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DŮSTOJNÁ OSLAVA NAROZENIN. O víkendu od pátku 3. září až do neděle si celá Havlíčkova
Borová a mnoho hostů připomělo dvousetleté výročí narození Karla Havlíčka Borovského.
Hlavní část programu pořadatelé připravili na sobotní odpoledne a jeho součástí byl za
slunného počasí také slavnostní průvod od rodného domku Karla Havlíčka k pomníku
na náměstí. Do dlouhého zástupu, v jehož čele se nesly vlajky a věnce, se postavili
nejen představitelé městyse, Kraje Vysočina nebo osobnosti kulturního i politického
života, ale i zástupci dalších organizací, místních spolků a desítky obyvatel Havlíčkovy
Borové. Bezpochyby šlo o důstojnou vzpomínku na našeho nejslavnějšího rodáka.
Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Oslavy 200 let od narození KHB
máme za sebou. Věřím, že si každý z vás
přišel na své a velké poděkování patří
hlavním organizátorům a všem, kteří
pomohli s uspořádáním tak náročného
programu.
Se zářím se nám pojí i příchod

prvňáčků do naší školy. Letos jich máme
v první třídě deset. Přeji rodičům i všem
dětem, aby se neopakovala distanční
výuka. I když všechno špatné je pro něco
dobré a těžký minulý školní rok ukázal
kreativitu našich učitelů, rodičů a dětí,
přesto bych byl rád, aby nadcházející
školní rok proběhl bez nadměrné zátěže
různými nařízeními pro učitele, rodiče
i samotné děti. Letošní školní rok nám
ukazuje, kam se ubírá základní školství

a potřeby rodin. Rodiče obecně přijíždí
z práce později a tak jsem rád, že se
podařilo zřídit ve škole druhou třídu
školní družiny, takže celkem do ní může
chodit až 50 dětí.

VODOVOD RYBÍZOVNA

Nové vedení vodovodu v Rybízovně
je hotové. Byl položen i nový kabel
veřejného osvětlení a chránička na
optickou síť.
...pokračování na str. 3
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Vůbec prvním hostem oslav byla historička Gabriela Havlůjová, která Příprava oslav po technické stránce byla náročná a velký dík všem, kdo
přišla v pátek na prohlídku rodného domu a podepsala se na úřadě do s ní po tři dny pomáhali. Stánky se musely například dvakrát postavit a
pamětní knihy oslav. Foto: Hana Tonarová
dvakrát složit a uklidit. Foto: Linda Burianová

Tematické kamínky k oslavám připravila Eva Mrtková a kdo měl štěstí, V sobotu dopoledne přicházeli turisté nejen z Havlíčkobrodska. V obci
mohl si od sochy KHB jeden odnést. Foto: Linda Burianová
měli několik stanovišť, kterými mohli projít. Foto: Linda Burianová

DĚTSKÁ BURZA

pátek 15.10. 2021
v 8 -10 hodin

a

15 -18 hodin

HAVLÍČKOVA BOROVÁ, hasičská zbrojnice
PRODÁVAT
BUDEME:
Dětské oblečení čisté a odžmolkované
Čistou obuv * Hračky * Dětské knížky

PRODÁVAT
NEBUDEME:
Rozbité, poškozené, nefunkční věci
Špinavé, roztrhané a jinak neprodejné
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...pokračování ze str. 1

Dále jsme zřídili jednu novou
dešťovou
vpusť.
Celý
povrch
komunikace byl přerovnán, osazeny
nové obrubníky na návodní straně
komunikace s celoplošnou opravou
asfaltového povrchu.

KANALIZACE A ČOV

Důrazně chci požádat všechny
majitele obydlí, kteří se rozhodli
připojit na novou splaškovou kanalizaci,
aby dodrželi podmínky pro připojení.
Doporučuji si pořídit fotodokumentaci
z připojení a hlavně 100 % oddělit
dešťové vody. Někteří si myslí, že na
to provozovatel nepřijde, pokud tak
neučiní. Tento názor je ale mylný. Vždy
se na to přijde. Není to náš výmysl,
ale pokud chceme, aby čistírna řádně
fungovala, tak i jeden okap či drenáž
stojí provozní peníze či ohrožuje
samotný provoz ČOV.
Teď víme, že když zaprší, tak nátok
na ČOV se nám významně navyšuje.
Některé špatně napojené objekty jsme
už našli a budeme hledat dál. V říjnu
je v plánu výměna starých vodoměrů
a podpisy nových smluv o připojení na
novou kanalizaci. I když nejsem zastánce
restrikcí, tak smlouva bude řešit pokutu
za porušení výše zmíněného problému.

ALEJ KHB

Předběžný termín sázení Aleje
Karla Havlíčka Borovského je sobota
23. října. Bude to týden před
200. výročím narození „našeho“
Havlíčka. Sejdeme se na staré
Podstránecké cestě kolem 14. hodiny
a na místě každý zájemce dostane
„svou“ třešeň, kterou si zasadí
a oplotí (materiál bude připravený na
místě). Třešeň bude mít pořadové číslo
a upřednostňujeme, aby konkrétní
obyvatel z konkrétního čísla popisného
měl stejné pořadové číslo stromku. Tím
dosáhneme vytvoření mapky celé aleje.
Zájemci o výsadbu stromů se mohou
po celé září hlásit na úřadě a zamluvit si
číslo. Nepředpokládáme totiž, že úplně
každý majitel čísla popisného bude chtít
strom sázet, a tak poté můžeme volná
čísla nabídnout dalším zájemcům. Cena
stromku bude 1000 korun. V případě
špatných klimatických podmínek pro
vydobývání stromků bychom museli
termín operativně posunout.
Závěrem bych rád poděkoval
Simoně Karáskové, která byla plných
osm let součástí muzea a knihovny,
a spolu s kolegy za sebou nechává velký
kus dobré práce. Do nové životní etapy
ji přeji hodně zdraví a úspěchů.
Přemysl Tonar

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Odečet vodoměrů

Žádáme občany, aby do 8. 10. 2021 nahlásili stavy
vodoměrů, a to včetně fotografie vodoměru. Posílat
můžete jako MMS na číslo 797 812 176 nebo e-mailem
urad@havlickovaborova.cz. Uveďte prosím celé jméno
a číslo popisné. Nebo můžete přinést fotografii v mobilu
osobně na úřad městyse. Kdo nemůže fotografii jakýmkoli
z uvedených způsobů doručit, k němu přijde provést odečet
pracovník městyse.

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

OPRAVY KOMUNIKACÍ

Vážení spoluobčané, jak si mnozí
z vás všimli nebo na vlastní kůži pocítili,
v srpnu se naplno rozběhly opravy
místních komunikací, které s sebou
nesou řadu omezení. Komunikace
jsou postupně uzavírány tak, aby zde
mohl být položen asfaltový povrch
ve dvou vrstvách. Dokončeny jsou
opravy ulic Drahotín, Horní obec,
Družstevní, Horecká a Na Výsluní.
Dopravní značení uzavírek a kovové
zábrany se neosvědčily, a tak jsme byli
nuceni zapůjčit betonové zátarasy, aby
nám neukáznění občané nezajížděli
do čerstvě položeného asfaltu. Děkuji
vám všem, kteří dodržujete uzavírky
opravovaných komunikací a chováte se
ukázněně.

ZÁŘÍ 2021

BANKOVNÍ ÚČTY
MĚSTYS
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká
spořitelna

Zůstatek účtu k
31. 7. 2021
13 270 760,84

Fond rozvoje
bydlení ČS

352 181,01

ČSOB Municipální
konto

21 110,48

ČSOB Spořící účet

150 160,05

ÚČET hasiči

20 386,72

ČNB Účet dotace

433 044,27

Fond vodovody

2 136 446,00

Fond kanalizace

2 960 150,00

CELKEM

19 344 239,37

Zpracovala:
Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období červenec - největší příjem
- ve výši 815.078,- Kč daň z příjmu
právnických osob.
Za období červenec - největší výdaj
- za zemní práce ve výši 300.051,25 Kč
obnova vodovodu ulice Rybízovna.

Vodné a stočné lze uhradit do konce října 2021 buď
osobně nebo bezhotovostním převodem na účet č.
1122777349/0800. Při bezhotovostním převodu nás prosím
kontaktujte, sdělíme Vám částku a další údaje k platbě.

Svoz komunálního odpadu

Od 7. října bude svoz komunálního odpadu (popelnic)
probíhat opět každý týden, vždy ve čtvrtek.
Připomínáme, že do konce října je splatná druhá polovina
poplatku za komunální odpad.

PARKOVÁNÍ V KOPANINSKÉ
ULICI

O parkování v naší obci jsem toho
napsal tolik, že by to vydalo jistě na
celý výtisk Borovských listů. Bohužel si
stále někteří spoluobčané pletou místní
komunikace s parkovištěm. Tak tedy
naposledy. Při zastavení a stání platí
obecné pravidlo minimální šířky podle
ust. §25 odst. 3 zákona č. 361/2000
Sb. takto: „Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy.“ Pokud tedy
vozidlo parkujete, tzn. zůstanete stát,
musí zůstat volno nejméně 6 metrů,
tzn. 3 metry pro každý směr jízdy.
Katastrofální stav je nyní v ulici
Kopaninská. Většina občanů zde
problém s parkováním vyřešila.
I přesto je průjezd touto ulicí velmi

Magda Hošáková, ekonom městyse

komplikovaný a počet stížností na
nevhodné parkování v této lokalitě je
opravdu vysoký. Nezbývá nám než celou
věc předat policii k dalšímu řešení. Bude
to nepříjemné, ale možností k nápravě
bylo už opravdu dost.
Prodej palivového dřeva

Ing. Josef Nevole

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

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA

Městys Havlíčkova Borová
nabízí k prodeji palivové dřevo.
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V případě
zájmuje
volejte
na tel.Kč
777355028.
Cena
za m
400,včetně
DPH.
Dopravu si zajistí každý sám.
V případě zájmu volejte
na tel. 777355028
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 12. 8. 2021

Omluveni Ing. Jaroslav Blažek, Mgr. Jana Žáková a Ing. Karel
Šmíd
ZM schválilo ověřovatele zápisu. 12-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 9-0-3 (Benc, Hájek, Chlubnová)
ZM schválilo rozšířený program jednání o bod č. 10 Rozpočtové opatření č. 9/2021 a o bod č. 11 - Nákup pozemku par. č.
4008 v k. ú. Havlíčkova Borová. 12-0-0

Novostavba MŠ
Změnový list se připravuje, bod bude přesunut na další jednání ZM. Starosta seznámil zastupitele s tím, co se aktuálně
děje s projektem novostavby MŠ. Příští týden geolog posoudí
únosnost podloží na základové spáře a posoudí stav svahu
u nově budované MŠ, zda je nutné ho zajistit proti sesuvu.
Vytěžený písek bude tříděn a poté bude možné ho nabídnout
občanům za cenu cca 50 Kč/t s DPH. Lidé by ho mohli využít
na zásyp potrubí na svých pozemcích. Je nutné nejdříve spočítat náklady na třídící linku.
V 19.45 přišel Ing. Karel Šmíd.
ZM rozhodlo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky HERNÍ A WORKOUTOVÉ PRVKY HAVLÍČKOVA BOROVÁ nabídku společnosti Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795,
se sídlem Drásov 583, 664 24 Drásov, z důvodu, že nabídka
tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným
uchazečem, cena díla je 1.921.860,40 korun bez DPH. 13-0-0
Starosta sdělil, že dnes (12. 8. 2021) proběhlo hodnocení
elektronicky podaných nabídek. Výběrová komise posuzovala pouze jednu řádně podanou nabídku od společnosti Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795, s cenou 1.921.860,
40 korun bez DHP. Dotaci městys získal ve výši 2 miliony korun a hřiště by mělo být hotové do 25. listopadu 2021. Podloží z projektu bylo vyjmuto, připraví ho městys.
ZM schválilo uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo
č. 06014/2019 se zhotovitelem Společnost Havlíčkova Borová splašková kanalizace a ČOV na akci HAVLÍČKOVA BOROVÁ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 2.115.565,43 korun bez DPH.
Starosta informoval o probíhajících uzávěrách komunikací po
obci. Postěžoval si na nekázeň některých občanů, kteří vjíždějí na uzavřené části komunikací a na nově vyasfaltované
úseky. Dále starosta upozornil, že městysi a firmě Dvořáková stavební firma s.r.o. byly odcizeny některé dopravní značky.
Mluvilo se o ul. Dlážděná – pracuje se tam na nové splaškové kanalizaci, novém vodovodu, ukládají se nové obrubníky
a předlažďuje se chodník, stavební práce probíhají také v ul.
Horecká, Horní obec a dalších. Diskutovalo se o tom, jak se
bude řešit problém s dešťovou vodou odtékající do kanalizace, která poté zahlcuje novou ČOV. Starosta uvedl, že již byli
někteří občané upozorněni a u některých již došlo k nápravě. Někteří bohužel nemají vůli tento problém řešit. Starosta
uvedl, že ti, kteří nebudou mít zájem se připojit k ČOV, si budou muset zřídit bezodtokové jímky.
ZM schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: S22043-0066 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ
48035599, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, jehož předmětem
je navýšení ceny díla týkající se opravy místních komunikací
v obci o 1.175.831 korun bez DPH. 13-0-0
Opravu místních komunikací provádí společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. V ul. Kopaninská, Luční a Zelenýho dojde
ke zrušení několika kanalizačních vpustí, jiné se budou budovat nově. Uzavřením dodatku však dojde k porušení podmínek návrhu úvěrové smlouvy, která se bude následně schvalovat na dalším jednání. V návrhu smlouvy je, že cena díla
nepřekročí 11 milionů. Starosta zajistí změnu návrhu smlou-
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vy. Úrok úvěrové smlouvy má být 1,85 % a výše inflace se
předpokládá min. 4 %, půjčka se jeví jako výhodná.
ZM schválilo pojmenování (Polní 10 RD) na ulici Nad Skalou.
10-1 (Halama)-2 (Šmíd, Tonar)
ZM Havlíčkova Borová schválilo pojmenování ulice vedoucí
k nové ČOV na ulici K Ovčínu. 13-0-0
Ing. Šmíd Karel jako zástupce stavební komise informoval
přítomné o návrhu, jak pojmenovat obě nejnovější lokality.
Komise jednala v součinnosti s Radou městyse a navrhla, aby
lokalita RD v blízkosti vodárny byla celá přejmenována z ulice
Polní na ulici U Vodárny. Než k přejmenování této části ulice
dojde, chce starosta osobně informovat občany, kterých se
tato změna dotkne. Zaměstnankyně městyse by občanům
mohly sdělit, které instituce bude nutné následně o změně
názvu ulice informovat a jaké povinnosti z tohoto možného
přejmenování pro ně budou plynout. Nejnovější lokalitu ul.
Polní 10 RD komise navrhuje pojmenovat opět kompletně
celou, ovšem od domu Ing. Karla Šmída po dům Ing. Karla
Tonara by nadále zůstal název ul. Polní. Poté proběhla diskuze ke konkrétnímu názvu ulice v lokalitě, ve které aktuálně
probíhá výstavba 10 RD.
ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2021. Týká se navýšení výdajů na akci Obnova vodovodu v ul. Rybízovna. S těmito
výdaji nebylo počítáno v rozpočtu, jde o částku 806.000 korun s DPH. Nejde o žádné vícepráce, ale o to, že v době tvorby rozpočtu nebyla akce v ul. Rybízovna plánována. 13-0-0
ZM schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ID O030130025 mezi Krajem Vysočina a Městysem
Havlíčkova Borová za účelem poskytnutí dotace na pořízení
hasičského dopravního automobilu. 13-0-0
ZM schválilo kupní smlouvu KS 21/8/1 s Martinem L., parcel-
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ní číslo 4008 v k. ú. Havlíčkova Borová, s kupní cenou 6.200
korun a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jde o pozemek
o výměře 31 m2 nacházející se lokalitě Na Výsluní. 13-0-0
ZM schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
27. 4. 2021 se zhotovitelem SP Mont s.r.o., IČ 06379273,
U Vodárny 368, 582 23 Havlíčkova Borová na akci Obnova
vodovodu v ulici Rybízovna, jehož předmětem je prodloužení
termínu předání díla do 15. 9. 2021. 13-0-0
Starosta otevřel diskuzi k dětskému hřišti a navrhnul, zda
herní prvky, které byly odstraněny ze stávajícího hřiště
u sokolovny, nebudou poskytnuty zdarma místnímu spolku,
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a to za účelem zřízení neveřejného dětského hřiště. Někteří
zastupitelé se však postavili proti, aby hřiště bylo využíváno
pouze dětmi, jejichž rodiče by byli členové spolku.
Místostarosta nechce, aby na takto nově vzniklém dětském
hřišti obecní zaměstnanci udržovali zeleň a dále městys poskytoval finanční prostředky a dotace na jeho provoz. Je nutné, aby se při převzetí herních prvků a zřízení dětského hřiště
členové spolku starali o hřiště sami, je nutné počítat s jeho
oplocením, sekáním hřiště a udržováním zeleně. Zastupitelé
se poté shodli, že do konce srpna se mohou případní zájemci o zřízení spolku za těchto podmínek přihlásit, jinak budou
herní prvky od 1. září nabídnuty k odprodeji.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 19. 8. 2021

Omluveni Ing. Martin Benc, David Burian, Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Josef Nevole, Ing. Karel Šmíd, Milan Štefáček, Zdeněk Štěpán

ZM schválilo ověřovatele zápisu. 8-0-0
ZM schválilo usnesení z minulého jednání. 8-0-0
ZM rozhodlo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné
zakázky „Zajištění bezbariérovosti a modernizaci učebny
v ZŠ Havlíčkova Borová – dodávky“ nabídku Pavla Bureše,
IČ 72959657, se sídlem Chelčického 1005, 580 01 Havlíčkův
Brod z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla nejnižší. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Havlíčkova
Borová a vybraným uchazečem, cena díla je 810.347 korun
bez DPH. 8-0-0
ZM rozhodlo vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné za-

kázky „Zajištění bezbariérovosti a modernizaci učebny v ZŠ
Havlíčkova Borová – stavební práce“ nabídku Tomáše Vytlačila, IČ 07358776, se sídlem Polní 350, 582 23 Havlíčkova Borová, z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící
komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Havlíčkova
Borová a vybraným uchazečem, cena díla je 248.900 korun
bez DPH. 8-0-0
ZM schválilo Změnový list č. 1 na akci NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021 se společností PWB stavby s.r.o., IČ 01434837, Ocelkova 643/20, 198 00
Praha 9 - Černý Most. Jde o zvýšení třídy betonu na základě
posudku vydaného geologem. 8-0-0.
Příští jednání zastupitelstva je plánováno na 9. 9. 2021

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 22. 7. 2021

Omluven Ing. Karel Tonar

RM schválila uzavřít Smlouvu o dílo č. S2115972 se společností SVĚT OKEN s.r.o., IČ 25831925, Jasenická 1254, 755
01 Vsetín. Dohodnutá cena díla činí 320.825 korun bez DPH
a okna budou použita v části sokolovny, kde se nachází ubytovna. 4-0-0
RM schvaluje žádost společnosti PWB stavby s.r.o., IČ
01434837, Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9, o povolení
zvláštního užívání silnice k provádění stavebních prací. Týká
se novostavby mateřské školy. 4-0-0
RM schvaluje žádost společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., IČ

25323601, Tyršova 405, 588 13 Polná a vydává souhlas s akcí
STAVEBNÍ ÚPRAVY – ENERGETICKÁ MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU Drahotín 345 v Havlíčkově Borové, a to dle předložené projektové dokumentace (zodpovědný projektant Bc.
Michal Vodák). 4-0-0
RM bere na vědomí oznámení odboru dopravy Městského
úřadu v Havlíčkově Brodě (č. j. MHB_DOP/6731/2021/PV)
o zahájení řízení ve věci povolení úplné uzavírky provozu na
části silnice č. III/35010 v km 0,350 - 0,370 v obci Peršíkov
v délce 20 metrů, do 22. října. Důvodem je oprava mostu
č. 35010-1, který se nachází na začátku obce Peršíkov. Žadatelem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 28. 7. 2021

Omluven Zdeněk Štěpán
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021. 4-0-0
RM uděluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole
a Mateřské škole Havlíčkova Borová, IČO 70985669, Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová, pro školní rok 2021/2022

podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí,
žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle
§ 161 - § 162. 4-0-0

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 11. 8. 2021

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021. 5-0-0
RM schvaluje žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava, o pokácení dřevin rostoucích mimo les, č. j.
1388/2021/MSHB. 5-0-0
RM bere na vědomí sdělení odboru životního prostředí
Městského úřadu v Havlíčkově Brodě o nabytí právní moci
rozhodnutí o povolení změny stavby vodního díla před dokončením pro akci „Havlíčkova Borová – splašková kanalizace
a ČOV“ (prodloužení termínu dokončení stavby), č. j. MHB_

OZP/1692/2021/Os.
RM bere na vědomí sdělení stavebního úřadu Městského
úřadu v Havlíčkově Brodě o nabytí právní moci rozhodnutí
zamítnutí kolaudačního rozhodnutí stavby „Havlíčkova Borová, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD ul. Polní
SO 01 – Komunikace, Havlíčkova Borová, Polní“, č. j. MHB_
ST/1190/2020/Ha-5.
RM bere na vědomí výpověď z pronájmu obecního pozemku,
kterou podal Jan F. z Havlíčkova Brodu.

(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)
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KNIHA JE POKŘTĚNA, VÝSTAVA OTEVŘENA,
HAVLÍČKŮV ROK PŘESTO NEKONČÍ

Oslavy 200 let od narození Karla
Havlíčka si nenechali ujít ani předseda
senátu Miloš Vystrčil a bývalý předseda
senátu Petr Pithart.

i senátorem, Borovou dobře zná
a Havlíček je jeho srdeční záležitost…
A protože jsme věděli, že vás přijde
spousta, bylo nutné zastavit i dopravu.
Kladení věnců, hymna, vypuštění
holubů i následný proslov hejtmana
Kraje Vysočina Vítězslava Schreka
uzavřel první blok, abychom se vzápětí
sešli kvůli křtu nové knihy: Borovský
Havle, jsme slepí nástrojové času (i po
200 letech)?
Když jsme před dvěma lety začali
kreslit obrysy akcí, kterými bychom
připomněli výročí Karla Havlíčka,
netušili jsme, co obnáší říct: uděláme
knihu. Ale teprve, když se začala rodit,
poznali jsme, jak velké sousto jsme si
ukousli. Vybrat a oslovit řadu osobností,
být s nimi rok ve spojení, ladit vše
kolem knihy do nejmenších detailů
bylo náročné především časově, ale na
druhou stranu dopisovat si s Petrem
Pithartem, Markétou Hejkalovou,
Martinem
Gromanem,
Milanem
Pilařem a dalšími přispěvateli, bylo
nesmírně příjemné a obohacující.
Většina z těch, kteří do knihy svůj text
poslali, ji také přijelo slavnostně pokřtít.
Za kmotry jsme si symbolicky přáli Petra
Pitharta a Miloše Vystrčila, kteří také
do knihy psali. Proč symbolicky? Před
15 lety se oba zúčastnili Havlíčkovských
oslav u nás v Borové – ovšem tehdy byl
Petr Pithart prvním místopředsedou
senátu a Miloš Vystrčil hejtmanem
Kraje Vysočina.

Že se u nás oběma líbí, není pochyb.
Miloš Vystrčil totiž stihl i vernisáž nové
výstavy v muzeu. A v mezičasech se
procházel mezi lidmi, povídal si s nimi
a sám si došel pro malé pivko do stánku.
Působil uvolněně i díky tomu, že se
tu potkal s řadou přátel, třeba Janou
Fischerovou a dalšími.
Večerní zábava pak měla uzavřít
náročný den jak pro hosty, tak pro
pořadatele, kdy jsme konečně mohli
posedět všichni, zatančit si, a i na tento
bod programu někteří vzácní hosté
počkali – v čele s bývalým konzulem
v Chicagu Janem Kubištou, který nyní
působí na konzulátě v Berlíně.
V neděli pak posvícení začalo
slavnostní mší svatou na náměstí,
kterou celebroval otec Daniel Kolář.
Odpoledne pokračoval jarmark, který
měl v sobotu velký úspěch. A aby si
rodiče po náročných oslavách trochu
odpočinuli, vymysleli jsme program
pro děti, který začal ukázkou výcviku
psů pod vedením Karla Rališe. Pak
mohly děti projít stanoviště, plnit úkoly
a dostat odměnu. Stovka dárkových
tašek se rozutekla během hodiny a snad
byli spokojení děti i rodiče. Vylidňovat
se začalo náměstí kolem 16. hodiny
a víkend plný oslav se definitivně
proměnil v minulost. Děkuji všem, kdo
dorazili, kdo nám pomáhali radou,
a hlavně velký dík těm, kdo přiložili ruku
k dílu.

Třídenní
připomínka
výročí
zaplnila první zářijový víkend, kdy se
v Havlíčkově Borové tradičně slaví
posvícení. Propojit tak oslavy, sraz
rodáků, sousedské posezení, hudbu,
vyžití pro děti – byl plán, jak po
měsících odloučení, pro někoho možná
až samoty a lockdownů propojit na
borovském náměstí co nejvíce lidí.
A že se lidé chtěli sejít, chtěli si povídat,
chtěli potkávat staré známé, bylo po tři
dny cítit každou minutu. Jenže oni to
cítili i pozvaní hosté a nikdo z nich od
nás proto domů nespěchal.
Páteční
promítání
filmů
a sousedské posezení s hudbou měly
být akce „na rozjezd“, abychom vpluli
do slavnostního víkendu pozvolna
a zavzpomínali nejen na minulé ročníky
oslav. Byla to příležitost vidět ve filmech
tváře těch, kteří už tu nejsou, místa
v obci, která se po letech proměnila,
a pokud se ve filmech někdo poznal,
byl v nich výrazně mladší než dnes.
Padesátka příchozích to ocenila a kdo ví,
možná využijeme dlouhé zimní večery
k dalšímu promítání a vzpomínání.
Sobotní program měl být hlavní částí
oslav a snaha byla, aby byl dostatečně
atraktivní, gradoval křtem a byl důstojně
uzavřen vernisáží v muzeu. Prostě aby
Hana Tonarová
si na své přišli všichni bez ohledu na věk
a zájmy. A ještě aby bylo dost
času mezi programem posedět,
popovídat, pojíst i popít. Ale
přiznejme si to otevřeně:
sebepropracovanější program
by nám totálně zhatil déšť
a zima, která nás otravovala
ještě pár dní před oslavami,
kdy teplota klesla ve dne i pod
14 °C. Jenže Havlíček nám to
zřejmě v Nebeské komisi zařídil
(viz Cimrmanovo České nebe)
a dopřál nám slunečno a
teploty kolem 24 °C. Díky Karle!
Průvody mají v Borové
tradici, a tak jsme nemohli začít
jinak než srazem u rodného
domku Karla Havlíčka, odkud
jsme se po scénce ochotníků
z JenTaku vydali s pochodovou
hudbou na náměstí k soše.
Nechyběly nádherné prapory,
členové jednotlivých spolků
v uniformách či dresech
i občané a hosté. A průvodu
se ve svých 80 letech zúčastnil
dokonce bývalý předseda
senátu Petr Pithart, který byl Kmotry publikace s texty o Havlíčkovi jsou bývalý a současný předseda senátu Petr Pitrart a Miloš Vystrčil.
v minulosti za Havlíčkobrodsko Oba do ní také přispěli svou statí. Foto: Linda Burianová
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Za 160 let, kdy v Havlíčkově Borové
opakovaně připomínáme různá výročí
Karla Havlíčka Borovského, tu prošla
velká spousta osobností, vzniklo
mnoho článků a projektů, a to nejen
u nás či v Havlíčkově Brodě, ale i v rámci
celé republiky, případně v zahraničí.
Letošní rok jsme věnovali tomu,
abychom Havlíčka připomínali coby
rodáka, politika, buditele, spisovatele,
jehož názory a myšlenky jsou natolik
nadčasové, až z toho občas mrazí.
Jak se k oslavám přistupovalo dřív,
znázorňuje výstava, která bude v muzeu
v rodném domě KHB k vidění do konce
roku. Mapuje oslavy od roku 1862, kdy
došlo k odhalení pamětní desky KHB ve
štítu rodného domu. Účast na těchto
oslavách udává až dvacet tisíc lidí! Za
zmínku zajisté stojí oslavy z roku 1906,
kdy u nás promluvil asi nejvýznamnější
host a řečník – profesor Tomáš Garrigue
Masaryk. Sté výročí narození KHB, tedy
v roce 1921, prameny zmiňují účast až
30 tisíc osob.
Dle kroniky zakoupila za 193 tisíc
korun v roce 1931 rodný dům od
obchodníka Bukovského Občanská
záložna v Praze – Vršovicích a věnovala
ho Havlíčkovu novinářskému fondu
za podmínky, že zde bude zřízeno
Havlíčkovo muzeum. Rodný dům
následně prošel rekonstrukcí. Slavnostní
otevření a „odevzdání Havlíčkova
musea veřejnosti“ se odehrálo 15.
srpna 1931 za přítomnosti tehdejšího
předsedy senátu Dr. Františka Soukupa.
Při oslavách v roce 1946 zde řečnil
tehdejší prezident republiky Edvard
Beneš, přijel se svojí chotí Hanou
a další honorací, mj. Janem Masarykem.
Prezidentovi Benešovi zde bylo uděleno
čestné občanství a podepsal se do
kroniky obce. V kronice se můžete
dočíst přesného přepisu jeho proslovu.
Dle vzpomínek místních pamětníků
byl den oslav deštivý, což se neblaze
podepsalo na vizáži paní prezidentové,
které déšť poškodil pečlivý účes

a rozpuštěná barva jí stékala po
tvářích. Místní občané přispěchali
panu prezidentovi i jeho choti pomoci
a rychle zapůjčili deštník.

Návštěva prezidenta republiky Edvarda
Beneše a jeho ženy. Foto: archiv obce

ZÁŘÍ 2021

okupace dopsána, a proto se podpis
ocitl uprostřed vyprávění událostí roku
1945.
V roce 1956, kdy si lidé připomínali
100 let od úmrtí Karla Havlíčka, došlo
k opravám v rodném domku, který byl
v zanedbaném stavu. Od této doby
byla expozice – čtyři prostě, ale vkusně
upravené místnosti - zpřístupněna
veřejnosti. Vzpomínkové slavnosti byly
zakončeny veselicí u kostelíčka.
Stopadesáté oslavy v roce
1971 byly spojeny se setkáním rodáků.
Na školní budově byla mimo jiné při
této příležitosti odhalena pamětní
deska novináře a borovského rodáka
Filipa Dobrovolného. Po těchto
oslavách byl roku 1978 Havlíčkův rodný
dům jako vůbec první památka v okrese
Havlíčkův Brod zařazen mezi národní
kulturní památky.
Do tohoto článku jsme vybrala jen
pár zajímavostí z kroniky Havlíčkovy
Borové, Peršíkova a z útržků vzpomínek
místních rodáků. Jaké vzpomínky si
odneseme z dvousetletých oslav? To
se další generace jistě dočtou v kronice
při přípravě 250. či 300. výročí. Věříme,
že i v té době budou myšlenky Karla
Havlíčka Borovského stále nutit lidi
k zamyšlení a sebereflexi.

Po proslovech zamířili vzácní
hosté špalírem k rodnému domku,
kde paní prezidentová odešla stranou
a požádala místní ženy o zapůjčení
galoší. Následně se celá delegace
přemístila do hostince „U bílého koně“,
v lokále bylo prostřeno pro novináře
a funkcionáře, zatímco prezidentský
pár a ministři měli prostřeno
v
soukromí
„malého
pokojíku“.
Poklidného
oběda si u nás bohužel pan
prezident neužil. Kronika
zmiňuje, že sotva vložil
sousto do úst, byl u dveří
dlouhý špalír hostů s dary.
Za zmínku také stojí, že
podpis prezidenta Beneše
v kronice je uveden
uprostřed
roku
1945,
přestože se jeho návštěva
datuje až na 6. července
1946. Pan prezident se totiž
podepsal na první volnou
stránku. Jenže kronika v té
době nebyla ještě z dob Oslavy v roce 1971. Foto: archiv obce

Jana Pavlasová

Nová výstava mapuje předchozí oslavy
Zbrusu novou výstavu věnující se
historii oslav Karla Havlíčka Borovského
zahájila vernisáž v sobotu 4. září.
Mapuje všechny významné nebo nějak
zajímavé Havlíčkovské oslavy v obci,
a to od roku 1862 do současnosti.
Úvodní slovo pronesl ředitel brodského
muzea Michal Kamp.
Výstavu jsem koncipoval pod garancí
Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde
pracuji jako historik. V expozici, která
bude přístupná po zbytek roku 2021
(a poté bude znovu přístupná expozice
o letci Stránském), jsem věnoval
jednotlivým etapám slavení Havlíčka
v jeho rodišti či různým zajímavostem

z konkrétních oslav. Zajímavým je
z mého pohledu například kontrast,
jak se slavil Havlíček před rokem 1946
a po něm. A chybět nemůže ani zmínka
o slavnostech v 90. letech 20. století.
Výstava obsahuje řadu tištěných
i hmotných exponátů - letáky, noviny,
fotografie, odznáčky, kroniky.
Tomuto všemu jsem se věnoval
i v přednášce, která následovala
po vernisáži v seknici Havlíčkovy
expozice. Více se na toto téma dozvíte
pak příští rok v odborném sborníku
Havlíčkobrodsko, který pravidelně
vydává brodské Muzeum Vysočiny.
Ondřej Neubauer, autor výstavy

Příprava výstavy. Foto: Klára Vencová
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HAVLÍČKOVU MLÁDEŽ TENTOKRÁT DOPROVODIL HISTORIK
PROKOP TOMEK Z VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

PŘINESL ŘADU ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ, KTERÝMI STÁTNÍ BEZPEČNOST MAPOVALA ČINNOST HNUTÍ
Už podruhé jsme začátkem srpna
zopakovali pochod Havlíčkovy mládeže
jako vzpomínku na pochod z roku 1989.
Tehdy šlo o iniciativu mladého sdružení
z Havlíčkova Brodu a okolí, která si do
názvu vetkla Havlíčka, a která měla být
neorganizovanou a nekontrolovanou
protiváhou tehdejšího režimního SSM
– Svazu socialistické mládeže. I letos
vyšli pochodníci od Havlíčkova domu
v H. Brodě a zamířili přes vesničky, louky
a lesy do rodného domu KHB k nám do
Borové. Tady na ně čekalo občerstvení
v muzeu od redakční rady a pak beseda
s historikem Prokopem Tomkem v hospodě U Havlíčků.
Příchozích dorazilo více než třicet,
oproti loňsku méně původních účastníků a více mladých, což je výborné
a možná se tím nastartuje tradice pochodů novodobé Havlíčkovy mládeže
i do budoucna.

Původní průvodkyně z muzea

V muzeu na ně čekala bývalá průvodkyně Eva Zvolánková, která Havlíčkovu
mládež v červenci roku 1989 prováděla expozicí. V návštěvní knize jsme dokonce nalezli zápis z jejich návštěvy a
pro mnohé původní pochodníky bylo
zajímavé vidět svůj podpis po více než
30 letech. Celkem jich tehdy dorazilo
98, ne všichni se na prohlídku dostali.
Průvodkyně mimo jiné zavzpomínala, že několik dní před návštěvou Havlíčkovy mládeže v roce 1989, aniž by to
tušila, přišli do muzeu příslušníci tajné
policie. „Já ve své upřímností a opravdovosti jsem ty estébaky ještě provedla
expozicí a požádala je o zápis do návštěvní knihy. No, moc se na to netvářili,“ vzpomínala Eva Zvolánková a jejich
podpisy jsme nalezli jen jako nečitelné
škrábanice.
„Pochod byl tehdy sledován podle
výpovědi pamětníků pozemně i ze
vzduchu helikoptérou a vedl ho František Štibor, krycím jménem Herec, tajný
spolupracovník, který měl instrukce
a záměrně vedl pochod tak, aby se některým místům vyhýbal,“ vysvětlil Rostislav Šíma, spoluorganizátor současných pochodů do Borové, který zároveň
pracuje pro projekt Paměť národa.

Ačkoli měla přednáška formu volného
povídání, pro větší přehlednost ji nabízíme ve formě otázek a odpovědí historika Prokopa Tomka a účastníka původního pochodu Pavla Šimona.

Jak se díváte na založení
Havlíčkovy mládeže?

Tomek: Byla to ojedinělá záležitost.
Většina občanských iniciativ, které tu
vznikaly v letech 88 a 89, byly soustředěny na Prahu a do velkých měst. Že by
vznikla v okresním městě organizace,
a ještě se snažila o svou registraci, to tu
nemělo obdoby.
Nechci pochlebovat, ale zaštítit se jménem Karla Havlíčka, bylo geniální. Byla
to osobnost, kterou režim respektoval,
svým způsobem se k ní i hlásil, a tudíž
bylo to zaštítění neprůstřelné. Havlíček
byl na svou dobu mimořádný člověk,
moderní bojovník za svobodu, politik
a vizionář.

Jak vůbec fungovala Státní bezpečnost v okresním městě?

Tomek: Co se týká Státní bezpečnosti,
je problém v tom, že brodští příslušníci byli velmi aktivní a zničili v podstatě všechno z konce 80. let. Prakticky
v každém okrese bylo zřízeno oddělení
Státní bezpečnosti čítající asi 10 příslušníků StB, kteří ovšem nedisponovali
technikou a dalšími možnostmi jako
krajské oddělení a centrála. Ale těch
10 lidí se zabývalo vnitřním nepřítelem,
takže církvemi, bývalými politiky, undergroundem, ekologickými aktivitami
a mírovými hnutími. Dále se zaměřovali
na zahraničí a třetí oblastí byla ekonomika.

Dozvíme se tedy v archivech něco
na Havlíčkovu mládež?

Tomek: Péče o Havlíčkovu mládež se
projevila založením spisu prověřované osoby 8. 3. 1989 na osobu Petra
Hrabalíka, krycí jméno Hraboš, Petra
Novotného, krycí jméno Žvatla a Pavla
Šimona, krycí jméno Havlíček. V registru svazků víme o třech svazcích, ale
všechny byly zničeny. Každopádně toho
v nich nemohlo moc být, je to příliš
krátká doba. Zajímavá jsou ta krycí jména Hraboš a Žvatla, protože pod nimi
byli pánové běžně známí. Většinou byla
krycí jména opravdu krycí, tady ne. Na
Havlíčkovu mládež jako takovou vlastní
svazek založen nebyl.
V celostátních svodkách Státní bezpečnosti najdeme za první čtvrtletí roku
89 programové prohlášení Havlíčkovy
mládeže, a tyhle svodky šly na ministerstvo vnitra. Zajímavé jsou denní zprávy
Státní bezpečnosti Hradec Králové, jsou
to v podstatě dálnopisné zprávy, které
šly na hlavní správu kontrarozvědky StB.
Máme třeba info z června 89, že v lednu (proč tak dlouhá prodleva, nevíme)
byla dodána na odbor kultury města
Havlíčkův Brod žádost o legalizaci organizace Havlíčkovy mládeže podepsané
Pavlem Šimonem a Petrem Novotným.

Havlíčkova mládež se snažila legalizovat?

Tomek: Máme tady zprávu z března 89,
že v únoru 89 došlo k jednání vedoucího odboru kultury OMN se zástupci
iniciativy NMS (oni Havlíčkovu mládež
přisuzovali Nezávislému mírovému
sdružení) Petrem Hrabalíkem, Pavlem
Šimonem a Petrem Novotným.

Řada dokumentů z archivů

Z Havlíčkova Brodu do Borové šel tentokrát s pochodníky i historik PhDr.
Prokop Tomek, PhD. z Vojenského historického ústavu v Praze. V hostinci
U Havlíčků nechal kolovat řadu zajímavých dokumentů, v níž byla mapována
činnost Havlíčkovy mládeže, ale které
se dotýkaly i přímo pochodu z prázdnin
roku 1989.
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Do muzea dorazilo přes třicet utrmácených poutníků, kteří ušli kolem 24 kilometrů. Foto: Jana
Pavlasová

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Šimon: Začali jsme se profilovat jako
organizace někdy v roce 1988, vlastně
v okamžiku, kdy jsme začali chodit na
brigády. Často pak docházelo ke komickým situacím, kdy jsme šli hrabat listí
do parku a najednou se objevili policajti s tím, co tam jako děláme, a my,
že hrabeme listí. A oni nám říkali, že
nemůžeme, že to nejde si jen tak přijít
a hrabat listí. A zakázali nám hrabat listí.
Tak jsme šli čistit potok od zimního stadionu k parku, a zase se objevili a zase
nám řekli, že nemůžeme čistit potok.
A vrcholem našich pracovních aktivit
bylo, že jsme chodili na akci Z stavět
zimní stadion, který se budoval spoustu let. My tam přišli, ten člověk tam byl
úplně nadšený, protože tam nikdo nechodil a najednou mu přišlo dvacet lidí
pomoci dobrovolně. Přišli jsme potřetí
a on, že tu byli policajti a že zakázali, že
tam nesmíme chodit na brigády.

zjištěno, že mezi přívrženci Havlíčkovy
mládeže probíhá příprava pochodu do
Havlíčkovy Borové, jaká je plánovaná
trasa a dokonce jmenovitě uvedeni pracovníci tiskáren Havlíčkův Brod Čížek
a Rauer, kteří vytiskli neurčité množství pozvánek. Z 31. 7. pak informace,
že 103 osob odešlo od domu K. Havlíčka z náměstí ČSLA v Havlíčkově Brodě
po plánované trase pochodu. Pod obcí
Stříbrné Hory se zdržely, v přestávce
vystoupil blíže neidentifikovaný muž
z Prahy ve věku asi 35 let, který přítomné informoval o současném dění
v Praze, zejména o pamfletu Několik
vět. Do Havlíčkovy Borové došli účastníci rozptýleně mezi 15. a 16. hodinou,
kde navštívili památník KHB a v 17 hodin navštívili místní restauraci, kde byly
čteny některé Havlíčkovy epigramy
a provedeno seznámení s hlavními cíli
Havlíčkovy mládeže...

Jak to vyprávíte, tak to vypadá Co se dělo po pochodu?
Šimon: Sranda to byla do okamžiku,
jako dobrá sranda…
Šimon: Byla v tom tehdy taková mladická naivnost. Tehdy jsme to brali jako
srandu a trochu to podcenili. Netušili
jsme, že už v tu chvíli jsou mezi námi
lidi, kteří na nás donášeli a ani náhodou jsem netušil, že to byl Franta Štibor
(v dokumentech StB figuroval jako pramen 1), můj kamarád z kapely. I proto jsem rád, že se loni a letos pochod
uskutečnil, loni jsem si zpětně uvědomil, když nám tu povídala paní z národního výboru, jak moc byl do toho Franta
Štibor zapojený (měl zřejmě dokonce
vysílačku), že to mohlo dost špatně dopadnout.
Po těch desítkách let mě až zamrazilo,
co by se stalo, kdyby Listopad 89 nepřišel. Byli jsme už tehdy napojení na
Havla a lidi kolem něho, já byl zatčený
na demonstraci 28. října a celé se to začalo sunout k vážným záležitostem. Lidi
Havlíčkovu mládež opouštěli, zjistili, že
jim to za ty průsery nestojí. Až zpětně jsem se dozvěděl, že nás sledovali
doma na Ledečské z protějšího baráku,
že vyzvídali na sousedech, že o nás do
práce chodily oběžníky. Ale zase na druhou stranu, když jsem se dozvěděl, že
mám krycí jméno Havlíček, byl jsem na
to pyšný.

Rostislav Šíma: Jednu poznámku
k tomu: Jak část lidí Havlíčkovy mládeže vycházela z undergroundu, stávalo
se, že jste byli občas nebezpeční sami
sobě. Podepisovaly se různé petice, ale
pak se s nimi někdo opil v Brodě na náměstí, usnul a policajti mu kabelu vzali i
s podpisovými archy.
Šimon: Ten underground takový prostě
byl. Dělali jsme blbosti, byli jsme mladí,
scházeli jsme se v hospodě.

Co věděli příslušníci StB
o připravovaném pochodu?

Tomek: /čte/ Dle zprávy z 21. 7. bylo

než šlo 30 lidí k výslechu. Představte si,
že pro vás do práce přijede Volha, tři
maníci vás vedou přes celou firmu na
výslech, a udělají to dvakrát do týdne.
A když přijdete druhý den do práce, jak
se ti kolegové tváří. Je fakt, že spoustu
věcí jsme si v těch svých třiadvaceti letech nepřipouštěli, ale uměly život znepříjemnit. Velkou pákou byl paragraf
příživnictví. Když chtěli, postarali se,
abyste přišli o práci a tři měsíce o žádnou nezavadili. Pak okamžitě nastoupil
prokurátor a paragraf příživnictví. Nebylo to tak, že kdo chtěl pracovat, mohl,
oni to měli pevně v rukách. Nedivím se,
že spousta lidí si řekla, že jim to za to
nestojí, a ještě před revolucí vycouvala.

Pane Tomku, co říct na závěr?

Degenerace režimu se ukázala v Listopadu 89, kdy se všechno rozpadlo dřív,
než se očekávalo. U Havlíčkovy mládeže mohlo dojít, pokud by režim fungoval déle, pro její členy k nepříjemným
následkům, ale na druhou stranu bylo
velmi těžké chytit mládež při něčem,
co bylo nelegální a podvratné. Jenže
režimu stačilo, aby bylo něco svobodné
a nekontrolované, a to ze zásady nemohlo mít šanci.
Každopádně roky 88 a 89 už byly častější demonstrace, uvolnění, média
už se lišila od toho, co psala deset let
před tím, byl cítit vliv Gorbačova, rádio
Svobodná Evropa přestalo být v roce
1988 rušeno…
A ještě poznámka: Pokud by režim nebyl tak zdegenerovaný, měl v podstatě
ideální podmínky pro život. Nebyla válka, žádná světová krize, z žádné strany
nepřicházelo ohrožení. Říkalo se, že
největším nepřítelem budování socialismu je jaro, léto, podzim, zima a imperialisti. A režim se položil i přesto, že
ho nikdo neohrožoval…
Hana Tonarová

ZÁŘÍ 2021

(poznámka: Možná si říkáte, proč tohle
do Borovský listů vůbec dáváme, že se
nás to vlastně ani netýká. Z mého pohledu je to připomínka historické události, která byla v měřítku okresu poměrně významná a sdružovala lidi, kteří
se nebáli vyslovit jiný názor. A díky nim
šla naší obcí historie, aniž by o tom její
tehdejší obyvatelé vůbec věděli. Ale to
se tak s historií často stává, že si ji uvědomíme až po mnoha letech zpětně.
Každopádně Havlíčkova mládež k historii naší obce patří a jejím zveřejněním se
snažíme dosáhnout toho, že se na ni ani
v příštích dekádách nezapomene.)

CURRICULUM VITAE

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. (historik a spisovatel) se narodil v Havlíčkově Brodě do
rodiny profesora
gymnázia v Chotěboři. Se čtyřmi sourozenci
žil až do svých
20 let v Chotěboři. Kvůli svému
perzekuovanému otci dětství
úplně
jednoduché
neměl.
Prokop Tomek.
V roce 1983 abFoto: VHU
solvoval Střední
odborné učiliště strojírenské v Chotěboři, obor obráběč kovů, po vyučení pracoval v Chotěbořských strojírnách a až do roku 1996 pracoval
v dělnických profesích.
Dálkově vystudoval gymnázium
v Praze Karlíně, historii v magisterském studiu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy absolvoval v roce
2006. Ještě jako nevystudovaný
nastoupil do Úřadu dokumentace
a vyšetřování zločinů komunismu,
kde pracoval u konkrétních případů v letech 1996 - 2007. Od srpna
1989 byl signatářem Charty 77 a od
roku 1991 dodnes je členem Amnesty International.
V současné době je historikem
ve Vojenském historickém ústavu
v Praze. V roce 2012 obhájil disertační práci na téma Československá
redakce Rádia Svobodná Evropa.
Pracuje i jako místopředseda v Etické
komisi České republiky pro ocenění
účastníků odboje a odporu proti
komunismu. Aktivně vystupuje na
historických vědeckých konferencích
s poválečným zaměřením. V minulosti vyučoval externě na Univerzitě
Pardubice a v současnosti na vysoké škole CEVRO v Praze. Je autorem
a spoluautorem výstav, samostatných publikací a článků ve sbornících
a odborných časopisech.
Zdroj: www.osobnostiregionu.cz
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna

1
22
2021/2022
...SNAD UŽ ZASE TRADIČNÍ ZAČÁTEK

jak jsme byli zvyklí, i když se spoustou omezení. Na začátku nového školního roku
si přeji, abychom všichni byli zdraví a postupně se zase vraceli do normálu.
Na letošní školní rok nám zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků v základní škole
a následovalo obdobné opatření jako v předcházejících letech – od 1. 9. 2021
spojení třetího a pátého postupného ročníku (třídy s nejmenšími počty žáků).
V základní škole se bude vyučovat v osmi třídách devět postupných ročníků.
Aktuální počty dětí, žáků a zaměstnanců ve školním roce 2021/2022:

734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

ZMĚNA ZAČÁTKU VYUČOVÁNÍ
Již po dlouhá školní léta máme
zakořeněno, že vyučování v naší
škole začíná v 7.15 hodin. Od nového
školního roku 2021/2022 tomu však
bude jinak. Z důvodu změny dopravní
obslužnosti a posunu odjezdu
odpoledních autobusů do sousedních
obcí jsme v minulém školním roce
zkrátili přestávky, ale 5 minut opravdu
nestačilo na dostatečnou přípravu na
vyučování na další hodinu a nezajistilo
prostor pro splnění hygienických
potřeb. Naopak vyučování zakončené
po 5. vyučovací hodině již v 11.40 hodin
bylo důsledkem více než hodinového
čekání na autobus.
V novém školním roce bude
vyučování zahájeno v 7.30 hodin. Na
první zvonění v 7.10 hodin budou děti
přicházet do školy. Pro žáky navštěvující
školní družinu se nic nemění, ranní
provoz začíná v 6.15 hodin (totéž platí
pro děti MŠ). Dojíždějící žáci, kteří
nenavštěvují školní družinu, vcházejí
do budovy školy po příjezdu autobusů
a vyčkají do začátku vyučování ve svých
třídách. Po ukončení výuky je stanoven
rozpis stravování ve školní jídelně
tak, aby děti měly dostatečný časový
prostor na obědy a nemusely spěchat.
Na 2. stupni budou mít žáci 6. a 7.
ročníku odpolední vyučování dvakrát
týdně, žáci 8. a 9. ročníku třikrát týdně.
Hovoříme sice o odpolední výuce, ale
i ta končí ve 14.15 hodin.
Pevně doufáme, že nová změna
bude příjemným startem do nového
školního roku a uvidíme, jak ji využijeme
k dalším aktivitám. Přejeme našim
žákům i rodičům příjemný, pohodový
a veselý školní rok.
Pro dojíždějící žáky uvádíme
přehled odjezdů autobusů po skončení
vyučování:
Oudoleň: 12.55 hod., 13.02 hod., 14.28
hod., 14.55 hod., 16.12 hod., 16.55
hod.
Jitkov: 12.55 hod., 13.10 hod., 14.55
hod., 15.26 hod., 16.55 hod.
Blanka Zvolánková
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…..snad už zase tradiční začátek
Poslední dva školní roky byly hodně neobvyklé, prezenční výuka byla z větší části nahrazena
výukou distanční, běžné aktivity se konat nemohly nebo byly zakázané. Pouze konec
předcházejícího školního roku proběhl alespoň částečně klasicky tak, jak jsme byli zvyklí, i
když se spoustou omezení. Na začátku nového školního roku si přeji, abychom všichni byli
zdraví a postupně se zase vraceli do normálu.
ČÍSLO
ROČNÍK
ŠKOLNÍ ROK
Na letošní školní rok nám zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků v základní škole a
následovalo obdobné opatření jako v předcházejících letech – od 1. 9. 2021 spojení třetího a
pátého postupného ročníku (třídy s nejmenšími počty žáků). V základní škole se bude
vyučovat
v osmi
postupných
Poslední
dvatřídách
školnídevět
roky byly
hodněročníků.
neobvyklé, prezenční výuka byla z větší části
Aktuální počty
dětí, žáků
a zaměstnanců
ve školním
2021/2022:
nahrazena
výukou
distanční,
běžné aktivity
seroce
konat
nemohly nebo byly zakázané.
Pouze konec předcházejícího
školního
roku
proběhl
alespoň
částečně klasicky tak,
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

základní škola (provozní doba od 6. 55 do 16 hodin)
žáci prvního stupně ve čtyřech třídách
žáci druhého stupně ve čtyřech třídách
pedagogičtí pracovníci základní školy
ředitelka školy
účetní a statutární zástupkyně ředitelky
provozní zaměstnanci základní školy
školní družina (provozní doba od 6. 15 do 16 hodin)
žáci školní družiny (1., 2. ročníky)
žáci školní družiny (3., 4., 5. ročníky)
vychovatelky školní družiny
mateřská škola (provozní doba od 6. 15 do 16 hodin)
děti první třídy – pracoviště MŠ (Pivovarská 266)
děti druhé třídy – předškoláci – pracoviště ZŠ (Náměstí 97)
pedagogičtí pracovníci mateřské školy
asistent pedagoga
provozní zaměstnanci mateřské školy
školní jídelna (provozní doba od 7. 00 do 13. 15 hodin)
vedoucí školní jídelny
kuchařky školní jídelny

63
55
10
1
1
4
25
25
2
21
19
4
1
1
1
2

Nově začínající i pokračující projekty
 Šablony III. ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová – v pořadí třetí projekt zaměřený především
na žáky prvního i druhého stupně (doučování, kluby – vše jako volnočasové aktivity)
 Ovoce a mléko do škol
 Sběr baterií a drobných elektrozařízení

ROZVRH VYUČOVACÍ DOBY OD 1. 9. 2021
Začátek vyučování je stanoven na 7.30 hodin.

PRVNÍ zvonění v 7.10 hodin

ZVONĚNÍ

Vstup do budovy školy

DRUHÉ zvonění v 7.30 hodin
Začátek vyučování

VYUČOVACÍ HODINY
Vyučovací hodina

Časový rozsah

Přestávka po hodině

1.

7.30 – 8.15

10 minut

2.

8.25 – 9.10

20 minut

3.

9.30 – 10.15

10 minut

4.

10.25 – 11.10

10 minut

5.

11.20 – 12.05

5 minut

6.

12.10 – 12.55
Odpolední vyuč. od 12.35 hod.

7.

12.35 – 13.20

10 minut

8.

13.30 – 14.15

5 minut

9.

14.20 – 15.05
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
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POZDĚ, ALE PŘECE. BOROVSKÁ DESÍTKA PO PAUZE
NAPSALA SVŮJ DESÁTÝ ROČNÍK

Po roční pauze zaviněné covidovými
opatřeními se během poslední
červencové soboty běžci opět postavili
na start Borovské desítky. Spolu
s organizátory tak mohli oslavit jubilejní
desátý ročník běžeckého závodu, který
se bezesporu během let zařadil ve své
kategorii mezi opravdu kvalitní akce,
kterou vyhledávají sportovci ze všech
koutů České republiky. Celkovým
vítězem slavnostního ročníku se po
skvělém výkonu stal Jakub Exner, který
po dramatickém průběhu obhájil své
loňské prvenství.
I letos epidemiologická opatření
tradiční sportovní akci pro začínající
i zdatnější běžce, kterou už roky
spolupořádá
Městys
Havlíčkova
Borová, přece jen negativně ovlivnila.
Organizátoři byli například nuceni
vyškrtnout z itineráře dětské závody kromě kategorií do šesti let a diváci tak
mohli na trati sledovat jen ty opravdu
nejmenší začínající závodníky, kterým
se v cíli dostalo velkého aplausu.
Start u Milety
Oproti některým předchozím
ročníkům také na start hlavního
závodu, který se kvůli plynulosti běhu
nově konal na silnici u bývalé Milety,
dorazilo méně běžců a jejich celkový
počet se pohyboval okolo 250, což je
přece jen znatelný pokles. Pořadatelé
byli ale nakonec i tak spokojeni a diváci,
kterých se u trati objevilo několik
stovek, snad také.
„I přes nižší počet běžců se jednalo
o povedený ročník. Nejvíce nás mrzí,
že kvůli covidovým opatření nemohly
- kromě těch nejmenších - běžet
děti. Chci poděkovat všem, kdo se
závodem jakkoliv pomáhali, za večerní
hudební program Petru Macounovi
a Pavlu Protivnému a běžcům za až
neuvěřitelnou disciplinovanost (všichni
se prokázali očkování/prodělání/test)
a nebyl s tím žádný problém,“ uvedl
ředitel závodu Zbyněk Zelený.
Na krásné trati, která probíhá

půvabnou přírodou v okolí Havlíčkovy
Borové, se nakonec v poměrně
příjemném počasí konal vyrovnaný
souboj mezi hlavními favority závodu
a na vítězství si reálně myslila hned
trojice zkušených a nadupaných běžců.
Nejlepší formu nakonec prokázal
v dresu Swoboda Pteamu Jihlava loňský
vítěz Jakub Exner, který trať zdolal
za naprosto přesných 36 minut. Jen
o hubených osm vteřin za ním zaostal
domácí Jaroslav Blažek a jako třetí se s
dalším pětivteřinovým zpožděním vřítil
do cíle několikanásobný vítěz Borovské
desítky Leoš Pelouch, který startuje
v barvách SK Chotěboř.

Obdivuhodné výsledky
Ale pozoruhodné výsledky byly
k vidění i u jiných běžců a někteří
evidentně makali opravdu „na dřeň“. Za
zmínku určitě stojí například výsledek
Zdeňka Nováka z Jihlavy, který trať
zvládl zaběhnout pod hodinu. Na tom Doufejme, že příští ročník už proběhne
by nebylo nic tak zvláštního, kdyby bez jakýchkoliv komplikací a na startu
velezkušený borec nebyl ročník narození se nás opět sejde co nejvíc.
Jakub Janáček
1939. Klobouk
dolů! Ostatně
v
kategorii
mužů
nad
60 let byla celá
řada
skvělých
výsledků.
M e z i
„Borováky“
se pak kromě
Jardy Blažka na
stupně
vítězů
postavil stříbrný
Lukáš Kučera a
bronzový Michal
Fišer. Kategorii
„Borovaček“
ovládla Veronika
K u č e r o v á
před
Hankou
Lacinovou
a
Eliškou BOROVÁCI. Borovská desítka má už tradičně svoje zvláštní kategorie Borováci a Borovačky. Na stupně vítězů mezi muži se letos dostal Jaroslav
Hájkovou.
Blažek, Lukáš Kučera a Michal Fišer. Foto: Jakub Šimáček

POCHOD - MEZI DVĚMA SVĚTY

Milí občané, letos v září bychom
vás chtěli pozvat již na třetí ročník
dobročinného pochodu Mezi dvěma
světy. Přidáte se k nám, abyste rozhýbali
tělo v okolí Vélkého Dářka a zároveň
podpořili dobrou věc?
Jak můžete pomoci?
Naši sponzoři darují za každý ušlý
kilometr 10 Kč. Naším cílem je společně
zdolat 1 700 km a získat maximální
vypsanou odměnu 17 000 Kč. Výtěžek
z akce využijeme na zakoupení pomůcek

Kompletní
pořadí
nebo
fotogalerii samozřejmě najdete na
www.borovska10.cz
Velmi příjemné bylo i jubilejní
vyhlášení „Stálic Borovské desítky“,
tedy ocenění závodníků, kteří se dosud
účastnili všech ročníků – u pódia se jich
nakonec ukázalo devět a všem patří za
nehynoucí věrnost velký dík. Početní
diváci pak určitě ocenili občerstvení,
které zajistili borovští fotbalisté nebo
večerní posezení a hudební vystoupení
Petra Macouna a Pavla Protivného.
Borovská desítka navíc i letos
pomohla neziskové organizaci FOKUS
Vysočina, konkrétně pak jejímu
chotěbořskému komplexu služeb pro
lidi s mentálním a kombinovaným
postižením Bludiště. Zdejší zaměstnanci
při péči o své klienty pracují s konceptem
bazální stimulace a právě na jeho rozvoj
organizátoři přispěli dvacetikorunou za
každého startujícího.

pro bazální stimulaci v chotěbořském
středisku FOKUS Vysočina.
Pochod se bude konat 11. září v 10:00
na Velkém Dářku, kde bude připravena
i naučná stezka o
duševním
zdraví
a navíc bude k
z a p ů j č e n í
i
paddleboard.
Pokud na Dářko
dorazit nemůžete,
budeme rádi, když

se zapojíte virtuálně s rodinou, přáteli
či mazlíčky právě tam, kde v tento
termín budete a pomocí Facebooku či
emailu nám dáte vědět, že jdete s námi
se společným cílem pomoci a kolik
kilometrů vaše skupinka ušla. I tyto
kilometry se počítají!
Doufáme, že se nás na hrázi sejde co
nejvíc a těšíme se na viděnou!
Vice informací na: https://mezi-dvemasvety5.webnode.cz/
Email: mezidvemasvetyinfo@gmail.com
Pavel Šmíd a FOKUS Vysočina
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HLEDÁNÍ PŘEDKŮ V UZBEKISTÁNU PO VÍCE NEŽ 115 LETECH
JIRKO,
JAKÉ
ZAJÍMAVOSTI
V REPORTÁŽI NEZAZNĚLY?

Jiří Nevole s cenným rodinným albem na letišti
v uzbeckém Namangan.

Po stopách praprastrýce Františka
Brabence (bratr jeho pradědy Filipa)
se v červnu do Uzbekistánu vypravil
Jiří Nevole. Předek bojoval v rakouskouherské uniformě, byl zajat v Haliči
v roce 1915 a jeho stopa končí
v zajateckém táboře Taškentu.
S osmdesátičlennou výpravou
příbuzných
zajatců,
historiků
a odborníků na obnovu vojenských
památníků z ministerstva obrany
se vydal Jiří Nevole hledat místa
posledního odpočinku desetitisíců
Čechoslováků. Stát poskytl vojenské
letadlo na cestu, cestování po
Uzbekistánu si platili účastníci sami.
Projeli stát od západu na východ po
1500 km dlouhé trase a zastavovali
u téměř každého místa, kde v minulosti
stál vojenský zajatecký tábor. Položili
věnce, zazpívali hymnu, uctili mrtvé
modlitbou.
Za první světové války rukovali čeští
vojáci do rakousko-uherské armády
a byli posíláni především do bojů proti
carskému Rusku. Spousta Čechů se
nechala dobrovolně zajmout, protože
nechtěli bojovat za „císařpána“.
Jenže Rusové zajatce využívali jako
pracovní sílu – na Sibiři nebo v tehdejší
Turkestánské gubernii, kde stavěli
silnice, budovy, továrny, železnice…
V Turkestánu se tehdy ve zhruba
34 zajateckých táborech nedobrovolně
ocitlo cca 40 tisíc vojáků původem
z budoucího Československa.
Poslední dopis od Františka
Brabence dostala jeho rodina v Čechách
s datem 14. 11. 1915 z Turkestánu.
Píše, že je zdráv a ptá se na zdraví
svých blízkých. (Zdroj: Reportéři, ČT1,
28. 6. 2021)

12

- Stav pohřebišť je zoufalý, všechno
polámané,
zničené,
oprýskané.
Uzbeci jsou povětšinou muslimové,
a o pravoslavné hřbitovy se příliš
nestarají. Měli informaci, že Češi
přijedou, tak vyhnali krávy, uklidili
odpadky, ale kravince na hrobech
a mezi nimi zůstaly. Správce hřbitova
v Samarkantu poslal pracovní četu
upravit hřbitov, když věděl, že
přijedeme, ale spletli se a upravili
hřbitov Rudoarmějcům. Naši to den
před příjezdem celé skupiny zjistili,
správce málem omdlel, ale stejně „náš“
hřbitov rychle uklidili.
- Někde naopak na hřbitovech před
naším příjezdem vyvinuli neskutečnou
aktivitu – vyasfaltovaly pěšinky (asfalt
byl ještě teplý, když jsme dorazili), co šlo,
tak natřeli barvou (nestihla zaschnout,
odnesli jsme si ji na oblečení), všechno
vysekli, vyřezali, instalovali odpadkové
koše, na jednom hřbitově dokonce
dostala pravoslavná kaple novou
podlahu a vymalování. Zanechali jsme
nesmazatelnou stopu.
- Objevili jsme dokonce náhrobek
rakousko-uherským
zajatcům
židovského vyznání s Davidovou
hvězdou.
- V Uzbekistánu mají zákon, že pokud
se k hrobu nikdo sedm let nehlásí,
automaticky se přepohřbívá. To
znamená, že v původním hrobě sice
ležel zajatec z Čech, ale nad ním už
může být klidně pět a více nebožtíků
místních. Po zajatcích zůstaly tak jen ty
největší a nejtrvanlivější pomníky, a i ty
jsou vytlačovány současnými.
- Byli jsme i na pohřebišti, kde byly
vykopané hroby a všude samé jámy.
Místní nám vysvětlili, že po pádu
Sovětského svazu spousta Rusů měla
strach a houfně odcházeli, a brali
s sebou i ostatky svých předků. Takže
jsme viděli stovky poválených pomníků,
zpustlá místa, místní to schválně
oplotili, abychom se k nim nedostali,
ale našli jsme cestu z jiné strany, bylo
vidět, že se mezi náhrobky běžně pase
dobytek.
- S Uzbeckou stranou jsme navázali
kontakt, letěli s námi lidé z ministerstva
zahraničních věcí i obrany, kteří mají
na starosti péči o pomníky, místní byli
vstřícní, že se pokusí dát pohřebištím
trochu důstojnější vzhled. Historici a
badatelé zase zjistili, že Uzbeci mají
vlastní archiv, který může čítat až
10 tisíc jmen našich vojáků s různými
údaji, a nyní se bude vyjednávat, za
jakou cenu by nám jména předali.
- Hospodářství – hodně zavlažují,

vysoká produkce bavlny, jsou skoro ve
všem soběstační kromě obilí, neumí tak
velké plochy zavodnit. Vesnice vypadaly
obstojně, žádná extrémní chudoba.
Mají infrastrukturu na slušné úrovni,
měli jsme možnost jet rychlovlakem, to
byl také zážitek.
- Více než 90 procent všech aut – včetně
autobusů a náklaďáků – tam jezdí na
zemní plyn, protože ho mají obrovská
naleziště.
- Jídlo – zkoušeli jsme jejich speciality,
hodně vaří ze skopového, polévky, sup,
šašliky, plof – něco jako naše rizoto,
bylo to chutné, plus zeleninu, ovoce,
hodně melouny. Alkohol nepijí a nebo
až po setmění, to je už Alláh nevidí.
- Ceny více než příznivé, oběd pro čtyři
osoby celkem 2,5 dolaru, doprava po
Taškentu místními taxíky nebo stopem,
čtyři lidi na vzdálenost cca 6 km zaplatili
celkem 1 dolar.
- Zúčastnili jsme se večeře s místním
guvernérem a oligarchou, který vlastní
těžební práva na zemní plyn. Původně
mělo jít na večeři osm lidí, guvernér
nás však pozval všech 86 lidí. Když
jsme přicházeli, z reproduktorů zpívala
Helena Vondráčková, pak hrála živá
hudba jejich písně i západní hity včetně
macareny. Celé se to konalo v zábavním
parku, který vyrostl na místě původního
měděného dolu. Po pětichodovém
menu nechal oligarcha pro Čechy
otevřít všechny atrakce.
- Zážitkem byl pohled z Ferganské nížiny
(150 km na šířku a 300 km na délku) na
zvedající se pohoří Pamir a zasněžené
sedmitisícové vrcholy.
Hana Tonarová

František Brabenec, borovský rodák, který
zemřel ve svých 30 letech jako zajatec
v dalekém Uzbekistánu. Foto: archiv Jiří Nevole
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ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ S TŘINÁCTKOU DĚTÍ

Začátkem srpna vyrazilo do Chlumu
u Hlinska třináct mladých šachistů na
tábor a soustředění. Všem zrakům
skrytá louka s maringotkou je už více
než deset let cílem svěřenců Petra
Kačora, který vede šachový kroužek
v Havlíčkově Borové.
Děti od 6 do 14 let si samy postavily
stany, s pomocí dospělých střídavě
s vedoucím vařily, ale především
si užívaly zábavy a her. „Střílely ze
vzduchovky, hrály hry, jezdily se koupat
do biotopu v Hlinsku, protože rybník
Řeka byl úplně zelený, tam to nešlo,“
vysvětlil Petr Kačor a dodal, že kvůli
převaze děvčat si kluci skoro nekopli
do míče, holky hrály fotbal výborně
a pokaždé vyhrály.
Děti také ocenily noční stezku
odvahy ke hřbitovu, nebo noční
pozorování oblohy, neboť zrovna
v době tábora padalo více hvězd. „Jen
jim z toho všeho vždycky tak vyhládlo,

že ačkoli jsem k večeři vařil velké pekáče středeční společnou opíkačku navezli
jídla – třeba směs brambor, masa tolik buchet, že jsme nevěděli, co
a zeleniny, tak na vedoucí nic nezbylo s nimi,“ dodal na závěr Petr Kačor.
a byl skoro o hladu,“ vyprávěl
Hana Tonarová
s úsměvem Kačor.
Počasí jim vyšlo
výborně, a tak není
divu, že se děti
těší na další ročník
tábora.
„Chtěl
bych
poděkovat Jiřímu
Netolickému
za
poskytnutí
pozemku,
obci
za příspěvek na
organizaci tábora,
zemědělské
a k c i o v c e
za
brambory
a všem, kteří nějak
pomohli, také patří Třináctka dětí si v srpnu užila šachové soustředění ve Chlumu u Hlinska.
dík. Třeba rodiče na Foto: Bára Valentová

HAVLÍČEK BYL „JENOM“ ČLOVĚK,
MĚL RÁD SPOLEČNOST I VÍNO

Coby připomenutí památného
pádu Karla Havlíčka Borovského z koně
uspořádali začátkem srpna ve Vysokém
Mýtě recesistický běh. Zúčastnily si ho
více než tři desítky běžců a na dvou
zastaveních směrem do Knířova musely
plnit tematické úkoly. Přespolní běh
spolu připravilo místní Regionální
muzeum společně s kavárnou Bonviván.
Ale jak to tehdy vlastně bylo? Karel
Havlíček měl ve Vysokém Mýtě přátele,
k nimž čas od času jezdil. V srpnu
1846 tu opět pobýval a byl pozván na
oběd na faru do Knířova. Jenže se zdržel
ve vysokomýtské vinárně U Tichých,
a proto si půjčil poštmistrova bujného
koně, aby zdržení dohnal. I když
Havlíčka varovali, že s koněm není lehké

pořízení, on přítomné odbyl slovy, že
jezdil na bujnějších koních kozáckých,
a odcválal ke Knířovu.
„První zádrhel nastal, když omylem
málem vjel do kostela sv. Vavřince, kde
právě končila mše. Druhý karambol
zapříčinilo to, že za městem se Havlíček
sklonil koni k šíji, a to bylo pro zvíře
znamením, že má přejít v trysk. Jenže
v cestě jim stála sklopená závora,
před níž kůň prudce zastavil. Havlíček
přelítl koni přes hlavu a ze země ho
sbírali až jeho společníci, kteří za ním
běželi,“ popisoval pro vysokomýtský
zpravodaj Jiří Junek, současný ředitel
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
a iniciátor běhu. Havlíček kulhajíc se do
Knířova dostal a žádné vážnější zranění

Více než třicítka lidí se napila na Havlíčkovo zdraví a vyběhla ke Knířovu.
Foto: 2x archiv Jiřího Junka

neutrpěl. Ale historka literáta v očích
místních polidšťuje a tak si ji tradují
dodnes.
Letos právě od původní vinárny,
která je Havlíčkova pádu jistou příčinou
(a kde dnes sídlí kavárna Bonviván) běh
startoval, a to symbolickým přípitkem
bílého vína. Na trati pak běžce čekaly
úkoly. „Jeden z nich odkazoval na
ovíněného Havlíčka – běžci se museli
chytnout tyče a desetkrát ji oběhnout,
takže se potom trochu motali a několik
metrů byl jejich běh takový vrávoravý
jako po tom víně,“ uzavřel Jiří Junek. Pro
Borovské je jistě zajímavé, že Havlíčka si
připomínají i v dalších částech republiky
a že není nutné brát „našeho“ Karla
pokaždé smrtelně vážně. Byl to člověk
z masa a kostí s lidskými slabůstkami,
a to ho činí snad i více sympatického.
Hana Tonarová

Desetkrát oběhnout koňskou hlavu, to by se motal každý. Závodníci to
ale zvládli se ctí.
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Památky na Karla Havlíčka Borovského po České republice
DÍL ČTVRTÝ – MEDAILONY A RELIÉFY (DRUHÁ ČÁST)

Ve Středočeském kraji lze nalézt
dva reliéfy Karla Havlíčka. První z nich
se nachází nedaleko Prahy v městě
Rudná, které má přes pět tisíc obyvatel. V jeho části zvané Dušníky je na
Havlíčkově náměstí na průčelí domu
č. 11/23 osazena malá kamenná deska se zdařilým zpodobněním Havlíčka.
Jedná se asi o nejmenší dům z okolní
zástavby a deska s reliéfem je umístěna
nad oknem v přízemí ve výšce přibližně
3 metrů nad zemí. Tento Havlíčkův reliéf je datován rokem 1936, takže majitel
onoho skromného domu jej instaloval
na fasádu v roce, kdy od úmrtí Havlíčka
uplynulo přesně 80 let. Od té doby již
uplynulo více než 80 let, a tak se nelze
divit, že důvod a bližší okolnosti osazení
reliéfu připomínajícího Karla Havlíčka
nebyly v roce 2020 již známy ani současné majitelce domu ve věku přibližně 80 let. Pravděpodobně se jednalo
o výraz prostého obdivu ke Karlu
Havlíčkovi. Pod reliéfem Karla Havlíčka
není uvedeno jeho jméno, ale pouze
nápis: „* 1821 † 1856 – 1936 / VĚNUJE
218 ʃ. ʃ. ʃ.“.

Žulový podstavec vysoký asi 2 metry
postavil architekt a projektant památníků Karel Mauermann a tvůrcem reliéfu
byl pražský akademický sochař a mladoboleslavský rodák Josef Matějů. Pod
Havlíčkovým reliéfem jsou na podstavci nápisy „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
/ SADY HAVLÍČKOVY / OKRAS. SPOLEK
1872 – 1932“. V novém tisíciletí došlo
zřejmě i díky odlehlému umístění pomníku uprostřed parku, ale především
kvůli snadnému výdělku za výkup barevných kovů, bohužel k odcizení bronzového reliéfu, a památník tak byl několik let v nedůstojném stavu… K opravě
pomníku došlo až v roce 2017, kdy byl
znovu osazen reliéfem, který jako věrnou kopii reliéfu původního vytvořil
podle podkladů pamětníků akademický
sochař Petr Dufek. Opět tedy v důstojné podobě lze pomník Borovského nalézt v parku dnes nazývaném Štěpánka,
který se nachází na jihovýchodě města
podél říčky Klenice. Pomník je v parku
umístěn asi 300 metrů od parkoviště
u městského plaveckého bazénu
a k jeho zhlédnutí je třeba vystoupat
menší schodiště nedaleko části parku
zvané Veverkov.

Rudná – Dušníky
Druhým Havlíčkovým reliéfem na
území Středočeského kraje je reliéf
v Mladé Boleslavi. V roce 1921, tedy
v roce stého výročí narození Havlíčka,
byly v tomto městě založeny Havlíčkovy
sady. Po jedenácti letech pak zde došlo
k instalaci pomníku s bronzovým reliéfem Karla Havlíčka. Stalo se tak z iniciativy a na náklady „Zemědělského
a okrašlovacího spolku pro Ml. Boleslav a okolí“, který si tímto počinem
zároveň připomněl 60 let své existence. Náklady na celé dílo i s reliéfem
byly díky střídmosti pomníku něco přes
2 000 korun a ke slavnostnímu odhalení
došlo 5. září 1932. Při něm bylo v jedné z řečí slavnostních řečníků zmíněno,
že v roce 1842, tedy 90 let před odhalením pomníku, Havlíček Mladou Boleslav prokazatelně navštívil, neboť si
o tom učinil záznam do svých zápisků.

14

Mladá Boleslav
V Lomnici nad Popelkou ležící
v okrese Semily náležejícím do Libereckého kraje je medailon se zpodobněním
Karla Havlíčka umístěn na fasádě domu
čp. 35 na Husově náměstí. Jedná se
o dům doložený v písemných pramenech již v polovině 17. století, ve kterém byl později hostinec s divadelním
sálem, v němž od roku 1903 hrál po
šedesát let divadelní spolek Svornost.
Od 30. let minulého století se budově
s hostincem podle jeho majitele začalo
říkat „U Tichých“. Na konci 90. let bylo
po kompletní rekonstrukci zahrnující i
fasádu a její ozdobné prvky v domě otevřeno obchodní centrum firmy Turek.
Bílý kruhový medailon Havlíčka mezi lipovými ratolestmi je umístěn uprostřed
průčelí domu nad okny prvního patra
ve výšce asi 7 metrů. Karlu Havlíčkovi

dělají na fasádě domu společnost ještě
další dvě významné osobnosti, a to Mistr Jan Hus, jehož medailon je umístěn
vlevo od Havlíčka, a Jan Žižka se svým
medailonem zcela napravo.

Lomnice nad Popelkou
V malé obci Mačkov u Blatné v okrese Strakonice se nachází jediný památník Karla Havlíčka v celém Jihočeském
kraji. Cesta k jeho zbudování v této
obci čítající dnes něco přes 300 obyvatel však nebyla vůbec jednoduchá.
Při velké vlastenecké slavnosti 5. srpna
1906 zde byl při příležitosti 50. výročí
Havlíčkova úmrtí položen na vrchu Hůrka (476 m. n. m.) nad obcí základní kámen k jeho pomníku. Karel Havlíček Borovský nikdy obec Mačkov ani její okolí
nenavštívil, a tak myšlenka vybudovat
mu zde pomník vzešla čistě z vlasteneckého cítění místních obyvatel. Po slavnostním odhalení základního kamene
byly shromažďovány finanční příspěvky
a na vybudování pomníku byly určeny
i veškeré pokuty vybrané obcí. Pozdější
rozpad „Národní jednoty pošumavské“,
organizace zaštiťující myšlenku realizace pomníku, ovšem veškeré aktivity
ochromil. V průběhu následujících let
pak byly podniknuty ještě dva neúspěšné pokusy pomník zbudovat. Při tom
posledním byl v roce 1937 ustaven „Výbor pro postavení pomníku K. H. Borovského“, avšak i tento pokus ztroskotal,
a to vlivem blížící se války, když shromážděné peněžní prostředky se použily
na válečné účely. Snažení mačkovských
o naplnění starých ideálů jejich předků
ovšem neustalo a ke zhmotnění úsilí
a tužeb předchozích generací, které se
v minulosti nepodařilo naplnit, konečně došlo až v roce 2017, kdy byl 23. září
za účasti více než stovky lidí Havlíčkův
pomník slavnostně odhalen. Stalo se
tak tedy po neuvěřitelných 111 letech
od položení základního kamene… O realizaci pomníku se nejvíce zasadila Jednota Karla Havlíčka Borovského Strakonice a její jednatel František Sáček
spolu s obecní reprezentací v čele se
starostkou Hanou Míkovou. Pomník vytvořil architekt Petr Štěpán z Hajan, kte-
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rážto obec věnovala kámen na pomník.
Samotný kovový reliéf Karla Havlíčka
vytvořený průřezy a osazený na obelisku z přírodního kamene výtvarně ztvárnila Eliška Švecová ze Strakonic. Pod
reliéfem je umístěna tmavá kamenná
deska s nápisem „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ / POLITIK NOVINÁŘ SPISOVATEL / 1821 - 1856“, která je dílem pánů
Jančara a Pokorného z nedaleké Blatné.
Havlíčkův pomník ční nad polokulovou kamennou mohylou, před kterou
je umístěn onen (poměrně masivní)
základní kámen s nápisem „ZÁKLADNÍ
KÁMEN K POMNÍKU KARLA HAVLÍČKA
BOROVSKÉHO POLOŽEN ROKU 1906“.
Vzhledem k době, po jak dlouho na
sebe nechal mačkovský pomník čekat,
pak trochu překvapí celkové náklady
na jeho zbudování, které byly vyčísleny
na pouhých zhruba 15 000 Kč, z čehož
většinu nesla sama obec. Realizace pomníku, který lze navíc s klidným svědomím označit za velmi povedený, místní
samosprávou je v současné „moderní“
době počinem jistě chvályhodným. Jediná obava, která návštěvníka v Mačkově u pomníku Borovského napadne, je
z toho, aby vzhledem k použitému
materiálu reliéfu a odlehlosti místa
neskončil tento pomník stejně jako pomník v Mladé Boleslavi…

Borovského ještě druhý stejně umělecky ztvárněný medailon, na kterém je
vyobrazen právník a politik JUDr. František August Brauner, který se podílel na
vypracování nakonec nepřijatého návrhu ústavy pro Čechy. Dům, na kterém
jsou oba medailony umístěny, slouží
v současné době ubytovacím službám
jako Hotel La Fresca.

nesančním slohu má na průčelí výrazný
balkón nesený dvěma sloupy se dvěma
sloupovými karyatidami a balustrádu
s kamenným znakem města. Nad velkými okny zasedací síně je fasáda ve
výšce zhruba deseti metrů vyzdobena
medailony šesti významných osobností
českých dějin. Kruhový štukový medailon s Karlem Havlíčkem s orámováním
dvěma svázanými lipovými ratolestmi
je pak při čelním pohledu na budovu v řadě medailonů zcela napravo.
Medailon je ještě doplněn nápisem
„K. HAVLÍČEK“. Ostatní medailony poté
v pořadí zleva patří Františku Palackému, Karlu staršímu ze Žerotína, Jiřímu
z Poděbrad, Karlu IV. a Janu Amosi Komenskému. Autora medailonů dostupné prameny bohužel neuvádí. V současné době již budova neslouží potřebám
města, ale je v ní hotel a restaurace.

Kroměříž
Další Havlíčkův reliéf ve Zlínském
kraji je k nalezení ve městě Napajedla ležícím nedaleko krajského města.
Péčí Okrašlovacího spolku v Napajedlích zde byly vytvořeny Havlíčkovy sady
a u příležitosti stého výročí Havlíčkova
narození v nich byl v roce 1921 postaven jeho pomník. Jedná se o kónickou
kamennou mohylu vysokou asi 2,5 metru, na které je ve výšce hlavy dospělého člověka osazen kruhový bronzový
reliéf s podobiznou Havlíčka. Pod tímto
reliéfem je instalována leštěná žulová
destička s prostým nápisem „KAREL
HAVLÍČEK BOROVSKÝ / 1821 - 1856“.
Památník se nachází nedaleko napajedelského zámku v malém parku při ulici
Komenského. Opodál za památníkem je
budova modlitebny Českobratrské církve evangelické s adresou Komenského
čp. 315, dle které lze Havlíčkův památník snadno lokalizovat.

Mačkov
První z celkem tří medailonů nebo
reliéfů Karla Havlíčka ve Zlínském kraji je v Kroměříži na domě č. 109/55
stojícím na Velkém náměstí. Kruhový
pískovcový medailon s Havlíčkovou
podobou upomíná na jeho pobyt ve
městě v době konání Kroměřížského
sněmu v roce 1848. Medailon je však
osazen na sousedním domě, než ve
kterém Havlíček ve skutečnosti bydlel
(č. 108/53). Autorem medailonu je kroměřížský sochař Jan Beck a na fasádu
budovy byl instalován 16. srpna 1908.
Medailon je umístěn nad podloubím
budovy pod okny prvního patra ve výšce asi 4 metrů. Po obvodu medailonu
je nápis: „K. HAVLÍČEK BOROVSKÝ.“. Při
čelním pohledu na budovu je vpravo od
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Vsetín
Medailony nebo reliéfy Karla
Havlíčka Borovského tak byly v českých
a moravských městech, městečkách
a obcích na pomnících nebo budovách
instalovány a odhalovány v rozmezí
více než sto padesáti let, když nejstarším medailonem je ten v Borové na
rodném domě z roku 1862 a posledním
a nejnovějším je reliéf v Mačkově z roku
2017. Ani medailonům, resp. reliéfům,
s vyobrazením Karla Havlíčka se bohužel nevyhnulo neoprávněné odstranění, či spíše odcizení (Mladá Boleslav).
V současnosti nelze konstatovat, že by
některý Havlíčkův medailon nebo reliéf
byl ve špatném stavu.
Martin Barák, Praha
a Havlíčkova Borová čp. 170

Napajedla
Posledním z Havlíčkových medailonů nebo reliéfů ve Zlínském kraji je
medailon ve Vsetíně. Nachází se na
průčelí budovy Nová radnice na Horním
náměstí čp. 29 naproti vsetínskému
zámku. Reprezentativní budova postavená v letech 1898 až 1899 v novore-

zdroj:
Wikipedie;
https://www.mb-net.
cz/v-p arku-step an ka-j e-nove-opravenapametni-deska-borovskeho/d-54741; http://m.
lomnicenadpopelkou.cz/hostinec-u-tichych-adivadlo-svornost/d-9004; https://www.mackov.
cz/tag/karel-havlicek-borovsky/;
ŠveHLAS
2017, Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly,
z.s. – článek Vladimíra Šavrdy: V Mačkově
odhalili pomník vlasteneckému spisovateli Karlu
Havlíčkovi Borovskému; https://cs.wikipedia.
org/wiki/ – Seznam pamětních desek
v Kroměříži; https://ic.napajedla.cz/historie/
pomniky/pomnik-karla-havlicka-borovskeho257cs.html; https://www.mestovsetin.cz/stara-anova-radnice/d-474181/p1=6688; https://www.
hrady.cz/palac-dum-nova-radnice-vsetin; HAJN,
Dr. Ant. Národ o Havlíčkovi, Praha: Havlíčkův
fond Jednoty československých novinářů, 1936
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NOVINKY
Z KNIHOVNY

V NABÍDCE NOVÉ KNIHY

Opět pro vás máme v naší knihovně
nové knihy z výpůjčního fondu Krajské
knihovny Vysočiny. V srpnu si od nás
krajská knihovna odvezla 200 titulů,
které nahradila jinými. Jaké knihy to
jsou, se můžete podívat na stránky
našeho katalogu, do sekce Novinky
(https://tritius.kkvysociny.cz/library/
borova/news) anebo se za námi rovnou
zastavte.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
2021 (25. ROČNÍK)

Vzhledem k epidemické situaci
se sbírka s názvem „Český den
proti rakovině“ v ulicích v tradičním
květnovém
termínu
uskutečnit
nemohla a byla přesunuta na konec
září. Můžete se s námi tedy potkat ve
středu 29. září a koupí květu měsíčku
lékařského podpořit boj proti rakovině.
Nebo si kvítek budete moci zakoupit na
úřadu městyse či v knihovně, a to až do
3. října 2021. Nejen my budeme rádi za
každý příspěvek!
25 let celonárodní veřejné sbírky

České dny

proti rakovině

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽNÍHO KVÍZU

V úterý 31. srpna 2021 jsme
v 17 hodin v rodném domku vyhlásili
3 výherce soutěžního kvízu, do kterého
se mohl kdokoliv přes prázdniny
zapojit. Stačilo jen zodpovědět správně
5 soutěžních otázek. Vylosováni byli
– Eliška Tonarová (H. Borová), Eva
Petříčková Valentová (Č. Bělá)
a Markéta Petříčková (Beroun). My
všem moc gratulujeme!
A soutěž v kreslení byla
prodloužena – nosit své obrázky do
muzea tak můžete až do 24. října
a následně budou kresby vystaveny
v muzeu v úterý 26. října od
16 hodin, kde také obdarujeme
hned tři malíře drobným dárkem.
Těšíme se na vaše obrázky.

VZPOMÍNKA NA
HAVLÍČKOVSKÉ SLAVNOSTI

29. 9.www.cdpr.cz
– 3. 10. 2021
www.lpr.cz
Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Hledáte prodejce kytiček?

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou
a preventivním kalendářem:

Havlíčkovské
slavnosti
k příležitosti 200. let od narození
Karla Havlíčka Borovského se
neobešly bez velkých příprav.
Zajistili jsme pro vás upomínkové
předměty, které vám právě tyto
oslavy připomenou i v dalších
letech. Výroční turistické vizitky
do turistického deníku, placky,
trička a hlavně nově vydanou

LETNÍ KINO NA ASFALTOVÉM HŘIŠTI
ZPŘÍJEMNILO ČTYŘI VEČERY

Po roční pauze do Havlíčkovy Borové
opět zavítal pojízdný Kinematograf
bratří Čadíků, aby lidem zpříjemnil čtyři
letní večery. Tradice kina na asfaltovém
hřišti v našem městysi pokračuje už více
než deset let a po Jiřím Čáslavském,
který k nám jezdil se svoji typickou
maringotkou zapřaženou za traktorem,
ji před několika lety převzali právě bratři
Čadíkové.
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Letos se v Borové promítal
dokument České televize o Karlu
Havlíčku Borovském a filmy Havel,
3Bobule a pohádka o mlsných
medvědech.
První večer navíc ozvláštnily také
záběry z borovského zemědělského
družstva.
A další tradicí během letního kina
je také občerstvení, které každoročně

knihu „Borovský Havle, jsme slepí
nástrojové času (i po 200 letech)?“.
Samozřejmě si v muzeu můžete
zakoupit i další upomínkové předměty
jako jsou například medaile, magnetky,
štítky, hrnečky či zvonečky. A do konce
roku bude v muzeu přístupná výstava
„Havlíčkovské slavnosti 1862-2021“, na
kterou všechny srdečně zveme.
Klára Vencová,
průvodkyně a knihovnice

LOUČENÍ S DLOUHOLETOU
BRIGÁDOU
Je to až neuvěřitelné, ale letos to
byla již moje osmá sezóna v našem
muzeu a knihovně. Bylo to krásné, ale
je čas jít dál a také se začít pracovně
věnovat svému oboru. Věřím, že
jsme v posledních letech byli s kolegy
v knihovně produktivní a zůstal tam po
nás kus práce. Památník KHB a knihovnu
během léta převzala Klára Vencová.
Od září můžete v knihovně vidět
i další Borovačku - Věrku Bruknerovou,
která ochotně nastoupila místo mne.
Věřím, že se jí práce bude líbit a bude
ji vykonávat se srdíčkem jako já. Děkuji
všem za krásné roky.
Simona Karásková

zajišťují borovští fotbalisté a nejinak
tomu bylo pochopitelně i letos. Bohužel
je během posledních let citelný úbytek
diváků na této příjemné akci, který
může mít vícero důvodů. Jedním
z nich může být počasí, program nebo
konkurence letních kin v okolních
obcích, se kterými se doslova roztrhl
pytel. Možná bude na čase zvážit i jiné
možnosti organizace letního kina do
dalších let, proto přivítáme každý dobrý
nápad či připomínku.
Jakub Janáček
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FOTBALOVÁ SEZONA ODSTARTOVALA. DOSPĚLÉ TÝMY
VŠAK ZATÍM NEMOHOU BÝT ZCELA SPOKOJENY
Konečně se fotbaloví fanoušci
dočkali. Po dlouhé odmlce se naplno
rozběhly fotbalové soutěže o body do
tabulky. TJ Sokol Havlíčkova Borová
posílá na kolbiště dva dospělé týmy
– A tým v krajské I.B třídě a B tým
nastupuje ve III. třídě Havlíčkobrodska.
Mládežnické celky – starší žáci, starší
přípravka a mladší přípravka začínají
své soutěže až po uzávěrce tohoto
vydání Borovských listů.
A TÝM:
V žádném dosavadním utkání
A mužstvo vyloženě nepropadlo, ale
body do tabulky přibývají poskrovnu.
Nejprve Havlíčkova Borová po
vyrovnaném průběhu, kdy dvakrát
dotahovala skóre, ale v úplném závěru
inkasovala i proti deseti (!), prohrála
s Tisem. Velmi podobný průběh
měl i zápas v Lučici, kdy také Borová
inkasovala rozhodující branku ke konci
utkání. Naopak v dalším duelu proti
Antonínovu Dolu domácí předvedli

směrem dopředu velmi dobrý
výkon a zaslouženě otočili zdánlivě
ztracený zápas, ve kterém prohrávali
o dvě branky – jak jinak než gólem
v posledních vteřinách. Jenže první
vítězství nedokázali borovští potvrdit
v Pacově a poprvé prohráli o dva góly.
Tým si směrem k soupeřově brance
nevede špatně, pokaždé minimálně
dvakrát dostal míč do sítě, ale
v defenzivě je Borová bohužel hodně
zranitelná.
Havlíčkova Borová – Tis 2:3 (Provazník,
Luňáček)
Lučice – Havlíčkova Borová –
3:2 (Šrámek, Z.Fruhbauer)
Havlíčkova Borová – Antonínův Důl
4:3 (Z.Fruhbauer 2, Lupták, Provazník)
Pacov – Havlíčkova Borová 4:2 (Lupták,
Veselský)
B TÝM:
Rezerva Havlíčkovy Borové dosud
sesbírala ve III. třídě čtyři body.

PŘÍJEMNÝ FOTBALOVÝ VÍKEND U SOKOLOVNY

Fotbalová příprava začala také který během sobotního podvečera
nejmenším fotbalistům TJ Sokol slavil mezi dětmi velký úspěch.
Havlíčkova Borová. Děti všech věkových
Bohužel se letos do programu
kategorií začaly v srpnu trénovat nevešly tréninky s profesionálními
a jako příjemný start
posloužilo
neoficiální
stanování
na
hřišti
s tréninky i doprovodným
programem.
Během
tréninků se na hřišti
objevila zhruba třicítka
dětí, které se po měsíční
pauze opět s velkou
chutí a zápalem vrhly na
fotbal a opravdu poctivě
trénovaly.
Víkendový program
však
nebyl
pouze
o fotbale. Pro děti byl
připraven doprovodný Součástí programu během srpnového víkendu se na fotbalovém
program se šipkovanou, hřišti po utkání A týmu odehrávala také poněkud netradiční
stezkou odvahy nebo aktivita, kterou si děti mohly vyzkoušet – bodyzorbing. Děti se
bodyzorbingem (fotbal nasoukali do nafukovacích koulí a mohli v nich řádit dle libosti.
nebo jakýkoliv jiný sport Původní záměr – fotbalový zápas v těchto zvláštních dresech – se
v nafukovacích koulích), sice nekonal, ale děti se vyřádily naprosto do sytosti. Foto: Jakub
Janáček

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Po více než roční odmlce uspořádají borovské maminky opět burzu dětského oblečení. Burza bude zaměřena
především na prodej zimního oblečení
a proběhne v pátek 15. října ve dvou
prodejních časech, a to dopoledne od
8 do 10 hodin a poté odpoledne od
15 do 18 hodin.

Časový harmonogram burzy byl
navržen tak, abychom vyšly vstříc co
největšímu počtu nakupujících maminek, které například pracují na směny.
Věříme, že toto uspořádání umožní návštěvu burzy všem maminkám, které
budou mít zájem. Zároveň chceme ujistit všechny nakupující, že nabídka zboží

V zahajovacím zápase sezóny sice
nestačila na soupeřově hřišti na
favorizovanou Vísku, pak ovšem
v derby deklasovala sousední Vepřovou
5:0, i když byl výkon domácích vlastně
hodně chladný. Ve třetím kole prohrála
Havlíčkova Borová na hřišti Šlapanova,
když si v podstatě utkání po hrubých
chybách a dvou brankách prohrála
prakticky už po čtyřech minutách.
V dosud posledním utkání remizovali
na domácí půdě borovští fotbalisté s
C týmem ždíreckého Tatranu. Borová
vedla už po několika desítkách vteřin,
avšak hosté v úplném závěru po
standardní situaci zaslouženě srovnali.
Víska – Havlíčkova Borová B
5:2 (Veselský, Rakušan)
Havlíčkova Borová B – Vepřová 5:0
(Novotný 2, Kryštofek, Benc, Chlubna)
Šlapanov – Havlíčkova Borová B 3:0
Havlíčkova Borová B – Žďírec nad
Doubravou C 1:1 (Mittermayer)
Jakub Janáček

trenéry fotbalového svazu, ale to se
pokusíme napravit při nejbližší možné
příležitosti.
Věříme, že se příjemný fotbalový
víkend (byť nám ho pokazila prohra
A týmu) na hřišti dětem líbil a snad jim
poslouží jako další motivace k pohybu
a sportu a velké díky všem, kteří se
jakkoliv podíleli na organizaci celého
programu.
Připomeňme, že TJ Sokol Havlíčkova
Borová vysílá do soutěží tři mládežnické
týmy – starší žáky, starší přípravku
a mladší přípravku.

Jakub Janáček

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT?
Do našich týmů bereme kluky
i holky od 4 – 15 let.
Velmi rádi přivítáme také
dospělé, kteří by rádi pomohli
s vedením tréninků či organizací
dětských utkání
Stačí kontaktovat kohokoliv
z vedení oddílu nebo zavolat na
737 480 777
je bohatá a velmi různorodá v průběhu
celého konání burzy a není třeba se bát,
že v odpoledních hodinách už nebude
z čeho vybírat.
To můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, protože spoustu skvělých kousků
nakupujeme ještě při závěrečném úklidu. Věříme, že po více než roční pauze
bude burza uvítána a těšíme na Vás.

Lenka Ťupová,
Sbor dobrovolných matek
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KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

11. 9.
2021
29. 9. - 3.
10.
2021
15. 10.
2021
17. 10.
2021

10:00

POCHOD MEZI DVĚMA SVĚTY,
pozvánka str. 2

ČESKÉ DNY PROTI RAKOVINĚ,
více informací na str. 16

14:00

BURZA OBLEČENÍ,
pozvánka str. 2
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
více informací na str. 18

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.

SBĚRNÝ
DVŮR

GRATULACE

Martin Benc v letošním ročníku Beskydské sedmičky vylepšil
svůj výsledek :-). 101 kilometrů s převýšením 5 500m ve
dvojici s kolegou zvládli za 21:28:15 proti loňským 23:24:21.
Blahopřejeme!

V září bude
otevřen sběrný
dvůr vždy ve
středu
a v sobotu od
10 do 12 hodin.

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Havlíčkova Borová
Č.

STANOVIŠTĚ

přistavení

odvoz

6

Rybízovna

6. 9.

13. 9.

7

Zelenýho

6. 9.

13. 9.

8

Kopaninská

6. 9.

13. 9.

9

K Vepřové

6. 9.

13. 9.

10

U Vodárny

6. 9.

13. 9.

1

U moštárny

13. 9.

20. 9

2

Na Rozvalinách

13. 9.

20. 9.

3

Rozcestí Horecká

13. 9.

20. 9.

4

Drahotín

13. 9.

20. 9.

5

Parkoviště čp. 110

13. 9.

20. 9.

6

Rybízovna

20. 9.

27. 9.

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ UŽ POTŘETÍ.
I letos nabízí Úřad městyse Havlíčkova Borová
prostřednictvím své kulturní komise vítání občánků. Nabídka
je určena rodičům dětí, které se narodily po 30. 9. 2020
a jejichž matka má trvalý pobyt /nebo se k němu přihlásí/
v Havlíčkově Borové.
Tito rodiče se mohou na vítání přihlásit v době od 1. do
25. září 2021 prostřednictvím formuláře, který najdou buď
na webu obce www.havlickovaborova.cz v sekci Aktuálně
– do vyhledávače zadat heslo Přihláška k vítání občánků
nebo přímo na Úřadu městyse. Následně obdrží pozvánku
s konkrétními údaji ke slavnostnímu odpoledni, které letos
chystáme na neděli 17. října 2021 od 14 hodin.
Těšíme se na setkání, tak nezapomeňte !

7

Zelenýho

20. 9.

27. 9.

8

Kopaninská

20. 9.

27. 9.

9

K Vepřové

20. 9.

27. 9.

10

U Vodárny

20. 9.

27. 9.

Č.

STANOVIŠTĚ

1

U moštárny

27. 9.

4. 10.

1

Peršíkov u kulturního domu

2

Na Rozvalinách

27. 9.

4. 10.

2

rozmístění kontejnerů na bioodpad
Peršíkov a Železné Horky
přistavení

odvoz

30. 8.

6. 9.

Železné Horky u čekárny

6. 9.

13. 9.

Peršíkov u mostku

13. 9.

20. 9.

3

Rozcestí Horecká

27. 9.

4. 10.

3

4

Drahotín

27. 9.

4. 10.

4

Železné Horky u pily

20. 9.

27. 9.

5

Parkoviště čp. 110

27. 9.

4. 10.

1

Peršíkov u kulturního domu

27. 9.

4. 10.

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2021
11. - 12. 9.

Longin Petr - Husova 3622, Havlíčkův Brod, tel.: 776 116 125

18. - 19. 9.

Ulybinová Kateřina - Husovo nám. 235, Ledeč n. Sázavou, tel.: 569 722 318

25. - 26. 9.

Saidlová Martina - Legií 1710, Chotěboř, tel.: 739 286 730

2. - 3 . 10.

Němcevová Ivana - T.G.M. 35, Golčův Jeníkov, tel.: 569 442 394

9. - 10. 10.

Vrábel Vít - Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel.: 720 075 751

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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1000 mil československých. V srpnu obcí projel závod veteránů, kteří měli Kvůli nepříliš příznivému počasí byly letošní žně občas dost náročné.
zastávku v Přibyslavi a pokračovali do Chotěboře. Foto: Eliška Tonarová
Foto: Jan Burian

První mistrovský zápas starších žáků s týmem Rozsochatce skončil pro Do první třídy nastoupilo deset dětí, šest chlapců a čtyři děvčata. Učit
Borováky vítězstvím. Foto: Linda Burianová
je bude Vlasta Slámová. Foto: Martina Brychtová

Začátkem srpna proběhlo první uložení betonu do základových pásů pro Příprava před pokládkou nového asfaltu pomocí frézy v ulici Luční.
novou školku. Foto: Přemysl Tonar
Foto: Přemysl Tonar

V ulici Dlážděná se můžeme těšit nejen na nové obrubníky a přeložení kostek, ale i nového odvodnění komunikace, vodovod a splaškovou
kanalizaci. Příští rok nás zde čeká pokládka elektrického vedení do země, a proto jsme prozatím neřešili vjezdy k obydlí a nové veřejné osvětlení.
Foto: Přemysl Tonar
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Divadelní scénkou o Karlu Havlíčku zahájil ochotnický spolek JenTak
sobotní Havlíčkovské oslavy. Foto: Linda Burianová

OBRAZEM

Členové Dělnické besedy Havlíček z Řevnice a Jednoty KHB ze Strakonic
přivezli také Spejbla a Hurvínka. Foto: Linda Burianová

Více než dvacítka prodejců nabízela v sobotu i v neděli své výrobky. Křtu knihy se zúčastnila většina těch, kteří do ní poslali svůj text.
Foto: Linda Burianová
Foto: Linda Burianová

Ihned po křtu byla kniha v prodeji a zájem byl značný. Foto: Linda Slavnostní vernisáž otevřela novou výstavu o Karlu Havlíčkovi a bude
Burianová
přístupná do konce tohoto roku. Foto: Jakub Janáček

Nedělní mše svatá završila posvícení v obci a byla součástí oslav. Foto:
Jakub Janáček
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Dětské odpoledne v neděli zahájila ukázka výcviku psů. Foto: Jakub
Janáček

