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Přednáška docentky Vlasty
Rychterové, str. 10

Divadelní premiéra,
str. 13

Znovuobnovení tradice. Po desítkách let u nás byla obnovena tradice vítání občánků. Slavnostně jsme v neděli 20. října uvítali Františka Habáska
a Eriku Zelenou (na snímku). Foto: Michaela Chlubnová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
S každým výročím nastává chvíle,
kdy hodnotíme období, ke kterému
se vztahuje, nebo by to tak alespoň
mělo být. Proto si dovolím bilancovat
nad tím, zda listopadové výročí 30 let od
změny režimu zatížilo více kladnou nebo
zápornou misku vah.
Předlistopadová
doba
nebyla

nakloněna svobodnému vyznání víry, jiné
sexuální orientaci, jinému politickému
smýšlení, cestování do zahraničí,
možnosti zvolit si studium podle svého
nadání a podobně. Ale vše není jen
černé nebo bílé! Nesla s sebou méně
hektičnosti, kvalitní lékařství, ze kterého
těžíme dodnes, armádu řemeslníků,
kteří dnes odchází do penze a my za ně
nemáme adekvátní náhradu. Byla to
doba tuzemských dovolených, které dnes
postupně zase objevujeme, když jsme
po výletech do zahraničí zjistili, že naše

území je přece jenom „zemský ráj to
napohled“.
S polistopadovou dobou to je
složitější. Přišly „devadesátky“ a s nimi
chaotická privatizace často původně
prvorepublikových
fabrik.
Otázkou
zůstává, jestli to, že je velká část tohoto
majetku v zahraničních rukou, bylo
způsobeno úmyslně či neschopností a
ztrátou národní hrdosti či sebereflexe.
Každopádně průmysl byl rozcupován
na kusy, některá odvětví skoro zanikla.
...pokračování na str. 3
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Vás všechny co nejsrdečněji zve na
1111111111111111111111111

V SOBOTU 9. 11. 2019 OD 16:45

NA NÁMĚSTÍ, ODKUD NÁSǤARTIN NA BÍLÉM KONI
POVEDE PRŮVODEM 
LAMPIONŮǤ

NEBOJME SE PRVNÍ POMOCI

AED

Přednáší paní ILONA LOUŽECKÁ
z Oblastního spolku Českého červeného
kříže Havlíčkův Brod

13. 11. 2019 od 17.00
v zasedací místnosti úřadu
Městyse Havlíčkova Borová

Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás ☺

ˇ
OSLAVY 30. VÝROCÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE
PÁTEK 15. 11.
od 20.00

RETRO
DISKOTÉKA
, DJ LUCKY D
ˇ
retro hity, retro obcerstvení
i retro vstupné 20,-

ˇ 17. 11.
NEDELE
od 14.00

ˇ
RETRO MÓDNÍ PREHLÍDKA

ˇ 17. 11.
NEDELE
od 15.30

VERNISÁŽ
RETRO VÝSTAVY
proslov, státní hymna a vernisáž výstavy

pokud prijdete
v retro kostýmu, ostatní 100,ˇ

TANEČNÍ LEKCE
ˇ
pro dospelé

od února 2020

4 tematické večery
s překvapením
cena 1 500 Kč

aneb „V ˇcem jsme chodili doma, do práce, do
kostela i na rande...“.
ˇ
Moderují Daniela Hamerníková a Jakub Janácek

více informací a přihlášky

tanecni2020@seznam.cz

„JAK JSME ŽILI PRED 30 LETY“

V Ý S T A V A J E K D I S P O Z I C I V S O K O L O V NˇE V T Y T O D N Y :
PO 18. 11. 15.00 - 17.00 ST 20. 11. 14.00 - 16.00 PÁ 22. 11. 15.00 - 18.00
ÚT 19. 11. 09.00 - 11.00 ČT 21. 11. 08.00 - 10.00 vyzvednutí exponátů

ˇ
ˇ
MESTYS
HAVLÍCKOVA
BOROVÁ

1989 - 2019
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organizačně zajišťuje

Nákup Automatizovaného Externího Defibrilátoru a tuto přednášku financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, v jejíž soutěži „Obec
přátelská seniorům 2019“ získal Městys Havlíčkova Borová 3. místo.

porádá
ˇ pro vás
ve spolupráci s

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
...pokračování ze str. 1

Malá část lidí přišla během krátké doby
k majetku, který se v ostatních vyspělých
státech buduje v rodinách po generace,
a dokázala vybudovat impéria, která
dokážou hýbat celým politickým
zřízením. Politická kultura se nachází
na bodu mrazu, osobní prospěch je
mnohdy nadřazen národnímu. Ale
opět - vše není tak černé a musíme si
uvědomit, že máme svobodu vyznání
víry, sexuální orientace, politického
smýšlení, můžeme cestovat, studovat a
máme SVOBODU SLOVA.
Věřím, že máme nejhorší dobu
za sebou. Je třeba držet hlavu vzpřímeně
a hledět dopředu, ale vždy při každé
pochybnosti je dobré se ohlédnout zpět
a neopakovat chyby z minulosti.

VÝSTAVBA
Vážení spoluobčané, chtěl bych
Vám poděkovat, s jakou trpělivostí
snášíte výstavbu kanalizace. Vím, že
ne vždy to je jednoduché, ale musíme
to vydržet, protože jak jsem již dříve
psal, je to nejlevnější varianta, jak
likvidovat splaškové vody. To, že naše
septiky musí skončit, je už definitivně
jisté. Jsou ovšem dvě varianty, jak tyto
vody likvidovat: bezodtoké jímky, anebo
centrální kanalizace.
V případě, že by městys jako

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

Kácení stromů mimo les

Vážení spoluobčané, od 1. listopadu
začíná období tzv. vegetačního klidu.
Vegetačním klidem rozumíme období,
ve kterém se růst a jiné životní funkce
v přírodě zpomalují až téměř zastavují.
Přesné časové ohraničení vegetačního
klidu nelze s jistotou stanovit, neboť
je ovlivněn přírodními vlivy, zejména
počasím. Stromy se v takovém období
nacházejí v relativním vegetačním
útlumu. Z hlediska ochrany přírody se
v této době kácením stromů nenaruší
život ptactva, respektive jeho hnízdění.
Vegetační klid lze tedy definovat jako
doporučené období pro kácení od
1. listopadu do 31. března.
Kácení stromů rostoucích mimo les
samozřejmě podléhá určitým pravidlům.
Jelikož nemáme obecní vyhlášku, která
by se touto problematikou zabývala
a případně ji zjednodušovala, musíme
se řídit předpisy, jež nám ukládá
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny. Z něj vyplývá, že každý, kdo
chce na svém pozemku pokátit strom,
který má ve výšce 130 cm od země
obvod kmene větší než 80 cm, potřebuje
povolení k pokácení.
Povolení pokácení schvaluje rada

LISTOPAD 2019

provozovatel vodovodů a kanalizací
nevybudoval splaškovou kanalizaci
s centrální čistírnou, anebo po
vybudování se nechtěl někdo připojit,
tak si dovolím udělat výpočet dle
platných ceníků. Berme, že máme jímku
o objemu 10 m3 a objednáme vývoz
u brodských Vodovodů a kanalizací.
Zaplatíte Tatru T815, která ujede tam
a zpět 44 km x 45 korun/km = 1980
korun. Čerpat bude 45 minut = 660
korun (1 hodina/880 korun), likvidace
v ČOV v H. Brodě vyjde na 10 m3 x 80
korun/m3 = 800 korun. Když to sečteme
a podtrhneme, jeden vývoz jímky vás
přijde na 3440 korun. Z toho plyne, že
cena stočného je 344 korun/m3.
Ano, někdo může namítnout,
že pojede do Přibyslavi na ČOV, ale
pod 300 korun/m3 se těžko dostane,
a cena těchto služeb v budoucnu jen a
jen poroste. Vezměte si Vaši spotřebu
stočného a vynásobte částkou 300 korun,
čímž zjistíte, zda by pro Vás byla cena
vyvážení únosná. Proto jsem rád a budu
se opakovat, že městys bojuje již od dob
pana starosty Bruknera, a další v tom
pokračovali, o centrální odkanalizování
Borové, protože i kdybychom platili
50 korun za m3 za stočné, tak je to
zlomek ceny oproti variantě vyvážení
jímky.
Jen je třeba, aby každý z nás, kdo má
další zdroj vody do domu a vytváří stočné
mimo vodoměr na pitné vodě (například

se jedná o studniční vodu používanou
na záchody), nahlásil tuto skutečnost
a namontoval vodoměr pouze pro
stočné. Sice budete šetřit vodné, ale
stočné je nutné zaplatit. V opačném
případě jde o černý odběr stočného.
Rozvody studniční vody musí být zcela
oddělené od rozvodů pitné vody, jinak
by mohlo dojít ke kontaminaci pitné
vody, což by bylo posuzováno jako
obecné ohrožení.

městyse a jednotlivými žádostmi se
většinou zabývá majetková komise. Ve
věci kácení stromů rostoucích mimo
les jsem byl dlouhodobě zastáncem
názoru, že na svém pozemku si každý
může dělat v mezích zdravého rozumu
co sám uzná za vhodné. Bohužel dnes
toto není možné. Lidé mnohdy zdravý
rozum postrádají a chovají se stylem „po
nás potopa“. Městys Havlíčkova Borová
leží částečně v CHKO Žďárské vrchy a to
je velice zavazující.

Snahou je zachovat vše, co bude možné.
Věřím, že lidé, kterých se to dotkne
nejvíce, chápou potřebu tohoto kroku.

Kácení jiným pohledem

ODPOČINKOVÁ MÍSTA
V rámci soutěže Obec přátelská
rodině a seniorům budou instalována
odpočinková místa směrem na Peršíkov,
Železné Horky a do Manty. Během
listopadu obecní pracovníci zasadí
lavičky na vytipovaná místa a půjde o
tři lavičky do Peršíkova (přes Kouty), dvě
lavičky k Mantě a tři lavičky zkratkou do
Železných Horek. Již brzy budete moci
vyrazit na procházku a vyzkoušet je
osobně.
Na závěr děkuji prvním zájemcům
o vítání občánků. Bylo to nové pro náš
úřad i pro rodiče, a tak si velmi vážím
jejich odvahy, že ačkoli nevěděli, co
přesně je čeká, se svými dětmi dorazili,
a troufám si tvrdit, že si to i užili. Díky a
budeme se těšit na další malé občánky.
Přemysl Tonar, starosta

Ing. Josef Nevole, místostarosta

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
Městys Havlíčkova Borová
nabízí k prodeji
palivové dřevo.

Prodej palivového dřeva

Jak si mnozí mohli všimnout,
Cena za m3 jenabízí
400,-kKč
včetně
prodeji
palivové
výstavba kanalizace pokračuje od ČOVMěstys Havlíčkova3 BorováDPH.
je
400,-Kč
včetně
DPH.
Dopravu
dřevo.
Cena
za
m
do obce a již se kope v Zelenýho ulici.
Dopravu si zajistí každý sám.
Jak celá stavba postupuje, operativněsi každý zajistí sám.
se řeší nastalé problémy. Jedním z nich
jsou vzrostlé stromy v místech, kudy je
nová kanalizace plánovaná.
Bohužel ve většině případů bude
muset dojít k pokácení těchto stromů.
Jedná se především o lokalitu od
ČOV až po ústí stávající kanalizace
v Zelenýho ulici. V těchto místech již
bylo pokáceno několik stromů kvůli
návaznosti výkopových prací. Přes zimu
zde bude muset být vykácen koridor,
kterým povede nová kanalizace. Další
lokalitou, kde se bude muset kátit, je V případě
zájmuzájmu
volejte na
tel. 777355028.
V případě
volejte
na tel.
parčík v Luční ulici. Bohužel i zde padne
777355028
několik stromů. V obou lokalitách jsou
naplánovány jen nejnutnější zákroky.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 10. 10. 2019
Omluveni Jiří Halama, Michaela Chlubnová, DiS., Milan Štefáček,
Bc. Hana Tonarová
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 11-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 9-0-2 (David Burian,
Ladislav Hájek)
David Burian se ptal, zda se společností COMA budou další
jednání o chráničkách pro optická vlákna ve výkopu teplovodu
v ul. Pivovarská. Starosta uvedl, že jednání s nástupnickou
společností PODA probíhají. Dále sdělil, že vést optickou síť
ve výkopech pro kanalizaci je vyloučeno, bylo by to v rozporu
s dotačními pravidly. Možností je jednat se společností ČEZ
Distribuce.
ZM schvaluje program jednání po doplnění o bod „Oranžová
stuha“ - modernizace a oprava veřejného osvětlení. 11-0-0
ZM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 200174645-19 „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul.
Polní“ s firmou VHST s.r.o., IČ 02464471, Myslotínská 1430,
393 01 Pelhřimov. 11-0-0
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 200174-645-19
„Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul. Polní“
s firmou VHST. 11-0-0
K těmto dvěma bodům starosta informoval o nálezu skály
v hloubce jednoho metru a geolog RNDr. Stanislav Březina
zpracoval geologický posudek a určil třídy těžitelnosti zemin.
Splašková kanalizace byla ponechána v projektované hloubce
(vícepráce ve výši 183.865,13 korun bez DPH), dešťová
kanalizace bude nově umístěna v menší hloubce (méněpráce
ve výši 172.425,96 korun bez DPH). Tím dojde k nepatrnému
navýšení ceny výkopových prací. Došlo tedy k novým nákladům
ve výši 11.439,17 korun bez DPH. Ačkoliv průzkumné vrty vyšly
dobře, neboť nebyly uskutečněny přesně v lokalitě, pouze
v její blízkosti, nebylo jimi zjištěno skalnaté podloží, avšak dle
skutečnosti muselo dojít k přetřídění zemin a za tento projekt
zpracovaný geologem se náklady navýšily o 30.000,- korun
s DPH. Jiří Geist se dotazoval, proč byl geologický průzkum
(před cca 5 lety) prováděn dále od zájmového území a budoucí
výstavby. Toto není pochybení současného zastupitelstva.
Pan Burian vznesl dotaz, jak bude naloženo s vytěženými
kameny. Starosta odpověděl, že vše, co stavebníci vytěží, je
v jejich majetku, a při znovupoužití musíme tento přetříděný
materiál zaplatit. V našem zájmu je, aby byl použit znovu
na stejném místě.
Dále bylo sděleno, že v projektu byly navrženy plastové pilíře
na sítě, které jsou sice levnější, ale mají životnost cca 3 roky.
Dle doporučení dozoru při kontrolních dnech by bylo vhodnější
zvolit dražší variantu, a to pilíře z betonových prefabrikátů (popř.
zděné z cihel), neboť jsou jednoduší na připojování a dá se
i jejich vzhled upravit. Je ale nutné počítat s náklady o 200.000
korun vyššími na lokalitu, neboť jeden pilíř na elektroměr není
započítán v projektu vůbec, z důvodu pochybení projektanta
Ing. Josefa Novotného.
Dle zkušeností z této stavební akce starosta navrhl, že by bylo
dobré zvolit komisi pro investiční výstavbu, která by dozírala
nad budoucími stavbami, aby se tyto chyby neopakovaly. Dále
starosta informoval, že splašková kanalizace bude vedena
do splaškových šachet, se kterými projekt počítá a vodovod by
byl veden do vodoměrných šachet, u kterých vznikl vícenáklad,
neboť projekt s nimi nepočítal. V každé vodoměrné šachtě
(o rozměrech 1,4 m výška, 1,0 m šířka) by byl umístěn vodoměr
a dva uzávěry. Přípojka by končila v šachtě a šachta by se
vybudovala na hranicích pozemků tak, aby v případě potřeby
nemusel nikdo vstupovat lidem do domů a sklepů (výhodou je
i možnost natažení optické sítě k vodoměru pro dálkový odečet).
Vybudování šachty včetně podbetonování, zásypu atd. by vyšlo
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na cca 20.000 korun bez DPH. Před podepsáním smlouvy
o odběru pitné vody by šachta musela být již vybudována
(betonové sloupky a vodoměrné šachty jsou vedeny jako
vícepráce). Pan Burian poznamenal, že vodoměrné šachty
vybuduje buď městys, nebo si je stavebníci mohou vybudovat
i sami. Výsledkem jednání bylo, že šachty zafinancuje městys
(vznik vícenákladů ve výši 396.738,39 korun bez DPH).
ZM schvaluje záměr městyse prodat nemovitosti v k. ú.
Havlíčkova Borová par. č. 4055/1, 4055/2, 4055/3, 4055/4,
4055/5, 4055/6, 4122/2, 4122/3, 4271/2, 4192/2. 11-0-0
Starosta sdělil, že byl zpracován záměr prodeje parcel, který
vypracovala Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová dle požadavků
zastupitelstva. Starosta následně přečetl jeho znění a seznámil
s ním i přítomné hosty. Oznámil, že následující den bude záměr
prodeje vyvěšen na úřední desce městyse a zájemci si budou
moci formulář v elektronické verzi stáhnout z webu. Vyplněný
formulář je nutné doručit na úřad městyse. Podaná žádost
bude následně označena přesným datem a časem podání tak,
aby bylo jasné, kdo z žadatelů ve stejný den podání uskutečnil
dříve, a dále bude opatřen podpisem odpovědného pracovníka
úřadu. Žádosti je nutné podat do 29. 10. 2019, a následně
budou zaslány Mgr. Hamplové. V listopadu na jednání ZM by
zastupitelé mohli hlasovat o prodeji pozemků.
Host František Nevole se ptal, zda žádost o projevení zájmu
o koupi pozemku může podepsat pouze jeden z manželů.
Starosta odpověděl, že v případě, že chtějí pozemek koupit
společně, je nutné, aby oba i společně požádali. V případě, že
by někdo chtěl s parcelou obchodovat a prodat ji dále, bude
dotyčný postižen penalizacemi.
Dále se hovořilo o nové lokalitě pro rodinné bydlení pod
moštárnou. Ing. Novotný by se rád ujal zpracování studie
na tuto novou lokalitu, která by se skládala z polohopisného
a výškopisného zaměření lokality, inženýrskogeologického
průzkumu a návrhu jednotlivých objektů (komunikace, vodovod,
splašková komunikace, dešťová kanalizace, STL plynovod,
veřejné osvětlení, rozvod NN). Ing. Karel Šmíd vznesl námitku,
že by bylo vhodnější nechat zpracovat prozatím pouze návrh,
a to např. ve 4 variantách řešení.
ZM rozhodlo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky
„Modernizace a oprava veřejného osvětlení Havlíčkova Borová“
nabídku společnosti MB Systems s.r.o., IČ 24753076, Libínská
3127/1, 150 00 Praha 5, z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče
byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
Městysem Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem. Cena díla
je 749.990 korun bez DPH. 9-1(David Burian)-1(Ing. Karel Tonar)
Starosta sdělil, že do tohoto výběrového řízení přišla pouze
jedna nabídka od firmy MB Systems. Do konce roku musí firma
začít s realizací dle podmínek MMR. Ing. Jaroslav Blažek se
ptal, jakou částku musí investovat městys - jde o 307.000 korun
včetně DPH. David Burian se zeptal, zda zadávací podmínky pro
výběr nebyly příliš specifické a zda tímto nepřímo nevyřadily
jiné zájemce. Starosta promítl na projektoru verzi výkazu
výměr z projektu a následně upravený výkaz výměr pro výběr
zhotovitele a upozornil, že výkaz výměr byl zobecněn tak, aby
se o dodávku osvětlení mohlo ucházet více výrobců veřejného
osvětlení. Z výše uvedeného Burian David nemůže hlasovat pro
vítěze výběrového řízení. Ing. Karel Šmíd vznesl požadavek, aby
starosta tuto poznámku prověřil.
Finanční výbor se prostřednictvím Davida Buriana vyjádřil k
zamítavému rozhodnutí Finančního úřadu Havlíčkův Brod ve
věci prominutí daně v částce 29.520 korun a možnosti městyse
vymáhání této částky po manželích Janáčkových. Jedná se
o dotaci přiznanou MK na rekonstrukci sochy Karla Havlíčka
Borovského na náměstí a na obnovu kulturní nemovité památky
– venkovské stavby čp. 45, Havlíčkova Borová (majitel paní
Janáčková, podíl podpory v částce 120.000,- Kč). Pan Janáček se
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k dané věci vyjádřil, že problémem bylo to, že při rekonstrukci
nebyl zachován štít, který byl dle statika životu nebezpečný. A že
byli s manželkou uvedeni v omyl zaměstnankyní NPÚ Havlíčkův
Brod, která pravidelně dojížděla na stavbu, a není si vědom
pochybení na své straně. Přiznávají pouze to, že neoznámili
pád domovního štítu NPÚ v Praze, což jim také nikdo předem
neoznámil, aby tak učinili. Pan Janáček dále jen přiznal, že
časová osa činností na domě čp. 45 byla z jejich strany skutečně
porušena.
Burian David poznamenal, že partnerem pro poskytovatele
dotace byl Městys Havlíčkova Borová a na městysi pád štítu
byl nahlášen, proto by upustil od vymáhání částky ve výši
29.520 korun po Janáčkových, neboť toto penále bylo vypočítáno
z celkové přiznané dotace včetně částky na rekonstrukci sochy
K.H.B.
Toto téma otevřelo debatu týkající se stávající památkové zóny
v Havlíčkově Borové. Starosta informoval, že se chystá revize
památkové zóny, v níž může dojít k vyjmutí některých objektů
a jiné, že mohou být do památkové zóny zahrnuty. Je otázkou,
zda bude obec ještě v budoucnu žádat o další finanční prostředky
na další objekty nacházející se v památkové zóně, jestliže
nemáme vytvořen žádný strategický plán, a v případě že ano,
je nutné dle Zdeňka Štěpána se pojistit proti nekázni budoucích
zájemců o dotace.
Dále Burian David upozornil na neaktuálnost směrnic
zveřejněných na webových stránkách městyse a žádá revizi např. směrnice týkající se půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ing.
Josef Nevole uvedl, že v minulosti se již směrnice revidovala,
např. v poskytnutých částkách tak, aby odrážely skutečnou
cenu prací. Ing. Karel Šmíd by FRB raději zrušil nebo pozastavil.
Ladislav Hájek uvedl, že dříve se žádosti řídily pořadníkem.
V případě, že zájemci částku 400.000 korun z FRB vyčerpali,
následující zájemci o půjčku museli čekat, až se částka zpátky
vrátila na účet FRB. Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje
kontrolní výbor kontrolou směrnic.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost některých zastupitelů,
se kterou se obrátili na starostu, o včasné zasílání údajů,
dokumentů a podkladů týkající se jednání zastupitelstva.
Dále se David Burian dotázal na činnost probíhající na pozemku
v ulici Pivovarská, naproti kancelářím společnosti Havlíčkova
Borová zemědělská a.s. Starosta sdělil, že pozemek bude městys
pronajímat firmě BagiFloor s.r.o., IČ 07794291, U Vodárny 361,
582 23 Havlíčkova Borová, a bude oplocen. Využívat ho budou
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do té doby, než jim obec vypoví smlouvu, nebo ji firma vypoví
sama.
Starosta informoval o možnosti využití zahrady u objektu
U Pavlíčků jako jedné stavební parcely. Dále informoval
o záměru opravy chléva, který by bylo poté možné pronajímat.
Také je na zvážení, zda v domovní části objektu U Pavlíčků
nezřídit zázemí pro pečovatelskou službu, kterou zabezpečuje
paní Marie Veselá.
Starosta informoval o probíhající stavbě ČOV a kanalizace,
o přijatých fakturách v rámci této akce. Upozornil na problém,
že nebylo možné v případě nutnosti uzavřít vodu v jednotlivých
ulicích, s čímž souvisí, že pokud bude na přípojce starý či
nefunkční ventil, takový uzávěr by bylo dobré vyměnit za nový
(šoupátko) - musí majitelé. Uzávěry bude následně vytyčovat
a zakreslovat geodet.
David Burian se zeptal, zda bude zažádáno o dotaci na kanalizaci
v druhé části Havlíčkovy Borové. Bylo mu odpovězeno, že je to
ve fázi hodnocení dotace na MZe.
Ing. Karel Tonar vznesl dotaz, v jakém stavu se nachází obecní
kronika, zda byly dopsány události z chybějících třech let. Jakub
Janáček odpověděl, že paní Sobotkovou (bývalou zaměstnankyni
Rodného domu K. H. B.) několikrát urgoval a prosil o nápravu
v této věci, bohužel bez výsledku. Ing. Karel Tonar navrhl, aby
se přes redakční radu, popřípadě prostřednictvím pracovnic
muzea, chybějící roky dopsaly a zda si to pan starosta převezme
k řešení. Jakub Janáček sdělil, že psaní kroniky má svá specifika,
která je nutná při psaní kroniky dodržovat.
Ing. Karel Tonar také navrhnul, aby se na zimu alespoň částečně
napustil rybník Na Rozvalinách. Ing. Josef Nevole oponoval,
že by se rybník měl přes zimu nechat vymrznout a následně
ovzorkovat a odbahnit. Z důvodu bruslení se napouštět nebude.
Starosta dodal, že dnes jsou vypsány dotace pouze na rybníky
bez chovu ryb. Ale je možnost nechat zpracovat prozatím jen
projekt, počkat až po realizaci kanalizace, aby se tam neobjevily
další znečišťující látky.
Poslední dotaz se týkal toho, co projednal Osadní výbor
v Peršíkově. Účastnilo se ho 22 občanů a měli požadavek, aby se
v Peršíkově vybudovala kanalizace. Dle sdělení starosty se tato
akce musí řešit samostatně.
Další jednání zastupitelstva je plánováno na čtvrtek
14. listopadu od 19 hodin.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 26. 9. 2019

Omluven Zdeněk Štěpán

RM schvaluje uzavřít příkazní smlouvu č. 140132/2019 se
společností Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., IČ: 27504514,
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem
smlouvy je manažerské řízení při přípravě projektu, zpracování
podkladových materiálů a zpracování žádosti o poskytnutí
podpory ve vhodné výzvě v rámci OŽP pioritní osa 3. - akce „ČOv
Havlíčkova Borová - kalová koncovka“. 4-0-0
RM schvaluje uzavřít příkazní smlouvu č. 140133/2019 se
společností Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., IČ: 27504514,
Omluven Milan Štefáček

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem
smlouvy je činnost příkazník pro příkazce v rámci projektu
„Městys Havlíčkova Borová - průzkumný vrt“. 4-0-0
RM bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův
Brod, odboru životního prostředí č.j. MHB_OŽP/2599/2019/Ha
ze dne 18. 9. 2019 o povolení geologických prací, které se týkají
hydrogeologického vrtu na pozemku p. č. 463/2618/2019/Os
ze dne 23. 9. 2019 o povolení provedení stavby vodního díla domovní čistírny odpadních vod na pozemku p. č. 4183/5 v k. ú.
Havlíčkova Borová.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 30. 9. 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 15. 10. 2019
Host Mgr. Martina Brychtová
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 ze dne 15. 9.
2019. 5-0-0
RM schvaluje projekt předložený Ing. Editou M. - Oplocení
pozemku u rodinného domu č. p. 30, Peršíkov za podmínky,
že před realizací budou zaměřeny hranice geodetem.
5-0-0

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici údržbář,
školník. 5-0-0
V 19.55 hodin odešel Ing. Karel Tonar.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části
pozemku par. č. 3147/2, k. ú. Havlíčkova Borová panu Zdeňkovi
N. za cenu 1 Kč/m2, a to za účelem uložení věcí osobní potřeby
s výpovědní lhůtou 1 rok a pověřují starostu podpisem. 4-0-0
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RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části
pozemku par. č. st. 153/1 (u domu čp. 72), k. ú. Havlíčkova
Borová panu Miloslavu Ž. za cenu 1 Kč/m2, a to za účelem
uložení věcí osobní potřeby s výpovědní lhůtou 1 rok a pověřují
starostu podpisem. 4-0-0
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části
pozemků 275/1,3143,275/2, k. ú. Havlíčkova Borová (o výměře
625 m2) firmě BagiFloor s.r.o., IČ 07794291, U Vodárny 361,
582 23 Havlíčkova Borová za cenu 4 Kč/m2, s výpovědní lhůtou
1 rok a pověřují starostu podpisem. 4-0-0
RM schvaluje smlouvu o dílo č. SoDDP_AG_2019_00183 /
PGRLF/ se společností AGROTEC a.s., IČ 00544957, Brněnská
12/74, 693 01 Hustopeče, předmětem smlouvy je poradenská
činnost a zpracování Žádosti o podporu poskytovanou PGRLF,
a.s., smluvená cena díla 5.000 korun bez DPH. 4-0-0
RM schvaluje podání žádosti do 2. kola PGRLF. 4-0-0
RM schvaluje cenovou nabídku od firmy MOREAU AGRI
VYSOČINA, spol. s r.o., IČ 26259044,
Maršovice 87,
592 31 Nové Město na Moravě a zařadit ji do žádosti o dotaci
na dovybavení Manitou MLT 733 z 2. kola PGRLF. Jedná se o
sypač AGROMETALL VS-T, roštovou lžíci a plošinu, za celkovou
391.900 korun bez DPH. 4-0-0
RM neschvaluje žádost organizace FOKUS Vysočina, z.ú.,
IČ 15060306, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod o
spolufinancování sociálních služeb na rok 2020 z rozpočtu
Městyse Havlíčkova Borová. 1-4-0
RM bere na vědomí výpověď paní Jany J. z bytu č. 272, ulice
Pivovarská, ke dni 31. 12. 2019.

RM bere na vědomí Oznámení o sloučení parcel v k. ú. Račín
u Polničky - vydané Katastrálním úřadem pro Vysočinu,
Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou, č. j. RO-6/2019714.
RM bere na vědomí rozhodnutí č. j. MHB_OZP/2107/2019/Os
ze dne 6. 9. 2019, vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod,
odborem životního prostředí ve věci povolení stavby kopané
studny a čistícího zařízení odpadních vod panu Václavu B.
na pozemcích par. č. st. 42 a 278/4, oba v k. ú. Peršíkov.
RM bere na vědomí územní souhlas s umístěním jiné stavby u
rodinného domu č. p. 298, ulice Luční, pozemek par. č. 178/41
v k. ú. Havlíčkova Borová (vlastníci manželé S.) vydaný Městským
úřadem v Přibyslavi, odborem výstavby a životního prostředí,
č. j. 1824/2019/OVŽP/KU.
RM bere na vědomí usnesení č. j. OP 30/214-322 14 P a
Nc 321/2019 o změně opatrovníka pro opatrovance paní
Markétu N.
RM bere na vědomí předávací protokol, jímž Základní škola
a Mateřská škola Havlíčkova Borová předává majetek –
elektronický záchranný systém objektu ZŠ Havlíčkova Borová
v celkové částce 114.097 korun ke dni 30. 4. 2019.
RM bere na vědomí oznámení o přestupku č. j. MHB_
OEOM/2164/2019/DRYC vydaný Městským úřadem Havlíčkův
Brod, odborem evidence obyvatel a matrik, úsek správní
a přestupkové agendy na pana Mgr. Ottu Hájka a pana Ladislava
Hájka, kterého se měli dopustit tím, že nesplnili svoji oznamovací
povinnost dle § 14a odst. 1 zákona č. 159/2006, o střetu zájmů
(neprovedení změny do registru oznámení).

Omluveni Zdeněk Štěpán a Ing. Karel Tonar

obhajoval a zastupoval ve všech právních věcech. A je zvláště
udělována pro soudní řízení ve věci žaloby na obnovu řízení
proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu,
IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Jde o záležitost Lesního družstva obcí Přibyslav, kdy společně
s podílnickými obcemi žádáme o vrácení majetku. 3-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 21. 10. 2019

RM schvaluje udělení plné moci advokátu Mgr. Martinu
Zobačovi, Strojírenská 527/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, aby
Městys Havlíčkova Borová, IČ 00267431, Náměstí 278, 582 23
Havlíčkova Borová, zastoupený starostou Přemyslem Tonarem,

(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)

AED: ZBYTEČNÝ VÝDAJ PENĚZ?
DOUFEJME, ŽE ANO.
Předpokládám, že každý z čtenářů
Borovských listů zaznamenal získání
dotačních prostředků v rámci soutěže
Obec přátelská k seniorům 2019.
Pětičlenný tým, který náš městys
do soutěže přihlásil, získal společně
s umístěním na třetím místě i dotaci ve výši
150.000 korun. Část dotace použijeme
na vybudování odpočinkových zón u cest
mezi Borovou a Peršíkovem, Borovou
a Železnými Horkami a na cestě k Mantě.
Velkou část prostředků použijeme
na nákup Automatického Externího
Defibrilátoru (AED) a na proškolení
veřejnosti o tom, jak v případě potřeby
defibrilátor použít. Toto školení máme
naplánováno na 13. listopadu, školit bude
p. Loužecká z Českého červeného kříže a
ze zkušenosti radím – nenechte si ho ujít.
AED je počítačově řízený přístroj
určený pro laiky, který je schopen
analyzovat křivku EKG a v případě potřeby
vede laického zachránce hlasovými
pokyny
k
provedení
resuscitace
správným způsobem a v případě potřeby
i k provedení bezpečné defibrilace.
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Jediné, co musí obsluha udělat, je
zapnout přístroj, nalepit elektrody a řídit
se pokyny přístroje.
Věděli
jste,
že
jen
zhruba
15 procent pacientů, kteří měli srdeční
příhodu, má to štěstí, že se vrací zpět
do běžného života? Klíčový faktor
úspěchu je poskytnutí včasné pomoci.
S každou minutou prodlevy se zahájením
resuscitace klesá naděje na záchranu
člověka o 10 procent. Při včas zahájené
a správně provedené resuscitaci
pomocí AED defibrilátoru se naděje na
přežití postiženého pohybuje mezi 70 a
80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě
často nastane takzvaná fibrilace komor.
Právě v této fázi pomůže včasný elektrický
výboj, který dá člověku defibrilátor.
Jsme rádi, že tuto naději pomůžeme
zvýšit i my. Ten náš, „borovský“ AED,
bude nainstalován do venkovní skříňky
v průběhu měsíce listopadu a o jeho
přesném umístění budete informováni
obvyklými prostředky.
David Burian

UŽ MÁŠ SVOJÍ
BOROtašku?

Možná jste si už všimli, že jsme
nechali vyrobit plátěnou tašku. Je
praktická, bio, eko a hlavně s motivem
Borové. Je také ideální jako dárek a
stojí pouhých 60 Kč. Můžete jí zakoupit
u nás v muzeu, na poště nebo úřadě.
Tak pospěšte, ať na Vás zbyde.
Ivča Hamerníková

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OČIMA
ZASTUPITELE

Věřím, že náš městys nepatří mezi
obce, kde se zastavil čas a kde se nic
neděje. Velkou zásluhu na kulturním
dění mají spolky, které svoji nabídku
soustředí na celou věkovou strukturu,
prostě na nás všechny. Máme tu kroužky
pro děti, divadelní představení, loutková

představení, akce pro širokou veřejnost
od besed přes přednášky na témata,
která nás trápí či zajímají, až po tradiční
každoroční události jako jsou velikonoční
dílny, vánoční jarmark, martinský průvod
a mnohé další. Nezapomínejme ani
na seniory, pro které pořádáme besedy,
dílny a snažíme se zajistit letní školu
seniorů, jak nejlépe umíme. Abychom
se udrželi ve správné fyzické kondici, je
zde i nabídka sportů nejen pro děti, ale
i dospělé. Můžete využít posilovnu v naší
základní škole. Zkrátka nedá se říci, že by
se zde nic nedělo, naopak!
A každý si může najít svůj „šálek
kávy.“ Občas dochází k tomu, že v jeden
víkend se sejde více akcí, ale věřím, že
kulturní komise se pokusí akce plánovat
tak, abychom neměli v jeden víkend
akce tři a ty další nic. Vše ale potřebuje
jistě svůj čas. A nejen Borová nabízí
zajímavou nabídku, jak strávit svůj volný
čas. Poslední dva roky jsme s manželem
jezdili do Oudoleně na taneční. Byly
to čtyři příjemně strávené večery se
skleničkou vína, s dobrou společností
a především výbornými lektory Mgr.
Michelle Málkovou a Petrem Kodýmem,

O REVOLUCI SE DOZVĚDĚLI NA SVATBĚ

Vzpomínky na Listopad ´89 překrylo
30 let… Jak na Sametovou revoluci
vzpomínají borovští občané?
Na výzvu v minulých Borovských
listech se se svým vzpomínáním nikdo
nepřihlásil. Pár lidí jsem oslovila a
vesměs se mi dostalo odpovědi „nevím“,
„nepamatuji si“, „hanba vzpomínat“
a tak podobně. O pár postřehů se tedy
pokusím já.
17. listopad 1989 byl v Havlíčkově
Borové v podstatě docela obyčejný pátek.
Někdo se v těch dnech radoval z čerstvě
narozeného miminka, někdo slavil
s rodinou narozeniny, někomu někdo
blízký naopak zemřel, a tak se ty krátké
listopadové dny lišily jako kdykoliv jindy.
My jsme byli pozvaní na sobotní svatbu,
takže ten osudný páteční večer 17. jsme
řešili např. jestli můj muž dopne sako a co
já si udělám za ozdobu na hlavě. O tom,
že se v Praze děje něco tak vážného, jsme
neměli ani tušení. Dokonce ani v sobotu
ráno jsme nevěnovali čas rozhlasu nebo
televizi. A tak když jsme odpoledne
na chvíli opustili s dalšími svatebčany
hostinu a šli se „vyvětrat“ do vedlejšího
sálu, kde byla puštěna televize, nevěřili
jsme svým očím a vlastně ani uším:
obrovský dav totiž skandoval hesla
jako „Jakeše do koše!“ „Husák z Hradu,
Havel na Hrad!“ „Konec lhaní!“ „Televize
lže jako když Rudé právo tiskne!“ a my
jsme se po sobě jen nechápavě dívali.
Tamní štamgasti nám vysvětlili, že to
není ani pohádka, ani dokument, ale
živý přenos z Prahy, kde v pátek večer…
pointu dnes už všichni známe. Ačkoliv
nás to dost šokovalo a k té televizi jsme
se během večera několikrát vrátili,
svatební veselí to nijak neohrozilo a

svatba byla až do rána moc prima.
Úplně přesně už si nevzpomínám, jak
probíhaly bezprostřední dny potom. Vím
jen, že všichni jsme trávili hodně času u
televize a sledovali, co se děje v Praze. Ale
vcelku brzy se začaly dít věci i v Borové.
I tady bylo založeno Občanské Fórum
/OF/, mezi nás – relativně mladé – přišlo
pár lidí ze střední až starší generace,
a když jsme viděli, jak i oni touží po
politických a společenských změnách,
ubezpečili nás tím, že se i v Borové děje
všechno správně. Hodně pomáhalo
havlíčkobrodské OF – informacemi,
radami, tiskovinami, osobními setkáními.
Menší obce to potřebovaly, lidé v nich
byli nedůvěřiví, spekulovalo se, co z toho
všeho vzejde a očekávání dalšího vývoje
nebylo vždycky úplně optimistické.
Hodně silným zážitkem pro nás bylo
první vylepování plakátků s programem
OF – i tady sehrály svoji roli obavy, a
tak jsme se Borovou plížili v podstatě
v noci. Moc dobře jsme totiž vnímali,
kdo nám fandí, kdo nás pomlouvá, kdo
nás možná v tu chvíli dokonce nenáviděl.
Několik setkání v místní sokolovně mělo
docela silný společenský náboj a jasně
se ukázalo, kdo chtěl jenom křičet,
vyměňovat lidi apod. a kdo chtěl opravdu
jednat o změnách… Není třeba uvádět
nějaká jména. Nikdo nemáme právo
někoho soudit, a už vůbec ne po 30 letech.
Osobně mě ale překvapilo, že nikdo
nemá ani po tak dlouhé době potřebu
se se svými pocity, křivdami apod. svěřit.
Přece to šlo i anonymně… Je to škoda.
Zlobíme se na mladé, že si ničeho neváží,
že neoceňují hodnoty, ale jak by měli,
když jim je nikdo nepředkládá, nebaví
se o nich, neposlouchá názory mladých.
Určitě
máme
každý
nějakou

LISTOPAD 2019

kteří nás naučili spoustu tanečních kroků.
A tak nás napadlo, že je to výborný
nápad, a od „holek z Oudoleně“, které
se postaraly o krásné 3 ročníky, jsme
se inspirovali a začali plánovat i u nás.
Jsem moc ráda, že se vše podařilo,
a kurz tanečních můžeme nyní nabídnout
i vám. Příští rok v únoru odstartují první
taneční i v Havlíčkově Borové. Jedná
se o čtyři nezapomenutelné večery se
širokou nabídkou a překvapením, tak si
je určitě nenechte ujít ani vy. Kdo máte
chuť se v plesové sezóně zdokonalit,
něco naučit a hlavně se pobavit, tak mi
dovolte, abych Vás pozvala a ujistila,
že se nemusíte ničeho obávat. Také my
byli úplní začátečníci a vše jsme zvládli.
Vzhledem ke kapacitě naší sokolovny
je místo pro 20 – 25 párů a podrobnější
informace naleznete na plakátu na straně
2. Moje myšlenka se však ještě rozvinula,
aby získala na vážnosti, a tak pořádáním
tanečních zároveň podpoříme dobrou
věc. Spojíme tím příjemné s užitečným
a výtěžek ze vstupného darujeme
na výstavbu nové školky, protože to
vnímám jako důležité.
Michaela Chlubnová

„posametovou“
bilanci.
Někdo
začal „volně dýchat“, někdo je
nespokojený nebo dokonce vzpomíná
na zlatou totalitu, spousta z nás
si
s
některými
demokratickými
principy dodnes neví rady. Navíc si
nepřipouštíme fakt, že v každé době
lze něco získat, ale také ledacos ztratit.
Ať už je to jakkoliv, žijeme teď a
tady a měli bychom pro to něco
dělat. To platí i u nás, v Havlíčkově
Borové! Vždyť kdo si vzpomínáte,
jedno ze sametových hesel znělo
„ Kdo, ne-li my, kdy, ne-li teď!“

		

Jana Žáková, HB 322

Ráda a upřímně touto cestou
děkuji úplně všem, kdo se jakkoliv
podíleli na přípravě, zajištění a
zdárném průběhu obnoveného
vítání občánků v Havlíčkově
Borové. Bylo to pro mě velmi
příjemné odpoledne!
		Jana Žáková, HB 322

RESTAURACE U JANA ŽIŽKY
V PŘIBYSLAVI PŘIJME
SERVÍRKU NA HPP.
INFORMACE NA ČÍSLE
603 559 594
NEBO PŘÍMO V RESTAURACI.
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?
- 1. října si žáci 3., 4. a 5. ročníku zopakovali
dopravní výchovu v rámci programu Než
vyjedeme na kole. Opakování starých
i nové informace zúročí především
čtvrťáci v jarním kurzu, který by měl
vyvrcholit získáním Průkazu cyklisty.
- 2. října jsme na druhém stupni prožili
formou projektového dne Evropský den
jazyků. Žáci si zahráli jazykové Domino,
řešili úlohy v soutěži podobné televizní
verzi Riskuj, naučili jsme se v 8 jazycích
písničku Bratře Kubo a v závěrečné části
soutěžili v Rallye po evropských zemích.
Deváťáci se perfektně naučili pohádku
Červená Karkulka v němčině a odehráli ji
pro své spolužáky.
- 4. října se soutěžní tým deváťáků ve
složení Pavla, Pavel, Pepa a Honza utkali
s dalšími 11 týmy v Přírodovědném klání,
které tradičně organizuje Gymnázium
Chotěboř.
- 7. října byli na návštěvě v 1. třídě
předškoláci. Přišli se podívat, jak se jejich
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starším kamarádům ve škole daří a jak
dobře zvládají povinnosti školáků.
- V tomtéž týdnu jsme se žáky druhého
stupně zhlédli Výstavu na stromech,
kterou v Havlíčkově Borové realizovalo
Gymnázium Chotěboř. Dvanáct plakátů
umístěných na stromech řešilo férový
obchod s kakaem.
- 10. října osmáci a deváťáci besedovali
o extrémizmu a radikalizmu, především
o tom, jakou sílu mají v současnosti
informace, jak se chovat bezpečně
v kyberprostoru a podobně.
- 11. října proběhla beseda s Františkem
Plíhalem. Podrobně je zpracovaná
v samostatném článku.
- 17. října byli prvňáčci s dětmi z MŠ
v Kině Krucemburk, kde zhlédli pásmo
pohádek.

2019/2020

- 18. října navštívili žáci prvního stupně
Přírodovědné centrum v ZŠ Nuselská
v Havlíčkově Brodě. Součástí centra je
planetárium a observatoř s mobilním
dalekohledem,
univerzální
učebna
přírodních věd s projekcí ve 2D a 3D.
Na střeše si lze prohlédnout zahradu
včetně skleníku.
- Ve dnech 16. – 18. října provedli osmáci
tradiční podzimní sběr papíru. Jeho
výsledek zatím nemáme.
- Mimojiné proběhlo 1. odpoledne
v rámci projektu Čerstvý vítr z hor.
- Vybavili jsme třídy 1. stupně novým
nábytkem.
- Aktuálně nás čeká beseda o vzniku
republiky a listopadových událostech
s Michalem Kampem z Havlíčkova Brodu.

Kluci z devítky na 1. projektovém odpoledni projektu Čerstvý vítr z hor. Foto: ZŠ

PŘÍBĚH EMIGRACE: O OBČANSTVÍ FRANTIŠEK PLÍHAL
PARADOXNĚ PŘIŠEL AŽ PO SAMETOVÉ REVOLUCI
Spočítat přesně, kolik lidí emigrovalo
z Československa během vlády komunistické strany v letech 1948 - 1989 asi
ani nelze. Bezpochyby půjde o stovky tisíc lidí. Střízlivé odhady, které se drží při
zemi, udávají celkem s jistotou více než
čtvrt milionu lidí. Čtvrt milionu! Dalším
tisícům se útěk nepovedl, stovky mrtvých
zůstaly na pohraničních drátech…
Jedním z této dlouhé řady emigrantů
byl i František Plíhal, rodák z Havlíčkovy
Borové, kterého dnes už v Horecké ulici
vídáme vlastně celkem běžně. Jeho auto
se švýcarskou poznávací značkou tu stává
opravdu často. Když si dříve přišel sednout „K Havlíčkům“ se svojí (alespoň tehdy pro nás) exoticky vypadající přítelkyní,
nemohli jsme ho přehlédnout.
Na počátku osmdesátých let (bylo mu
30 let) se živil jako brusič skla, byl ženatý. Myšlenky na emigraci se mu do hlavy
vkrádaly čím dál častěji. Chtěl zkrátka žít
jinak. Lépe, svobodněji. O svých pohnutkách a samotném útěku z Československa
nedávno promluvil při besedě v borovské
základní škole.
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Myšlenka na útěk

„Co mě tady tenkrát nejvíc štvalo?
Totalita a obavy. Člověk si všude a pořád
musel dávat pozor na hubu. Bez známých
a normálně se nedalo nic sehnat – ať už
to byl stavební materiál, náhradní díly
k autům a podobně. Neustále za mnou
někdo chodil, ať vstoupím do strany,
přitom mě ze SSM vyloučili. Na vojně
jsem byl mezi politicky nespolehlivými.
V roce 1968 (okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy - pozn. red.)
jsem byl mladý, neuměl jsem si udělat
vlastní úsudek. Ve školních lavicích pro
nás Sovětský svaz platil jako zachránce
a bratr. Později jsem přešel do Prahy, kde
jsem získal větší rozhled a informace o
životě na Západě. A myšlenka na útěk
byla na světě,“ říká.
Myslel si ve skrytu duše na Kanadu,
kde měl příbuzné, plánoval a připravoval
se. Tajně docházel na privátní kurzy angličtiny. Vše chtěl před úřady a tedy i všemocnou stranou kamuflovat dovolenou
ve Francii. Získat povolení pro krátkodobý
odjezd na západ ale nebylo jen tak.

Nicméně v roce 1982 se Františku
povedlo získat devizový příslib. Na cesty
bylo třeba získat víza jednotlivých zemí.
A jen na to francouzské musel čekat
celý den a půl v kuse! A manželka stále
netušila, že chce František v zahraničí
zůstat…
V červenci 1982 i s manželkou autem
přejel (vlastně legálně) hranice. Ocitli se
v tehdejším západním Německu. V jiném,
vysněném světě.
Nebyl to možná útěk jako z akčního
filmu, ale adrenalinu, nejistoty i strachu
při něm jistě prožil spousty. „Dokud jsem
nepřekročil hranice, tak jsem nevěřil,
že to vyjde.“ Vlastně až tehdy manželce
řekl, že se do Československa už nevrátí.
Měla se během dvoutýdenní dovolené
rozmyslet, jestli s ním zůstane v zahraničí
nebo ne.
Minimálně zpočátku s tím jeho žena
absolutně nesouhlasila a čím více se blížil
konec dovolené, tím stoupala nervozita.
Nakonec i manželka Magda svolila.
Dostali se do Švýcarska. Tady se přihlásili
na cizinecké policii, kde požádali o azyl.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Povolení k pobytu
„Museli jsme projít výslechy.
Dostali jsme tlumočnici, také někdejší
emigrantku z Československa. Vyslýchali
nás každého zvlášť po dlouhé hodiny.
Pak jsme čekali na povolení k pobytu. To
není otázkou dnů, ale spíše měsíců či let,“
vysvětluje František Plíhal.
A skutečně, po pěti letech se dočkali. Ve
Švýcarsku získali povolení, avšak nesměli
jinam cestovat. V Československu totiž
byli mezitím odsouzeni za nedovolené
opuštění republiky k dvaceti měsícům
za mřížemi. „O občanství můžete ve
Švýcarsku požádat až po dvanácti letech
a pak trvá dva roky vyřízení,“ dodává, aby
vysvětlil celou situaci.
A jaké byly vlastně začátky života
ve Švýcarsku? První tři měsíce žili
v takzvaném „Azylheimu“, kde dostali
základy němčiny a vlastně jen po několika
málo týdnech získal František stálou
práci.
A v roce 1983 je mohli ve Švýcarsku
poprvé navštívit rodiče. „Celé povolení
byl strašně složitý proces, ale povedlo
se. Rodiče přijeli vlakem, ve Švýcarsku
cestovali. „Víte, můj otec byl vlastně

NOVINKY ZE ŠKOLKY

Přišlo nové roční období a s ním
také čas na „Vycházku podzimní
přírodou se soutěžemi a opékáním
špekáčků“. Celou akci jsme zahájili
ve čtvrtek 26. 9. na dvorku MŠ,
kde se nás sešla skoro celá stovka.
Děkujeme školákům za velkou pomoc
při organizaci soutěží, které si děti
skvěle užily. Nálada byla výborná,
špekáčky všem chutnaly a zpáteční
cesta přes Peršíkov pěkně ubíhala.
Ve třídě Ježečků vyhlásili soutěž
O největší brambor letošní sklizně.
Děti si prohlíželi nejen velikost, ale
i roztodivné tvary brambor. První
místo obsadila Barunka Hájková
s váhou bramboru 1556 g. Všem
dětem byl odměnou plný tác
nasmažených bramboráků.
V pondělí 30. září zahájili ve
třídě Ježečků další ročník projektu
„Děti čtou dětem“. Tentokrát se
Ježečci vydali na cestu za klasickými
ruskými lidovými pohádkami. Každý
měsíc přečtou žáci VII. třídy ZŠ jednu
pohádku z knihy Krása Nesmírná. Paní
učitelka Šrámková si pro Ježečky a
sedmáky připravila přivítání v ruském
jazyce a pro zajímavost a porovnání
jim přečetla rusky i první odstavec
pohádkového textu. Potom už
četli sedmáci a Ježečci poslouchali.
Prohlíželi si ilustrace a porovnávali
jazyk, ale i písmo. Na závěr Ježečci
kreslili Krásu Nesmírnou tak, jak si ji
představovali.
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z návštěvy špatný. Nemohl absolutně
pochopit, jak je možné, že za stejnou
dobu ušly dvě země, které od sebe nejsou
příliš daleko, takový rozdílný kus cesty,“
říká dále.
Roky
mezitím
ubíhaly
a
v Československu nastal převrat.
Sametová revoluce v listopadu 1989. Ve
stejném měsíci, kdy Františkovi zemřel
v Československu otec. „Já jsem se domů
dostal v roce 1990, takže jsem nebyl ani
na jeho pohřbu.“

Ta naše česká politika…
Další obrovské životní paradoxy si
František prožil i po roce 1989. V roce
1996 (šest let po nástupu demokracie!!)
totiž přišel podle zcela nelogického
zákona o naše státní občanství a o tři roky
později získal to švýcarské. „Takže je ze
mě vlastně Švýcar a cizinec. To je ta česká
politika….“ usmívá se hořce.
A jak vnímá po letech v cizině naši
zemi? Posunuli jsme se vlastně třicet let
po pádu komunismu někam dál? „Za celá
ta léta, co jsme ve Švýcarsku, mě navštívilo
snad pět stovek lidí z Česka. A to včetně

Projekt „Babičko, dědečku, čti
nám a vyprávěj“ pokračoval 2. října,
kdy mezi nás přišla paní Marie
Holcmanová, a 16. října, kdy jsme mezi
námi přivítali paní Hanu Růžičkovou.
Děkujeme jim za milé povídání a čtení
pohádky před spaním.
4. října třída Ježečků navštívila
prvňáčky v jejich třídě, kde na ně
čekala ukázková hodina.
9. října se třída Broučků vypravila
navštívit Rodný dům Karla Havlíčka
Borovského. Děti si poslechly něco
málo o životě Karla Havlíčka a také
pověst, jak se v Borové stavěl kostel.
Prohlédly si také expozice týkající se
rodáka Josefa Stránského a sochaře
Viktora Dobrovolného. Nakonec
si poslechly pohádku v knihovně,
ochutnaly čaj a podle zájmu
vykreslovaly omalovánky nebo si

těch komunistů a milicionářů,
kteří mě tenkrát pomlouvali. Teď
se můžu klidně vracet, byť jako cizinec,“
vykládá a nekompromisně pokračuje:
„Máme třicet let po revoluci, která byla
až moc sametová. Komouši si to tu vše
pěkně rozdělili. Republika je rozprodaná
a rozkradená a na úřadech to je hrůza
(v reálu František použil ostřejší slovo pozn. red. ). Kriminalita stoupla o stovky
procent, evidujeme tisíce sociálních
případů, dálnice D1 je jedna velká
katastrofa a dálniční poplatek je dvakrát
vyšší než ve Švýcarsku. Je toho ještě
spousta. Lidé se k sobě nechovají jako
dřív, panuje tu závist a nenávist.“

Jsem pořád jeden z vás
Smutná vizitka, se kterou ale chtě
nechtě musíme snad všichni alespoň
částečně souhlasit. Ale František přeci
jen našel i kus optimismu. „Přesto sem
jezdím rád. Prožil jsem tu hezký kus
života, mám tu stále kamarády. Jsem
pořád jeden z vás!“
Jakub Janáček, Martina Brychtová

prohlížely knihy. Z této návštěvy měli
Broučci velkou radost.
Za příznivého počasí byli Broučci
pouštět draky.
15. října ve třídě Ježečků a 17. 10.
ve třídě Broučků se konaly tvořivé
dílničky. Protože podzim nabízí mnoho
přírodnin, bylo tvoření opravdu
podzimní. Ve třídě Ježečků se tvořily
krásné muchomůrky dozdobené
nasbíranými přírodninami. Broučci
si vyráběli svého „Broučka“, kterého
si mohli ozdobit podle své fantazie.
Děkujeme všem, kdo si našli čas a
přišli za námi do školky.
17. října návštěva kina v Krucemburku
s pásmem „Kytice pohádek“.
18. října navštívily děti ze třídy Ježečků
LESOPARK MUDr. Miloše Sajferta,
kde zakončily týdenní projekt Stromy
v přírodě i v našem životě.

Vycházka podzimní přírodou se soutěžemi a opékáním špekáčků. Foto: MŠ
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DOCENTKA RYCHTEROVÁ: NENÍ NÁDOR JAKO NÁDOR

Patoložka docentka Vlasta Rychterová přijala pozvání
paní Hany Myškové a Městyse Havlíčkova Borová a
přijela nám přednášet o nádorech.
Nutno vysvětlit, že již třicet let jezdí na chaloupku
do Železných Horek, kterou neustále zvelebuje.
Odpočívá tady od práce, neboť ačkoli jí bude brzy
85 let, je neuvěřitelně aktivní a činorodá, stále pracuje,
a to v soukromé biochemické laboratoři. A ještě stíhá
přednášet patologii na 3. lékařské faktulně Univezity
Karlovy v Praze. Když Hana Myšková nastupovala kdysi
po mateřské jako histologická laborantka do Vinohradské
nemocnice na oddělení patologie, docentka Rychterová
tam pracovala jako přednostka oddělení.
Následující text vzešel z přednášky Není nádor jako
nádor, která se v zasedací místnosti úřadu uskutečnila
v polovině října a navštívilo ji více než padesát lidí nejen
Docentka Rychterová uchvátila přítomné svým elánem, erudicí a
z Havlíčkovy Borové.
sympatickým projevem. Foto: Jana Pavlasová

Jsem patolog nikoli onkolog, takže
nebudu mluvit o terapii, ale obecně
o vlastnostech nádorů v jednotlivých
lokalizacích. Je potřeba si uvědomit, že
máme stovky různých nádorů, a vždy je
nutné zjistit, o jaký typ jde. To je právě
práce patologů. Dříve byla patologie
spojována hlavně s prováděním pitev,
dnes se činnost hodně posunula právě
k určování přesných diagnóz.
Když má člověk nějaké příznaky,
měl by jít k praktickému lékaři. Ten
posoudí závažnost příznaků a pošle
k odbornému lékaři - gastroenterolog,
gynekolog, urolog, ORL... Ti už mají
stanovit téměř přesnou diagnózu - zjistí,
zda je ložisko viditelné, hmatatelné či
zjistitelné vyšetřovacími metodami. Pak
je nutný odběr tkáně na mikroskopické
vyšetření, kterou odešlou k definitivnímu
potvrzení diagnózy k patologovi. Terapie
je totiž velmi různá a velmi drahá, takže je
žádoucí použít léčení šité přímo na míru
pacienta.
Vzorek tkáně se většinou odebírá
jehlou - punkcí - a má cca 12 - 15 mm
o průměru 1 mm. Tkáň je třeba nafixovat,
zpracovat a nakrájet. Krájení se dělá na
tisíciny milimetru, a bohužel dodnes
nejsou stroje na to, aby dokázaly krájet
tak přesně jako lidská ruka. Je nutné
totiž vědět, jak rychle krájet, jakou
silou, jestli plynule nebo s nárazem. Do
24 hodin je preparát připravený k
diagnóze v mikroskopu.
Nádory rozdělujeme podle jejich
chování: benigní (nezhoubné), maligní
(zhoubné) + skupina, kdy to nelze přesně
určit: nejistého chování.
Dále podle vzhledu: do jaké míry
napodobují tkán, ze které vychází.
Čím je ta podoba větší, tím větší je
pravděpodobnost, že nádor se nádor
bude chovat „dobře“ a je benigní.
Benigní nádory mají ohraničený
růst, ideálně vypadají jako kulaté ložisko
a tkáň okolo se mění tlakem nádoru
na ni. Nebezpečný může být například
tím, že by tlačil na nějaký orgán - například
v mozku. Tyto nádory většinou nezakládají
dceřinná ložiska, nemetastázují.
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Maligní nádory (zhoubné) - rostou
neohraničeně a mohou okolní tkáň
úplně destruovat. Tyto nádory zakládají
dceřinná ložiska. Dochází k tomu tak, že
nádor dokáže otvírat cévy a proniknout
do cév krevních nebo lymfatických. Ten
průnik je vlastně začátek metastázování.
Nádorové buňky se nachází v krvi velice
často, volně cirkulují v krevním proudu,
a hledají místo, kde se uchytí, kde najdou
výživu a mohou přežívat. A stává se, že
metastázy vzniknou i po deseti či dvaceti
letech, a je to tím, že nádorová buňka
sice přežívala, ale neměla dostatečně
příhodnou situaci, aby se mohla množit.
Pokud se ta situace objeví - například
se sníží protinádorová imunita - může
vzniknout nádorové ložisko.
NEJČASTĚJŠÍ NÁDORY
Nádory trávicí trubice - v dutině ústní
(velmi zhoubné nádory jazyka nejsou
časté, ale poznají se brzy kvůli průvodním
příznakům), nádory jícnu (těch přibývá
kvůli požívání tvrdého alkoholu a
kouření), nádory žaludku (zhoubných
ubývá, nádory mají dost místa, bývají
diagnostikovány až na základě nálezu
metastáz například do vaječníků). V Česku
velmi přibývá karcinomů - zhoubných
nádorů - tlustého střeva a konečníku.
Určitě to souvisí s výživou a často zde
hraje roli genetika. Až 90 % těchto nádorů
vzniká z benigních nádorů, které se
označují jako polypy, a jsou odstranitelné
při kolonoskopii. Rakovině tlustého střeva
se lze vyhnout odstraněním polypů - ty
totiž často krvácejí, a pokud lidé odevzdají
vzorek na vyšetření krve ze stolice, lze
cíleně udělat kolonoskopii a snížit tak
pravděpodobnost výskytu karcinomu
tlustého střeva.
Nádory plic - malobuněčné (velice malé
a rychle zakládají metastázy, lokalizace
na okrajích plic, pacient často přichází
s metastatickým rozsevem a nemá
zjištěný primární nádor, takže se pak
pátrá v plicích, špatně se diagnostikují)
a nemalobuněčné (jsou lokalizovány
v centrálních plicích, blízko mezihrudní

přepážky). Důležitým faktorem je
kouření, 80 % karcinomů vzniká u kůřáků.
Kuřák v riziku - kouří 40 cg denně alespoň
10 let. Pokud člověk kouřil dlouho a
hodně, kouřit přestane - tak pokud přežije
následujících 15 let, nebezpečí rakoviny
je již velmi nízké.
Nádory ženského pohlavního ústrojí
- vaječníků (zhoubné i nezhoubné,
teratom, cystické a s hormonálním
působením), děložního čípku (více
než 90 % u mladých žen a děvčat jako
důsledek papilomavirové infekce), dělohy
(hormonální změny), děložního hrdla.
Nádory mléčné žlázy - u mladých dívek
benigní a u žen 40+ častěji maligní.
Nádory mužského pohlavního ústrojí varlat (u mladých mužů velmi zhoubné,
ale i ty, které metastázovaly, mohou být
vyléčeny), prostaty (u starších mužů,
vyšetření hladiny PSA v krvi).
Nádory kůže - melanom (velice zhoubný,
výskyt často u lidí s málo pigmentu, zrzavé
vlasy, velmi světlá pleť, nedoporučuje
se vystavovat masivnímu slunečnímu
záření). Mateřská znaménka - nezhoubné,
ale mohou přecházet z benigního na
maligní, rizikové znaménko mění tvar,
barvu a začíná svědit, hned navštívit
dermatologa, pokud se i melanom do
1,7 mm tloušťky odstraní, je vše v pořádku,
u silnějšího už je pravděpodobnost
metaztáz. Orgány, kde se výjimečně
vyskytují metastázy, je slezina a srdeční
sval. U melanomu to neplatí, metastázuje
i tam.
Co řekla paní docentka závěrem?
Je potřeba nepodceňovat prevenci
a navštívit lékaře včas. Je totiž velké
množství léčitelných a vyléčitelných
nádorů. Patologové vlastně pacienta
vůbec neznají, dostanou pouze vzorek
a průvodku, takže jsou pro něj anonymní,
ale často o pacientovi hodně přemýšlí,
volají klinikovi a žádají další informace,
aby diagnóza byla co nejpřesnější.
Paní docentko, děkujeme!
Hana Tonarová
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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.
Správná odpověď z minulého čísla: Na snímku je Stanislav
Hanč a Josefa Janáčková, za svobodna Hančová, sourozenci
v domě čp. 267. Knižní dárek od úřadu získává pan Josef
Janáček. Blahopřejeme.
Nyní uveřejňujeme fotografii učitelského sboru. Zajímají
nás jména jednotlivých lidí a případně i rok, kdy byl snímek
pořízen. Těšíme se na vaše odpovědi, které doručte na úřad
městyse nebo pošlete na e-mailovou adresu redakcni.rada.
hb@gmail.com do 20. listopadu.
(red)

Na promítání filmu Filipa T.A.K jsme si pro
Vás připravili malé pohoštění, velmi se
osvědčil Alsaský koláč, který pekl Luboš
Havlíček. Prosili jste nás o recept, tak ho zde
přikládáme.

ALSASKÝ CIBULOVÝ
KOLÁČ

Těsto:

SKONČILA HOLUBÁŘSKÁ
ZÁVODNÍ SEZÓNA
Z šedesáti chovatelů oblastního spolku Podoubraví se v závodech
poštovních holubů nejlépe umístil Jaroslav Strašil z Malé Losenice, a to na
4. místě, Ludmila Fikarová z Vísky na 14. místě, Aneta Augustinová z Malé
Losenice na 20. místě, Jaroslav Kalenda z Přibyslavi na 32. místě, Jaroslav
Nejedlý z Havlíčkovy Borové na 45. místě, Josef Šidlák z Pohledu na 55.
místě, Václav Tománek z Olešenky na 56. místě a Pavel Janáček z Vepřové
na 57. místě. V závodech ročních holubů se jako první umístila paní Ludmila
Fikarová z Vísky.
Jaroslav Nejedlý

špetka cukru, čerstvé kvasnice, vlažná voda,
hladká mouka, špetka soli, olivovy olej
Smícháme kvasnice, cukr a vlažnou vodu
a necháme na teplém místě rozjet kvásek. Po
20 min. smícháme s moukou, zbytkem vlažné
vody a lžicí olivového oleje. Uhněteme pružné
těsto, které se nelepí, a než vložíme do misky
na teplé místo, potřeme olivovým olejem.
Necháme cca 1 - 1,5 hodiny kynout. Pak
rozdělíme podle velikosti koláčů. Těsto je
stejné jako na přípravu pizzy nebo „fokáči“.
Suroviny:
slanina, červená cibule, ricotta, česnek, sůl a
pepř, olivový olej, citron, (parmezán)
Ricottu smícháme se špetkou soli, pepřem,
trochou olivového oleje, pár kapek čerstvého
citronu a 2 rozmačkané stroužky česneku.
Slaninu nakrájíme na proužky a necháme
z části vyškvařit tuk, scedíme slaninu, dáme
stranou a na získaném tuku osmahneme
červenou cibuli, kdo chce, může přidat
lžičku třtinového cukru, jakmile máme
zkaramelizovanou cibulku, odstavíme a
přidáme nazpět do cibule slaninu. Navrstvíme
na těsto -> směs ricotta -> směs slanina a
cibule. Doporučuji přidat do směsi trochu
nastrouhaného parmezánu a trochu si nechat
na posypaní, ale toto být nemusí.
Pečeme podle trouby, jedna umí za 20 min,
druhá za 10, je to různé, ale poznáme podle
okrajů a spodku koláče, výborně se hodí k
bílým vínům a podzimnímu posezení s přáteli.

Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová
Vás zve na tradiční

ADVENTNÍ
JARMARK
který se koná v neděli 1. prosince 2019
ve Vitusu na faře v Havlíčkově Borové
Od 14.00 do 17.00 hodin

budete moci navštívit Adventní jarmark

Od 15.00 do 16.30 hodin

bude otevřené Nebe, Peklo, Nebeská počta a dílna pro děti

V 17.00 hodin

se průvodem vydáme na náměstí, kde po vystoupení
dětí z borovské školky společně rozsvítíme vánoční strom
* Na faře bude k vidění výstava soch od řezbáře a našeho
mistra kulisáka Jardy Koloucha - pouze po dobu konání jarmarku.
Na náměstí zajišťuje občerstvení rada městyse.

Dobrou chuť přeje Luboš Havlíček
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FOTBAL: áčko výhry nesbírá, béčko se také
propadlo. Radost nám dělají děti
TJ SOKOL informuje
V dospělých kategoriích borovský fotbal
tápe. Už teď je takřka jisté, že jak áčko,
tak i rezervu čeká zřejmě i na jaře boj o
záchranu a hlavně áčko to bude mít kvůli
nekomfortnímu postavení v tabulce
velmi těžké. Naopak nadějí jsou dětské
týmy, které vedení mohou zavdávat
alespoň nějaký nádech optimismu
do budoucna.

A TÝM:
Borovské áčko se v posledních čtyřech
kolech herně zvedlo. Výsledkově vlastně
také, ale při sbírání remíz se žádný
posun tabulkou očekávat nedá. Soupeři
Borovou nyní rozhodně neválcují, ale
co je to platné, když se nedaří vyhrávat.
Realitou tak nyní je předposlední místo
v tabulce s pěti remízami na kontě. Přitom
v derby se Žďírcem nad Doubravou nebyli
domácí znatelně horší, ovšem nedařilo se
jim natřikrát zužitkovat srovnání skóre, až
se soupeř nakonec utrhl do konečného
vedení. V Tisu sehrála Borová vyrovnaný
zápas s velkým počtem zahozených šancí.
A v utkání s Batelovem, který má ambice
na postup do vyšší soutěže, byla Borová
v prvním poločase lepší a její hra měla
velmi slušné parametry. Ve druhé půli
však soupeř přeci jen zaslouženě srovnal.
V posledních dvou utkáních podzimu (po
uzávěrce pozn. red) tak je třeba sesbírat
co největší počet bodů.

Havlíčkova Borová – Žďírec nad
Doubravou B 3:5 (1:2) Branky: Petr
Veselý, Neubauer, Rakušan
Tis – Havlíčkova Borová 1:1(0:0) Branka:
Pecha
Havlíčkova Borová – Batelov 1:1(1:0)
Branka: Petr Veselý

B TÝM:
Béčku se, stejně jako A týmu, nedaří
v posledních kolech sbírat vítězství.
Bohužel tak je z nedobré série propad
tabulkou na desáté místo čtrnáctičlenné
tabulky dvě kola před koncem podzimní
části. Rezervu může mrzet hlavně ztráta
výhry v poslední kole ve Věžnicích,
kdy domácí srovnali v úplném závěru
zápasu. Dospělé i ve třetí třídě sráží
hlavně mizerná střelecká potence a řada
zraněných.
Maleč – Havlíčkova Borová 5:1(1:0)
Branka: Hájek
Havlíčkova Borová – Habry B 1:7(0:4)
Branka: Lupták
Věžnice B – Havlíčkova Borová 1:1(0:0)
Branka: Kryštofek

MLADŠÍ ŽÁCI:
Po výsledkovém i herním útlumu ve
střední části podzimní soutěže se poslední
tři zápasy borovským mladším žákům
povedly. Doma se jim povedlo vysoko
porazit Šlapanov a pak doma dokázali po
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divokém průběhu urvat bod za remízu 8:8
s týmem ze Štoků, který patří k absolutní
špičce soutěže. V posledním kole Borová
po vyrovnaném zápase přivezla důležitou
výhru ze Sobíňova. V desetičlenné tabulce
se tak posunula s pěti výhrami, jednou
remízou a třemi prohrami na šesté místo.
Havlíčkova Borová – Šlapanov 9:4(3:1)
Branky: Kulhánek 5, Burian 2, Šmíd 2
Havlíčkova Borová – Štoky 8:8(4:3) Branky: Kulhánek 3, Němec 2, Šmíd 2, Bořil
Sobíňov – Havlíčkova Borová 3:4(2:3)
Branky: Šmíd 2, Burian 2

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Velkou radost trenérům i rodičům
dělá také naše mladší přípravka. Daří se
nám skládat do soutěže hned dva týmy
(což je jedna z podmínek) a hlavně se
děti raketově (především individuálními
herními dovednostmi – na čemž je
princip přípravek principiálně založen)
zlepšují a daří se jim střílet spousty
branek. Z nadšení, s kterým hrají, by
si dospělí měli brát příklad. Konkrétní
výsledky záměrně nevpisujeme, protože
nejsou v této kategorii vůbec podstatné.
Za zmínku však stojí například to, že se
nám na turnaji v Habrech podařilo porazit
11:10 (součet dvou hřišť) jeden z týmů
Havlíčkova Brodu, což je jistě zajímavé.
Po uzávěrce tohoto vydání Borovských
listů jsme ještě sehráli velký závěrečný
celookresní turnaj v Havlíčkově Brodě,
o kterém budeme informovat příště. Díky
všem, kteří jakkoliv činnost našich dětí
podporují.
Jakub Janáček

VELKÝ ATLETICKÝ ÚSPĚCH. JITKA NOVOSADOVÁ SE
V DRUŽSTVECH STALA MISTRYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Na konci září se na Městském stadionu
v Ostravě – Vítkovicích uskutečnilo
atletické mistrovství České republiky
dorosteneckých družstev. A své želízko
v ohni na něm měla i Havlíčkova Borová.
Vlastně přesněji dvě. V týmu Kolína totiž
z Čáslavi hostuje nejen Borovačka Jitka
Novosadová, ale také „napůl Borovačka“
Tereza Havlíčková z Přibyslavi.
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A obě závodnice slavily se svým týmem
nečekaně velký úspěch. Družstvo Kolína
totiž oproti původním předpokladům
získalo mistrovské zlaté medaile!
Jitka Novosadová se postavila na trať
hned třikrát a druhá příčka jí asi byla
souzena.
Na osmi stech metrech totiž skončila
druhá v jednom ze svých nejlepších časů
0:2.22, na čtyřstovce si pak zaběhla svůj
venkovní osobní rekord 0:57.40, obsadila
také stříbrný stupínek a návdavkem
na této dráze porazila úřadující mistryně
České i Slovenské republiky.
„O tom, jak byl závod na čtyři sta
metrů kvalitně obsazen, svědčí i fakt, že
se Jitka se svým časem dostala na páté
místo letošních dorosteneckých tabulek
a vítězka závodu dokonce na druhé,“ říká
otec Jitky Vojta Novosad.
Jitka se pak ještě představila s A
týmem Kolína ve štafetě, kde také brala
druhé místo.
Tereza Havlíčkova pak zaběhla skvělý
závod na trati 1500 metrů, kde si skvělým
výkonem takřka o pět vteřin vylepšila svůj
osobní rekord.

S B týmem Kolína pak skončila ještě
sedmá ve štafetě.
Oběma atletkám gratulujeme a
přejeme do budoucna hodně dalších
úspěchů.
Jakub Janáček
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ZAČÁTKEM ŘÍJNA PROBĚHLO PROMÍTÁNÍ FILMU „NEJENOM
PO STOPÁCH JEDLÍ“ NAŠEHO UMĚLCE FILIPA T.A.K.

Film, který byl točen v ranských
lesích a v lesích okolo Hluboké, začal
Filip natáčet v červnu 2018. Poslední
snímky zachycené v únoru letošního roku
dodávají filmu nádech Ladovské zimy.
Natočit materiál je ale jenom začátek
celé práce: „Dále probíhá střih, je nutné
doladit kompozici, hudbu, hlasy, to vše
nakonec zabralo rok práce,“ dodává Filip
a já jen připojuji, že se jedná o velice
povedenou práci.
Filmem provází pan František Janáček
a Martin Benc. Kdo pana Janáčka zná,
jistě mi dá za pravdu, že je přímo chodící

Ráda bych zde také poděkovala
seniorkám, které se zúčastnily zářijové
dílny. Uháčkované výrobky jsme předaly
úřadu městyse a ten jej následně daroval
maminkám a jejich narozeným děťátkům
při slavnostním vítání občanků. Věříme,
že se tyto dary budou líbit, jako nám se
líbí myšlenka, že naše seniorky připravily
dárek pro ty nejmenší.
Během září také odstartoval kroužek
pro naše malé Trojháčky. Do října
probíhal na rybníku, kde se děti zapojily

přírodovědecká
encyklopedie
vědomostí nejen o lese.

plná

Co při natáčení zaujalo Filipa?
„Kromě
ohromného
množství
vzpomínek, kterými je nás pan Janáček
schopen obohatit, mne neskutečně
překvapil svojí vitalitou a obrovským
zájmem o současném dění v lesích. Není
mu vůbec lhostejné, kam dnešní situace
v lesích vede. Když si vezmeme, že
mapuje všechny jedle, které se v našich
lesích skrývají, dokumentuje jejich zánik
z důvodu povětrnostních katastrof
a ještě neopomene zmínit příhody, které

se k těmto místům pojí, velmi si vážím,
že mi věnoval svůj čas a nechal mě tento
film natočit.“
„Rád bych poděkoval všem, kteří na
film i besedu dorazili. Jsme moc rádi, že
se najdou lidé, kteří se zajímají o přírodu
a své okolí,“ podotkl František Janáček.
No a já moc děkuji Filipovi, že nejen
pro Borovské natočil další zajímavý
snímek a zachytil tak další kousek naší
krásné krajiny. Budeme se těšit na další
jeho výtvory!
Jana Pavlasová

do zazimování a úklidu po celoroční
sezóně.
Dále mi dovolte pozvat Vás za
spolek TrojHáček na Svatomartinský
průvod, který se koná 9. listopadu, sraz
na náměstí bude v 16.45hod. Na samém
závěru nás opět čeká ohnivá show
taneční skupiny Novus origo, která mimo
jiné zazářila v letošním ročníku televizní
soutěže Československo má talent.
Jana Pavlasová

Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 9. listopadu 2019

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

ZASKOČENÁ NÁVŠTĚVA ZAPLNILA
SOKOLOVNU
Premiéra
divadelní
komedie
Zaskočená návštěva v podání našeho
divadelního spolku JenTak proběhla
v sobotu 5. října 2019 v havlíčkoborovské
sokolovně,
která
byla
zaplněná
„k prasknutí“. Dorazilo totiž téměř
450 nedočkavých diváků, což opravdu
nikdo z nás nečekal. Komedie s velmi
nečekaným koncem snad zaujala a
pobavila všechny jedince všech věkových
kategorií, kteří na premiéru dorazili –
alespoň v to doufáme - ale rozhodně
všem DĚKUJEME za účast i potlesk.
A ti, kdo premiéru nestihli, mohou
naše představení navštívit ještě letos

16. listopadu ve Velké Losenici, nebo pak
po Novém roce na dalších místech.
V letošním roce ale můžete ještě
navštívit již tradiční adventní jarmark
ve Vitusu, který proběhne na faře první
adventní neděli 1. prosince 2019 od
14 hodin, kde můžete navštívit i Nebe,
Peklo a Nebeskou počtu a dílnu pro děti.
V 17 hodin se odebereme na náměstí,
kde společně s dětmi z mateřské školky
rozsvítíme vánoční strom. Nově budete
moci na faře vidět sochy moc šikovného
řezbáře Jardy Koloucha. Přijďte s námi
zahájit dobu adventní.
Za JenTaky Klára Vencová

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU

Zůstatek účtu k
30. 9. 2019

BÚ Česká spořitelna

7 177 596,27

Fond rozvoje bydlení ČS

468 750,91

ČSOB Municipální konto

602 755,14

ČSOB Spořící účet

21 102,68

ČNB Účet dotace

4 074 466,59

Fond vodovody

1 106 446,00

Fond kanalizace
CELKEM

1 720 150,00
15 171 267,60

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Zaskočená návštěva možná zaskočila i diváky. Foto: Michaela Chlubnová

Za období září - největší příjem - daň z
přidané hodnoty ve výši 543.305,- Kč
Za období září - největší výdaj - výstavba 10
RD ve výši 1.249.713,98 Kč.
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
9. 11.
2019

sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU,
pozvánka str. 13

9. 11.
2019
13. 11.
2019

16:45
sobota
17:00
středa

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD,
pozvánka str. 2
PŘEDNÁŠKA NEBOJME SE PRVNÍ POMOCI,
pozvánka str 2

15. 11.
2019

20:00
pátek
14:00
neděle
20:00
sobota
14:00 - 17:00
neděle
14:00
sobota

17. 11.
2019
23. 11.
2019
1. 12.
2019
7. 12.
2019

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

RETRO DISKOTÉKA,
pozvánka str. 2
RETRO MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, VERNISÁŽ VÝSTAVY,
pozvánka str. 2
TANEČNÍ ZÁBAVA VOSA ROCK,
pozvánka str. 2
ADVENTNÍ JARMARK,
pozvánka str. 11
SETKÁNÍ SENIORŮ,
pozvánka str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

OSLAVY 30. VÝROČÍ LISTOPADU
Bude to brzy rok, co přišla na úřad
městyse nabídka na uspořádání výstav
na různá témata na klíč. Cena za týdenní
„pronájem“ byla nehorázná - přes
20 tisíc. Naštvalo mě to. Máme v obci
spoustu šikovných lidí, mladých i seniorů,
to by bylo, abychom nezvládli výstavu
k 30. výročí Sametové revoluce vlastními
silami.
Už zjara se rodil nástřel programu chtěli jsme retrodiskotéku, ať si mohou
zařádit mladí i starší na retrohity. Chtěli
jsme módní přehlídku, ať si můžeme
zavzpomínat, co se dříve nosilo, do čeho
nás, tehdy děti, oblékali naši rodiče,
a chtěli jsme i výstavu věcí, které nás před
30 lety obklopovaly.
Retrovýstava
je
nejnáročnější

položkou programu z hlediska příprav.
Stovky exponátů už jsou shromážděny,
desítky další jsou zaevidovány a budou
doručeny přímo na výstavu, až se bude
instalovat.
Jsem velmi ráda, že Borováci
nezklamali, že pomáhají s výstavou, jak
mohou. Teď nás čeká to nejnáročnější připravit a nainstalovat výstavu tak, aby
pro vás byla co nejatraktivnější, aby vás
na pár okamžiků vrátila do dob dávno
minulých, kdy nám všem bylo o 30 let
méně.
Výstava bude otevřena v rámci
slavnostního odpoledne v neděli
17. listopadu po retro módní přehlídce
a my vás prosíme o určitou shovívavost,
neboť nejsme nikdo profesí organizátor

AKTUÁLNĚ
Z KNIHOVNY

dětská literatura a také literatura naučná.
V obou těchto případech, až na klasiky,
je aktualizace nutná. Celková myšlenka k
nám přišla “shora” od metodiček z Krajské
knihovny v Havlíčkově Brodě, které
mají na povel malé knihovny jako jsme
my. Největší podíl na třídění má Ondra
Neubauer, který jakožto vystudovaný
knihovník věděl nejlépe, co a jak. No
a na tu manuální práci bylo potřeba

V posledním říjnovém víkendu
proběhla burza knih vyřazených
z knihovny, ze školy nebo z Vašich
domácností. Touto událostí se vlastně
dovršila naše snaha o protřídění knihovny.
Velkou část nabídky knih v burze tvořila

LISTOPAD 2019

výstav, designér ani výtvarník, ale dáme
si záležet, aby se vám expozice líbila.
A ještě mi dovolte jednu prosbu.
Pokud jste věnovali na výstavu nějaký
exponát, ke kterému máte silný citový
vztah, bude vhodnější, pokud si ho
hned v neděli v závěru večera odnesete
domů - jen nám to prosím nahlašte. V
týdnu po vernisáži bude výstava každý
den na dvě hodiny otevřena. Ostatní si
můžete přijít pro své exponáty v pátek od
15 do 18 hodin, kdo toho budete mít více,
zkusíme zajistit i váš odvoz s věcmi domů
autem. Pro nevyzvednuté věci si prosím
přijďte v týdnu od 25. do 29. listopadu
do knihovny.
Velmi všem děkujeme za spolupráci,
bude to „naše“ výstava, tak se neváhejte
přijít podívat.
Hana Tonarová

siláků, rozumějte tím Símu Karáskovou
a Anetku Macounovou. O odvoz knih
se nám postarali chlapi z obce, za což
jim moc děkujeme. Na závěr bychom
chtěli poděkovat všem, co se zúčastnili a
přispěli. Z původních asi 2700 kusů knih
nám ještě velké množství v hasičárně
zbylo, a tak přemýšlíme, co s nimi, aby
neskončili v kontejneru.
Za Rodný dům Ivča Hamerníková

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2019
2.-3.11.
9.-10.11.
16.-17.11.
23.-24.11.

Cyrusová Eva, Havlíčkova 2235, Havl. Brod, tel: 569 432 014
Brixi Martin, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel: 569 426 112
Kasal Josef, Šubrtova 2170, Havl. Brod, tel: 569 421 329
Domkářová Aneta, Šubrtova 2170, Havl. Brod, tel: 569 421 329

30.11.-1.12.

Myjavcová Aneta, Tyršova 579, Chotěboř, tel: 735 716 782

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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NABÍRÁME DO ŽDÍRCE

NA PRÁCI SE DŘEVEM
• OPERÁTOR VÝROBY 25–30 000 KČ
• ŘIDIČ VZV 30–34 000 KČ
• MISTR / PŘEDÁK 32–40 000 KČ
DLE ZKUŠENOSTÍ

BENEFITY:
• 5 týdnů dovolené
• bonusy
• stravenky v hodnotě 100 Kč
• Cafeteria 800 Kč měsíčně
• příspěvek na dopravu
a další

Zašlete životopis
na e-mail: stora@grafton.cz
nebo volejte na tel.: 800 110 130
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OBRAZEM

Broučci na návštěvě v knihovně si mohli kreslit i prohlížet knížky se Simo- Tvořivá atmosféra na podzimní výtvarné dílničce ve třídě Ježečků.
nou Karáskovou. Foto: MŠ
Foto: MŠ

Výlov rybníka Na rozvalinách se vydařil i navzdory nepříznivému počasí. Za tři dny na burzu knih dorazilo více než 100 lidí. Foto: Ivana
Foto: Jan Smejkal
Hamerníková
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