelného složitého právního řádu nás
zasahuje všechny. Vymlouváme se na
Brusel. Ale přiznejme si, že v mnohém
bruselské nesmysly sami překonáváme. Schválíme si vyhlášku o časové
a místní dostupnosti zdravotní péče,

ÚŘAD MĚSTYSE
informuje

ZMĚNY V OBLASTI POPLATKU ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2013

Dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dochází k těmto
změnám v placení poplatku (dále jen
poplatek). Rozšiřuje se okruh poplatníků za výše uvedený místní poplatek.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
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i když víme, že na její realizaci nemáme ﬁnance a v terénu všude dostupné zdravotníky a že situaci v odlehlých
místech země to nevyřeší. O děravém
a technicky nezabezpečeném registru
vozidel by mohli mnozí čekatelé povídat neveselé příběhy. A takových příkladů bychom našli spoustu.
A bohužel často jsou to zákony
ovlivňované také lobbistickými skupinami. Tak někdy vznikají zákony,
u nichž někteří už dopředu vědí, jak
je využijí. Bylo by zajímavé zjistit, kolik
poslanců si včas zajistilo vlastní fotovoltaická pole, která jim přinesou díky
dotacím z našich společných peněz
nemalé zisky. U mnoha zákonů umějí
různí koumáci využít i všech mezírek
v zákonech.
Zdůvodnění se taky vždycky najde. Každý uzná, že je nutné snižovat
spotřebu energie. Ale je nutné zavést
předpis o povinnosti nechat spočítat
náročnost ekologického zatížení každého stavení, i toho staletého, s nímž

se nedá nic moc dělat? Pro obyčejného občana to znamená prodražování
a prodlužování uskutečnění možností
pronájmu nebo prodeje nemovitostí.
Pro zpracovatele posudků další zisky.
Další naší speciﬁckou stránkou věci
jsou soudní kausy táhnoucí se desetiletí. Nepoctivci se vyvlékají ze zodpovědnosti, postižení se marně domáhají spravedlnosti. Korunu tomu
nasadila amnestie, která je mimo jiné
také důsledkem zcela nejasných zákonů.
Normální smrtelník se ve spleti
zákonů a vyhlášek nemůže vyznat,
člověk aby na vše měl poradce.
V každodenním životě mnohé zbytečné předpisy ztěžují lidem jejich život.
Je to jeden z velkých a obtížných úkolů pro budoucnost. Hledat cestu, jak
místo opakovaných diskusí o věcech
podružných zjednodušit právní řád
pro jeho uživatele. Měli bychom se
o to pokoušet na všech úrovních. Tou
nejvyšší počínaje.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE
POZEMKŮ, KTEŘÍ PRONAJÍMAJÍ POZEMKY HAVLÍČKOVĚ
BOROVÉ ZEMĚDĚLSKÉ A.S.

Poplatník je povinen ohlásit na úřadě
městyse vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.

A JAK JE TO S NEZLETILÝM POPLATNÍKEM?

Za zaplacení odpovídá tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně
a nerozdílně. Nezaplatí-li poplatník
nebo jeho zástupce, vyměřuje se jednomu z nich.

Sazba poplatku činí 400 Kč (jak pro

trvale bydlící osoby, tak pro majitele
nemovitosti, ve které není hlášena
žádná osoba). Poplatek je splatný ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku. Poplatek lze
uhradit v termínu první splátky.
Dále se v kanceláři platí poplatek za
psa v částce 200 Kč (za druhého a
dalšího psa 300 Kč), splatný do 30.
4. příslušného kalendářního roku.
Po zaplacení poplatku za psa obdržíte
sáčky na psí exkrementy.
Místní poplatky lze uhradit převodem
na účet městyse č. 1122777349/0800.
Jako variabilní symbol v tomto případě uvádějte svoje číslo popisné, případně do zprávy pro příjemce jméno
a účel platby. Usnadníte nám tak její
identiﬁkaci. Děkujeme.
Jitka Škaredová, referentka

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Havlíčkova Borová zemědělská a.s.
upozorňuje naše pronajímatele pozemků: po navýšení nájemného přišla povinnost zaplatit daň z příjmu
fyzických osob i na majitele pozemků, kteří daň dříve neplatili.
Do konce března, tj. do 31. 3. 2013
má pronajímatel povinnost podat
přiznání z příjmu fyzických osob.
Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty pozemky u naší společnosti,
mohou podat přiznání prostřednictvím našeho podniku, a to v termínu
od 21. 1. 2013 do 14. 2. 2013, kdy
bude přítomna pracovnice, která přiznání pomůže vyplnit.

T�����: K���� ����� �� 13,00
���. �� 15,30 ���. � �. B������
� ������� � ������� �������.
Jana Sobotková, ekonomka
Havlíčkova Borová zemědělská a.s.

Za Havlíčkovu Borovou zemědělskou a. s. chci poděkovat všem pronajímatelům pozemků. Díky zvýšení
nájemného naší společností dostali
vyšší nájemné i majitelé, kteří u nás
pozemky pronajaty nemají. Proto chci
nabídnout i ostatním majitelům pozemků též možnou spolupráci, přijďte
se informovat na výši našich nájmů.
V navýšení nájemného jsme byli vždy
první, proto byli nuceni zvednout nájemné i ostatní subjekty.
Ing. Aleš Málek, předseda představenstva
Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
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LETOUN V HUSTÉ
MLZE NEZVLÁDLI
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24. ledna tomu bylo již 75 let, kdy se
v těsné blízkosti Havlíčkovy Borové
a Peršíkova v roce 1938 zřítil vojenský letoun. Při neštěstí zahynula celá
tříčlenná posádka, kterou tvořil plukovník Jindřich Maršálek, nadporučík
Václav Vyskočil a četař - mechanik
Otakar Sláma. Co se vlastně tehdy
„v Kopaninách“ stalo?
Nejlepší svědectví o celé události podává úřední zpráva tehdejšího
Ministerstva národní obrany, která je
archivována ve Vojenském ústředním
archivu. Ministerstvo totiž již záhy po
havárii vyslalo na místo vyšetřovací tým.

HUSTÁ MLHA
Stroj MB-200-3 vzletěl v 13.10 z letiště v Kbelích. Po menší opravě měl být
dopraven zpět z Prahy do Brna, ale
v onen osudný lednový den byla nad
celou Vysočinou opravdu hustá mlha.
„V prostoru Přibyslavi dostal se
letoun do mlhy, která stále houstla
a tlačila stroj k zemi. Posádka se patrně
rozhodla pro návrat, ale při kroužení
v mlze v pahorkatém terénu zachytil
letoun pravým křídlem o zem a havaroval,“ stojí doslova v protokolu.
Po dopadu stroj částečně vzplál, celá
posádka na místě zahynula a jejich
těla byla nalezena mezi troskami. Při
vyšetřování se také nějaký čas koketovalo s myšlenkou, že na místě zemřeli
čtyři lidé. To ale vzniklo tím, že Václav
Vyskočil měl s sebou, kromě své vlastní čepice, ještě čepici vycházkovou.
Jakákoliv technická závada byla s jistotou vyloučena.
Vyšetřování, které spolehlivě identiﬁkovalo všechny tři oběti třeba
i podle věcí, které měly u sebe, také
obsahovalo výslechy svědků z Havlíčkovy Borové.
„Vyšla jsem sama v 13.30 ze školy. Pro mlhu však nebyly vidět hodiny na škole, abych mohla říci přesný
čas. Asi po 300 krocích jsem uslyšela hřmot motoru, zastavila jsem se
a naslouchala. Letoun jsem neviděla.
Podle motoru jsem usuzovala, že letí
mezi mnou a Borovou, a potom že
se točí kolem kostela doprava a pak
zvuk úplně utichl. Šla jsem z Borové k
místu havárie. Asi po 180 až 200 krocích (zastavila jsem se ještě s dětmi),
tedy po osmi až deseti minutách jsem
uslyšela před sebou nad lesy u Kopanin opětovně hluk motoru, tentokráte
však mnohem slaběji, jako když někdo
mlátí. Potom jsem uslyšela dvě rány

Na místě neštěstí je dnes už jen obrostlý pařez lípy, kterou zde vysadili po nehodě.

Dvě z obětí nehody. Pramen: Vojenský ústřední archiv.

a ticho,“ vypověděla o den později
například tehdejší učitelka v borovské škole Libuše Wasserbauerová. Té
se prý také zdálo, že letadlo letí příliš
nízko a obávala se, aby nenarazilo na
věž kostela.

daleko jsem viděl na zemi mrtvého
člověka. Ihned jsem řekl panu Zvolánkovi: zůstaň zde, já běžím na četnickou stanici a dej pozor, aby se děti
nepřibližovaly. Odběhl jsem na stanici
a četníky vyrozuměl. Mlha byla hustá
a oheň jsem viděl ze vzdálenosti asi
300 kroků,“ uvedl František Nejedlý z
čísla 199.
Na místě neštěstí tak po tragické letecké havárii nakonec zůstali tři
mrtví vojáci a třeba pětačtyřicetiletý
plukovník Maršálek, který byl u armády již řadu let, patřil mezi zkušené
důstojníky. Oběti se tak jen o několik
měsíců nedočkaly potupného Mnichova a válečných roků. Možná by
i po letech stálo za úvahu osudné místo označit nějakou, byť třeba menší,
pamětní destičkou.

BĚŽEL PRO ČETNÍKY
„Seděl jsem ve světnici u známých
a viděl jsem houfy dětí, jak běží směrem ke Kopaninám. Vyšel jsem ven,
ptal jsem se dětí, co se stalo a když
jsem se dozvěděl, že jde o spadlý letoun v Kopaninách, běžel jsem k místu
neštěstí. Předběhl jsem děti a u cihelny, tj. asi 150 metrů od místa havárie,
jsem potkal pana Zvolánka, který tam
také šel. Na místě jsem viděl oheň,
ze kterého vycházel hustý černý kouř
a v ohni bylo viděti obrysy lidí. Ne-

Jakub Janáček

Dobové zápisky, zachycující nehodu. Za jejich zapůjčení a souhlas s uveřejněním děkujeme panu
Karlu Dejmalovi.
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ZŠ informuje
Je neuvěřitelné, jak nám ubíhá
čas, ale už teď je jasné, že školní rok
se neúprosně řítí do své poloviny. Po
Vánocích všichni ještě dolaďují a někdy i opravují některé resty, protože
koncem měsíce ledna obdrží všichni
žáci výsledek své šestiměsíční práce
a svého snažení – vysvědčení, i když
tentokrát pouze výpis z vysvědčení za
první pololetí. Asi nejvíc se na vysvědčení těší prvňáčci, kteří si odnesou
premiérově svoje úplně první.
Mezitím samozřejmě proběhla
spousta akcí. Všichni žáci školy absolvovali program o zdravé výživě Zdravá pětka. Pro žáky druhého stupně
program nese název Párty se zdravou
pětkou. Jedná se o dvouhodinovku
povídání a vaření, přesněji řečeno
přípravy studeného pohoštění či občerstvení. Žáci rozděleni do skupinek
se dozvěděli užitečné informace o
kombinaci potravin a chutí, naučili se
jednoduché triky ze studené kuchyně
i zásady správného stolování. Sami
si připravili jednoduché občerstvení o 5 chodech (housenka z rajčat a
mozarely, ananas plněný směsí ovoce, celozrnné chlebíčky, tvarohová
pomazánka se syrovou zeleninou a
ovocný nápoj), které nakonec všichni
s velkou chutí ochutnávali. Veškerá
výuka probíhala ve školní cvičné kuchyni a všechny suroviny i pomůcky

zajistila lektorka Zdravé pětky Ludmila Kutálková.
Finišujeme také v projektu EU peníze školám, který naskočil do poslední
třetiny a bude končit 30. listopadu letošního roku. K lednu 2013 máme splněno veškeré další vzdělávání všech
pedagogických pracovníků v oblasti
práce s interaktivními tabulemi, dále
nákup dvou interaktivních tabulí
a další výpočetní techniky. Jedinou
věcí, kterou máme ještě dokončit, je
vytvoření zbývajících výukových materiálů pro žáky, i když z celkového
počtu 360 prací (projektem předepsaných) už nám zbývá pouze 50.
Rodiče žáků 1. ročníku spolu s třídní učitelkou v průběhu prosince a ledna pečlivě pracovali na přípravách poprvé sloučeného školního a obecního
plesu. Mimo jiné vymysleli a společně
s dětmi vyrobili nápaditou výzdobu
a losy do tomboly.
V závěru měsíce ledna nás čekají ještě dvě příjemné akce – sedmáci
spolu s několika staršími spolužáky
odjedou na lyžařský výcvik do Krkonoš, deváťák Josef Smejkal si změří
svoje znalosti z historie s přibližně třiceti dalšími žáky havlíčkobrodského
okresu na Olympiádě z dějepisu konané v Havlíčkově Brodě. Držíme palce!
Martina Brychtová

Veškeré informace ze ZŠ a MŠ na:
http : //zsb orova.ic.cz

Období vánočních svátků jsme si
všichni užívali v kruhu svých nejbližších. S nástupem ledna jsme se opět
s chutí vrhli do kolotoče pracovních
povinností, spousty zábavy a nových
zážitků.
Představa zimního období je
u dětí jasně spojována se sněhem
a mrazem. Proto jsme celý první týden
v lednu s dětmi očekávali pravé zimní
počasí. I tak jsme nezaháleli. Všímali
jsme si holých stromů a keřů a pozorovali jsme to, co nám v létě uniká.
A pak už napadl sníh. Zimní radovánky – klouzání po botách, koulování,
jízda na bobech, stavění sněhuláků
– to je teď naše největší zábava.

NAŠE AKTIVITY:

- 10. 1. se děti z předškolního oddělení
dvouhodinovým naučným programem
zapojily do projektu ZDRAVÁ PĚTKA.
- 17. 1. jsme byli v KINĚ v Krucemburku na pásmu krátkých pohádek
„O princezně, která všechno věděla“.
- 17. 1. v podvečer proběhla INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ
PŘEDŠKOLÁKŮ K ZÁPISU do I. tř. ZŠ
– zároveň si paní učitelka připravila
UKÁZKU VÝCHOVNÉ PRÁCE s dětmi,
na které se snažila rodičům předvést
úroveň připravenosti dětí k ZÁPISU
a na vstup do ZŠ

ZDRAVÁ PĚTKA

Do tohoto projektu, určeného dětem
ZŠ a předškolního věku, se zapojila
i naše školka. Ve čtvrtek 10. ledna
navštívila třídu předškoláků lektorka
p. Kutálková. Poučila děti o tom, jak
se mají správně stravovat, ale také
o tom, které potraviny jsou nezdravé.
Nejvíce je zaujalo poznávání různých
druhů ovoce a zeleniny a ochutnávka
slunečnicových, sezamových a dýňových semínek. Celý program byl zakončen sestavováním panáčků z kousků ovoce a zeleniny. Tvoření se všem
dařilo a za odměnu mohly děti všechno sníst. Samozřejmě nezbylo nic a za
to paní lektorka všechny moc chválila.

KROUŽEK KERAMIKY

Vyrábění keramiky s více než 40 žáky pod trpělivým vedením Lenky Sedlákové a Ivany Hamerníkové.
Foto: ZŠ
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Stalo se již dobrou tradicí MŠ, že nabízí dětem předškolního věku možnost zapojit se do nabízeného zájmového kroužku. V tomto školním roce
je to kroužek keramiky, do kterého
je přihlášeno 12 dětí. Učí se pracovat
s keramickou hlínou – vykrajovat, vyřezávat, malovat na hlínu. Rozvíjí své výtvarné i pracovní dovednosti. O tom,
že jsou děti opravdu šikovné, svědčí
jejich velmi pěkné výrobky, kterými
dělají radost sobě i svým rodičům.

Eva Šrámková

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

PRO CHLEBA PARTYZÁNŮM
CHODILA HAJNÉHO ŽENA
CELÉ KILOMETRY
Letošní zima doposud zatím nenabízí tolik sněhu jako ta na přelomu válečných let 1944/45. Tedy v době, kdy
i do prostoru v okolí Havlíčkovy Borové dorazili partyzáni. Jak to vypadalo v peršíkovské hájence, kde také
nalezli členové skupiny Zarevo teplé
útočiště v tuhém prosincovém počasí? Povyprávět o tom může třeba očitý pamětník, František Janáček, jehož
otec František v hájovně ukryté v lese
partyzány spolu se svou ženou Antonií ukrýval.
„Ta léta byla bohatá na sníh. My
kluci, sedm a devět let (František má
ještě bratra Josefa), jsme byli ve vsi
(Peršíkov) u dědy a babičky, abychom
se nemuseli plahočit ve sněhu do
školy,“ vysvětluje Janáček.
Ten si spolu s bratrem v době před
vánočními svátky všiml, že si jejich
matka, vždy když se po cestě z nákupu před návratem do hájovny zastavuje u rodičů, s dědou i babičkou
tajně šuškala. Až těsně před vánoci
dospělí dětem vše pověděli.

SALUTOVAT ZAPOMNĚLI
„Oznámili nám, že vánoce budeme
trávit ve společnosti nějakých četníků, kteří tam na někoho čekají. Bylo
nám ale důrazně řečeno, že nesmíme
nikomu nic povědět, jinak že by otce
i matku zastřelili, a to zabralo. Odpoledne nás děda vedl do hájovny a my
se vytahovali, jak budeme před četníky salutovat. Když na nás však vykoukl ten, co měl hlídku, udatnost byla ta
tam,“ vzpomíná Janáček.
V chalupě čekalo dalších deset
mužů, z nichž drtivá většina byla
z tehdejšího Sovětského svazu.

„Ale chovali se přátelsky a stud
nás brzy přešel. Chovali se tam jako
doma, byli u nás už od 18. prosince.
Nikam nechodili, pouze jeden večer
jich šlo několik na akci ke Světlé nad
Sázavou, ale do rána byli zpět.“
Takový úkol pěšky a ve sněhu byl
skutečně takřka nadlidský. Partyzáni
v hájovně čekali na další skupinu, kterou hajný vedl až ke Sloupnu a která
odtud vyrazila vyhodit do povětří trať
k Přelouči. Oněch šest partyzánů však
k místu určení nedorazilo. Po shodě
okolností se museli zastavit k odpočinku v domku ve vsi Krasnice. Jenže
po zradě byli v jednom z domků obklíčeni německými vojáky a po tuhém
boji přemoženi nacistickou přesilou.

ZELÍ ŠLO ROVNOU DO HORKÉ POLÉVKY
„S ostatními jsme se postupně
seznamovali, tak trochu jsme jim
i rozuměli. Spali v postelích napříč
po čtyřech, vedle měli židle, na nich
prkno a tam si vždy natáhli nohy. Jeden však byl vždy venku na stráži
a dva uvnitř bděli při malém světle
petrolejky. S sebou měli pochopitelně
i vysílačku, kterou dostávali pokyny
z Kyjeva. Základem jejich hutné polévky byly brambory a zelí. To se syrové dávalo do vroucí polévky a ihned
jedlo. Každý druhý den pak bylo k jídlu pečené maso, které bylo naložené
ve škopku. Chléb obstarávala matka
sama. Aby nebyla nápadná velkým
nákupem, ráno šla do Slavětína k Medům, pak ke Kučerům do Peršíkova
a odpoledne do Borové k Sobotkům.
Tři chleby stačily, ale úkol to byl jistě
hodně namáhavý,“ vzpomíná Janáček
a pokračuje. „Partyzáni nikam do okolí
nevycházeli, obávali se prozrazení, do
Borové šli na Štědrý večer, a potom
ještě na Boží hod. V Borové brali v obchodech a traﬁkách zásoby a nechá-

Peršíkovská hájenka, která za války ukrývala partyzány.

Foto: archiv Františka Janáčka
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vali za ně jenom prý jakási potvrzení.
Na Štěpána jich však všech jedenáct
odešlo. Byl to totiž nejzazší termín čekání na druhou skupinu,“ dodal.
Do peršíkovské hájenky pak ve
zbytku války chodili partyzáni už spíše
v menších skupinkách po třech, nebo
čtyřech, až na velikonoční pondělí se
jich tu prý objevilo hned dvanáct.
Hajný Janáček (později byl zatčen
Gestapem, ale o tom třeba jindy) měl
s rodinou několikrát také štěstí. Stávalo se dokonce i to, že jeden den byli
v hájovně partyzáni a druhý den dorazili Němci. Ale naštěstí nebyli nikdy
v hájovně přistiženi. Peršíkov, nebo
Borovou tak několik měsíců před koncem vláky nezastihl krvavý osud, který potkal v podobné době například
nedaleký Krucemburk.
Jakub Janáček

KOLEDNÍČCI
KOLEDOVALI
V sobotu 5. 1. 2013 vyšli opět koledníci s kasičkami Tříkrálové sbírky do borovských ulic. V neděli na
Tři krále pak chodila skupinka po
místní osadě Peršíkov. I když počasí
koledníkům nepřálo, vybrali nemalé peníze. V Havlíčkově Borové činil
výtěžek 21.211,- Kč, v Peršíkově
2.620,- Kč. Poděkování tedy patří všem dárcům, kteří otevřeli svá
srdce a přispěli jakoukoliv částkou.
Finanční prostředky vybrané do
kasiček budou letos použity na zakoupení nového auta pro Charitní
ošetřovatelskou službu v Přibyslavi,
zařízení kaple v domě s pečovatelskou službou v Humpolci a také na
služby zdravotní, sociální péče, sociální poradenství a prevenci.
Je třeba také poděkovat všem
šikovným koledníkům a obětavým
vedoucím, kterými byli Denisa
a Věrka Bruknerovy, Dorota a Hanka Stránských, Jana Hájková, Karolína Valentová, Kamila Havlíčková,
Lenka Dejmalová, Tereza Riegrová,
Petra Fišerová, Simona Strnadová,
Ester Janáčková, Milan Krčál, Klára
Wasserbauerová, Šárka Tonarová,
Jana Strnadová a Hana Půžová. V
Peršíkově patří dík rodině Andresových a dětem Frühbauerovým a
Janáčkovým.
Celkem za farnost Havlíčkova Borová, kam patří Peršíkov, Slavětín,
Oudoleň, Jitkov a Vepřová, se vybralo 56.905,-Kč.
Všem dárcům a těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, patří
upřímný DÍK.
Marie Nevolová, ml.
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OSMISMĚRKA O CENU

Osmisměrka tentokrát ukrývá jednu únorovou pranostiku - na Vás bude najít její dokončení:
„Na svatého Matěje postačí jen ... (tajenka).“

LEDEN 2013

AGROINVEST BOBROVÁ
OZNAMUJE, ŽE DO NAŠÍ OBCE PŘIJEDE

POJÍZDNÁ PRODEJNA,
KTERÁ NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT
VLASTNÍCH VÝROBKŮ POUZE Z ČESKÉHO MASA
ZA ZAVÁDĚCÍ A VELKOOBCHODNÍ CENY.
V NABÍDCE JSOU DOMÁCÍ UZENÁ MASA,
UZENÉ PLECE, KÝTY, KOLENA, KOSTI MASITÉ,
KLOBÁSY, SALÁMY, PÁRKY, ŠKVAŘENÉ SÁDLO
A DALŠÍ ŠIROKÝ SORTIMENT K ODBĚRU NA MÍSTĚ.
POJÍZDNÁ PRODEJNA BUDE JEZDIT VŽDY

VE STŘEDU V 9:10 HODIN NA NÁMĚSTÍ.
LEGENDA:
BLESK, CVIKR, HRABĚ, KLARINET, KLIPR, KRA,
KŮL, LÁZNĚ, LEGITIMACE, MAŠKARY, MRÁZ,
NAHRÁVKA, NÁVŠTĚVNÍK, PETRKLÍČE, PRAVĚK,
SBĚR, SKAT, SLÁNKA, SRÁŽKA, TARTAN, UHAS,
ZLÁ, ZVĚRSTVO
Správnou tajenku můžete doručit do 15. 2. 2013
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také do
schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily.
Správná tajenka z minulého čísla zní: „OZVALA SLEPICE“.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali tyto 3 výherce:
VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. LENKA KRAUČUKOVÁ, ŽELEZNÉ HORKY
2. JANA ŠNAJDROVÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ
3. BOŽENA MAJOROŠOVÁ, HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu
městyse. Blahopřejeme!

BOROVSKÉ LISTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka příštího čísla: 15. 2. 2013
Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz
urad@havlickovaborova.cz
ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele
(soukromá inzerce je zdarma)
schválený Radou městyse
dne 28. 8. 2012 je k dispozici
na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte nám
svoje podněty, příspěvky, články či soukromou inzerci.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ V OKRESE H. BROD NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC:

ZTRÁTY A NÁLEZY:

RÁDI BYCHOM UPOZORNILI NA DVA NALEZENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ PŘINESLI VŠÍMAVÍ OBČANÉ NA ÚŘAD MĚSTYSE. JDE O STŘÍBRNÝ NÁRAMEK NA RUKU, KTERÝ NĚKDO ZTRATIL UŽ
V PROSINCI. DRUHÝM PŘEDMĚTEM JE KLÍČ S MODRÝM KULATÝM PŘÍVĚSKEM. V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTEROU Z
VĚCÍ POSTRÁDÁTE, JSOU K DISPOZICI NA ÚŘADU MĚSTYSE.
Zaměstnanci úřadu městyse
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ŘEMESLNÍK Z ŽELEZNÝCH HOREK NAVRHOVAL VÁZY PRO
NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ
BIATLONISTY
František Kouřil pochází z Velké
Bíteše, ale už nějakou dobu bydlí
v Železných Horkách a pracuje (třeba
s manželi Solničkovými) v umělecké
sklárně Aleše Valnera v Přibyslavi. Ta,
kromě jiného krásného designového skla, v nedávných dnech vyráběla
i vázy – nebo chcete-li poháry – pro
brzké Mistrovství světa v Biatlonu,

O����� ����������� � O����� ���� � R�������� �������
���� ������� ������� ����
�� ������ �� 29. ������

EXPEDICE RAČÍN 84
PROCHÁZKŮV MEMORIÁL

Start: SOBOTA 2. 2. 2013
V 10:00 v Radostíně před restau-

rací „Šimák“
TRAŤ A KONTROLY KLASICKÉHO
OKRUHU: Jsou vyznačené na rubu

které se koná v Novém Městě na Moravě.
A na skleněných výrobcích, jež budou složit jako doplňkový prezent pro
úspěšné světové biatlonisty, se sedmačtyřicetiletý František Kouřil podepsal i co se samotného jejich vzezření
týče. Výrazně je totiž napomáhal navrhovat.

CHCE TO TROCHU CITU

„Sklářskou práci i návrhy dělám
už asi dvacet let. Nemám sice žádnou
výtvarnou školu, ale asi to chce trochu citu,“ říká s úsměvem Kouřil, který bydlí kousek pod železnohorskou
tvrzí a onen cit v sobě evidentně má.
A čím se nechal při vymýšlení

pozvánky v oﬁcielní orientační mapě.
Po složitém a přesném měření a velmi zdlouhavém jednání byla do mapky dodatečně zanesena kilometráž.
Tratě lze volit libovolně dle lyžařských
indispozic závodníků a s přihlédnutím
k průjezdním kontrolám.

OBČERSTVENÍ A MAZÁNÍ:

Je zajištěné v kontrolních stanicích.
Na trať se doporučuje zásoba tekutin
od různých výrobců a dodavatelů, a to
v množstvím jakémkoliv, kromě malého. Různé: v případě nepříznivých
sněhových podmínek se závodníci vydají na známou trať pěšky. Siitonenův
krok je zakázaný. Zvláště pak se zaka-

LEDEN 2013

inspirovat? Vlastně prý nic zvláštního. Na skle pro šampionát prý hlavně muselo být vidět, že jde o typicky
zimní sport, proto jasně vládne bílá a
modrá barva. „Ale žádné návrhy si nekreslím, na to moc nejsem. Prostě to
mám v hlavě a pak si nápad zkusíme
v dílně vyrobit,“ dodává s cigaretou
v ruce zkušený sklář.
Ne každý z Borové, Peršíkova, nebo
samotných Železných Horek to tak
možná ví, ale žije u nás zručný řemeslník, jehož rukama i hlavou projdou
zajímavé výrobky. Ty poputují přímo
k nejlepším světovým biatlonistům –
třeba do jejich obýváku.
Jakub Janáček
Fotograﬁe k článku na str. 2.

zuje posmívat se ležícím závodníkům.
Závodníci se zúčastňují závodu ve
vlastním zájmu a na vlastní nebezpečí.

POKYNY A INFORMACE PRO ZAČÁTEČNÍKY:

V základním postoji a v leže musí lyže
zachovávat rovnoběžnou polohu. Hůlkami se vyrovnává při expedičních
jízdách rovnováha, je-li jaká.

Těsíme se na Tvoji účast a pamatuj, že
není důležité se zúčastnit, ale zvítězit!
Buduj expediční činnost v duchu hesla:

„A� ���� 30. ������
EXPEDICE RAČÍN 84!“
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MÍSTNÍ KNI H OV NA
informuje

LEDEN 2013

LESNÍ DRUŽSTVO JEDNOTLIVCŮ
ŽELEZNÉ HORKY

Vážení a milí návštěvníci knihovny, nový rok v knihovně
jsme začali 2. 1. 2013. Pro čtenáře, kteří dosud nezaregistrovali zkrácenou pracovní dobu v zimní sezoně, pouze
připomínám, kdy můžete knihovnu navštívit:
Pondělí 13.30 – 17.00 3,5 hod
Úterý 14.00 – 17.00 3 hod
Středa 09.00 – 16.00 7 hod
Čtvrtek 09.00 - 16.30 7,5 hod
Pátek, Sobota, Neděle Volno
Pracovní doba knihovny je vyvěšena na dveřích a v okně
rodného domu K. H. Borovského, navíc na tabuli při vstupu do úřadu městyse a pro ty, kteří mají možnost připojení k internetu, je provoz uveden na webových stránkách
knihovny i městyse.
Většina čtenářů chodí do knihovny hlavním vchodem
do domku, jak jsem žádala, někteří ale stále neví, který
vchod zvolit. Děkuji, že používáte ke vstupu hlavní vchod
do rodného domku.
A nyní z jiného soudku: minulý týden přivezly knihovnice z H. Brodu nové soubory k vypůjčení. Přijměte tedy nabídku k vypůjčení dobré knihy, dokud je počasí takové, že
je čas na četbu. Myslím, že je škoda příležitost nevyužít.
Navíc máme skvělého sponzora z Peršíkova, který nám
průběžně dodává knihy úplně nové, zdarma a navíc knižní novinky. Tímto mu chci za celou čtenářskou obec poděkovat (podle posouzení knihovnic nám může i H. Brod
závidět).

PRODÁ TRAKTOR ZETOR 5245
Typ: Z5201; Výkon (kW při ot. Min): 33,1
při 2200. Rok výroby: 1993; 1. vlastník,
najeto 1895 motohodin.
NÁVĚS SKLÁPĚCÍ NS – 3, STS NOVÉ VESELÍ
Rok výroby: 1993; 1. vlastník
Své nabídky na koupi traktoru i návěsu
(oceňte každé zvlášť) zasílejte do 20. 2. 2013 na adresu: Lesní družstvo jednotlivců v Železných Horkách,
Železné Horky 38, 582 23 Havlíčkova Borová
v zalepené obálce s výrazným označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“.
Prohlídka obou zařízení proběhne po dohodě
na tel. 732 845 186 dne 9. 2. 2013 v Žel. Horkách 38

Marcela Sobotková, knihovnice

http://havlickovaborova.knihovna.cz

PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče zdarma a kvalitní asistenční služby.
Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

POBOČKA PŘIBYSLAV
PŘIBYSLAV, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
POBOČKA CHOTĚBOŘ, nám. T.G.M 321, vedle Panského
domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
POBOČKA ČESKÁ BĚLÁ, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz
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Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

NABÍDKA PRÁCE

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je znalost
práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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Karatisté s největší vytrvalostí pod vedením Zbyňka Rybáčka. Foto: ZŠ

OBRAZEM

„Zdravé kuchtění“ pod vedením lektorky Zdravé pětky Ludmily Kutálkové. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Nahoře: zdravá výživa v MŠ - děti s p. lektorkou Kutálkovou a jejich zdravé výtvory.
Dole: vlevo - předškoláci na kroužku keramiky. Vpravo: děti z dolní třídy MŠ při zimních radovánkách. Foto: MŠ.
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Děti z MŠ sypou ptáčkům do krmítka. Foto: MŠ

