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hájkovy děti
1982 - 2014
Ředitel, se kterým se koncem června
rozloučily všechny jeho děti, ve mě
vlastně nikdy nevzbuzoval dojem „klasického“ ředitele. Vždy mi připadal
spíše jako mentor. Neuvěřitelně trpělivý průvodce, rádce, posluchač. To
na straně jedné, pokud jde o přístup
k dětem. Na straně druhé potom vynikající manažer, který dokáže vytvořit na
škole takové podmínky pro studium,
díky nimž mají naše děti možnost
v reálném životě uspět.
Na zdejší základní škole jsem nestudoval. Když se snažím vzpomenout si
na svého ředitele, zjišťuji, že ve mě
nezanechal vlastně žádné konkrétní vzpomínky. Věřím, že ti, kdo zažili
borovského ředitele - ať už jako žáci,
rodiče či spolupracovníci, to budou mít
jinak. Otto Hájek, tak, jak ho vnímám
já, má dar vidět v dětech (ale nejen
v nich) předně to dobré - i tam, kde
to mnohdy jako rodiče sami nevidíme. Každé dítě, které poprvé vstoupí
do školy, by se mohlo zdát nehotové,
malé, beztvaré, často přehlédnutelné - takové semínko. Jsou ale lidé,
a pan ředitel k nim dle mého názoru jednoznačně patří, kteří semínko
nepřehlédnou a mají tu schopnost,
již v zárodku, před jeho vyklíčením,
představit si krásu květiny, která
z něj vyroste. Proto se pak květiny
v jejich životě vyskytují daleko častěji,
než těm, kteří tuto schopnost nemají.
Mluvím za sebe, ale jsem si jistý, že
desítky rodičů se mnou budou souhlasit. Hodnoty, které škola svým žákům
předává, se - ať chceme či nechceme,
dostávají do každé rodiny.
Za hodnoty a tradice, které z nás
dělají to, čím jsme, za trpělivost,
podporu, kultivovanost, za možnost
plnit si sny, za školu, do které se
rádi vracíme i v dobách, kdy už nejsme školou povinní, za neviditelná
ochranná křídla, za hodnotu dobra
a zla, za štěstí, za pomoc, za možnost
dělat chyby a hledat v nich poučení,
za cestu, kterou jste nás a naše děti
naučil kráčet - za to vše děkujeme.
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Přelet stíhaček k uctění památky při vzpomínkové akci na
letce Josefa Stránského. Foto: Jakub Janáček.
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Kladení věnce k nově restaurovanému pomníku. Foto: Milan Šustr
Sestavit spitfire pomáhali i místní. Foto: David Burian, Jakub Janáček

Soutěž v požárním útoku v Kámenu.
Foto: Michal Fišer.
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Na dětský den SDH dorazily desítky dětí . Foto: Michal Fišer

BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHU!
Jan Bartušek se stal vicemistrem Evropy ve sportovním
aerobiku, když vybojoval 2. místo na mistrovství Evropy,
které se konalo poslední týden v květnu ve Vídni.

Foto: Jana Bartušková
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ
USNESENÍ
1/6/2014
2/6/2014
3/6/2014
4/6/2014
5/6/2014
6/6/2014

7/6/2014
8/6/2014
9/6/2014
10/6/2014
11/6/2014
12/6/2014
13/6/2014
14/6/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hájek Ladislav, Halama Jiří.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“ a pověřuje
starostu a místostarostu dalším jednáním ohledně zjištění příčin rozdílu mezi projektovanou a soutěženou cenou a možnosti sankce za zmaření investice.
- schvaluje vypsání výběrového řízení na zasíťování ulice Polní.
- schvaluje založení Fondu na opravu vodovodů a kanalizací, dorovnání rozdílu mezi výnosy vodného
a stočného oproti povinné vybírané částce ve výši 550 000 Kč. Tato částka z rozpočtu obce pro rok
2014 bude přímo použita na výstavbu vodovodu a kanalizace v ulici Polní. Vodné a stočné zůstane
v nezměněné výši.
- schvaluje pořízení hodin na věž budovy základní školy od firmy Elkon s.r.o. ve výši 110 836,- Kč.
- schvaluje směnu pozemku p.č. 2440/1 o výměře 915 m2 podle geometrického plánu č.z. 590
– 61/2013 ze dne 11. 11. 2013 za pozemek p. č. 2415/8 o výměře 799 m2 podle geometrického
plánu č.z. 604 – 14/2014 ze dne 9. 4. 2014.
- schvaluje 5-člennou komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy ZŠ Havlíčkova Borová“ ve složení: Albert Hošák, Jiří Geist, Mgr. Otto Hájek,
Ing. Aleš Uttendorfský, p. Kovandová.
- schvaluje vymezení bytových jednotek v bytovém domě čp. 345.
- schvaluje souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p.č.16/1.
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 Požární řád městyse Havlíčkova Borová.
- schvaluje záměr prodeje nemovitosti na parc. č. 38/2 se stavbou čp. 188 za 350 000 Kč.
- schvaluje ponížení příspěvku na energie Základní škole a Mateřské škole Havlíčkova Borová
od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 o 25 000 Kč.
POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BUDE UVEŘEJNĚNA V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU
NA ÚŘEDNÍ DESCE.

SLOVO STAROSTY
Borovské hry

Nápad uspořádat „Borovské hry“,
neboli sraz obcí s názvem Borová spojený se soutěžemi, se zrodil
v hlavách zastupitelů Borové u Poličky v roce 1999 jako zpestření oslav
650 let od první písemné zmínky
o obci. Sjeli se Borováci ze všech koutů republiky a akce se setkala s mimořádným úspěchem. Srazy obcí nesoucí název Borová se konají pravidelně
koncem června až do současnosti,
s tím, že pořádání se každý rok ujímá jiná Borová. Borovské hry se staly
dokonce mezinárodními, když se připojila Borová u Trnavy a v roce 2008
nabídla pořádání této akce historicky
poprvé na Slovensku.
Průběh Borovských her
V pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne se do pořádající obce
sjedou všechny výpravy Borováků.
V sobotu v odpoledních hodinách
začínají samotné hry – jde většinou
o zábavné soutěže, ve kterých za
svou obec soutěží vybraný tým 6 lidí.
Poté proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen, dále následu-

je setkání starostů a zastupitelů obcí,
na kterém se určí, která obec bude
hry pořádat v následujícím roce. Na
večer je připravena taneční zábava
pro všechny generace. V neděli dopoledne dochází k loučení a návratu
Borováků do svých domovů.

Historie pořádání
Borovských her

1999 Borová u Poličky, 2000 Borová
u Náchoda, 2001 HAVLÍČKOVA BOROVÁ, 2002 Bolatice Borová u Opavy,
2003 Borová Zbraslavice, 2004 Borová Lada, 2005 Borová u Poličky, 2006
HAVLÍČKOVA BOROVÁ, 2007 Borová
u Náchoda, 2008 Borová u Trnavy,
2009 Borová Lada, 2010 Bolatice
Borová u Opavy, 2011 HAVLÍČKOVA BOROVÁ, 2012 Borová u Poličky,
2013 se Borovské hry nekonaly, 2014
Borová u Náchoda.

Borovské hry 2014

Letošní Borovské hry, v pořadí již patnácté, se konaly v Borové u Náchoda. Z naší obce odcestovala třináctka
odvážných busem řízeným panem
Milanem Bencem v páteční podvečer
21. června. Ve večerních hodinách
se výprava ubytovala ve stanech na
nedaleké louce. Ihned po vybalení

proviantu začalo večerní soustředění
a příprava na sobotní soutěže. Krátká noc ve stanu, časné ranní vstávání
a sobotní výlet do pevnosti Dobrošov
odčerpávaly síly soutěžících i hrstce
diváků. Po návratu z pevnosti a poledním obědě začalo sobotní odpolední
soustředěné soutěžení. Kdo neviděl,
neuvěří, jaké nasazení museli všichni soutěžící předvést. Šestičlenná
družstva z pěti obcí se utkala v zajímavých soutěžních disciplínách v duchu
místních tradic. Nelze se divit, že se
téměř všem z pohádkových postaviček zamotala hlava. Jednotlivé disciplíny byly velmi vyrovnané. Nakonec
zvítězili domácí. Naše mladé, zatím
ještě méně zkušené borce pronásledovala v některých disciplínách
i trošku smůla. Ani jednu disciplínu
jsme nevyhráli, ani jednu neprohráli
a tak nakonec skončili pátí se ztrátou
pouhých šesti bodů na vítězné domácí družstvo. Velmi mladé družstvo
tvořily tři dívky - Ivča Hamerníková,
Terezka Kašpárková a Simča Karásková, doplněné třemi chlapci: Tomášem Kučerou, Dominikem Suchým
a „veteránem“ Alešem Uttendorfským. Po soutěžním odpoledni následovalo setkání starostů, rozprava
o budoucnosti Borovských her. Bylo
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slovo hejtmana

Začátek července je opojným
časem. Děti a mládež se radují z
prázdnin, učitelé a učitelky zhluboka vydechnou, ostatní občané cítí s
potěšením blízkost svých dovolených.
Oproti časům mého mládí je nám
dnes otevřen téměř celý svět, máme
rozmanité možnosti k jeho poznávání anebo odpočinku na lukrativních
cizokrajných místech. Ale můžeme si
taky najít příjemné a zajímavé místo
v některém z kouzelných koutů naší
země. S menším zatížením své kapsy, bez stresů z náročného cestování,
bez obav z obtížné domluvy nebo své
nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí. Doporučil bych Vysočinu. Když
se pozorně rozhlédneme, uvědomíme si, že málokdo ji známe celou. Stále je co nacházet.
Kraj Vysočina se snaží podporovat
rozvoj cestovního ruchu na Vysočině,
v poslední době se zejména díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod nainvestovalo mnoho desítek
milionů do zvýšení a zatraktivnění
zdejší turistické nabídky. Náš region
se snaží využít své nesmírné přírodní
a kulturní bohatství a navíc ho neustále rozšiřovat. Například vedle kva-

SLOVO STAROSTY

... pokračování ze str. 3

konstatováno, že je stále složitější
organizovat setkávání a zajistit účast
z jednotlivých obcí. Vyloučili jsme
pořádání her jednou za dva roky
a dohodli jsme se, že příští Borovské
hry budou 19. - 21. 6. 2015 v Borové u Trnavy. Pan starosta Borové
u Náchoda srdečně pozdravuje všechny občany obcí nesoucích ve svém
názvu Borová, přeje jim hodně pevné
zdraví a spokojenost ve svých obcích.
Já osobně touto cestou děkuji Zdeňku Štěpánovi, který se ujal nejen
přípravy této akce, ale významně se
podílel i na jejím průběhu.

Dvojí úspěch fotbalistů

Mladší žáci, hrající soutěž 5 + 1, vyhráli
svoji skupinu. Bohužel v prolínací soutěži se jim již tak nedařilo a v konečném pořadí skončili na čtvrtém místě.
Muži A skončili v I.B třídě na prvním
místě a po třech letech se opět vracejí
do I.A třídy. Hráčům, jejich trenérům
a vedoucím blahopřeji a děkuji jim
za velmi dobrou reprezentaci jak své
tělovýchovné jednoty, tak i našeho
městyse.

Dětský den, rybářské
závody a stezka odvahy
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Každoročně pořádají hasiči dětský
den a myslivci rybářské závody. Obě
akce mají již svoji tradici. Setkávají se
zde děti, rodiče a organizátoři. Podob-
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litně značených pěších a cykloturistických tras je na Vysočině již třetím
rokem v provozu hustá síť jezdeckých
stezek (850 km), které jsou využívány
nejen jezdci na koních, ale též vyznavači pěší turistiky a jízdy na horských
kolech, neboť převážná část tras vede
po polních a lesních cestách. Co se
týče památek, dovolím si zmínit jeden
projekt za všechny. V Třebíči byla koncem loňského roku dokončena rekonstrukce zámku a zpřístupněna nová
moderní interaktivní expozice, která
je chloubou památkářství na Vysočině. Věříme, že si sem najde cestu
velké množství návštěvníků, určitě
to stojí za to, třeba ve spojení s návštěvou památek UNESCO (bazilika Sv.
Prokopa, židovská čtvrť). Samozřejmě nechci se zmínit jen o investicích
Kraje Vysočina. Různé subjekty se
podílely a podílí na rozšíření nabídky v oblasti cykloturistiky, zábavního
turismu (Šikland, několik lanových
parků), postaveny byly nové rozhledny (Mařenka) a staví se další (na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí, na Pekelném kopci u Třebíče), vyznačeny byly
nové naučné stezky. Největší novinky
pro nadcházející turistickou sezonu
jsou uvedeny v elektronických turistických novinách, které vydává kraj-

ská příspěvková organizace Vysočina
Tourism (www.region-vysocina.cz).
Na Vysočině si můžeme v rámci
dovolených nebo i všedních dnů užít
také nespočet kulturních akcí. Tradiční jsou například hudební festivaly na
našich zámcích – Folkové prázdniny
v Náměšti nad Oslavou nebo tradiční
Prázdniny v Telči. Divácky velmi přitažlivý a svým způsobem jedinečný
je i po letech Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského v zámecké
zahradě zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou a na dalších kouzelných
místech. Začátkem září nás zase čeká
Trampský širák v Hanesově mlýně
u Štoků. V Pelhřimově se i letos těší
na hasičský festival dechových hudeb,
jednotlivá města i obce pořádají stále
častěji pro své občany i turisty pestré
historické slavnosti nebo pohádkové
přehlídky pro děti.
Zkrátka každý si může na Vysočině užít letní dny dle svého. Opravené
památky často se specifickým programem, kulturní centra ve městech
nebo klidná místa u rybníků a ve
voňavých lesích.
Přeji Vám příjemné a pestré léto
v přátelské a pohostinné atmosféře
Vysočiny.

nou tradici zakládá i Unie rodičů při
základní škole, která pořádá pro děti,
žáky a jejich doprovod „stezku odvahy“ na pohádkové téma.
Všechny akce se letos vydařily
a mé poděkování patří těm, kdo se
o to zasloužili.

děkuji všem, kdo se zasloužil o přípravu a zdařilý průběh této akce.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Otto Hájek, starosta

Vzpomínková akce

Jsem rád, že se vydařila i vzpomínková
akce, kterou uspořádal městys. Jednalo se o uctění památky 100. výročí narození a 70. výročí posledního
letu našeho rodáka Josefa Stránského, DFC. Akce se uskutečnila v sobotu 28. 6. a měla velmi dobrý ohlas.
Začínali jsme položením věnců a kytic
k nově restaurované pamětní desce
na místním hřbitově. Přítomni byli
poslanec Parlamentu ČR Karel Černý,
náměstek minstra obrany Jakub Kulhánek, veterán pan Imrich Gablech
a pozůstalí Josefa Stránského. Maketu
dobového bojového letounu na plochu k sokolovně a dobové předměty
zajistil Zdeněk Sadecký a členové Spitfire Clubu. U sokolovny byly k vidění
i dobové předměty, jejichž propagátorem a velkým fandou je tajemník České obce legionářské pan Filip
Procházka, který provedl i podvečerní přednášku. Nezapomenutelným
dojmem byl i dvojí přelet dvou Gripenů z armádní letky z Čáslavi.
Těší mě zájem veřejnosti o tuto akci
a uznání pozvaných hostů, kteří konstatovali radost z toho, že na své
rodáky nezapomínáme. Touto cestou

DO STARTU ZBÝVAJÍ
NECELÉ TŘI TÝDNY

Registrace je však v plném proudu
a v době, kdy dostanete zpravodaj do
svých schránek, bude stále ještě zbývat několik dní k přihlášení přes internet. Jak rozmanitý je dosud seznam
přihlášených, se můžete přesvědčit
na www.borovska10.cz, kde současně
najdete veškeré informace k závodu.
Horkou novinkou letošního ročníku, kterou bychom rádi zpříjemnili
divákům v cílovém zázemí na fotbalovém hřišti čas mezi startem a doběhem závodníků, je přímý přenos
z trati. Na streamové televizi tv.hbnet.cz poběží živě průběh závodu. Stejně tak diváci v cíli
budou moci na plátně sledovat, co
se právě děje na trati, a to hned
z několika kamer.
Brzy na viděnou se těší organizátoři závodu!
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Letní kino bude. S filmy je to ale
rok od roku těžší
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Na konci srpna opět do Havlíčkovy Borové přijede Jiří Čáslavský se svojí maringotkou, aby tady rozdával filmovou radost.
Všechny dosavadní ročníky Borovského letního kina se u veřejnosti setkaly s úspěchem a snad tak tomu bude i letos. Ale je
třeba dodat, že získat dobré snímky je stále těžší…
Kvůli digitalizaci totiž v klasických kopiích „na pásu“ koluje
stále méně dobrých a zábavných filmů a výběr se prostě znatelně zužuje. A i když už k dispozici je, některá kina si prostě
film zaberou dříve.
Náš původní výběr se od toho, který vidíte na plakátu, lišil
prakticky ve všech bodech. Původně mělo být letošní letní kino
zaměřeno především na českou kinematografii. Jenže některé snímky, které byly před několika měsíci vybrány, se nakonec ukázaly finančně příliš náročné, jiné bylo letos zase příliš
složité vyjedat u kompetentních společností. Avšak stále je
ještě teoreticky možné, že seznam dozná jedné či dvou změn.
Přesto však věříme, že se i letos budete dobře bavit a že
si přijdete vychutnat atmosféru na asfaltové hřiště u sokolovny. Vždyť letní kino je – kromě všeho ostatního – také dobrou příležitostí si posedět s přáteli a pro děti šancí rozloučit se
s prázdninami. A to jsou jedny z hlavních důvodů, proč celou
akci obec pořádá.
Jakub Janáček

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Dělám práci, která mě baví

Před dvěma roky jsem měla možnost nastoupit do nového zaměstnání. Pravda, o práci knihovnice a průvodkyně jsem toho příliš nevěděla,
a mohu konstatovat, že i po dvou
letech je stále se co učit.
Práce s lidmi není nikdy jednoduchá, ale přesto můžu říci, že mě baví.
Pokaždé samozřejmě potěší slova
uznání, kterých se většinou dostane
ze strany návštěvníků, tedy lidí odjinud. Člověka zahřeje a pohladí, když
slyší kladné ohlasy na sebe jako jedince, ale také na prostředí, ve kterém
mám tu čest pracovat.
Na druhou stranu mě zaráží neochota mých spolupracovníků, kteří jsou, stejně jako já, zaměstnanci
Městyse Havlíčkova Borová. Jsme
ve stejném postavení. Zaměstnanec

MYS L I V EC K É S D R U Ž E N Í
INFO R M UJ E
V sobotu 21. 6. Myslivecké sdružení
připravilo pro děti rybářské závody.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích. Začali
jsme v 6 hodin ráno, kdy ryby nejvíce braly. Po svačině si rybáři vyměnili
místa a pokračovali v chytání. To trošku pokazilo počasí, ale děti to neodradilo. Po sečtení úlovků se všichni
dočkali vyhlášení nejlepší z nejlepších.
V kategorii mladší vyhrál s 268 cm
Martin Klement, druhá skončila s 245
cm Verča Janáčková a třetí se umístila Bára Janáčková, která nachytala

– zaměstnavatel. Možná je to tím,
že jsem několik pracovních míst už
vyzkoušela a všude platilo: vykonávat
svoje pracovní povinnosti nejlépe, jak
to jde. Pokud bylo shledáno pracovní nasazení nedostačující, přišla připomínka, že za plotem čeká dalších
deset. Protože je doba, kdy se práce
u nás na Vysočině nehledá zrovna
snadno, je mi záhadou, jak je možné,
že se děje, co se děje. Jednání některých zaměstnanců ke svému nadřízenému a argumentace typu „jindy“,
„nemám čas“ a dokonce i vulgarismy,
zavání hrubým porušením pracovní
kázně. Všude jinde by dotyčný letěl
na hodinu a paragraf ve výpovědi
není dobrým předpokladem pro další
pracovní zařazení.
V sobotu 28. 6. 2014 měla naše
obec možnost vzpomenout i jiného
borovského rodáka než jakým je Karel
Havlíček Borovský. Neméně stateč-

ný a vlastenecky cítící Josef Stránský
padl před koncem druhé světové
války. Borová se může pyšnit tím, že
na poměrně malou obec se zde narodilo značné množství významných
osobností. To za nimi sem přijíždějí
návštěvníci z různých koutů naší vlasti
a bylo by jistě vhodné, aby se o nás
jinde nemluvilo jako o těch, jimž nezáleží na spokojenosti návštěvníků, kteří
sem váží cestu. Zážitek pěkně provedených expozic a potom možnost
v příjemném prostředí přilehlého
dvora lehce relaxovat. To je samozřejmě možné pouze v tom případě, že
není místo dvorku smetiště, jaké se
zde vyskytovalo ještě týden před slavností k uctění památky Josefa Stránského. Je možná čas na to, abychom
si alespoň plnili svoje pracovní povinnosti. Děkuji.

217 cm. Kategorie starší skončila takto: první se umístila Janáčková Ester
se 157 cm, druhý Nedělka Tomáš měl
122 cm a na třetí místo nachytal Vilda
Klement 104 cm. Všichni šikovní rybáři dostali cenu.
V měsíci červnu kroužek mladých
myslivečků pracoval spíš teoreticky.
Třídili jsme a popisovali rostliny do
herbáře, který jsme si založili, zúčastnili jsme se rybářských závodů a při
posledním setkání před prázdninami jsme domlouvali společný víkend
a noční procházku po lese.
Všem přejeme hezké prázdniny.

CO NOVÉHO U HASIČŮ

Mirka Luňáčková

Marcela Sobotková
za knihovnu, rodný dům a také dvůr

V měsíci červnu jsme se dvakrát
zúčastnili Havlíčkobrodského turné
v požárním útoku. První soutěž proběhla v Kámenu 1. 6. a umístilili jsme
se v kategorii mladších na 21. místě z 28, v kategorii starších na 17.
a 22. místě z 28. Druhá soutěž proběhla 8. 6. v Sobíňově. Mladší skončili
na 17. místě z 32, starší na 12. a 15.
místě ze třiceti. Poslední červnovou
něděli jsme uspořádali tradiční dětský
den. Počasí nám celkem přálo a děti si
vyzkoušely různé disciplíny, a to nejen
z hasičskou tematikou.
Za SDH Hájek Ladislav
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prvňáci ve středu 4. 6. 2014
v havlíčkoborovské knihovně, když poprvé četli před pořádným

hýbat tělo? Tak tím se řídila všechna
děvčata naší školy od první do deváté
třídy v dopoledním aerobikovém
maratonu, který opět proběhl v
rámci projektu Zdravé školy Proč to
nezkusit zdravěji? Ve třech poměrně náročných blocích nám cvičitelka
Veronika Tonarová ukázala, že cvičení
může fungovat i jako balzám pro tělo
i duši. Všechna děvčata si zaslouží
velkou pochvalu, protože cvičení perfektně zvládla
a vydržela až
do
poslední
minuty
s úsměvem na tváři. Ani kluci nezůstali
pozadu, protože celé dopoledne hráli
fotbal.

- A proč si po dobré svačině neroz-

- Netradičně večer před závěrečným
vysvědčením se již počtvrté sešla
necelá osmdesátka odvážlivců, kteří si přišli vyzkoušet něco napínavého a dobrodružného – stezku
odvahy. Na začátku byli účastníci
rozčleněni do 6 kolejí (podle kolejí, ve kterých ve skutečnosti studovali studenti na škole v Bradavicích
v sérii Harry Potter): Nebelvír, Zmijozel, Mrzimor, Havraspár, a dvou
vlastních. Ve skupinkách vyráželi
na stezku odvahy, kde postupně
potkali postavy ze známého románu o Harry Potterovi. Z rodičů
a dalších nadšenců se rázem stali ukázkové postavy ze známé knihy. Kdo si
stezkou prošel, rozhodně nelitoval.
A proč? Kdy se vám stane, že jenom
tak v lese kousek za Borovou potkáte:
1) čaroděje SNAPA, který vyučoval
v Bradavicíh lektvary, u něho děti
poznávaly bylinky, ze kterých následně vyráběly lektvar proti Voldemortovi, což je ten úplně nejhorší zloduch
v celém příběhu
2) FAMFRPÁLOVÝ TURNAJ neboli turnaj na košťatech - čekaly na své protihráče (žáci z koleje), měly košťata typu
Nimbus a v ruce zlatonku, která ukrývala kouzlo Patrona, které děti ochrání
před mozkomory, proběhl turnaj, při
němž se děti snažily chytit zlatonku
a získat kouzlo Patrona
3) SYBILU - věštila, jaká hrůza je čeká
na další cestě, že je čeká les plný mozkomorů a na konci cesty pán zla, ten,
jehož jméno se nesmí vyslovit, vyzkoušela je, zda umí kouzlo patrona, a vyslala je dál do lesa plného mozkomorů
4) MOZKOMORY – snažili se přiblížit
k dětem, ty ovšem znaly kouzlo patrona a měly kouzelnou hůlku, která je
před nimi ochránila
5) OHNIVÝ POHÁR – na konci lesa bylo
bludiště, děti s šátkem na očích musely
projít bludištěm a doufaly, že na konci
přijdou do cíle, bludištěm jim pomáhal
projít skřítek DOBBY.

i nfo r m u j e
Měsíc červen má ve školách výraznou
pozici, bývá totiž předzvěstí pro někoho dlouho očekávaných letních prázdnin. Zároveň se v tomto měsíci hodnotí, bilancuje, jezdí se na výlety, ukazuje
se, co se povedlo a podařilo, ale také
se zpravidla loučíme s těmi, kteří chodili do školy nejdéle, tzn. devět let.
Přesně v takovém duchu se nesl měsíc
červen i v borovské škole:
- První velkou zkoušku absolvovali

publikem složeným především z rodičů
a sourozenců. Vybrali si ukázku z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od
Josefa Čapka a seznámili obecenstvo
s kapitolou Jak pekli dort. Všichni prvňáci dokázali, že za celý školní rok spolu
s paní učitelkou Danou Neubauerovou
udělali velký kus práce a že se opravdu
naučili číst. Za jejich statečné výkony je
nefalšovaný pejsek s kočičkou pasovali
na čtenáře, třídní učitelka je ošerpovala, paní knihovnice předala průkazku
do knihovny v Havlíčkově Borové a pan
ředitel vše stvrdil předáním pasovací
listiny. Všem žákům první třídy blahopřejeme a doufáme, že knížku, kterou
si odnesli, si co nejdříve, třeba hned
o prázdninách, přečtou skutečně sami!
- „Šlo to jako po drátku“ - tak by se dala
zhodnotit celá akce Týden zdravých svačin projektu Proč to
nezkusit zdravěji? Během celého
týdne od pondělí 2. 6. do pátku 6. 6.
2014 zhruba 98 % žáků využilo skvělé
nabídky objednat si zdarma pět zdravých svačin. Byl to sice kolotoč, ale nejpodstatnější na celé akci asi je to, že
všem chutnalo a že nápady na svačiny
možná poslouží jako správná inspirace. Než se ovšem svačiny dostaly ke
svým odběratelům, tzn. k žákům, tak
veškeré potraviny procházely různýma
rukama. Nejprve nám všechno každý
den chystaly paní prodavačky z Koloniálu Šrámková, poté pečlivě zpracovávaly paní kuchařky ve školní jídelně,
předposledním, zato také důležitým
článkem, byly rychlé nohy našich paní
uklízeček, které rozdělovaly svačinky
do všech tříd, a pak už poslední článek
- žáci ve třídách.
„Všem článkům velkého kolotoče“
děkujeme za opravdu povedený týden
a doufáme, že připravené svačinky
se staly alespoň pro někoho dobrým
námětem, že je možné nasvačit se
i jinak než se sáčkem brambůrků!
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Ale to ještě zdaleka nebylo všechno,
na konci čekal smrtijed Malfoy, ten se
jim vysmál, že pána zla nemůže nikdo
zničit, snad jen zázračný lektvar, který
ale nikdo neumí namíchat, najednou
se objevil VOLDEMORT, který ukázal
svoji sílu na zaklínadle KRUCIATUS,
děti na Voldemorta vylily lektvar
a Voldemort padl k zemi. U rybníka už
čekal BRUMBÁL s ohnivým pohárem
plným zlatých penízků, ale ne jenom
to - bohaté občerstvení, oheň a další
dárečky.
- Poslední akcí školního roku bývá

rozloučení s žáky devátých
tříd. Osmáci si se svojí třídní učitelkou

Blankou Zvolánkovou připravili velice
zajímavý program spojený s vtipnými
informacemi o starších kamarádech,
s šerpováním a závěrečným pasováním osmáků na nejmoudřejší třídu ve
škole, ale i s nepříliš oblíbeným loučením při dojemné písničce. V letošním roce naši školu opustilo celkem
11 absolventů a od prvního září je
zastoupí celkem 17 nových tváří. Všem
absolventům základní školy přejeme
krásné prázdniny a 1. září vykročte
pravou!
A ještě jedno loučení nás
čekalo, a to s panem ředitelem.
V pátek 27. 6. 2014, poslední den
školního roku, se s ním rozloučili všichni zaměstnanci, děti
z mateřské školy i žáci základní
školy. Neuvěřitelných 32 let pracoval v naší škole a není pochyb
o tom, co pro školu i obec vykonal
a kolik žáků mu prošlo rukama.
Všichni mu do nové životní etapy přejeme hodně zdraví, pohody
a elánu!
Martina Brychtová

Extra třída ve Fabrice

Rok se s rokem sešel a žáci devítky si
zajeli do Havlíčkova Brodu vybrat svoji
odměnu za parádní výkon s projektem Extra třídy. Minulý rok, před zraky
místních obyvatel a zástupců místních
spolků, instalovali do vitríny obchodu nástěnky, které měly přiblížit akce
a dění v místních spolcích. Z nabízených možností vyhrál bowling ve Fabrice v Havlíčkově Brodě. Dvě hodiny
sportovní aktivity a k tomu výborná
pizza zpříjemnila pondělní odpoledne úplně všem. Děkuji všem místním
spolkům, které žáky ocenily a podpořily. Dodatečně děkuji všem, kteří nám
pomáhali a podporovali náš projekt.
Iveta Neubauerová

Návštěva knihovny

Žáci 2. a 3. třídy ZŠ navštívili dvakrát dětské oddělení Krajské knihovny
Vysočiny, které pro ně připravilo velmi
zajímavý program. Poprvé byli vtaženi
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do zajímavého vyprávění s názvem
„Jak žili naši pradědečkové a prababičky“. Program zaměstnankyně muzea
zaměřila na život vesnice na začátku minulého století, zvyky, tradice,
způsob života – odlišný od dnešního
uspěchaného. Naše děti nezapřely, že
jsou z vesnice a poznávaly předměty
jako moždíř, petrolejka, či hrnec zvaný
kameňák. Pomáhaly jim i vzpomínky
na návštěvy Veselého kopce v uplynulých dvou letech. Pak se řeč přirozeně
stočila na stará řemesla a děti luštily
křížovku s názvy jako švadlena, tkadlena, krejčí, švec apod. Besedu zakončilo
poznávání, domýšlení a vysvětlování
přísloví, jež mají původ rovněž ve starých dobách.
Druhý výlet do Havlíčkova Brodu
jsme doplnili o návštěvu kostelní věže
v rohu Havlíčkova náměstí. Náročný
výstup po točitých schodech doplnila
paní průvodkyně informacemi o zvonech nesoucích stará česká jména:
Barbora, Vilém a největší z nich, jestli
se nepletu, se jmenuje Václav. Pod
ním jsme se i vyfotili. Z ochozu věže je
vidět celý Brod jak na dlani. Prohlédli jsme si prostory, v nichž ještě v 70.
letech minulého století bydlela rodina
hlásného, který střežil klid ve městě.
Paní průvodkyně dětem připomněla
nejznámější pověst o hlásném Hnátovi, který zradil a otevřel brány do města nepřátelům. Ale to už honem dolů
z věže, do knihovny, kde nás čekal program s názvem „Po stopách brodských
pověstí“. Kromě už zmiňované pověsti
O hlásném Hnátovi, jsme doplňovali
pověst O pekaři Koudelovi. Novinkou
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však pro nás byla pověst O propadlých
sochách. Borovské děti opět nezklamaly, když se pochlubily, že Havlíčkova
Borová má také svoje pověsti. Z nich
nejznámější, Jak v Borové stavěli kostel, Poustevníkova studánka a O správci Šokrovi samy paní knihovnici převyprávěly.
Krajskou knihovnu Vysočiny letos
navštívili druháci a třeťáci celkem
třikrát: v únoru, na začátku května
a června. Vždy jsme byli s programem
připraveným p. Živnou a p. Dolejší velmi spokojeni.

sestupu z hradu bychom všichni přivítali schůdnější cestu doplněnou schůdky nebo zábradlím. Obě cesty, nahoru
i zpět, by tak byly o poznání snadnější.
V Ronově děti obsadily sochu draka od
M. Olšiaka a autobusem jsme pokračovali do přibyslavské cukrárny. Odtud
už příjemně unaveni, ale i občerstveni,
jsme dojeli do Borové.
Oba výlety bychom neuskutečnili
bez pomoci rodičů, kteří si našli čas
a doprovodili nás na cestách. Tímto
děkuji p. M. Hájkové a p. uč. M. Holcmanové.

Výlet na Doubravku a Ronov
Přírodovědně-sportovní kroužek jsme
letos díky příznivému počasí mohli
zakončit dvěma pěšími výšlapy. Poprvé jsme si zakousli pořádný krajíc, když
jsme se rozběhli se žáky 2. a 5. třídy
po červené stezce skalnatým levým
břehem řeky Doubravy z Bílku až do
Chotěboře. Přes opravu naučné stezky a uzavřenou lávku pod Sokolohrady jsme bezmála osmikilometrovou
náročnou trasu zvládli bez problémů,
starší podle potřeby pomáhali mladším a velkou odměnou byla našim
„zdatným turistům“ zmrzlina na chotěbořském náměstí.
Druhý výlet jsme směřovali na zříceninu hradu Ronov, vzdálený přibližně tři kilometry od Přibyslavi. Prošli
jsme oborou, zahlédli plachou zvěř
a vystoupali na hrad Ronov, který byl už
v 15. století poničen husitským vojskem. My jsme pod troskami hradu spokojeně posvačili. Zejména při

Exkurze na sádky a stáj
Starý dvůr ve Žďáře n. S.

Jana Žáková, 1. stupeň

Jana Žáková, 1. stupeň

Poslední den před vysvědčením se žáci
1., 2., 3. a 4. třídy naší ZŠ vypravili na
exkurzi do sádek ve Žďáře n. S. Překvapeni jsme si prohlédli, jak vypadá roční kapřík. Vyslechli jsme krátký výklad
o tom, jak dlouho trvá, než se dostane na vánoční stůl. Děti viděly i líny
a pstruhy.
Dál jsme se vydali pěšky ke stáji Starý dvůr. Děti si mohly pohladit koně ve
stájích, pozorně poslouchaly jak krmit
koně a pečovat o ně. Zájemci se mohli krátce projet na koni a sledovat celý
Žďár z koňského hřbetu. Po pěší cestě zpět nás čekala návštěva cukrárny
- sladká tečka nakonec.
Jana Žáková, 1. stupeň

Díky, pane řediteli!

Jsou různí žáci svých učitelů, jsou
různí ředitelé svých podřízených,
různí kolegové svých kolegyň. Jeden
takový dobrý, možná nejlepší z různých, je Otto Hájek. Nejdříve žák,
později dlouholetý ředitel a kolega
Základní školy v Havlíčkově Borové.
Vždy slušný, taktní, tolerantní, vždy
ochotný pomoci, vždy víc myslící na
druhé než na sebe. Vím, o čem píšu.
Byl totiž mým pátým ředitelem v mé
čtyřicetileté učitelské práci.
Pane řediteli Otto, dík za pracovní léta pod Tvým vedením. Užívej ve
zdraví důchodcovských let. Přeji ti
mnoho psychických i fyzických sil,
které potřebuješ a budeš potřebovat pro náročnou a nevděčnou práci
pro své spoluobčany.
Za sebe i mnohé kolegyně
Vlasta Nejedlá

Za všechny rodiče a žáky, kteří prošli borovskou školou, bychom moc
chtěli poděkovat za dlouholetou činnost panu řediteli, který odchází do
důchodu. Přejeme mu hodně zdraví
a vitality do dalších let.
Mirka Luňáčková, Unie rodičů

Výlet na Doubravku s přírodovědně-sportovním kroužkem. Foto: ZŠ
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i potůček, který z ní vytéká, a se zaujetím si vyslechly Pověst o poustevníku
Ondřejovi.
• v pátek 13. června jsme všichni společně vyrazili na houpačky a kolotoč –
vždyť přijela pouť!
• 16. 6. k nám zavítalo Divadélko Karla
Čapka z Hradce Králové a děti se společně se svými kamarády ze ZŠ výborně bavily při pohádce plné legračních
situací a písniček Písnička pro draka
• ve čtvrtek 19. června proběhlo
v naší školičce slavnostní Rozloučení předškoláků s MŠ. Letos se s námi
loučilo 19 předškoláků, kteří v září
nastoupí do 1. třídy ZŠ.
Velké díky patří všem rodičům, kteří přispěli jakýmkoliv sponzorským
darem. Každý z 19 budoucích prvňáčků si tak odnášel ze slavnosti balíček
potřeb do 1. třídy v hodnotě asi 350,Kč a mnoho dalších pěkných dárků.
Vážíme si vstřícnosti, ochoty a přízně
rodičů a sponzorů!
• 23. června jsme vyjeli z Přibyslavi vlakem na výlet do Havlíčkova Brodu, kde
jsme navštívili Galerii výtvarného
umění, a děti měly možnost seznámit
se s komiksovým zpracováním pověstí,
kterými je historie Havlíčkova Brodu
opředena.

• 24. června si děti užily další polodenní vycházku, při které poznávaly blízké
okolí našeho městyse. Tentokrát jsme
šli do Železných Horek. Prošli jsme
celou vesničku a u horeckého špýcharu (dávné Horní tvrze) si děti se zatajeným dechem vyslechly pověst, která
se váže k Železným Horkám O zlém
správci Šokrovi.
• a odpoledne posledního dne letošního školního roku patřilo společné akci
pro rodiče a děti. Pohoda, příjemné
posezení a popovídání rodičů, zábava
a pohybová aktivita pro děti – tak jsme
si přáli, aby vypadala naše HAVAJ.
Za celý kolektiv zaměstnanců MŠ
přeji všem dětem krásné prožití prázdnin a jejich rodičům báječnou dovolenou, během které zažijí se svými dětmi
spoustu nikdy se neopakujících chvil.

INFORMUJE podoba, si musíme ještě chvíli počkat.

se soupeře v nadstavbové části soutěže nakonec nepodařilo překonat.
Naplno se projevila dobrá práce
obou trenérů Ládi Luňáčka a Martina
Klementa, kteří s malými fotbalisty
tráví spousty času, a podařilo se jim
na zelený pažit přitáhnout další děti.
I díky tomu se tak fotbal v Borové
dočká v nové sezoně další novinky
– vedení klubu se totiž rozhodlo do
oficiálních soutěží přihlásit družstvo
mladší přípravky. Zdá se tedy, že se
mládežnické kopané u nás blýská na
lepší časy, byť několik hráčů ve své
současné kategorii musí skončit a přejít na hostování do okolních klubů.
O tom, jak dobrá atmosféra
u žákovského fotbalu v Borové vládne, se bylo možné přesvědčit na rozlučce se sezonou, které se zúčastnila
nejen asi dvacítka malých hráčů, ale
i vedení klubu a mnoho rodičů.

NOVINK Y Z M Š

Jak proběhl měsíc červen v borovské školce? Dvěma slovy – neskutečně
rychle! Naše aktivity nás zcela pohltily
a než jsme se stačili rozkoukat, jsou tu
prázdniny.
Červen je poslední měsíc ve školním
roce a to je právě to správné období
na výlety. Děti je milují, ať jsou dlouhé nebo jen kratičké, ať se jede daleko
nebo jen „za humna“. Dozvídají se při
nich mnoho nových zajímavých informací a upevňují svá krásná dětská přátelství.

SAMI POSUĎTE, ŽE JSME NEZAHÁLELI:

• hned první červnové pondělí jsme
vyjeli autobusem do ZOO v Jihlavě
• v úterý 2. června si děti užily prima
oslavu Mezinárodního dne dětí na
hřišti u sokolovny
• na 5. června jsme si naplánovali
polodenní vycházku k Podhoráku
a náladu nám nepokazila ani zamračená obloha a občasný deštík – na
vycházky za každého počasí jsme zvyklí
• 9. června si děti za krásného slunečného počasí vyšly na polodenní
vycházku do Pasíček k Poustevníkově
studánce. S nadšením čistily studánku

TJ SOKOL

Áčko se těší na I.A třídu,
Borová bude mít i přípravku

Je to jen pár týdnů, co skončila
fotbalová sezona, a už začínají přípravy na tu následující. V té uplynulé se hráči A týmu dočkali největšího
úspěchu v historii borovského fotbalu, když se jim v posledním kole soutěže podařilo na půdě Horní Cerekve
uhrát konečné první místo v I.B třídě.
Spolu s druhými Habry si tak Borová
vybojovala právo postupu o patro výš
a po třech letech se tak opět představí
v I.A třídě!

Jako první přijdou Speřice
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Nyní už je známo rozlosování soutěže a hned v prvním kole se naši
fotbalisté i fanoušci mohou těšit
na bonbonek. Zřejmě 10. srpna se
u sokolovny představí loňský vítěz I.A
třídy – Speřice. Ty nakonec odmítly
start v krajském přeboru a i nadále
budou hrát druhou nejvyšší krajskou
soutěž.
V současné době již běží naplno příprava na nový ročník, úprava a údržba
hrací plochy a v jednání jsou i změny
v kádru, a to jak v kolonce příchodů,
tak i u odchodů, respektive hostování.
Na to, jaká však bude jeho definitivní

Na osmém místě zakončilo sezonu
borovské béčko. To ve vyrovnané soutěži mohlo pomýšlet i na vyšší příčky,
ale nevyrovnanost výkonů si vyžádala svoji daň. Přesto se však sezona
borovské rezervy nedá hodnotit jako
neúspěšná a snad se výsledky podaří
v nadcházejícím ročníku vylepšit.

Žáci byli úspěšní. Bamborové medaili navzdory

Bramborová. Taková byla nakonec sezona našich nejmenších fotbalistů – mladších žáků, kteří startují
v okresním přeboru. Konečné čtvrté
místo bylo možná pro hráče i trenéry v prvním okamžiku zklamáním, ale
s odstupem času je třeba říci, že celý
rok byl v podání nejmenších hráčů
úspěšný. Podařilo se jim totiž vyhrát
svoji skupinu okresního přeboru a na
tomto úspěchu nekalí nic ani fakt, že

Eva Šrámková

PODĚKOVÁNÍ

Vážený pane řediteli,
děkujeme Vám za dlouholetou obětavou práci, která je v naší mateřské škole vidět na každém jejím kousku. Spolupracovat právě s Vámi byla radost.
Do dalších let Vám přejeme pevné
zdraví, spoustu elánu do další práce
a spokojenost v osobním životě.
Jarka, Eva a Jitka, děvčata z mateřské školy

Jakub Janáček

ST Ř E LC I B R A N E K :
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FOTBALOV É TA BU L K Y

s ezóna 2013 – 2014
ST Ř E LC I B R A N E K :

Vážení sportovní přátelé,
v druhé polovině června skončil
fotbalový ročník 2013/2014. Pro náš
oddíl to byl již 46. start v mistrovských soutěžích. Tentokrát lze konstatovat velkou spokojenost a nadšení
z umístění našich družstev. Nesmírnou radost nám přichystali mladší
žáci, kteří poprvé v osmileté historii
vyhráli svoji skupinu, ale na pomyslnou bednu se jim nepodařilo šlápnout a tak nakonec skončili v okrese
na čtvrtém místě. Radost si užívali
i hráči A mužstva, kteří zvítězili
v I.B třídě a z prvního místa po třech
letech postupují do I. A třídy, druhé nejvyšší krajské soutěže. Hráči B
mužstva obsadili ve třetí třídě osmé
místo a odvedli si zde svůj standard.
Celkově hodnotím výsledky jako velký úspěch nejen našeho oddílu, ale
i celé tělovýchovné jednoty. Z mého
pohledu je to i vzorná reprezentace
našeho městyse. Dík patří všem, kteří
se o to zasloužili.
Fotbalový ročník ukončila družstva
na svých hráčských schůzích, kde proběhlo vyhodnocení a patřičná oslava.
Jménem oddílu i naší tělovýchovné
jednoty jsme poděkovali našim nejmladším fotbalistům. Ti za vítězství
ve skupině obdrželi pohár a diplom.
Od vedení dostali hráči upomínkové
medaile a poháry, od trenérů pak
velký dort ve tvaru fotbalového hřiš-

tě. Děkuji i městysu, který přispěl
na občerstvení. Obě družstva mužů
zakončila ročník v sobotu 28. června. Za zmínku stojí i skutečnost, že
převážná část finančních nákladů na
občerstvení byla uhrazena z pokut
vybraných v rámci vlastního disciplinárního a kázeňského řádu.
V předposledním červnovém
víkendu se také po delší pauze představili na místním hřišti naši fotbaloví
veteráni. A bylo to hned mezistátní
utkání. Po mnoha letech odmlky se
na domácím hřišti představili hráči
z kdysi družebních Diakovců. Domácí
hosty nešetřili a v přátelském duchu
zvítězili 6 : 3. Jak se bude nadále vyvíjet situace v této kategorii uvidíme
v budoucnu.
Do nadcházejícího soutěžního
ročníku 2014/2015 jsme přihlásili kromě stávajících i nové družstvo,
tj. mladší přípravku. Snaha obnovit
činnost družstva starších žáků v počtu
11 bohužel opět pro nedostatek hráčů nevyšla. Toto je problém celého
okresu. Vždyť do nových soutěží byla
přihlášena pouze 3 družstva a okresní
fotbalový svaz musí tuto situaci nějak
řešit. Chci touto cestou veřejně poděkovat zemědělské a. s., úřadu městyse a tělovýchovné jednotě za finanční
příspěvky, bez kterých bychom dané
soutěže nemohli hrát. Děkuji i vám,
kteří pomáháte se zajištěním taneč-
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ních zábav a jiných akcí, které nám
přinášejí finanční příspěvky. Poděkování patří rovněž všem, kteří zabezpečují dopravu družstev na utkání, ať to
je zemědělská a. s., Arriva Východní
Čechy a. s., pan Vítek a v neposlední řadě i samotní hráči a vedoucí
a zejména rodiče našich žáků. Děkuji též za údržbu hřiště zaměstnancům úřadu městyse a zemědělské
a. s. Využívám této příležitosti, abych
veřejně takto poděkovali panu Filipu T.A.K., který velice ochotně a bez
nároku na sebemenší odměnu natočil dvě naše utkání dospělých a jedno
utkání mladších žáků. Navíc všichni
žáci obdrželi nahrávku z rukou mistra
Filipa T.A.K.
Děkuji rovněž i všem dalším příznivcům, kteří z našich utkání pořizují jakoukoliv dokumentaci. Děkuji
fanouškům a fanynkám, bez kterých
bychom si naše utkání nedokázali
představit a už se s nimi zase těšíme na shledanou 9. nebo 10. srpna
2014 v našem sportovním areálu při
zahájení nového soutěžního ročníku
2014/2015.
Pro zajímavost uvádím i některé
vyšší výdaje a příjmy v soutěžním ročníku 2013/2014:
Příjmy: Oddílové příspěvky za rok
2013 - 26.tis., zemědělská a.s. - 15
tis., městys - 37 tis., členství od Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
- 20 tis., vstupné od diváků - 18 tis.
Finanční příjmy jsou nadále získávány
z pořádání tanečních zábav, organizování masopustu a zajišťování občerstvení na různých akcích (např. Letní
kino, Borovská desítka aj.)
Výdaje: Doprava na utkání - 61 tis.,
rozhodčí a delegáti - 32 tis., poplatek
za členství ve FAČR - 16 tis. S platností od 1. 7. 2014 se zvyšují paušální
odměny rozhodčím. Pro naši pokladnu to znamená nárůst výdajů až o 70
procent.
Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu

Odešel
skvělý člověk
Zpráva o smrti

Jaroslava Fišera

mě moc rozesmutněla.
Náhle odešel skvělý člověk,
člen tělovýchovné jednoty, její
místopředseda, který se zasloužil
o opětovné zprovoznění pohostinství za sokolovnou. Člověk,
se kterým jsem si ještě na dětském
dni u hasičárny povídal.
Jardo, budeš nám chybět.
Čest tvojí památce a upřímnou
soustrast všem pozůstalým.

Otto Hájek,
předseda TJ SOKOL Havlíčkova Borová.
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INZERCE

osmisměrka má prázdniny

Výherce minulé křžovky uveřejníme v příštím vydání.

Pozor výkup!!!

Výkup motocyklů, sajdkár, návěsných vozíků
zn: Jawa, Čz, Ogar, Ariel, Velorex, Pav,...

ZEMNÍ PRÁCE – AUTODOPRAVA
PETR KŘESŤAN, U LESA 717, PŘIBYSLAV
IČ 63558793

tel. 733 716 879

Máte doma, v garáži nebo ve stodole motocykl,
sajdu, návěsný vozík těchto nebo jiných značek,
nepotřebujete ho, překáží Vám a sháníte peníze?

Nabízím odkup motocyklů

(i vraků nebo dílů) těchto značek do roku výroby
1970. Platba na místě a v hotovosti.

Tel. 739 067 695

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
JEHLIČNATÉ DŘEVO: smrk, borovice - cena od 650 Kč
LISTNATÉ DŘEVO: bříza, olše - cena od 750 Kč
dub, buk - cena od 900 Kč

Uváděné ceny jsou za prostorový metr (1x1x1m)
Délka polen: 25, 33, 50 a 100 cm nebo dle přání zákazníka. Doprava: dle domluvy.

PROFIL ČINNOSTI:
 ÚPRAVY TERÉNU
 VÝKOPY ZÁKLADŮ RODINNÝCH
DOMŮ

 VENKOVNÍ HYDROIZOLACE
RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ
MATERIÁLU

 BOURACÍ PRÁCE HYDRAULICKÝM

 ČIŠTĚNÍ VODNÍCH TOKŮ
 ODVOZ ZEMINY, SUTÍ
 KONTEJNEROVÁ DOPRAVA –
PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERU

3,7 T
 DOVOZ STAVEBNÍCH
MATERIÁLŮ (PÍSKU, ŠTĚRKU,
KAMENÍ)

KLADIVEM

Kontakt: 773 200 412, 702 585 508

MUDr. petr stránský
oznamuje otevření

gynekologicko - porodnické
ambulance
ve Ždírci nad Doubravou

v Domě s pečovatelskou službou, Nad Řekou 560.
Od září/října 2014 pro Vás chystáme
příjemné prostředí nově vybavené ordinace
a moderní postupy řešení problémů.
O podrobnostech budeme informovat
tiskem a na předem zprovozněných
internetových stránkách.
Těšíme se na Vás.

Ředitel Základní školy a Mateřské
školy Havlíčkova Borová
přijme do pracovního poměru

učitelku/učitele mateřské školy.
Nástup do zaměstnání v pondělí 25. 8. 2014.
Žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte do 18. 8. 2014.
Kontakt: Mgr. Otto Hájek, tel.: 737 236 944
e-mail: ottohajek@seznam.cz

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele schválený Radou městyse
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!

10

ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Aerobik maraton. Foto: ZŠ

Pasování na čtenáře zvládli
borovští prvňáčci na jedničku.
Foto: Linda Burianová

Finální přípravy masek. Brýle a kouzelnická hůlka a stezka odvahy
může začít. Foto: David Burian

Kuchařky školní jídelny při práci v rámci týdne zdravých svačin. Foto: ZŠ
Přírodní zahrada u MŠ
se mění před očima.
Foto: MŠ

Devítka se loučí. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Budoucí prvňáčci při slavnostním šerpování. Vpravo: Hawaii si děti i navzdory nepříznivému
počasí užily. Foto: MŠ

Rybářské závody v režii Mysliveckého sdružení. Foto: Jana Janáčková

Soutěžní družstvo Borovských her. Foto: Otto Hájek

Rybářské závody myslivců. Foto: Jana Janáčková

S letošní sezonou se rozloučili i nejmenší fotbalisté. Těm byly za vítězství ve skupině rozdány poháry i pamětní medaile. Nechyběly ani rychlé špunty a nezbytný dort. Foto: Linda Burianová
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Borovské Áčko slaví obrovský úspěch. Článek čtěte na str. 8 - 9. Foto: Jakub Janáček.

