VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2008

V sobotu 26. dubna se v zasedací síni v zámku konalo slavnostní vítání občánků narozených v obci v roce
2007. V loňském roce se narodilo celkem 9 dětí. Rodina Ondrušova s malou Zuzankou se bohužel nemohla
zúčastnit, a tak zástupci obce přivítali pouze 8 dětí. Program zahájila Mgr. Iva Sobotková. Pak následovalo
pěkné vystoupení děti z mateřské školy, které s nimi nacvičila paní učitelka Štrálová. Místostarosta obce René
Langer pronesl projev k rodičům. Všechny děti dostaly hračku a jejich rodiče převzali od obce finanční dar
2000 Kč. Pro vítání občánků je vedena pamětní kniha, ve které je každému dítěti věnována jedna strana. Do
pamětní knihy se zapisují jména dětí a podepisují se jejich rodiče a starosta. Všem dětem, včetně Zuzanky
Ondrušové, přejeme šťastný a radostný život.
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TURISTICKÉ ZNAČENÍ PŘES SV. ANNU
Je to k nevíře, ale přes tak krásné místo, jakým areál u sv. Anny bezesporu je, aţ donedávna nevedla ţádná turistická značka. Aţ před
nedávnem došlo ke změně. Se ţádostí o podrobnější informace jsme se obrátili na předsedu značkařského obvodu Havlíčkův Brod
pana Vladimíra Maršíka, který nám řekl:
„Minulý rok jsme s přispěním vašeho pana starosty postavili turistický stojan s mapou blízko vlakového nádraţí. Slíbil jsem, ţe se
pokusíme vyznačit trasu na Svatou Annu. Slib jsme dodrţeli. Ţlutou turistickou značku, která vede jiţ několik let z Vysoké, přes Mírovku
a Bartoušov jsme prodlouţili takto. Od zmíněného stojanu pokračuje společně z červenou značkou aţ ke klášteru, kde se odděluje a
kolem bývalé prodejny (dnes truhlářství) vede vzhůru k silnici. Zde se odbočí vlevo, jde se cca 20 m po silnici a uhýbá se vpravo. Trasa
vede nádhernou alejí s mnoha výhledy aţ k Sv. Anně. Dále pokračuje značka okolo samot u sv. Anny a pak lesy do Krátké Vsi.
Přibliţně uprostřed obce se uhýbá na polní cestu přes Ševcův kopec a okolo hřbitova do České Bělé, kde se lze napojit na zelené
turistické značení Havlíčkova Borová - Rozsochatec. Tímto jsem se pokusil tuto prodlouţenou turistickou trasu přiblíţit. Věřím, ţe
přispěje ještě k většímu zájmu o vaši obec a turistiku. Po mnoha letech čekání a rozhodování, jsme jako Klub českých turistů konečně
zviditelnili i Sv. Annu. Letos jiţ KČT slaví 120 let svého zaloţení a tímto jsme se pokusili dát turistům malý dárek.“ Tolik slova p. Maršíka
a my k tomu přidáváme i pár informací o Klubu českých turistů.
Odbor Klubu českých turistů Havlíčkův Brod při TJ Jiskra Havlíčkův Brod byl zaloţen jiţ před 115 lety, v roce 1892 a je historicky
nejstarším registrovaným odborem KČT v kraji Vysočina. Do konce roku 2001 byl součástí turistické oblasti Ţelezné hory, od roku 2002
se stal novým členem oblasti KČT Vysočina. Tato změna ještě více přispěla k lepší spolupráci s okolními odbory, ke kterým
havlíčkobrodští turisté měli vţdy blíţe neţ ke vzdáleným odborům bývalé oblasti. Odbor má v současné době téměř 300 členů, je
největším odborem oblasti KČT Vysočina. Členská základna se kaţdým rokem zvyšuje, coţ je jistě nejlepším důkazem zájmu o
klubovou činnost. Činnost klubu je zaměřena na různé druhy pěší turistiky - výkonnostní, rodinnou, turistiku mládeţe, turistiku pro
seniory, v poslední době se zvyšuje zájem o lyţařskou turistiku a hlavně pak o cykloturistiku. V zimním období odbor pořádá jiţ mnoho
let cestopisné besedy s promítáním diapozitivů, tyto besedy jsou velice oblíbené nejen u turistů, ale i u široké veřejnosti.
Členové odboru KČT tvoří základ komise značení v okrese Havlíčkův Brod, která pracuje od roku 1976. Celkem je aktivně zapojeno 16
značkařů, z nichţ 4 jsou instruktoři, 7 vedoucích značkařů a 5 pomocných. V současné době se starají o celkem 443 km značených
turistických cest, zajišťují jejich obnovu, obhospodařují 20 směrovníků, 20 map a téměř 800 směrovek

Pohlednice Pohledu

Obci se podařilo zpracovat archivy
pohlednic okolních sběratelů, dát jim
elektronickou podobu, a tak vznikl
velice rozsáhlý archiv pohlednic a
dopisnic Pohledu. V archivu je 140
druhů pohlednic obce a dalších 81
pohlednic Svaté Anny, dokonce jedna
pohlednice Rouštan, dohromady tedy
úctyhodných 222 druhů pohlednic!! V
tomto registru jsou takové unikáty
jako okénková pohlednice Pohledu, kde
jsou jednotlivé snímky umístěné v
křídlech motýla (sběrateli ceněná na
1.800,- Kč), či pohlednice, kterou psala
sama hraběnka Festetičová. Nejstarší
dopisnice s dlouhou adresou pocházejí
z posledního desetiletí 19. století.

