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SLOVO STAROSTY
začínám končit?

Otázka uvedena v nadpisu mě
napadla po diskusích spojených
s odchodem z funkce ředitele školy
v Havlíčkově Borové. Ani mi to nepřijde, ale začátek mého působení zde
v Havlíčkově Borové spadá až do roku
1982, kdy jsme se s rodinou, po šestiletém působení na Základní škole ve
Velkých Němčicích, vrátili na Vysočinu do rodiště mé manželky. V tu
dobu jako jedenatřicetiletý jsem byl
uveden do funkce a po dvaatřicetiletém působení jsem se rozhodl svoji
školu předat. Záměrně uvádím svoji
školu, neboť mi skutečně přirostla
k srdci, zcela mě do svého dění vtáhla
a spolu jsme vytvořili část historie.
Vztah k Havlíčkově Borové sahá
však až do mého dětství, které jsem
prožil v Železných Horkách. Tatínek,
borovský rodák, byli s maminkou
vynikající zemití lidé, nesmírně pracovití, hodní, srdeční a štědří. Maminka
se v Borové vyučila švadlenou, ale

Registrace spuštěna
str. 5

Připomínáme si

svou profesi uplatnila jen v rodinném
šití a zašívání. Jako malé dítě jsem od
dědečka, babičky a rodičů o Borové často slýchával. Z našeho domu,
přímo z kuchyně, byl vidět borovský
kostelíček, a ze zahrady i škola, kam,
jak maminka říkávala, budu taky jednou chodit. Ještě předtím jsem však
nabral hodně moudra v místní malotřídce, kde působili nezapomenutelně krásní a upřímní lidé, kterými byli
pan řídící učitel, jeho manželka, jejich
lovečtí psi, zahrada, včelín a celé prostředí, které pro žáky školy rádi vytvářeli a vedli nás k pracovitosti, pořádku, lásce k člověku a k přírodě. Do
velké školy do Borové jsme každodenně všichni docházeli pěšky, zpočátku pod dohledem mávajících rodičů
a prarodičů, ale vzápětí již jako starší
školáci, nabírající vlastní zkušenosti.
V borovské škole se mi velmi líbilo,
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Výsledky voleb

str. 4

mimo jiné mně učarovaly i pohledy
z nejvyšších pater borovské školy do
dalekého okolí. Zde byl pěkně vidět
i náš dům se zahradou, kam jsem se
vždy rád vracel.
Vědomosti nabrané v borovské
škole vedly mé rodiče k rozhodnutí
dát mě na „průmyslovku“ do Čáslavi, neboť tam chodil i Pepík borovského strýce. A tak jsem v patnácti
letech vyletěl do světa dospělých
a po čtyřech letech pak až do Hradce Králové na „peďák“, kam ale Pepík
borovského strýce nechodil. Odtud
na šest let na Moravu, poté zpět do
Havlíčkovy Borové.
A konec se čtenář kupodivu dozvěděl již v úvodu. Rada městyse vypsala konkursní řízení, jehož výsledkem
bude od nového školního roku nový
ředitel/ředitelka.

... pokračování na str. 3

Tvrz v Železných Horkách, která je dobře viditelná právě z okna ředitelny borovské školy. Foto: „Tam, kde je mi dobře“, autor: Danuše Bílá.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Myslivecké sdružení
Havlíčkova Borová

zve všechny děti do 15 let
na tradiční dětské rybářské
závody, které se uskuteční
V SOBOTU 21. 6. 2014 od 6:00
na rybníku V Rozvalinách.
Soutěžíme ve 2 kategoriích.
Občerstvení pro všechny zajištěno.

ČARODĚJNICKÝ OBLEK BY MOHL BÝT PRO ODVÁŽLIVCE JISTOU VÝHODOU!

Keramičky Ivana Hamerníková a Lenka Sedláková pracují s dětmi v borovské ZŠ už 10 let.
Čtěte na str. 7. Foto: ZŠ.

2

O víkendu od 30. 5. do 1. 6. nocovali mladí myslivci na Dolech u jezírek.
Článek čtěte na str. 8. Foto: Tomáš Janáček.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15. KVĚTNA 2014
USNESENÍ
1/5/2014
2/5/2014
3/5/2014
4/5/2014

5/5/2014
6/5/2014

7/5/2014
8/5/2014

9/5/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Tonar Radoslav, Zvolánek Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje účetní závěrku Městyse Havlíčkova Borová včetně výsledku hospodaření za účetní období
2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013. Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2013.
- schvaluje přijetí daru informační tabule s panoramatickou mapou inv. č. 501602 od města Přibyslav.
- schvaluje směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi LDO Přibyslav, kdy budou
směněny pozemky LDO Přibyslav o celkové výměře 65350 m2 za pozemky 44 podílnických obcí o celkové výměře 61863 m2 dle přiloženého soupisu.
- schvaluje provedení stavebně technického a autorského dozoru za cenu 45 000 Kč a zajištění BOZP
za cenu 18 000 Kč paní Ing. Marií Kovandovou.
- schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.: IV-12-2011690 (Havlíčkova Borová, p. Ladislav Brož, par.č. 16/1,KNN) se společností
ČEZ distribuce a.s. zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s.
- schvaluje směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a MUDr. Radkem Černým.
Kdy dochází ke směně pozemeku parc.č. 1041/54 o výměře 4450 m2 katastrální území Světnov za
pozemky parc.č. 448/1 o výměře 4035 m2 (lesní pozemek) a parc.č. 448/2 o výměře 2453 m2 (lesní
pozemek) katastrální území Sklené u Žďáru nad Sázavou.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 12. ČERVNA 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

SLOVO STAROSTY

Stavby a jejich realizace

...pokračování ze str. 1

Já ve funkci ředitele školy skončím a budu se věnovat ostatním aktivitám, kterých je stále dost. Do
popředí se dostane práce neuvolněného starosty
zodpovědného mimo jiné i za místní základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.
Rád se někdy z nejvyšších pater školní budovy
po krásné okolní krajině podívám, a i v Železných
Horkách se pohledem zastavím.
Otto Hájek,
ředitel školy, starosta

Úprava parku, dosázení zeleně a práce na hřbitově budou
z velké většiny probíhat až po borovské pouti a dále v červenci
a v srpnu.
V mateřské škole probíhají práce průběžně a počítá se s jejich
dokončením v srpnu. Byly zahájeny práce na zateplení úřadu
městyse včetně výměny oken a dveří. Do konce června bychom
rádi dokončili výběrové řízení na dodavatele stavby na úpravy
půdních prostor v základní škole. Poněkud složitější se jeví výběrové řízení na dodavatele výstavby čistírny odpadních vod. V červenci a v srpnu by se měla uskutečnit rekonstrukce ulice Pivovarská od úřadu městyse až k sokolovně.
Děkuji všem občanům za pochopení a kázeň při pohybu v prostorách, kde práce právě probíhají.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZÁJEZD DO BRIXENU - POJEDETE?

Předposlední srpnový víkend vyrážíme opět po
dvou letech do Brixenu. Kombinace úchvatné
alpské přírody a tradičního festivalu Altstadtfest bude stát, dle nadšených ohlasů předloňské
výpravy, rozhodně za to.
Zájezd proběhne ve dnech 22. - 24. 8. 2014
a zájemci o účast se již nyní hlásí na úřadu
městyse, kde Vám rádi sdělíme další podrobnosti, které by Vás mohly případně zajímat.

Volby do Evropského parlamentu nezaujaly velkou většinu
našich občanů. Nejinak tomu bylo i v Havlíčkově Borové, kde přišlo k volbám pouze 134 voličů. Platný hlas odevzdalo 132 z nich,
což bylo 17 % z celkové účasti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo přišli. Současně děkuji paní Lindě Burianové a Magdě Hošákové za přípravu
a hladký průběh voleb, a všem členům volební komise za dobře
odvedenou práci.

BOROVSKÉ HRY: PŘIDEJTE SE K NÁM

Družstvo reprezentující náš městys bude do necelých 120 km
vzdálené malebné vesničky odjíždět v pátek odpoledne 20. 6.,
návrat je plánován v sobotní podvečer 21. 6. V autobusu jsou stále
volná místa. Program her (večerní zábava apod.) je k dispozici na
webu pořadatele na adrese www.borovaunachoda.cz.
Máte-li čas a hlavně chuť přidat se k nám a udělat si pěkný
výlet, neváhejte a přijďte si pro více informací na úřad městyse.
Otto Hájek, starosta
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slovo hejtmana

Už před šesti lety byla podepsána
smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a Krajem Vysočina. Za tu dobu bylo realizováno
mnoho oboustranně užitečných projektů. Ve druhém květnovém týdnu
jsem absolvoval spolu se Zdeňkem
Chládem, radním pro oblast životního
prostředí a zemědělství, další návštěvu této kouzelné končiny, která byla
před druhou světovou válkou skoro
po dvacet let součástí Československa. Jaké jsou mé dojmy z poslední
návštěvy?
Naši partneři byli především příjemně překvapeni, že ani v této pro ně
nelehké době jsme se nebáli je navštívit a pokračovat ve spolupráci. Projeli
jsme nejen hlavní město oblasti Užhorod, ale také mnoho lokalit, kde jsme
pomohli k realizaci společných projektů. Během dosavadního partnerství se nám podařilo významně přispět k rozvoji veřejné infrastruktury.
Výměnou střechy, oken, či zateplením
fasád prošla dosud řada škol, školek i
zdravotnických a víceúčelových zařízení především ve venkovských oblastech Zakarpatí. U tamních obyvatel
zaznamenáváme vřelý ohlas na to,
jak navazujeme na společnou československou historii a stále živý odkaz

našeho prvního prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka. Prohlédli jsme si
mimo jiné zrekonstruované ordinace
lékařů v obci Strymba a Lipovec. Jsem
rád, že jsme mohli do obou ordinací
předat zdravotnické přístroje, které
byly pořízeny z mého osobního příspěvku do dobročinného fondu ViZa.
Pro letošní rok jsou připraveny další
výměny oken, dveří i vytápění zejména v mateřských i základních školách
na zakarpatském venkově.
Podpořeny budou i vzdělávací aktivity, stáže pro pracovníky sociálních
služeb, tábor na Vysočině pro zakarpatské děti, které se učí český jazyk,
výtvarná soutěž pro zakarpatské děti,
účast ukrajinských studentů na Letní
žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě
či přírodovědecká konference k 80.
výročí založení Užanského národního
parku profesorem Aloisem Zlatníkem.
Diskutována je i podpora projektu
Agronomické fakulty Mendlovy univerzity a mukačevské Asociace hnědého karpatského skotu týkající se
udržitelnosti genového zdroje ukrajinského skotu plemene Karpatské
hnědé.
Myslím si, že aktivity Kraje Vysočina
v Zakarpatí se zúročí nejen v dobrých
vztazích a vzájemném poznání a přátelství, ale časem i v oblasti hospodářských vztahů.

ČERVEN 2014

Přirozeně jsme se nevyhnuli debatám o současné složité situaci na
Ukrajině. Nechci vyslovovat jednoznačné soudy, ale fakta a naše informace mluví o tom, že léta celé zemi
vládl ekonomicky silnější ukrajinský
východ a tamní bohatí oligarchové.
Mnozí z nich „tahali za nitky“ všeho
dění a neuvěřitelně zbohatli. Teď se
bojí o ztrátu svých mocenských pozic.
Smutné je, že se vášně na obou stranách vybíjejí pomocí zmanipulovaných prostých lidí. Do nich vkládají
propagandisté mocných toužících po
vládnutí semínko nenávisti. Po té se
začnou nenávidět i dříve pohodoví
sousedé a následuje občanská válka.
Stále doufám, že z Ukrajiny nebude
druhá Jugoslávie. Ale bohužel možné
je všechno.
Jak už jsem jednou psal – pro nás
z toho plyne, že bychom se neměli nechat vtáhnout do nevraživosti
a nesmiřitelnosti ani v našich „malých“
každodenních konfliktech. Protože
z nich v kombinaci s tou ambicí politiků a zájmů ekonomické elity vznikají
ony „velké“ konflikty, které pak ve
jménu patetických rádoby spravedlivých hesel a výzev v první linii smetou
a ničí obyčejné občany.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

volby do evropského parlamentu 23. - 24. 5. 2014

Výsledky v havlíčkově borové a osadách peršíkov a železné horky
Název strany

%

Kř. demokr. unie - Čs. strana lidová

38 28,78

Česká strana sociálně demokratická

18 13,63

Koalice TOP 09 a STAN

15 11,36

ANO 2011

14 10,60

Strana svobodných občanů

10

7,57

Občanská demokratická strana

8

6,06

Česká pirátská strana

8

6,06

Komunistická strana Čech a Moravy

4

3,03

Úsvit přímé demokracie T. Okamury

4

3,03

Str. zdr. rozumu - NECHCEME EURO

3

2,27

Strana zelených

3

2,27

LEV 21 - Národní socialisté

1

0,75

Strana rovných příležitostí

1

0,75

Komunistická strana Československa

1

0,75

Volte pravý blok www.cibulka.net

1

0,75

Koalice DSSS a SPE

1

0,75

Aktiv nezávislých občanů

1

0,75

Věci veřejné

1

0,75

CELKEM PLATNÝCH HLASŮ

4

Hlasy

132

Sobotní dopoledne, svůj hlas do volební schránky vkládá právě 100. volič.
Po něm se do volební místnosti dostavilo ještě 34 občanů. Foto: volební komise.
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Borovská desítka poprvé pomůže
FOKUSu Vysočina.
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Získané peníze poputují do Chotěboře
Už před několika měsíci přišli pořadatelé Borovské desítky s nápadem
na spojení tohoto běhu s pomocí
potřebným. Popularita závodu totiž
každým rokem stoupá a klání tak
mimo jiné představuje vhodnou půdu
pro to, aby se veřejnost nejen seznámila s činností neziskových organizací, ale také jim aktivně pomohla.
Proto Borovská desítka svoji „troškou do mlýna“ přispěje FOKUSu
Vysočina. Ten napomáhá lidem se
zdravotním postižením – především
s duševním onemocněním – se zařazením do běžného života a svoje aktivity rozvíjí na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Hlinecku.
Ředitelka organizace, Anna Šimonová, nabídnutou ruku z Borové přijímá s nadšením. „Bez pomoci dalších
lidí a firem bychom své poslání naplňovali jen těžko,“ říká nadšená sportovkyně. Ta se běhu také zúčastní,
přestože to prý bude její první podobná zkušenost.
Za každého startujícího odevzdají
pořadatelé FOKUSu 20 korun, městys
navíc vypsal zvláštní prémii na překonání traťového rekordu. Za každou vteřinu, o kterou případně bude
rekord pokořen, věnuje organizaci
dalších sto korun.
Spolupráce ale bude oboustranná.
FOKUS napomohl se zapůjčením cílové brány od VZP ČR, navíc jeho pracovníci z chráněné dílny vyrobí pro
vítěze jednotlivých kategorií originální keramické plakety.
BL: Když jste se dozvěděla o nápadu na propojení běžeckého závodu
s pomocí FOKUSU Vysočina, co vám
proběhlo hlavou?
Anna Šimonová: O vašem závodě
jsem se doslechla vloni od mé kolegyně – Borovačky - Jany Havlíčkové.
Účastnila se ho a byla jím nadšená.
Proto mne nápad spojení Borovské
desítky a FOKUSu Vysočina zaujal.
Dokazuje to, že neziskové organizace
s různým zaměřením dokážou najít
s veřejností společné téma a zájem.
Jen musejí mít lidé chuť, zájem
a radost dělat něco nového, zajímavého.
BL: Setkáváte se ve vaší organizaci
často s podobnou formou nabízené
pomoci?
Anna Šimonová: Jsme nezisková organizace s posláním pomáhat a podporovat lidi s duševním onemocněním
či s jiným handicapem a bez pomoci
dalších lidí a firem v naší společnosti

bychom jen velmi těžko své poslání
naplňovali. A kolik je dárců a partnerů, tolik existuje forem pomoci. Uvědomila jsem si, že podpora od organizátorů Borovské desítky není pouze
finanční, ale hlavně nám umožňujete
představit naši činnost závodníkům
běhu a těch již rozhodně není málo.
To je pro nás vlastně úplně nová věc.
Také jsme přemýšleli, co můžeme
udělat my, aby závod zaujal co nejvíce
závodníků. Podařilo se nám přesvědčit našeho partnera, kterým je VZP
ČR, aby pořadatelům zapůjčil cílovou
bránu. Naši pracovníci z chráněné
rukodělné dílny navíc vyrobí keramické plakety s logem závodu pro vítěze
jednotlivých kategorií.
BL: Co vy a sport? Najdete si na něj
chvíli ve volném čase?
Anna
Šimonová:
Samozřejmě.
Pohyb vnímám jako způsob relaxace
a „vyčištění“ si hlavy. Ráda lyžuji, hraji
stolní tenis za SKST Putimov, jezdíme
s dětmi na kole a pravidelně chodíme
se psem do lesa na dlouhé procházky.
BL: Plánujete vy, případně někdo
jiný z FOKUSu se běhu také aktivně
zúčastnit?
Anna Šimonová: Určitě se zúčastním
a vím, že několik dalších mých kolegů
poběží také. Bude to pro mne nová
zkušenost (úsměv), ještě nikdy jsem
žádný běžecký závod neběžela.
BL: Prozradíte, na co by měly být
vybrané peníze použity?
Anna Šimonová: Nutně potřebujeme
nové auto pro službu osobní asistence. Vozem zajišťujeme dopravu lidem
s mentálním postižením starším sedmi let do školy nebo do denních zařízení v regionu Chotěboř. Také bychom
rádi zrekonstruovali místnost, abychom zvětšili prostory denního stacionáře ve středisku Chotěboř. V současné době jsou již kapacitně naprosto
naplněné. Obě záležitosti jsou pro nás
prioritní a hledáme pro ně sponzory
a donátory. Rádi bychom proto použili příspěvek z Borovské desítky na jednu z těchto potřeb a zrealizovali ji.
Více o neziskové organizaci FOKUS
Vysočina naleznete na webových
stránkách www.fokusvysocina.cz.
Jakub Janáček

registrace
na IV. ročník
BOROVSKÉ DESÍTKY
byla spuštěna 1. 6. 2014.
Přihlásit se můžete na:

www.borovska10.cz.
Pro přihlášení na letošní ročník
Borovské desítky je třeba vyplnit
formulář na webových stránkách
nejpozději do 10. 7. 2014.
Po tomto datu již pořadatelé
nemohou zaručit běžcům triko
ani pamětní medaili. Využijte
možnosti zvolit si při online registraci velikost trika s logem
Borovské desítky, které každý
včas registrovaný závodník obdrží.
www.borovska10.cz/prihlaseni.html

S D H H avl í čkova

B orová I NFO RMUJE

MLAD Í HASIČI
NA VÝLETĚ V JIHLAVĚ
V sobotu 3. května 2014 jsme
uspořádali výlet do Jihlavy. Naší
první zastávkou bylo Krajské operační středisko HZS kraje Vysočina.
Průvodcem nám byl por. Ing.
Josef Nevole, který nám vysvětlil funkci operačního střediska
při řešení mimořádných událostí, jakými jsou požáry, dopravní
nehody a jiné technické pomoci.
Poté jsme se přesunuli na centrální stanici jihlavských hasičů. Zde
jsme byli seznámeni s technikou
a prostředky, které se používají při likvidaci požárů, dopravních
nehod apod. Na závěr jsme navštívili zoo. Byli jsme domluveni
s Markem Dohnalem, že nás provede a pustí k žirafám. Návštěva
u žiraf byla okouzlující.
Děti si výlet užily, což dokazují
pořízené fotky, které můžete vidět
na našich internetových stránkách
sdhhavlickovaborova.estranky.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Pepovi a Markovi za prohlídky.
Za SDH Hájek Ladislav
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JAKÝ BYL KVĚTEN V NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
Docela pestrý, posuďte sami:
- Hned 2. 5. do něj doslova vtančily dívky na každoroční soutěži
tanečních skupin, která proběhla ve Žďáru nad Sázavou. V silné
konkurenci 21 škol naše tanečnice
zabodovaly hned třikrát – v kategorii
Minižáčci obsadily 4. místo, v kategorii Nejstarší žáci suverénně zvítězily a nezalekly se ani kategorie Volná
sestava, v níž byly sestry Lucka a Eliška Hájkovy první a Karolína Valentová
s Ivou Joskovou druhé.
- Začátkem měsíce zúročili svoji několikatýdenní práci sedmáci

a protože děvčata zatím sbírají zkušenosti, jistě to příští rok všem pořádně
natřou!

- 14. května si svůj IQ vyzkoušeli
sedmáci, osmáci a deváťáci přímo
v libereckém IQparku. Tam
se totiž vypravili na exkurzi v rámci
projektu Přírodní a technické obory –
výzva pro budoucnost.
- Devítka nezahálí, a tak hned následující den vyrazila na dějepisnou
návštěvu Prahy. Tentokrát se
věnovali důkladné prohlídce Hradu.
- V pátek 16. 5. reprezentovala
naši školu desetičlenná výprava na

I. havlíčkobrodských sportovních hrách. Odjeli s odhod-

láním přivézt nějaké medaile a podařilo se, přivezli jich sedm! Úspěšní byli
šachisté na 3. místě, jedno zlato jsme
získali ve stolním tenise, jedno v běhu
na 600 metrů a stříbro v hodu kriketovým míčkem!

a osmáci ve společném
školním projektu Karel
Havlíček Borovský. Přímo v - Víkend od 16. do 18. 5. byl pro

jeho rodném domku a za přítomnosti
rodičů si osmáci vyzkoušeli roli průvodců a sedmáci vystoupili se zdramatizovanými Tyrolskými elegiemi a
Králem Lávrou. Pravděpodobně zapůsobil genius loci, a tak by z obou tříd
měl KHB určitě radost.
- Zatímco 13. 5. se všechny třídy dobře bavily programem pardubické

šermířské skupiny Regenti,

děvčata ze IV. a V. třídy hájila naši
čest v okresním kole soutěže

Hlídek mladých zdravotníků. Z osmi družstev byly sice páté,

ale to vůbec nevadí, protože se připravovaly velmi zodpovědně, soutěžní témata jsou nesmírně rozsáhlá,

několik našich žáků mimořádně rušný. Uskutečnila se totiž v pořadí již

pátá výměna mezi našimi
a polskými žáky. Tentokrát

byly hostiteli některé borovské rodiny, z polské Jerky dorazilo 18 dětí se
3 učiteli. Páteční večer strávily děti
zčásti společně na diskotéce a při
společenských hrách. V sobotu dopoledne se jim věnovaly naše rodiny
a odpoledne – na přání polské strany
– navštívili Brno. Prohlédli si Špilberk,
zoo a čekala je večerní návštěva hvězdárny a planetária. Nedělní dopoledne proběhlo opět v režii našich dětí
a jejich rodičů a po obědě polští přátelé odjeli. Věříme, že se jim u nás
opět líbilo.

ČERVEN 2014

- „Obrovské nervy“ prožívali čtvrťáci
19. 5., když plnili podmínky k získání Průkazu cyklisty. Na brodském dopravním hřišti absolvovali jízdu zručnosti pod přísným dohledem
inspektorů Besip, v učebně napsali
test a jak to dopadlo? Ze 14 žáčků
pouze 2 neuspěli. Doufáme, že zbývajících 12 cyklistů nebude dokazovat,
že Průkaz získali jenom náhodou.....

- Ve čtvrtek 22. 5. byl s osmáky
dokončen kurz První pomoc do
škol. Podle osnovy kurzu se uskutečnila prohlídka vozidla Rychlé zdravotní pomoci. Oba členové posádky –
Jana a Honza – byli trpěliví a příjemní
a nabídli osmákům trošku netradiční
pohled na svoji „ akční“ práci.
- V pátek 23. 5. se ve škole zase „vařilo“ a ochutnávalo. Žáci všech tříd se
totiž zapojili do první části projektu

Proč to nezkusit zdravěji

a připravovali pro své spolužáky
zdravé svačinky. Po ochutnávce byly
vybrány svačinky lahodící nejen chuti,
ale i oku, a ještě do konce června proběhne Týden zdravých svačin, v němž se na vybrané svačinky
budou moci žáci jednotlivých tříd přihlásit. Už se všichni těšíme!
- Početná atletická výprava se
v úterý 27. 5. zúčastnila každoročně pořádaného Běhu parkem
Budoucnost v Havlíčkově Brodě.
Tentokrát byli dokonce neúspěšnější
výpravou ze všech, obsadili totiž celkem 6 medailových míst!
- Poslední květnový týden si zasoutěžili i třeťáci, čtvrťáci a páťáci
v přírodovědném
klání

v Chotěboři a ve Ždírci nad
Doubravou. Ani ti se neztratili v

konkurenci dalších škol. V Chotěboři
získaly soutěžní dvojice IV. a V. třídy
první a druhé místo. Ve Ždírci nad
Doubravou zabodovali také – třeťáci a čtvrťáci obsadili druhé místo a
páťáci byli třetí! I zbývající dvojice
ze IV. a V. třídy si vedly velmi dobře
a umístily se na čtvrtých příčkách!

- Poslední květnový týden se také
nesl v duchu dalších zdravotních aktivit. Starší žáci společně
besedovali nad ožehavým tématem
AIDS, dívky se samostatně seznámily
s nebezpečími, která souvisejí s poruchami příjmu potravy a kluci vyslechli
přednášku na téma patologického
hráčství. Mladší žáci v rámci Zdravé pětky pokračovali v besedování
o zdravém životním stylu.
- Připravují se školní výlety jed-
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ČERVEN 2014
Předškoláci na výletě v Přibyslavi.
Foto: MŠ.

- Čeká nás také konkurz na

ŘEDITELKU/ředitele školy.

- A skoro všichni se těšíme na prázdniny!
S podrobným hodnocením jednotlivých akcí včetně fotodokumentace se
můžete seznámit na školních webových stránkách www.zsborova.cz.
Zachovejte nám přízeň!			
Jana Žáková, 2. stupeň

Malé (velké) jubileum

Keramické hrnky, hodiny, obrázky,
zvířata, lampy – tak tohle všechno
a ještě spousty dalšího dokáží vyrobit
žáci v keramickém kroužku při základní škole. Vedoucí Lenka Sedláková
a Ivana Hamerníková pracují s dětmi
již deset let. Výsledkem jejich aktivit
jsou nádherné věci a předměty, které zdobí i mnoho domácností našich
žáků. Je obdivuhodné, kolik volného času obětovaly pro práci s dětmi.
V tomto čase se přece mohly věnovat
úplně něčemu jinému. Je zajímavé
podívat se na jejich činnost i v číslech,
kdy za 10 let jim prošlo rukama minimálně 450 žáků, s kterými strávily
více jak 500 hodin. K tomu musíme
ještě připočítat mnoho akcí ve škole,
kde se ochotně podílely na jejich přípravě a konání.
Lenko a Ivano,
velmi si vážíme vaší práce. Jménem
zaměstnanců a žáků školy vám moc
děkujeme a do dalších let přejeme
hodně krásných pocitů z činností,
které konáte.
Otto Hájek, ředitel školy

NOV I N K Y Z M Š

Květen je bez pochyb nejkrásnější
jarní měsíc. Naplno probuzená příroda poskytuje našim dětem mnoho
poznatků a prožitků, a tak mají neustále co objevovat. Nové zkušenosti
potom využívají v pracovních, výtvarných a dalších tvořivých činnostech.
Pokud nám dovoluje počasí, trávíme
většinu času na vycházkách a delších výletech v přírodě. Není nic lepšího, než vidět naše školáčky kráčet
s batůžky na zádech.

Naše aktivity

• 5. května se děti fotografovaly – jarní
série
• 13. května se nám v sokolovně představili členové skupiny historického
šermu Renegáti z Rybitví u Pardubic
• ve čtvrtek 15. května děti shlédly
v kině Krucemburk poslední pásmo
pohádek v tomto školním roce

hlásí

Tvořivý domov poprvé!

24. května se Lukšova chalupa proměnila v kutilský koutek a nejenom
starší občané si přišli vyzkoušet svojí
zručnost. Díky panu Pěchovi, který se
pletení košíků aktivně věnuje, jsme si
všichni mohli vyzkoušet něco drobného uplést. Ani dobrá nálada o drobné
pohoštění zde nechyběly a každý si
domu odnesl nějaký ten košík či ošatku.
Již nyní se těšíme na další setkání,
které proběhne na podzim. A na co se
můžeme těšit? Příště budeme plést
z pedigu a vyzkoušíme si i ubrouskovou techniku.
Jana Havlíčková

• 19. května se děti z obou tříd fotografovaly – společné fotky a předškoláci portréty na tablo
• 20. května se děti v tělocvičně ZŠ
s nadšením pustily do tvořivého stavění s konstruktivní stavebnicí GEOMAG
• 21. května předškoláci úspěšně
zakončili 10 lekcí plaveckého výcviku
v plaveckém bazénu v Hlinsku v
Čechách a vysloužili si MOKRÉ VYSVĚDČENÍ
• z 22. na 23. května měly děti z oddělení Ježků možnost přespat ve školce.
Čtvrteční odpoledne si zpříjemnily
výletem do Přibyslavi

• 27. května jsme podnikli malý výlet
autobusem do Jitkova, kde bydlí kamarádi dětí z naší školky
• 28. května jsme hned ráno vyšlápli s batohy na zádech na polodenní
vycházku do přírody spojenou s opékáním špekáčků. Naše paní kuchařka s námi absolvovala cestu s kárkou
v nelehkém terénu, aby nám na místo dopravila potřebný proviant. Paní
kuchařko, děkujeme!
• 29. května se konala schůzka rodičů
– připravujeme společnou akci rodičů a dětí k ukončení školního roku
s názvem HAVAJ.

Zdravá pětka

Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní
i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti
zdravého stravování. Lektoři Zdravé
Pětky (u nás to byla paní Kutálková)
seznamují děti v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.
Cílem tohoto programu, který děti
z oddělení Ježků absolvovaly ve čtvrtek
29. května, bylo motivovat je k automatickému přijetí zásad zdravé výživy
a jejich přirozenému zařazení do životního stylu. Z celého programu vyplynulo pro děti poučení: „Dodržujte
zdravou pětku v jídelníčku, ať máte
energii na hry ve školce i doma. Když
budete jíst pravidelně 5x denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budete se cítit lépe a snáz se soustředíte na
věci, které vás baví. A to po celý den
– od snídaně po večeři!“
Jaroslava Janáčková
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INFORMUJE prožívá i naše „béčko“. To výsledkově

Fotbalové jaro
se blíží ke konci.
Jak sezona dopadne?

Již svá poslední kola prožívá letošní
fotbalová sezona. Tři borovské týmy
tak už brzy budou hodnotit svoje
výkony. Sezona prozatím vypadá velice úspěšně pro A tým, který je dvě
kola před koncem druhý v tabulce,
má pět bodů náskok na třetí Lučici
a je tak jen malý krůček od postupu
do I.A třídy. V posledním utkání sice
prohrál na horké půdě v Ledči nad
Sázavou, ale díky ztrátám svého největšího konkurenta si stále drží nadějný náskok. V době uzávěrky tohoto
vydání Borovských listů nám však nejnovější výsledky nebyly známy.
Sezonu, která nejspíš skončí umístěným kdesi okolo středu tabulky,

rozhodně nijak nepropadá, ale díky
poměrně vysokému počtu remízových výsledků (v současné době je to
nejvíc v celé soutěži), už ani nehraje
o umístění na pomyslných stupních
vítězů. Béčku zbývá do konce soutěže
o jeden zápas víc než áčku.
I přes poslední nepříznivý výsledek prožívají velice dobré jaro i žáci.
Ti suverénní jízdou, kterou ve druhé
polovině soutěže prožili bez ztráty
bodu, dokázali zvítězit ve „své“ skupině a zvlášť poslední a rozhodující
zápas proti Pohledu, který dokázali
otočit z 1:4 na 5:4, stál rozhodně za
to.
V době uzávěrky BL však Borová
prohrála svůj první zápas play-off
proti Habrům doma 3:6. Jde však jen
o poločas dvojutkání, neboť žáci
jedou na hřiště soupeře ještě k odvetě a nic tak není definitivně ztraceno.
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Hrají již i nejmenší děti

Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že
svůj první opravdový zápas nedávno
sehráli i borovští elévové - to znamená nejmenší fotbalisté, kteří patří
i do předškolního věku. Ti se přátelsky
utkali se svými vrstevníky ze Žďírce
nad Doubravou a po velkém boji prohráli 8:6.
Celkově je velmi příjemné sledovat
tréninky žáků, na které chodí takřka
dvacítka dětí, které mají chuť sportovat a hřištěm se tak nese jejich veselé
štěbetání. Tak by to mělo být a dveře
jsou otevřené všem i nadále.
Poslední zápasy:
A tým: Ledeč nad Sázavou – Havlíčkova Borová 2:1(1:1). Branka: Šrámek
B tým: Havlíčkova Borová – Keřkov
2:2(2:1). Branky: Šmíd, Zvolánek
Žáci: Havlíčkova Borová – Habry
3:6(0:3). Branky: Klement 2, Lupták

Jakub Janáček

S dětmi cvičily desítky let. Nyní však končí a nástupce zatím není

Asi u nás v Havlíčkově Borové není
moc dalších lidí, kteří by se ve svém
volném čase věnovali tolik let práci
s dětmi jako dvě dámy ve zdejším TJ
Sokol. Ilona Doležalová cvičí v sokolovně či tělocvičně se školáky celých
deset let, Mirka Luňáčková dokonce
27 let – tedy více než se počítá celá
jedna lidská generace! Nyní však už
prý nastal čas skončit.
„Mě osobně k tomu vedou především zdravotní důvody. Pochopitelně
ale i to, že už to dělám hodně dlouhou dobu a cítím určitou opotřebovanost,“ zamyslela se Mirka Luňáčková,
kterou prý práce s dětmi vždy velmi
bavila a na cvičení zažila spoustu

pěkných zážitků, ale nyní se zkrátka
chce více věnovat kroužku myslivosti
nebo jednorázovým akcím. Podobný
důvod hraje roli i u rozhodnutí Ilony
Doležalové.
Podzimní zahájení cvičení by tedy
měl vést už někdo jiný. Kdo by to však
měl být a zda se někdo vůbec najde,
není v současné době vůbec jisté.

Je třeba najít nástupce

„Rády bychom tedy touto cestou
vyzvaly kohokoliv z řad borovské
veřejnosti, aby se dětí a cvičení ujal.
Momentálně to prostě nemá kdo
dělat a chtěly bychom, aby se našel
nástupce a cvičení, které tu má dlou-

MYSLIVECK É S D R U Ž E N Í
Pilně chodíme s dětmi ven a učíme se
poznávat stromy a keře podle pupenů
a listů. V sobotu 10. 5. jsme vyrazili
na Bor, kde jsme procházeli lesem,
kde mají prasata kaliště. U potoka na
pasece si děti opekly buřtíka, posilnily
se a čekala je cesta zpět. Na zpáteční cestě jsme prošli pole s jetelí před
sečením, zda tam nejsou srnčata.
Na víkend od 30. 5. - 1. 6. jsme
naplánovali nocování na Dolech
u jezírek. Pozvali jsme i ostatní myslivecké kroužky. Nakonec se nás
sešlo 27. V pátek navečer jsme prošli
jezírka a doly a večer zakončili táborákem a opékáním buřtíků. Ráno
po snídani jsme pěšky vyrazili do
Hluboké do obory na divočáky, tam
se dětem moc líbilo, a pokračovali
dále do Radostína, kde jsme si dali
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v restauraci vydatný oběd zakončený zmrzlinou. Ty menší děti se vracely na doly autem, zbytek pěšky,
zvládly vše skvěle, i když je to celkem
12 km. Večer jsme zakončili opékáním
chlebových hadů, společným posezením a stezkou odvahy, která se všem
moc líbila. Počasí nám nakonec přálo,
děti byly spokojené a v neděli ráno se
rozjely k domovům.
Postřehy dětí: Tomáš Bačkovský,
Oudoleň: „Líbila se mi procházka
kolem jezírek,stezka odvahy a tůra do
Hluboké, moc se mi výlet líbil.“ Radim
Solnička, H. Borová: „Líbily se mi prasata, stezka odvahy a že tu není elektrika...“. Honza Horský, Dlouhá Ves:
„Hlavně se mi líbilo, že jsme byli v přírodě, což je nejlepší prostředí, co může
být. A že tu není elektřina mi nevadí.“

holetou tradici, se udrželo v chodu,“
vysvětlila Luňáčková. Ta s Ilonou
Doleželovou strávila s dětmi ve sportovním oblečení stovky hodin a spolu
objezdili také mnoho různých soutěží.
„Věnovali jsme se všemu možnému.
Atletice, míčovým hrám, cvičení na
nářadí,“ doplnila Ilona Doležalová.
Cvičení pod hlavičkou ASPV v borovském Sokolu v poslední době probíhalo jednou týdně. Dříve bývala účast
masovější, nyní pravidelně chodilo
okolo patnácti dětí.
Pokud se však nenajdou noví dobrovolníci, reálně hrozí, že všestranné
cvičení pro děti v borovském sokole
definitivně zanikne.

Jakub Janáček

Ela a Jula Šimkovi, Dlouhá Ves: „Líbila
se nám jezírka a stezka odvahy“.
Děkujeme všem zúčastněným.
Poděkování patří též Lesnímu
družstvu obcí Přibyslav za zapůjčení chaty na Dolech, hlavně Václavu
Augustýnovi za ochotu a spolupráci.
Myslivosti zdar!

Tomáš Janáček

Tělovýchovná jednota Sokol
Havlíčkova Borová
přijme na dohodu
o provedení práce
brigádníka na místo
hospodské / hospodského
do Pohostinství za Sokolovnou.
Podmínkou je zdravotnický průkaz.
Bližší informace Vám poskytne
paní Magda Hošáková,
tel. 604 360 785.

ČERVEN 2014
dne 21. června 2014 si připomínáme 70. výročí úmrtí borovského
rodáka, Plk. i.m. JOSEFA STRÁNSKÉHO, DFC.
ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

„Píši Vám neformálně a neoficiálně,
abych Vás informoval o tom, jak je
nám líto, že česká osádka této peruti - S/Ldr Stránský a F/O Bouda - je
nezvěstná.Když byli s námi, odváděli skvělou práci a byli vždy dychtiví
operovat proti nepříteli. Byli nejpopulárnějšími mezi svými druhy
a oba dva velice postrádáme. Vroucně si přeji, abychom dostali zprávu
o tom, že se zachránilii. Doufám, že
jsou nezvěstnými jen dočasně a že
i Vaše země se blíží ke svému osvobození.“

Dopis velitele 21. peruti, W/Cdr
I. Dale, inspektorovi čs. letectva
z 26. června 1944.

Víra v nalezení přeživších se ukázala lichou; trosky jejich Mosquita
i s mrtvou osádkou byly později identifikovány na pobřeží Normandie.
Oba letci, devětadvacetiletý Stránský a třicetiletý Bouda, leží pohřbeni
na francouzsko-britském hřbitově
v St. Valery-en-Caux, ve společném
hrobě č. B, 31-32.
Josef Stránský se narodil 10. prosince 1914 Josefu a Marii Stránským v Borové čp. 17. V roce 1935
nastoupil vojenskou presenční službu
u Dragounského pluku 8 v Pardubicích. Po absolvování Školy na důstojníky jezdectva v záloze se jako četař
aspirant přihlásil dobrovolně do
Vojenské akademie v Hranicích na
Moravě. Její druhý ročník prodělal
v Prostějově, kde získal i letecký výcvik
a v roce 1938 byl vyřazen v hodnosti
poručíka letectva. Od 1. září 1938 byl
poručík Stránský přidělen k Leteckému pluku 5 v Brně. Ještě před okupací

stihl jmenování polním pozorovatelem
- letcem a pilotem vícemístných
letounů.
Z okupované vlasti uprchl do sousedního Polska v létě 1939. Následoval odjezd lodí z Gdyně do Francie
a po vypuknutí války letecký výcvik
na základně v Toulouse. Tak jako většina československých bombardovacích letců však ve Francii zařazen
k bojové jednotce nebyl. Pobyt
v zemi pro něj skončil stejně jako před
rokem začal - na palubě lodi. Tentokráte jej dopravila do Velké Británie,
která jako jediná tehdy vzdorovala
dosud neporaženému nepříteli.
Jeho první jednotkou se stala britská
24. spojovací peruť, která s pestrou
mozaikou letounů nejrůznějšího určení vzlétala z letiště Hendon u Lodnýna.
Po odlétání požadovaného množství
hodin byl 14. března 1941 přemístěn
k 311. československé bombardovací peruti. Od 27. března 1942 v nové
hodnosti Squadron Leader stál v čele
B-letky. Po přesunu 311. perutě do
sestavy Coastal Command podnikl
celkem 25 operačních protiponorkových hlídkových letů nad Biskajským
zálivem. 1. února 1943 se stal velitelem Czech Flightu při No 6 (Coastal)
Operational Training Unit.
Po jejím rozpuštění stál Stránský
před rozhodnutím, co dál. Tak jako
mnoho dalších nakonec podlehl
vábení elegantních a rychlých dvoumotorových letounů De Havilland
Mosquito. Po příslušném přeškolení
byl 6. března 1944 zařazen k britské
21. bombardovací peruti, u níž se
stal velitelem její A-letky. U jednotky
vyzbrojené stíhacími-bombardovacími Mosquity FB.Mk.VI a operující

Josef Stránský a František Bouda

ze základny Hunsdon utvořil osádku s dalším bývalým příslušníkem
311. peruti, F/O Františkem Boudou.
Vykonali u ní celkem 11 ofenzívních
akcí (tím celkový počet Stránského bojových akcí stoupl na rovných
sedmdesát), ale z poslední z nich,
v noci z 20. na 21. června 1944 se
z bojového letu nad Normandií nevrátili.
Vedle britského vyznamenání
Distinguished Flying Cross byl kapitán
Josef Stránský vyznamenán čtyřikrát
Československým válečným křížem,
čtyřikrát Československou medailí Za
chrabrost před nepřítelem, dále Československou medailí Za zásluhy I. st.,
Pamětní medailí čs. zahraniční armády (se štítky F a VB), Britové mu udělili ještě Air Crew Europe Star, Atlantic
Star, Defence Medal a War Medal. Po
válce, 31. prosince 1946, byl povýšen
do hodnosti štábního kapitána letectva a 1. června 1991 do hodnosti plukovníka in memoriam.
Zdroj: Černý, K.: Z Vysočiny na křídla RAF;
internetové zdroje

VZPOMÍNKOVÁ AKCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 70. LET ÚMRTÍ Plk. i.m. JOSEFA STRÁNSKÉHO, DFC
SOBOTA 28. ČERVNA 2014
POLOŽENÍ VĚNCE k pamětní desce na starém hřbitově
14:00
VENKOVNÍ EXPOZICE VĚNOVANÁ PŘÍSLUŠNÍKŮM ROYAL AIR
15:00

FORCE A JEJICH VYBAVENÍ - pořádá Klub vojenské historie 276th
SQDN (reenacted) RAF, o.s.

19:00

MOŽNOST PROHLÍDKY MAKETY LETOUNU SPITFIRE
- pořádá Czech Spitfire Club www.czechspitfireclub.cz
BESEDA NA TÉMA „ČECHOSLOVÁCI V RAF A WAAF“ s panem
Filipem Procházkou, zakladatelem Klubu vojenské historie 276th
SQDN (reenacted) RAF, o.s., tajemníkem Československé obce
legionářské

starý hřbitov, Havlíčkova Borová
Areál fotbalového
hřiště a prostor
před Sokolovnou,
Havlíčkova Borová
Klubovna hasičské zbrojnice,
Havlíčkova Borová

EXPOZICE LETCE JOSEFA STRÁNSKÉHO V RODNÉM
DOMKU K. H. BOROVSKÉHO v HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ BUDE
V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN PŘÍSTUPNÁ ZDARMA.
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

osmisměrka O CENU

Tajenka ukrývá červnovou pranostiku: „...(Tajenka)
déšť kazí seno i obilí.“

ČERVEN 2014

kalendář akcí před námi
Borovské hry 20. 6. - 22. 6. 2014

v Borové u Náchoda. Družstvo reprezentující Borovou vyrazí do Orlických
hor v pátek 20. 6. Zájemci o výlet do
Borové u Náchoda se mohou hlásit na
úřadu městyse.
http://www.borovaunachoda.cz

Vzpomínková slavnost
– sobota 28. 6. 2014 ke stému výro-

čí narození Plk.i.m. Josefa Stránského
DFC a sedmdesáté výročí jeho úmrtí
(10. 12. 1914 - 21. 6. 1944). Pozvánku
na akci obdržíte samostatně.

Borovská desítka
sobota 26. 7. 2014 - čtvrtý ročník

běhu na 10 km. Online registrace spuštěna 1. června. Vždy aktuální informace
na: www.borovska10.cz.
LEGENDA: akord, anoda, arktida, blaho, golasada, jitro, kampa, kaňka, kára, leden, muka,
muž, nevidomý, odsouzený, ohyb, osvobození,
posada, profesor, rákos, stránský, vanilka,
vodojem, záda
Správnou tajenku nám můžete doručit do 30. 6.
vítězi minulé křížovky jsou: MICHAL FIŠER
PIVOVARSKÁ 94; KŘESŤANOVÁ MARTA, ZELENÝHO 117; JOSEF ZVĚŘINA, Ž. HORKY 25. Svoji výhru si
mohou vyzvednout na úřadu městyse. Blahopřejeme!

Praktická lékařka
pro dospělé MUDr. Brussmannová
oznamuje otevření ordinace
v Přibyslavi, Tyršova 242.

Registrace je možná osobně nebo telefonicky
na tel.: 564 565 871.
Ordinační hodiny:
PO 7:00 - 12:00
ČT 7:00 - 12:00
ÚT 13:00 - 18:00
PÁ 7:00 - 12:00
ST 7:00 - 12:00

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci

Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

brixen - altstadtfest
pátek - neděle 22. 8. - 24. 8. 2014

Tradiční festival se opakuje opět po
dvou letech a ani tentokrát nebude chybět delegace z našeho městyse. Zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse.
www.altstadtfest.it

Letní filmový festival
středa – sobota 27. 8. – 30. 8.
2014 - tradiční letní filmová přehlídka

na konci letních prázdnin. Připravujeme zajímavé filmy a těšíme se na spolupráci s panem Jiřím Čáslavským, který
se k nám rád vrací.

725 let obce - pátek – neděle
5. 9. – 7. 9. 2014

Na borovské posvícení připravujeme
vzpomínkovou slavnost u příležitosti
oslav 725 let trvání naší obce. Těšit se
můžete na zajímavé akce a bohatý program, na kterém usilovně pracujeme.

Havlíčkova Borová
na starých pohlednicích

Připravujeme tisk publikace v rozsahu
cca 70 stran, kde budou uveřejněny
dobové pohlednice Havlíčkovy Borové,
Peršíkova a Železných Horek.

Havlíčkova Borová
na dobových fotografiích

Připravujeme vydání stolního kalendáře na rok 2015, kde budou k vidění
staré dobové fotografie, jež díky našim
občanům shromažďujeme, třídíme
a v kalendáři uveřejníme.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Předškoláci zdárně ukončili plavecký výcvik v Hlinsku. Foto: MŠ.

Projekt přírodní zahrady u mateřské školy. Foto: MŠ.

Poslední dny školního roku jsou ve znamení výletů. Na fotografii dolní třída
mateřské školy - Broučci - na cestě z Peršíkova. Foto: MŠ.

První ze série dílen pro seniory. Foto: David Burian.

TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ, oddíl kopané
VÁS ZVE NA POUŤOVÉ ZÁBAVY:

Michal a Jaroslav Fišerovi reprezentovali Havlíčkovu Borovou
v závodě horských kol „BIRELL BIKE VYSOČINA MARATON 2014“, který
se konal 24. 5. v Novém Městě na Moravě. Foto: Marcela Fišerová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Borovská škola slavila úspěch při taneční
soutěži. Foto: ZŠ

Borovští žáci zažívají úspěšnou sezónu. Foto: Jakub Janáček
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Foto nahoře + dole: Mladí hasiči na výletě. Článek na str. 5. Foto: Michal Fišer

