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Vzpomínání na Josefa
Stránského, str. 6-7

Borovské hry 2019,
str. 16

Borovská desítka,
str. 3

Zcela nezvykle se letošní
pouť uskutečnila na
prostranství pod rybníkem
Na rozvalinách.
Foto: Linda Burianová

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Měsíc červen se nesl v hektickém
duchu, ale přesto byl plný příjemných
událostí. Pro městys byl v jistých
ohledech pro místní rozvoj zásadní.

KANALIZACE A ČOV

Jde o jednu z největších
a nejdražších investic do majetku
městyse. Rozpočtované náklady
hovořily o investici ve výši 94,2 milionu
bez DPH. Tím, že se zastupitelům
podařilo změnit zadávací podmínky
a samotná soutěž se přesunula z konce
roku na letošní jaro, se nám podařilo
vysoutěžit dodavatele Metrostav

ve sdružení Dvořák stavby za cenu
78,9 milionu bez DPH. Smlouva je
podepsána a realizace započne již
letos. Nyní budou probíhat jednání
mezi městysem a dodavatelem
o přesném harmonogramu a poté
budeme občany informovat, kdy a co
je čeká před jejich domy. Jsem rád,
že městys o tuto kanalizaci bojuje
už 15 let, protože do budoucna to je
nejlevnější řešení, a obce, které tento
systém neřešily a neřeší, zaspaly,
a řešení přenesou na samotné občany
ve formě bezodtokových jímek nebo
domovních ČOV.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Já osobně jsem poslední rok předškolního vzdělávání absolvoval v ZŠ

v prostorách dnešní jídelny. Proč o
tom píši? Protože na jaře k nám do
školy a školky zavítala školní inspekce.
Co se týká školy, byla stanoviska kladná, ale o školce se to říci nedá. Personál školky byl pochválen, ale největší problémem je kapacita a stavební
řešení stávající školky. Reakce krajské
hygieny na sebe nenechala dlouho
čekat. Hygienici školku důkladně přeměřili a naznali, že vnitřní prostory
odpovídají kapacitě třicet dětí. Máme
jich však 39. Bohužel vedení městyse
i školy tento problém vědělo a: „Tak
dlouho se chodí se džbánem pro
vodu, až se ucho utrhne.“ A my jsme
se v novém volebním období ocitli v
situaci, kdy se skutečně utrhlo.
...pokračování na str. 3
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

Letní
Letní škola
škola seniorů
seniorů Kraje
Kraje Vysočina
Vysočina 2019
2019
LETNÍ
ŠKOLA
SENIORŮ
Město:
Město:

Havlíčkova Borová
Havlíčkova Borová

Místo konání:
Místo konání:

Zasedací místnost úřadu městyse
Zasedací místnost úřadu městyse
Náměstí 278, Havlíčkova Borová
Náměstí 278, Havlíčkova Borová

Čas zahájení:
Čas zahájení:

14.00 hod.
14.00 hod.

KRAJE VYSOČINA 2019
11. 7. 2019

Vstupné je pro seniory zdarma .
Vstupné je pro seniory zdarma .

CO SI ŽENY PAMATUJÍ A MUŽI ZAPOMÍNAJÍ
Datum
lektor:
Datum

přednášky FrantišekJméno
lektora
Jana Název
Vejsadová,
Novotný
Název
přednášky
Jméno
lektora

27. 6.
27. 6.

Spánek – základní kámen pevného zdraví
Spánek – základní kámen pevného zdraví

11. 7.
11. 7.

Co si ženy pamatují a muži zapomínají
Co si ženy pamatují a muži zapomínají

25. 7. 2019

Iva Georgievová
Iva Georgievová
Jana Vejsadová
Jana Vejsadová
František Novotný
František Novotný

Horáková
Pitný režim a životospráva v každém věku Ludmila
PITNÝ
REŽIM
A vŽIVOTOSPRÁVA
Pitný režim
a životospráva
každém věku Ludmila Horáková
V KAŽDÉM VĚKU
Vážení senioři,

25. 7.
25. 7.

Vážení senioři,

lektor: Ludmila Horáková

Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do šestého ročníku.
Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do šestého ročníku.
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí
našeho života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
našeho života. Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku,
svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou pro vstup na přednášku,
pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání.
pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělávání.
Sledujte celkový přehled Letní školy seniorů 2019 a navštivte další přednášky
Sledujte celkový přehled Letní školy seniorů 2019 a navštivte další přednášky

v okolních obcích.
v okolních obcích.
Začínáme
vždy ve 14.00 v zasedací místnosti
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce,
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce,
informujte
nás
na
níže
uvedených kontaktech.
Děkujeme a těšímeBorová
se na setkání.
úřadu
městyse
Havlíčkova
informujte
nás na níže
uvedených kontaktech.
Děkujeme a těšíme se na setkání.
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ).
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz ).
Akce je realizována v rámci projektu Vysočina pro seniory – aktivně a spolu!!!
Akce je realizována v rámci projektu Vysočina pro seniory – aktivně a spolu!!!
a je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky.
a je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky.

Pátek 9.8.2019
Čertí brko















Sobota 10.8.2019
Hastrman
Neděle 11.8.2019
Po čem muži touží
Pondělí 12.8.2019
Trabantem tam a zase zpátky
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině

VÍKEND na TrojHáčku
s vodníkem Hlubinou

5. - 7. 7. 2019

Pojďme společně zažít
víkend plný dobrodružství
a odstartovat prázdniny!

Účastnit se mohou děti v doprovodu rodičů
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pátek od 16.00
stavění stanů, rybačka
večerní stezka odvahy

sobota od 7.00

hned ráno rybářské závody,
následuje výprava do lesa
a soutěž o nejlepší kotlíkový
guláš, večerní táborák

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

Hledali jsme s krajskou hygienou
dočasné řešení a musím poděkovat
všem za vstřícnost, že jsme jej našli.
Ale jako vždy i toto řešení je s velkým
ALE. Krajská hygiena nám povolí zřídit
odloučené pracoviště školky v základní škole, ale za podmínky, že městys
povede veškeré možné kroky k výstavbě školky nové. Nyní nás čeká nelehký úkol najít způsoby, jak výstavbu
zafinancovat. V tuto chvíli intenzivně
pracujeme na získání stavebního povolení.

POUŤ

Pro někoho úsměvné, pro mne ostu-

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

KONEC ŠETŘENÍ HRANIC
V NAŠÍ OBCI

Vážení
spoluobčané,
šetření
vlastnických hranic pozemků v naší
obci skončilo poslední týden v červnu.
Během dvanácti týdnů byly vyšetřeny
hranice všech pozemků v intravilánu
obce a
celé šetření se obešlo
bez vážnějších problémů. Koncem
prázdnin by podle dostupných
informací měli nastoupit geodeti,
kteří provedou zaměření vyšetřených
hranic. K tomuto zaměřování již
nebudou majitelé pozemků zváni a
geodeti mohou vstupovat na pozemky
bez ohlášení. Velké poděkování patří
pracovníkům Katastrálního úřadu
Havlíčkův Brod za jejich profesionální
přístup. Děkuji i všem majitelům
pozemků za hladký průběh šetření.

da. Po více než 60 letech tradice „kolotočářů“ Hoffingerových minulá rada
městyse v roce 2018 schválila žádost
o provozování pouti na náměstí rodině Spilkových. Na tomto rozhodnutí
není nic špatného, ale když pan Spilka volal v týdnu, kdy se měla konat
pouť, že nepřijede, tak mi z toho bylo
smutno, protože najít jiné řešení již
nešlo. Jako důvod uvedl dlouhodobé
neshody s rodinou Hoffingerových,
která si domluvila pronájem pozemků
od soukromých vlastníků, a již v pondělí před poutí atrakce rozestavěla.
Rodina Spilkových ovšem nestála
o provozování pouti ve stejné obci zároveň s nimi. Pro další pouť budeme

dělat vše pro to, aby opět proběhla
tradičně na našem náměstí.

Seniorská politika

Těší mě a chci poděkovat, že díky
práci malé pracovní skupiny ve složení
Jana Pavlasová, Linda Burianová,
Marie Veselá a David Burian se
podařilo získat třetí místo v soutěži
„Obec přátelská seniorům“ pořádané
ministerstvem práce a sociálních
věcí. Náš městys získal výhru
150.000 korun. Podrobnosti, na jaké
opatření budou prostředky putovat,
popíše ve svém článku výše zmíněná
sestava v srpnových Borovských
listech.
Přemysl Tonar, starosta

VZPOMÍNKA NA PILOTA ošetření stromů na hřbitově, na kopci u kostela, pod farou, na náměstí
JOSEFA STRÁNSKÉHO
a u sokolovny. Obecní zaměstnanci

Ve čtvrtek 20. června jsme si připomněli našeho rodáka, pilota RAF S/
Ldr. Josefa Stránského, DFC, od jehož
narození letos uplyne 105 let a který
před 75 lety padl při bojovém letu
nad Normandií. Vzpomínka započala
na místním hřbitově krátkým projevem starosty, položením věnce k pilotovu pomníku a zpěvem státní hymny.
Odtud se účastníci přesunuli do muzea, kde navštívili expozici věnovanou
Stránskému. Celá vzpomínková akce
byla zakončena v přátelském duchu
nad dobovými fotografiemi v zasedací místnosti úřadu městyse. Děkuji
vám všem, kteří jste si našli čas a přišli
jste s námi zavzpomínat na výjimečného člověka, který neváhal položit
svůj život za naši svobodu.

OŠETŘENÍ ZELENĚ

V uplynulých dvou měsících proběhlo

9. ROČNÍK BOROVSKÉ DESÍTKY SE BLÍŽÍ
Konec července je na fotbalovém
hřišti již tradičně věnován Borovské
desítce, kterou čeká letos už 9. ročník.
Běžci i diváci se mohou 27. 7. těšit
na komfort, na který jsou z posledních
let zvyklí. Registrace na webových
stránkách (www.borovska10.cz) jsou
v plném proudu a budou trvat až
do 15. 7. Poté bude možné přihlásit
se až na místě v den závodu (bez
jistoty pamětní medaile v cíli).
Na účastníky čeká nezměněná trať,
občerstvení na trase i v cíli, medaile
a úžasná atmosféra od borovských
diváků, kteří se kromě strhujících
sportovních výkonů mohou těšitna
občerstvení od borovských fotbalistů.
Start je tradičně v 17:00 na náměstí.
Samozřejmě
nebudou
chybět
ani dětské závody, které startují

ČERVENEC 2019

v 15:30. Na všechny dětské účastníky
čeká pamětní dřevěná medaile.
Novinkou je speciální cena od Filipa

ošetřili část zeleně podél chodníků
a na náměstí. Zbylá část zeleně bude
ošetřena v následujících dnech.
Od začátku měsíce července nastoupila k obci nová pracovní síla
od úřadu práce, která bude o zeleň
v obci pečovat. Je třeba veškeré záhony vyplet a doplnit mulčovací kůru.
Pravidelně probíhá sečení travnatých
ploch v obci. Drobný nedostatek jsme
zaznamenali před borovskou poutí,
kdy zůstaly neposečené škarpy kolem
cest vedoucích z obce. Bylo to zapříčiněno závadou na technice, která byla
odstraněna až v pátek odpoledne. Děkuji občanům za podněty, které nám
k ošetřování zeleně v obci poskytují.
Věřím, že díky těmto podnětům se
podaří odstranit některé nedostatky.
Ing. Josef Nevole, místostarosta

T.A.K., kterou tentokrát získá první
z Borovaček. Srdečně zveme všechny,
kteří si troufnou Borovskou desítku
zdolat i diváky, kteří každoročně
vytvářejí jedinečnou atmosféru.

Zbyněk Zelený, pořadatel

Jako lavina se od startovního výstřelu valí desítky a stovky účastníků tradičního závodu borovskými ulicemi, než se vnoří do příjemného stínu lesů. Foto: Jakub Šimáček
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 1. 6. 2019

Omluveni: David Burian, Bc. Hana Tonarová, Ing. Jaroslav
Blažek
ZM schválilo ověřovatele zápisu, usnesení z minulého
jednání a program jednání.

ZM městyse Havlíčkova Borová schvaluje výběr
dodavatele veřejné zakázky „HAVLÍČKOVA BOROVÁ –
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“ - Společnost Havlíčkova
Borová splašková kanalizace a ČOV (vedoucí Metrostav)
z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící
komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší cenou
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městysem
Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem. Cena díla je
79 929 728,89 Kč bez DPH. Cena odpovídá 85 % rozpočtové
ceny. Starosta dále informoval o způsobu financování
a dalších možnostech čerpání dotací. 12-0-0
ZM bere na vědomí problémy s kapacitou v MŠ. Podle
školní inspekce a hygienické stanice dlouhodobě
nevyhovuje současný stav školy hygienickým normám. Od
září 2019 smí být v budově školky pouze 30 dětí. Zbývající
děti by nebylo možné přijmout.
Vedení městyse a školy bude spolupracovat s Krajskou
hygienickou stanicí a Školní inspekcí ČR a hledat provizorní
řešení pro příští školní rok. Starosta informoval o stávajících
možnostech provizorního řešení (přilepení kontejneru
k budově, rekonstrukci a rozšíření budovy, umístění jedné
třídy do jiných prostor, např. do základní školy). Zastupitelé
diskutovali jednotlivé varianty provizorních řešení vč.
řešení finálního.

Starosta prověří, v jaké fázi zpracování jsou podklady
pro vydání stavebního povolení na výstavbu nové školky
(řešení parkoviště u budovy). Financování projektu bude
nutné probrat s finančním výborem městyse.
Zastupitelé se dohodli, že na základě informací ze školení
zastupitelů budou v rámci zápisů a usnesení uvádět celá
jména osob týkající se jednotlivých bodů jednání. V rámci
ochrany osobních údajů GDPR nebudou uvedeny další
informace konkretizující danou osobu dle příslušného
zákona.
Mgr. Jana Žáková se dotázala, jakým způsobem bude
obec nabízet zájemcům nové stavební parcely v ul. Polní.
Místostarosta přislíbil, že na příštím jednání seznámí
zastupitele s kalkulací výpočtu a předpokládanou cenou
parcel. Zastupitelé pověřili starostu, aby podklady
pro výběr uchazečů byly vypracovány ve spolupráci s
Mgr. Janou Hamplovou.
Ing. Karel Šmíd upozornil na nevyhovující stav odpadkových
košů a růst stromů do nadzemního elektrického vedení na
dětském hřišti u sokolovny. Místostarosta pověří nápravou
obecní zaměstnance.
Michaela Chlubnová, DiS. se ptala na odstranění vystavěné
nebezpečné zídky ze škvárových bloků u pana B. Starosta
informoval, že majitel byl písemně vyzván k odstranění
a nekomunikuje. Věc bude dále řešena případně i s PČR.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 13. 6. 2019
Omluveni: Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Josef Nevole, Michaela Chlubnová, DiS. a Marie Veselá
ZM schválilo ověřovatele zápisu, usnesení z minulého jednání a program jednání doplněný o body 9 – rozpočtové
opatření, 10 – plán obnovy a financování vodovodu a kanalizace a bod 11 – zpráva finančního výboru.
Na jednání se dostavila Michaela Chlubnová, DiS.
ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Kabelové rozvody COMA
s.r.o., v Havlíčkově Borové, 01. etapa“ dle výčtu parcel z
Výkazu délek a výměr věcného břemene v k.ú. Havlíčkova
Borová podle přiloženého geometrického plánu. Jde o žádost o uzavření smlouvy od firmy Poda, a. s., která společnost COMA odkoupila. 10-0-2 (Michaela Chlubnová, Karel
Tonar)
ZM schvaluje podání žádosti o posouzení prostor pro zřízení odloučeného pracoviště mateřské školy pro školní rok
2019/2020. V budově mateřské školy snížila krajská hygiena kapacitu dětí na 30, takže bylo nutné zbývající děti
umístit v jiných prostorách. Proto bude přebudována třída
nad šatnami v základní škole, stavebně upravena, a v ní
budou od září předškoláci. Podmínkou zřízení odloučeného pracoviště je, že městys povede kroky k výstavbě nové
školky. V minulém volebním období se žádalo o dotaci na
novou školku bez stavebního povolení. Nyní městys usiluje o vydání stavebního povolení a bude hledat možnosti,
jak výstavbu financovat. 12-0-0
ZM schvaluje zařadit do změny územního plánu pozemek
parcelní číslo 4543/3 dle g.p. 896-20/2019 na plochu přírodní vodní. 11-0-1 (Hana Tonarová)
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ZM schvaluje záměr demolice domu čp. 14 v Pivovarské
ulici a pověřuje starostu vyřízením všech povolení. Dům
byl zakoupen v roce 2008 proto, aby byl v budoucnu přístup na pozemek statku čp. 19 Pavlíčkovo. ZM bude dále
jednat o budoucím využití zahrad. 12-0-0
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. Na účet
městyse přišla od ministerstva životního prostředí dotace
na školu ve výši 2.567.744,40 Kč spolu s přílohou, v níž
bylo uvedeno, kam přesně se má dotace zaúčtovat. 12-0-0
ZM schvaluje plán obnovy a financování vodovodu a kanalizací Městyse Havlíčkova Borová ze dne 13. 6. 2019.
Plán zpracovala firma GEOSERVIS a mít jej musí zpracovaný každý, kdo provozuje vodovody a kanalizace. Navíc
je podmínkou pro získání dotace na výstavbu kanalizace
a ČOV. 12-0-0
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru, který prověřoval, zda dochází k navýšení nájemného nájemníkům
v obecních bytech dle míry inflace. FV zjistil, že k navyšování dochází vždy k 1. 7., a to na základě dodatku ke
smlouvě.
David Burian se ptal, proč se v zápisech z RM nezveřejňuje, kdo jak hlasoval. Starosta odpověděl, že jednání rady
je neveřejné, tudíž hlasování je neveřejné a řídí se jednacím řádem. Dále upozornil, že při jednání RM jsou často
řešeny složité životní situace občanů, a prioritně je třeba
ochránit občany. Starosta pověřil kontrolní výbor, aby prošel a oživil jednací řád ZM a jednací řád RM.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

David Burian se dotázal, proč žádosti o dotaci pro spolky
neschvaluje ZM, ale RM. Vzhledem k tomu, že audit upozornil na změnu zákona, kde je uvedeno, že musí být sepsána veřejnoprávní smlouva, jejíž schvalování je
v kompetenci RM, schvaluje i dotace spolkům RM. Starosta uvedl, že příště budou žádosti předjednány v ZM,
a poté schvalovány při jednání RM.
ZM pověřilo finanční výbor, aby ve spolupráci se starostou
zpracoval kalkulaci výpočtu ceny za metr čtvereční u nových parcel. Zastupitelé mají snahu prodat parcely místním občanům za cenu, která nebude napadnutelná.
ZM bere na vědomí informace o jednání starosty s MAS
Havlíčkův kraj. S ředitelkou Jaroslavou Hájkovou jednal
o možnosti financování novostavby mateřské školky, ale
bohužel minulé vedení městyse nevyužilo výzvy na mo-
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dernizaci a výstavbu školek přes MAS Havlíčkův kraj.
O dotaci bylo zažádáno v měsíci říjnu 2018 z dotačního
titul IROP, kde městys skončil na předposledním místě
a dotaci nedostal. MAS v tomto dotačním období již prostředky na „tvrdé projekty“ vyčerpala.
ZM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na pozici referent/referentka. O výběru rozhodla RM tajným
hlasování. Celkem bylo pět nabídek, jedna uchazečka se
k pohovoru nedostavila. Vyhrála uchazečka z Cibotína,
která však toto rozhodnutí nepřijala. Byla oslovena druhá
v pořadí – Iva Jarošová z České Bělé, která má nastoupit
1. července 2019
Příští jednání ZM se uskuteční ve čtvrtek 11. července
od 19 hodin

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 4. 6. 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 5-0-0

RM schvaluje příspěvek na zajištění sjízdnosti lyžařských
tras Městu Ždírec nad Doubravou ve výši 6.514,- Kč. 5-0-0
RM schvaluje příkazní smlouvu s IS engineering s.r.o.,
Jihlava na technický dozor na akci „Havlíčkova Borová
– komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 RD, ul.
Polní“, která je v místě obvyklá a dodavatel jako jediný
odpověděl na poptávku. 5-0-0

RM bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův
Brod, odbor životního prostředí – povolení vodního díla
(domovní čistírny) panu Bedřichu a Drahoslavě H.
RM bere na vědomí oznámení Městského úřadu Havlíčkův
Brod o povinnost obce vůči veřejným funkcionářům,
kteří mají povinnost dávat hlášení o majetku a příjmu
do databáze spravované ministerstvem vnitra.
RM bere na vědomí oznámení o konání tábora v Železných
Horkách.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 17. 6. 2019

Omluvena: Marie Veselá
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019. 4-0-0
RM schvaluje pronájem obecního bytu v ulici Pivovarská
čp. 110, Havlíčkova Borová paní Iloně D. od 1. 7. 2019.
4-0-0
RM bere na vědomí výpověď paní Marie K. z obecního
domu čp. 14 ke dni 30. 6. 2019.

RM bere na vědomí žádost pana Vladimíra V.
o přezkoumání neoprávněného uložení elektrického
vedení na parcele 3085/6 v k.ú. Železné Horky – starosta
vyvolá schůzku na místě v Železných Horkách.
RM bere na vědomí žádost pana Miloše Hoffingera
o přidělení místa na pouť v roce 2020 – starosta jej pozve
na příští jednání RM.

(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)

Do Borové opět přijede letní kino. Tentokrát už v první polovině srpna
Po roce se filmoví fanoušci opět
dočkají. Čtyři letní večery u nás
v Havlíčkově Borové znovu zpestří letní kino. Kinematograf bratří Čadíků se
na jedné ze svých osmi tras od 9. do
12. srpna zastaví na našem asfaltovém hřišti.
Dobře si vzpomínám, jak jsme
před lety poprvé pořádali letní kino.
Jiří Čáslavský po úvodním telefonátu
ani chvíli neváhal a se svoji maringotkou k nám do Havlíčkovy Borové
dorazil, jak mi slíbil. Promítali jsme
tehdy skutečné trháky a například
na smutný film Lidice dorazilo (odhadem, počítal jsem návštěvníky spíše po desítkách) zhruba šest set lidí
(a spíše bylo diváků ještě více). Dobře
si pamatuji, jak jsem pro jednu část
filmového pásu Pirátů z Karibiku musel narychlo v podvečer vyjet na ná-

draží do Pardubic, kde se nám jej podařilo po několika hodinách hledání
vypátrat. A stejně dobře vím, že jsem
ten samý film okolo čtvrté ráno vezl
na nádraží do Brodu, abychom jej poslali dál.
Za devět let se doba změnila. Jiří
Čáslavský se svojí nezaměnitelnou
boudou zapřaženou za traktorem
už nejezdí, ale tradice letního kina
vydržela. V posledních letech k nám
jezdí promítat studenti v rámci Kinematografu bratří Čadíků a i oni nabízí
skvělou zábavu, která k létu v Borové
už prostě patří.
I proto chci všechny diváky pozvat
na letošní letní kino u nás v Havlíčkově Borové. Myslím, že letošní výběr
českých filmů je hodně zajímavý. Já
osobně se nejvíce těším na Hastrmana Ondřeje Havelky, kde prý ex-

celuje Karel Dobrý. Zhlédnutí tohoto kousku jsem si záměrně šetřil až
na léto. Ale děti určitě pobaví pohádka
Čertí brko, zasmějeme se u komedie
Po čem muži touží a dokumentární
road movie Trabantem tam a zase
zpátky si v České republice získala
už tisíce fanoušků.
A aby posezení u dobrého filmu
nic nechybělo, budou i letos fotbalisté v garáži na hřišti zajišťovat tradiční
občerstvení.
I tento rok bude vstupné dobrovolné, společnost bratří Čadíků vybraný
obnos z tras po celé České republice
věnuje dobročinným nadacím. Více
najdete na: www.kinematograf.cz .
Takže: začátek se soumrakem v 21 hodin.
Jakub Janáček
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LETEC STRÁNSKÝ: VĚTŠÍ FRAJER, NEŽ JSME SI MYSLELI!
Jako první československý pilot
bombardoval při vylodění Spojenců
v Normandii důležitou křižovatku.
V předvečer výročí úmrtí letce
RAF Josefa Stránského, DFC uspořádal městys vzpomínkovou akci. Na
hřbitově u pomníku jsme položili věnec, v letcově expozici v muzeu slyšeli
stručný výklad a v zasedací místnosti
úřadu následovalo povídání nad fotografiemi, které se Stránského týkaly.
Snímky byly rozděleny do několika
sekcí: mládí v obci, studium, odchod
za hranice, letcem v Anglii, vyznamenání a závěr života.
Celého programu se zúčastnilo i
několik příbuzných letce, kteří pak v
průběhu promítání fotek vzpomínali
na to, co se o Pepíkovi povídalo doma,
nebo naopak na to, že se o něm mluvit nemohlo. „Když jsme byli malí,
tak se o něm nesmělo vůbec mluvit,
to bylo tabu. Vím jen, že na půdě stál
zamčený velký lodní kufr, klíče měl
tatínek a nikdo ho neotvíral. A když
k nám někdo přišel, a třeba tatínkovi něco ukazoval, vždycky nás, děti,
poslali ven,“ vzpomínala Iva Nejedlá,
neteř letce. Kdo se o něm naopak nerozpakoval mluvit, byl podle Zdeny
Machové otec letce Josef Stránský:
„Seděl ve výklenku u šenkovny a říkal, že Pepík stejně někde žije.“ Jak by
možná postupem let „Pepík“ vypadal,
jsme mohli na setkání vidět – dorazil

Za mládence. Na snímku je za mládence své sestřenici Růženě Stránské a Janu Danihelovi, rodičům paní Zdeny Machové.

totiž šestapadesátiletý Robert Zvolánek, synovec letce, který je postavou i
tváří strýčkovi velmi podobný.
Velký dík patří všem příbuzným,
kteří dorazili, vzpomínali a s přítomnými se „podělili“ o Josefa Stránského, především pak paní Ivě Nejedlé
a paní Zdeně Machové, která v mládí
poslouchala, co jí maminka a ostatní
vyprávěli, a hlavně si to zapamatovala. Všichni si asi říkáme, že jsme měli
poslouchat naše předky víc, když vyprávěli, a často si to říkáme až v době,
když už s námi nejsou. Bohužel.

Co na setkání ještě zaznělo?
Rodičům letce Stránského se za 22

Jeden z mála pohledů na rodný dům Josefa Stránského - zleva hospodářská stavení, průjezd a
„šenkovna“. Foto: archiv

Historické noci z 5. na 6. čevna
1944 byl Stránský s kolegou
Františem Boudou zcela prvními
československými piloty, kteří
operovali ze vzduchu při vylodění
Spojenců v Normandii. Napadli
jednu ze silničních křižovatek, aby
zabránili Němcům přesunout se k
plážím.
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let společného soužití narodilo 8 dětí,
z nichž 5 se dožilo dospělosti. První
dvě děti zemřely brzy po porodu, a to
včetně Josefa – letec Josef Stránský
měl totiž bratra stejného jména, který zemřel před letcovým narozením.
Dřív to nebylo nic zvláštního. Stránským se narodila i dvojčata Oldřich a
Božena, ale pouze Božena se dožila
dospělosti. Děti: Marie, Josef, Anna,
Miroslav, Božena.

Stránský byl člen fotbalového
družstva, borovští fotbalisté byli
úspěšní, měli i svůj znak, který jim
vyšila sestřenice Josefa Stránského,
Růžena Danihelová. Té byl Stránský
na svatbě za mládence, a jak Zdena
Machová (dcera Růženy) vyprávěla,
velmi se líbil děvčatům, byl zajímavý, odvážný, uměl riskovat, děvčata
se o něj prala. Byl atraktivní nejen
díky uniformě, ale i svému osobnímu
kouzlu. „Třeba se traduje, že tatíci a
strejdové se opírali večer o chalupy,
a vyprávěli si, a Josef se vsadil, že jim
přejede kolem špičky bot, aniž se jich
dotkne, a vyhrál,“ vzpomínala.
Do školy do Chotěboře s ním chodil i „Franca“ Tonar z čp. 12 – kluci byli
stejně staří, bydleli přes ulici, a zřejmě spolu v dětství vymysleli nejednu
lumpárnu. Přátelili se i v dospělosti.
Bylo zvykem, že lidé bez ohledu na
věk večer „korzovali“ po vsi – chodilo
se od Pivára až na konec vsi směrem
k Modlíkovu. A když přijel Josef Stránský domů, chodil s přáteli také. Radoslav Tonar vyprávěl, že jeho tatínek
vzpomínal na příhodu: Když už Josef
studoval na vojenské akademii a přijel
domů, zase takhle jednou korzovali
po vsi, a u školy jejich hlouček minul
četníka. Ten je nechal přejít a pak na
Josefa zavolal a vrátil ho: „Vy nevíte,
že vyšší šarže se zdraví? Tak se vraťte
a pozdravte.“ Disciplína tehdy byla veliká, Josef se skutečně vrátil a pozdravil strážmistra podle pravidel. A Josef
pak řekl kamarádům: „Tak tohle mu
jednou vrátím.“ A neuběhly možná
ani dva roky a on byl podporučíkem.
A zase jednou korzovali, potkali strážmistra, přešli ho, a Pepík se otočil a
řekl: „Vy nevíte, že nižší důstojník
zdraví vyššího? Tak mě pozdravte.“ A
ten starý muž ho skutečně pozdravil.
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Celkem 1067 letounů bylo
24. června 1942 vysláno nad
Německo, aby tam uskutečnili
obří nálet na Brémy, kromě jiného
i letouny 311. československé
bombardovací perutě. Bylo to
vůbec poprvé a naposledy, kdy
bylo československým letcům
výslovně povoleno bombardování
civilního obyvatelstva. Tuhle noc
na Brémy dopadaly i pumy s
nápisem ZA LIDICE. Stránského
letoun poznamenala nepřátelská
palba, a právě jeho návrat způsobil
na letišti největší pozdvižení –
nepřátelský flak ho zasáhl na řadě
míst, zapálil mu pravý motor a
chytla i část potahu. Přesto se
Stránskému podařilo oheň uhasit
a vrátit se na základnu. *
Další vyprávění se týkalo toho,
že Stránský prolétával nad obcí velmi nízko a kroužil – rád se asi trochu
předváděl, a dokonce se traduje, že
když jeho rodina pracovala na poli,
tak jim vyhodil pytel s konzervami
nebo se špinavým prádlem.
Těsně před odchodem za hranice
napsal mamince zřejmě poslední dopis, který se dochoval. Je z 9. června
1939 a už 15. června přešel hranice.
A přitom je celý dopis o špinavém
prádle, které nemohl domů poslat,
a o který si má maminka napsat do
Moravské Ostravy. Zdena Machová
vzpomínala, že její maminka (letcova
sestřenice) vyprávěla, že už od září
1938, kdy se její rodiče brali, mluvil
letec o tom, že by odešel za hranice.
Do Polska dorazil se skupinou asi
30 letců, z nichž jich mnoho padlo
hned v prvních letech války. Stránského se i přes jeho hazardování dlouho
drželo štěstí. „Ještě z Polska a Francie
posílal mojí mamince dopisy, a stěžoval si, že se k nim Francouzi nechovají
hezky, že neuznali jejich hodnosti a
dali jim obnošené uniformy. Až v Anglii se po zásahu Churchilla chování k
českým letcům změnilo,“ dodala Zdena Machová.
Právě zřejmě na základě těchto
dopisů měli později nacisté důkaz
o Stránského působení v zahraničí,
a celou rodinu zavřeli – včetně dětí,
pouze nejmladší Boženku si mohla
k sobě vzít babička Zdeny Machové,
paní Stránská z čp. 3 (ona a maminka
Josefa Stránského byly sestry). Zavření byli v Jihlavě, později ve Svatobořicích, a to zhruba osm měsíců. Jak
vzpomínala paní Machová: „Babička
si s nimi dopisovala, a ve velkém pěstovala česnek, který jim v balíčkách
posílala. Antibiotika dřív nebyla.“

Vzpomínky z doby války na Josefa
Stránského v rodině být samozřejmě
nemohou. Letec odešel v roce 1939
a domů se již nikdy nevrátil. Přesto je
jasné, že se za svého pobytu v Anglii
stal špičkovým letcem a velitelem, jak
o tom svědčí neskutečné množství
pochval a ocenění včetně nejvyššího
– Záslužný letecký kříž (DFC), který
dostal za neuvěřitelnou odvahu při
bombardování ponorky U-106. Stránský byl znám svou bojovou agresitivou, ze záznamů je patrné, že se nebál riskovat, zřejmě porušoval i daná
pravidla, a že až neuvěřitelně dlouho
při něm stálo štěstí. Právě útok na
ponorku ohodnotilo letectvo nejvyšší
možnou známkou a vyznamenáním
DFC.
Po odlétání určitého počtu hodin
se v únoru 1943 stal velitelem Czech
Flightu cvičícího záložní osádky pro
311. čs. bomb. peruť. Velel jí do srpna
1943. Pak se rozhodoval, co dál. Vrátit se k dlouhým těžkopádným protiponorkovým patrolám neodpovídalo
jeho agresivní naturelu. Po přeškolení
byl zařazen do britské 21. bombardovací peruti a začal létat na stíhacích
bombardovacích letounech Mosquito. Míra štěstí v životě Josefa Stránského byla vyčerpána v noci 21. června 1944. Přesná příčina pádu letadla
není známa, k sestřelení nepřítelem
ale zřejmě nedošlo. Nelze vyloučit, že
stroj byl zasažen vlastními pumami,
shozenými z příliš malé výšky ve snaze zasáhnout cíl co nejpřesněji. Historie měla ukázat, že Josef Stránský byl
posledním čs. velitelem letky, který
padl při výkonu bojového úkolu! *
Po válce přišel z Anglie velký kufr
od RAF s pozůstalostí po Josefu Stránském. Kdy a jak se jeho rodina dozvěděla o jeho smrti, nevíme. S kufrem
pravděpodobně přišel nějaký oficiální
dopis, ale co se zachovalo, je dopis od
jisté Věry Tilly Pitts rozené Procházko-
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vé, která velmi pohnutě sděluje jeho
rodině, kdy a jak Josef padl: ...Je mi
utrpením psáti Vám tyto řádky a vím,
že i Vaše srdce budou naplněna bolestí. Stále na Vás vzpomínal s příkladnou láskou – těšil se na shledání na
Vás a na svoji malou sestřičku. Osud
však určil mu smrt – čestnou smrt bojovníka dříve, než k Vám se mohl vrátiti a všechny Vás svou velkou láskou
obejmout. Vy ztratili jste dobrého příkladného syna, a já svého nejlepšího
přítele, kterého vždy s obdivem budu
vzpomínat po celý život....
Hana Tonarová

* zdroj: Černý, K.: S RAF proti ponorkám

„Děkuji za uspořádání krásné
vzpomínky na člověka, který žil
v době, kdy pocit vlastenectví a
odvaha položit život za nějaké
vyšší cíle, jako je obrana vlasti,
něco znamenalo. Jsem rád, že
jsem se mohl sejít s tetou a dalšími
příbuznými, a chtěl bych říct,
že máte krásnou dědinu,“ řekl v
závěru setkání Robert Zvolánek.
Pak ukázal na fotku Josefa
Stránského, když mu bylo asi 20 let,
a prozradil, že právě takhle vypadal
i on sám. Také Robert Zvolánek
byl vojákem z povolání, který
sloužil v Olomouci pod velením
generála Blaška, jehož si velmi
váží. „Jednou mě nevybíravým
způsobem zastavil, protože jsem
měl lodičku na hlavě nakřivo, a řekl
mi, že nejsem žádný anglický pilot,
tak ať koukám nosit tu čepičku
rovně.“ Když mu pak Robert řekl,
že skutečně měl strýce, letce a
hrdinu RAF, Blaško se nestačil
divit. A i Stránský přesně takto „na
frajera“ čepici nosil – důkazem je
několik fotografií.

Příbuzní Josefa Stránského. Část žijících příbuzných se sešla k pietnímu uctění památky letce
přímo u jeho pomníku na hřbitově. Foto: Hana Tonarová
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Výstavu Z hlubin času inspirovala pravěká hudba

Jedno
obyčejné
středeční
červnové odpoledne v ateliéru Filipa
T.A.K. – právě pracuje na adjustaci
monotypu s koláží, kterou věnuje
pro tradiční závod Borovská 10
(pro nejlepší Borovačku) s názvem
Rituální zvuky. Shoda náhod, právě
tato grafika přivedla Filipa k nápadu
uspořádat vernisáž na téma Z hlubin
času.

Jak se postupně vyvíjel tvůj nápad
zamýšlet se nad relativitou času?
„Měl jsem několik impulzů, prvním
byla pravěká hudba a zvukové
rituály vůbec, druhým impulzem
byl obyčejný bumerag objevený
při archeologických vykopávkách

PODĚKOVÁNÍ
Druhý červnový víkend náš
městys navštívil polský dětský
pěvecký sbor SEMPLICZE pod
vedením Ani Marszevskej.
Kdo koncert navštívil, tak ví,
že to byla neuvěřitelná jízda
25 mladých lidí pod vedením
sympatické paní učitelky.
V Havlíčkově Borové a jejím
okolí se cítili báječně. Za to
patří poděkování všem, kdo se
celé čtyři dny staral a pomáhal.
Děkujeme všem, kdo vařili,
pekli, organizovali program
a zajišťovali veškeré služby –
bez nich by se taková návštěva
nemohla uskutečnit!
DĚKUJEME!
Přemysl Tonar,
starosta městyse
Filip T. A. K.
8

v Polsku, jehož stáří se odhaduje na
25.000 let. V neposlední řadě mě
velmi zaujaly skalní malby a já jsem
si najednou začal uvědomovat, že by
bylo zajímavé přenést se v čase pomocí
představ. Pak přišel s nápadem i můj
přítel PhDr. Ivan Neumann, který mě
navedl na myšlenku z hlubin času.
Mimochodem víš, co o tobě tvůj
kamarád říká?
„To opravdu netuším!“
Já ale odpověď znám: „Filip je něco
jako exploze, dynamo, výbuch
na současné výtvarné scéně.“
Jak myšlenka výstavy pokračovala
dál?
Vývoj pokračoval trochu jiným
směrem a to ve spolupráci se žáky čtyř
škol (ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, ZŠ a
MŠ Polnička, ZŠ Žďár nad Sázavou 4, ZŠ
a MŠ Ždírec nad Doubravou). Všechny
tyto školy spolupracují s polskými
školami. I tyto školy pronikly do hlubin
času – jejich úkolem bylo představit si
cokoliv pod pojmem z hlubin času a
vyrobit trojrozměrný papírový objekt
bílé barvy.
Ivan Neumann jako kurátor výstavy
zodpovídá za obsah vernisáže, jak
hodnotil dětské práce?
Jednak uvítal samotný nápad oslovit
děti, jednak musel vybrat nejlepší

objekt, který bude středobodem
mojí výstavy. Určitě vás zajímá,
ze které školy tento středobod
pochází. Nechci, abyste se domnívali,
že Borováci měli protekci, ale opravdu
nejvíce zaujal objekt právě z naší školy.
Hlavním kritériem byla jednoduchost
a linie provedené formy.
Jak jsi byl spokojený se zájmem
a účastí na vernisáži?
Vzhledem k tomu, že jsem odeslal
kvanta mailů a pozvánek, ale hodně
lidí mi vzkazovalo, že se nemohou
dostavit, se splnila moje očekávání,
viděl jsem známé, které vídám
jenom tak jednou za rok na nějakých
podobných akcích. Samozřejmě
jsem měl velkou radost, že do Žďáru
dorazilo velké množství Borováků.
Výstavu
můžete
zhlédnout
ve Staré žďárské radnici do konce
června. Už nyní má výstava na svém
kontě nesčetný počet návštěvníků,
mezi nimiž můžeme jmenovat
viceprezidenta města Lešna, polského
atašé za kulturu, ředitele knihovny
Lešna, který spolupracuje s Krajskou
knihovnou v Havlíčkově Brodě a naší
borovskou knihovnou. Za zmínku stojí
i fakt, že na výstavě můžete vidět i
fotografie Filipova kamaráda z Lešna.

Martina Brychtová

Burza dětského
oblečení
v hasičské zbrojnici v Havlíčkově Borové
VÝBĚR oblečení: čtvrtek 5. září od 16 do 18 hodin
PRODEJ: sobota 7. září od 9 do 14 hodin
VÝDEJ neprodaného: pondělí 9. září od 16 do 18 hodin
Prodávat BUDEME:
− dětské oblečení čisté a odžmolkované
− čistou obuv
− hračky, dětské knížky
− kočárky, sedačky, autosedačky, sedačky
na kolo
− dětské sportovní vybavení
− postýlky, chůvičky, odrážedla
Prodávat NEBUDEME:

− rozbité, poškozené, nefunkční věci
− špinavé, roztrhané a jinak neprodejné
oblečení a boty
− ponožky a spodní prádlo
− těhotenské oblečení
− oblečení větší než vel.158 (12 - 13 let),
boty větší než 38

MOŽNOST: Máte-li doma dětské oblečení, které už není vhodné k prodeji, ale ještě by někomu
posloužilo, můžete ho darovat. Maximálně 20 ks takového oblečení stačí označit pouze vaším
číslem (pokud si jej nikdo nevybere, vrátíme vám ho), třeba jej nenáročné maminky ještě využijí.
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE
Kroužek borovských myslivečků se
schází pravidelně v sobotu v 9 hodin
ráno. Využíváme krásného počasí,
i když nám nevadí ani špatné, a vyrážíme do přírody okolo Borové.

Také jsme si udělali dvě dlouhé vycházky. Jedna byla na Babylon a na druhé
jsme obešli celá Jezírka. Cestou pozorujeme zvěř, poznáváme rostliny a učíme
se, jak se chovat v přírodě: nekřičet, nevyhazovat odpadky apod.

V květnu jsme ještě sázeli stromky
a keříky za kostelem směrem
na Pasíčka. Také jsme se dali do
úklidu Poustevníkovy studánky.
Moc nás ale při příchodu zarazilo,
že Poustevníkovi chybí ruce a z potůčku
jsou kameny všude rozházené. Moc
nás mrzí bezohlednost a hloupost
dnešních lidí, když ničí něco, co jiní
pracně budují ve svém volném čase
a s radostí. Poustevníka jsme s dětmi
opravili a okolí poctivě shrabali,
kameny narovnali.

Přes prázdniny se nescházíme, děti si užívají volna. Ale na konci srpna opět
plánujeme každoroční víkendové táboření v Železných Horkách v lese. Zde
hrajeme hry, soutěžíme, střílíme ze vzduchovky, nechybí táborák a stezka
odvahy. Chceme se také pustit do stavby budek, krmítek. Zatím na to nemáme
prostory, vše vyrábíme u mne v dílně, ale po uvolnění bytu v sokolovně se
chystáme udělat si tam dílničku, a tam bychom pak vyráběli.
Za MS Tomáš Janáček

Zveme vás na naše stránky na Facebooku, najdete nás
pod Borovští myslivečci a tam dáváme fotky z našich
setkání.
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LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

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

ČERVEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

3. 6. – sportovní den (deváťáci
připravili závody smíšených družstev)

4. 6. – výlet 1.-4. ročníku do lanového
centra Beruška (šesťáci zde byli už
v květnu)
5. 6. – přírodovědná soutěž Máme
rádi přírodu (2. místo: A. Klimešová
a T. Klusáček z 3. třídy; 3. místo: K.
Bruknerová a A. Staňková z 5. třídy
– důkladná příprava se vyplatila,
děkujeme za reprezentaci naší školy!)
5. 6. – ukončení sezóny florbalového
kroužku
(víceúčelové
hřiště
v Chotěboři) a výlet za odměnu
(bowling ve Ždírci n. D.)
5. - 7. 6. – vodácký kurz pro žáky IX.
třídy (Č. Krumlov)
6. 6. – výlet V. třídy do Prahy
6. 6. – poslední setkání v rámci projektu OD HLAVY AŽ K PATĚ (osmáci
a předškoláci)
10. 6. – Malý čtenář, slavnostní pasování žáků I. třídy na čtenáře
12. 6. – ukončení projektu DĚTI ČTOU
DĚTEM – Koudelova kašna
14. 6. – DRACUP 2019, závody dračích
lodí na rybníku Řeka (3. místo)
14. 6. – putování 3. a 4. ročníku
za brodskými pověstmi
17. - 21. 6. – sportovní kurz v Daňkovicích pro VIII. třídu
19. - 20. 6. – výlet VII. třídy se sportovním programem v Meziříčku
21. 6. – Brno (výlet pro deváťáky
za úspěšnou divadelní sezónu)
24. 6. – Vědecká konference žáků 9.
ročníku
24. - 28. 6. – hodnocení projektů Šablony ZŠ a Čerstvý vítr z hor
26. 6. – filmové představení v Krucemburku (pohádka Čertí brko)
27. 6. – slavnostní rozloučení s žáky
IX. třídy
28. 6. – vysvědčení
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Ohlédnutí za dvěma společnými ve prospěch zdejších dětí. Kdybyste
byli přitom a viděli, jak sedmák či
projekty
Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová jsou dva subjekty
spojené nejen názvem. Mezi oběma
totiž funguje velice blízká spolupráce,
kterou by leckteré jiné školy spojené
často jen čistě ekonomickým
důvodem mohly závidět. Ty malé,
školkové děti nemusí v Borové k těm
velkým jen vzhlížet, či bát se jich,
ti velcí „náctiletí“ nad těmi malými
neohrnují nos a nedělají si z nich jen
legraci.
K vytvoření skutečně partnerských
vztahů mezi školkovými a školními
dětmi napomohly dva projekty, které
nesly název Děti čtou dětem a Od
hlavy až k patě. Čtenáři Borovských
listů i žáci či učitelé znají podstatu
obou – v jednom čtou sedmáci dětem
z MŠ (letos to byly místní pověsti),
v tom druhém se věnují osmáci a
předškoláci poznávání lidského těla
a zdravého životního stylu. Sedmáci
i osmáci se postupně vypracovali
ve zdatné lektory, vymýšleli úkoly,
museli se naučit správně formulovat
otázky, odhadovat náročnost úkolů,
pro některá setkání malovali, učili
se texty, aby mohli sehrát příběh,
zamýšleli se sami nad významem
některých slov a učili se je
vysvětlovat. Předškoláci byli během
našich setkání šikovní a velice bystří,
slyšeli nové informace, trénovali svou
pozornost, malovali, zpívali, skládali,
vázali tkaničky, opakovali písmenka,
čísla, tvary, barvy, učili se správně
vyjadřovat a především vzájemně
komunikovat. To vše se bude
hodit jak malým, tak velkým – a to
nemyslím jen ve škole, ale především
v životě. Navíc jsme se během deseti
čtenářských a pěti biologických
setkání střídali v návštěvách, tzn. že
děti z MŠ navštívili různé prostory své
budoucí školy – družinu, tělocvičny,
kmenovou třídu osmáků či sedmáků,
jednou dokonce i první třídu, kam
mnozí v září již nastoupí. Jindy zase
žáci ze sedmičky či osmičky zavítali do
MŠ, zavzpomínali na dobu strávenou
v předškolním zařízení, uvědomili si,
kam patří, jací byli, co se změnilo.
Nemám ráda slovo projekt –
většinou je spojený se spoustou
papírování, se skladováním různých
dokumentů, razítek apod., i když
často přináší finance (ve školství tak
potřebné) – na pomůcky, vybavení
apod. DĚTI ČTOU DĚTEM a OD HLAVY
AŽ K PATĚ jsou však dva „borovské“
projekty – byly ušity na míru dětem
naší školy i školky, nevznikly za
účelem finančního zisku, ale jen a jen

osmák, tedy ten leckdy nesnesitelný
puberťák, mluví a jedná s malými
dětmi a jak ty malé děti ho poslouchají
možná pozorněji než vlastní rodiče,
tak byste žasli. Tyto projekty měly
smysl.
L. Havlíková, J. Žáková, 2. stupeň

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJI RODIČŮM, ČLENŮM UNIE
RODIČŮ, ZA ZORGANIZOVÁNÍ
PODVEČERNÍHO PUTOVÁNÍ
ZA BOROVSKÝMI POVĚSTMI.
NÁPADITÉ A ORIGINÁLNÍ
ZPRACOVÁNÍ POVĚSTÍ NA
JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH
MUSEL OCENIT SNAD KAŽDÝ. A CO
TEPRVE ZÁVĚREČNÁ TEČKA
NA TROJHÁČKU!
ZA VŠECHNY, KDO SE ZÚČASTNIL,
VELICE DĚKUJI.
Martina Brychtová,
ředitelka školy

JAKÝ BYL ŠKOLNÍ ROK 2018/2019?

Vždy 30. června slýcháváme větu, že
snad ani není možné, jak ten školní rok utekl. A také vždy to poznáte
na dětech – všímáte si, že v červnu bývají o jeden rok rozumnější a
moudřejší, mívají o pár centimetrů
kratší kalhoty nebo je tlačí boty.
Letošní školní rok byl zahájen „v nové
škole“. Byl také velice úspěšným rokem „olympijským“. Ne že by se žáci
naší školy účastnili olympijských her,
ale žákům IX. třídy se velice dařilo
v tematických olympiádách z češtiny,
angličtiny a němčiny. Na okresních výsledkových listinách se často objevoval název ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
na prvních místech. Dále žáci dosáhli
výborných úspěchů v matematice,
recitaci a přírodovědných soutěžích.
Velmi úspěšně dopadlo i přijímací řízení na střední školy. Celoročně probíhala aktivní spolupráce dětí mateřské
školy se žáky základní školy v rámci
projektů.
Všichni žáci postoupili do vyšších ročníků, nikdo nezůstane sedět na svém
starém místě, všichni se budou 2. září
stěhovat o stupínek výš.
O prázdninách nás čeká rekonstrukce
třídy a sociálního zařízení pro předškoláky MŠ, kteří se nově přistěhují
do budovy základní školy, dále broušení a lakování parket ve staré budově. V srpnu pak kompletní generální
úklid celé budovy MŠ a ZŠ.
Za celoroční práci děkuji všem zaměstnancům v ZŠ a MŠ, ve školní družině a ve školní jídelně.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
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V novém školním roce nás čekají per- mateřská dovolená. Na vlastní žádost naší škole vykonaly,
sonální změny jak v mateřské, tak odchází učitelka ZŠ Lenka Havlíková, a přeju jim pevné zdraví
a hodně štěstí v dalším životě.
i v základní škole. Za příjemnějšími která dostala pracovní místo doma
povinnostmi bude odcházet Šárka ve Žďáru nad Sázavou. Oběma koleMartina Brychtová, ředitelka školy
Janáčková, učitelka MŠ, kterou čeká gyním velice děkuji za všechno, co v
DĚTEM, ŽÁKŮM, RODIČŮM I ZAMĚSTNANCŮM PŘEJI KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, ZE KTERÉHO VŠICHNI NAČERPÁME TOLIK ENERGIE, ABYCHOM MOHLI HNED V ZÁŘÍ V POHODĚ ZAČÍNAT NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY
• V úterý 21. května proběhlo již 9.
setkání Rybiček a sedmáků v rámci
projektu Děti čtou dětem. Tentokrát
se četla pověst „O borovském vodníkovi“ a celé setkání proběhlo u rybníka Trojháček v Kopaninách.
• Ve středu 22. května ukončily děti
ze třídy Rybiček plavecký výcvik v bazénu v Hlinsku v Čechách.
• V rámci delších vycházek po okolí Havlíčkovy Borové se děti ze třídy
Trpaslíků vydaly v pondělí 27. května
do Peršíkova.
• O den později proběhlo 4. setkání
dětí ze třídy Rybiček a žáků z VIII. třídy
v rámci projektu Od hlavy až k patě.
Setkání proběhlo v budově základní
školy a neslo se v duchu Zdravé pětky.
• Ve středu 29. května Rybičky navštívily sběrný dvůr v Havlíčkově Borové,
kde je ochotně provedl pan Kučera.
• Ve čtvrtek 30. května se Rybičky vydaly na Úřad městyse Havlíčkova Borová, aby si zde pohovořily s panem
starostou Přemyslem Tonarem a zeptaly se ho na vše, co je zajímá.
• S dětmi jsme oslavili jejich svátek, a
to v pátek 31. května na asfaltovém
hřišti u sokolovny. A bylo to dopoledne plné her, soutěží a také sladké odměny v podobě nanuka.
• V pondělí 3. června se Trpaslíci
i Rybičky vydali na každoroční opékání špekáčků spojené s polodenní
vycházkou. Tentokrát jsme špekáčky
opékali na školním hřišti Akord a navštívili jsme borovskou vodárnu, kde
nás provedl pan Karel Krčál. Moc mu
za to děkujeme.
• Hned druhý den Trpaslíci i Rybičky
jeli linkovým autobusem na krátký výlet do Jitkova, kde se mohli podívat,
kde bydlí jejich kamarádi a jakou mají
krásnou vesničku.
• Ve školce jsme přivítali poslední dva
hosty v rámci projektu „Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj“, a to paní
Jitku Burešovou, která dětem hezky
povídala o svém životě a přečetla pohádku „Zvířátka a loupežníci“, a paní
Janu Remarovou, tetu Dominička
Čapka, která děti uspala pohádkou

„O chytré kmotře lišce“. Oběma moc
děkujeme.
• Ve středu 5. června proběhlo 3. setkání Rybiček s panem Jiřím Geistem
u příležitosti projektu „Život pod vodní hladinou“. Toto setkání se uskutečnilo u rybníka V Koutech a pan Geist
dětem ukázal krásné kapříky, které
chytil.
• Tentýž den byl pro děti ze třídy
Rybiček dlouho očekávaný, protože
přespávaly ve školce. Místo odpoledního odpočinku vyrazily linkovým autobusem do Přibyslavi, kde se podívaly na sochu Jana Žižky a daly si dobrou
zmrzlinu. Po návratu do Borové měly
piknik a pak už se po zhlédnutí pohádek pomalu chystaly ke spánku. A
jaké bylo spaní ve školce? Děti říkaly,
že PARÁDA.
• V měsíci červnu jsme ve třídě Trpaslíků zahájili další část našeho projektu „Trpaslíci se učí poznávat a chránit
živou a neživou přírodu“, tentokrát
se zaměřením na les s názvem „Trpaslíci a život u lesa“, a proto jsme se
ve čtvrtek 6. června vypravili do lesa
v Kopaninách, kde jsme pozorovali
čtyři mraveniště.
• Rybičky společně s žáky VIII. třídy
zakončili projekt „Od hlavy až k patě“,
a to na zahradě školky.
• V pátek 7. června čekala Trpaslíky
i Rybičky polodenní vycházka do Železných Horek. Děti se podívaly ke
špejcharu, prošly Horní Horky a také
si poslechly pověst „O zlém správci
Šokrovi“.
• V pondělí 10. června proběhlo setkání s vedoucím Borovských myslivečků s panem Tomášem Janáčkem
v rámci projektu „Trpaslíci a život
u lesa“ u rybníka V Koutech.
• O den později jeli Trpaslíci i Rybičky na školní výlet, a to do Pohádkové
vesničky v Podlesí.
• Od 12. do 14. června se konaly
v naší školce Adaptační dny pro nově
přijaté děti na školní rok 2019/2020.
Možnost přijít s dětmi, podívat se, jak
to funguje v naší školce, využilo 5 dětí
s rodiči.
• Na zahradě školky se již naposledy,
tedy po desáté, setkali čtenáři s Rybičkami v rámci projektu „Děti čtou
dětem“. Tentokrát sedmáci přečetli

pověst z Havlíčkova Brodu „Koudelova kašna“.
• Do Havlíčkovy Borové přijela pouť.
Ani děti ze školky si ji nemohly nechat
ujít, a proto jsme v pátek 14. června
zašli vyzkoušet nějaké ty atrakce. Letos toho bylo opravdu hodně. Nejdříve houpačky, poté autíčkový a zvířátkový kolotoč a na závěr malý řetízkový
kolotoč.
• V úterý 18. června se uskutečnilo
Slavnostní rozloučení předškoláků
s MŠ. Předškoláků je 11: 3 holčičky a
8 kluků. Celou slavnost si náramně
užili a my jim už teď přejeme hodně
štěstí do první třídy a aby dělali rodičům jen samou radost.
• Ve čtvrtek 20. června proběhlopro
děti ze třídy Trpaslíků „Zábavné sportovní dopoledne s dopravní tématikou pro malé cyklisty a chodce“. Děti
si do školky přivezly odrážedla, koloběžky a kola a užily si krásné dopoledne na asfaltovém hřišti u sokolovny.

Trpaslíci a život u lesa a v lese –
setkání s vedoucím Borovských
myslivečků

Na toto setkání jsme se opravdu moc
těšili. Trpaslíci s sebou vzali i celou třídu Rybiček. Vždyť by byla škoda, aby
to neprožily všechny děti společně. A
bylo na co se dívat a co poslouchat.
Vedoucím kroužku Borovských myslivečků je už několik let pan Tomáš Janáček. Je to zkušený myslivec, lesák a
výborně rozumí dětské dušičce. Sešli
jsme se na louce u rybníku v Koutech,
kde už na nás manželé Tomáš a Jana
Janáčkovi čekali. Tomáš dokázal půldruhé hodiny vyprávět o lese, zvířatech, vábení, trofejích, kožkách, ale i
o ochraně přírody a ekologii. Ve svém
vyprávění nám přiblížil i náplň, program a zasloužené úspěchy kroužku
Borovských myslivečků. Je vidět, že v
této oblasti odvádí velký kus poctivé,
záslužné práce a s ochotou a zaujetím
věnuje svůj volný čas dětem. Na závěr
si děti ještě pochutnaly na sušence i
pitíčku a každý si domů odnesl prázdnou nábojnici do kulovnice. Děkujeme Janě a Tomášovi Janáčkovým za
krásný zážitek.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme
krásné a pohodové prázdniny plné
sluníčka a hodně společných zážitků.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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Aneta a Tomáš ze 3. ročníku obsadili krásné 2. místo v soutěži Máme
rádi přírodu. Foto: ZŠ

Trpasl�ci a Rybi�ky se sešli s Tomášem a Janou Janáčkovými při vyprávění o životě u lesa a v lese. Foto: MŠ

Páťaci vyrazili na školní výlet do Prahy. Foto: ZŠ

Výlet v Meziříčku si sedmáci užili. Foto: ZŠ

Dětská hasičská soutěž v Kohoutově. Foto: Michal Fišer

Pietní uctění památky letce na hřbitově. Foto: Linda Burianová

Příprava občerstvení pro polské děti u Trojháčku. Foto: Linda Burianová Prvňáci už jsou čtenáři. Foto: Hana Tonarová
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PROSÍME O SPOLUPRÁCI PŘI HLEDÁNÍ
různých písemných (i foto) materiálů z tvorby i produkce p. FRANTIŠKA
KONÍČKA, trafikanta z náměstí v Poličce. Měl amputovanou nohu ze zranění
v 1. světové válce, byl hudebník, básník a organizoval svatby. Zemřel 26. 5.
1971.
Je možné, že někdo z jeho dobrých přátel z klubu v Havlíčkové Borové
po smrti jeho manželky Marie (+ 26.12.1998) dostal z pozůstalosti kopie
básní, které p. F. Koníček psal na psacím stroji (např. k svátku Josefa – našeho
otce). Chtěli bychom materiály sesbírat a s fotosborníkem z jeho pohřbu
„Poslední cesta“, který nám po strýčkovi zůstal, věnovat do muzea v Poličce,
ve které ještě někteří pamětníci na našeho strýčka rádi vzpomínají.
Přijedeme, materiály ofotíme, Vaše náklady uhradíme. I za informaci
předem děkujeme.
Synovci Miloš a Petr Koníčkovi.
Kontakt Miloš Koníček: tel. 723 563 519, e-mail:dozing@volny.cz, Lázně
Bohdaneč.

BANKOVNÍ ÚČTY - MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
NÁZEV ÚČTU
BÚ Česká spořitelna
Fond rozvoje bydlení ČS
ČSOB Municipální konto
ČSOB Spořící účet
ČNB Účet dotace
Fond vodovody
Fond kanalizace
CELKEM

Zůstatek účtu k 31.5.2019
7 010 106,18
468 872,03
808 287,85
21 101,26
3 826 112,19
1 106 446,00
1 720 150,00
14 961 075,51
Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

Za období květen - největší příjem - dotace na ZŠ ve výši 2 567 744,40 Kč
Za období květen - největší výdaj - za teplo I. čtvrtletí 2019 ve výši 107 466 Kč

ČERVENEC 2019

UPOZORNĚNÍ
Z KNIHOVNY

Vážení čtenáři, i přes předchozí
upozornění na vracení knih nám
v knihovně stále chybí několik
knížek, které jsou půjčené několik
let. Samozřejmě, že se stane,
že knihu zapomenete vrátit,
ztratíte nebo ji poničíte. Je však
důležité nést následky i za to.
Některé postrádané knihy jsou
i z výměnného fondu z Havlíčkova
Brodu. Chceme udělat v knihovně
pořádek, a proto prosím, abyste
se podívali, jestli některá z iniciál
neodpovídá
vašemu
jménu.
Pokud ano, zamiřte prosíme
do knihovny a přesvědčte se, zda
je na vašem kontě čtenáře vše
v pořádku. Anebo zamiřte do svých
knihovniček a knihy nám rovnou
přineste.
Děkujeme.
Ivča a Simča, knihovnice

Seznam čtenářů se 3. upomínkou
(iniciály + počet knih, které dluží +
celková částka za knihy):
J. F. (4 ks – 508 Kč), A. V. (4 ks – 442
Kč), Z. S. (2 ks – 477 Kč), J. V. (2 ks –
650 Kč), K. K. (1 ks – 239 Kč), R. B.
(1 ks – 185 Kč), K. P. (1 ks – 25 Kč),
K. M. (1 ks – 229 Kč), S. Č. (3 ks –
412 Kč), A. B. (3 ks – 217 Kč), V. K.
(6 ks – 1187 Kč), M. N. (1 ks – 239
Kč), S. L. (1), T. H. (1 ks – 30 Kč), V.
H. (1 ks – 189 Kč), K. R. (2 ks – 314
Kč), J. H. (1 ks – 124 Kč).

POUŤ V PERŠÍKOVĚ

V letošním roce se již po sedmnácté konala v Peršíkově pouť a u místní
kapličky byla sloužena pouťová bohoslužba. V posledních třech letech
je součástí této pouti i výstava, letos
zaměřená na řemesla a povolání našich předků.
Téměř 400 výrobků a nářadí reprezentovalo třicet šest řemesel. Výstavu
zhlédlo více než 170 návštěvníků.
Moje díky patří především mojí
rodině, která po celou dobu přípravy
i samotné výstavy byla mojí oporou.
Dále pak velké díky patří sousedkám
Janči, Helči a Věrce, které nejenom,
že zapůjčily své poklady, ale pomohly
s instalací i následnou likvidací. Díky
patří i těm, kteří zapůčili exponáty.
Ještě jednou díky všem
Věra Andresová

Téměř 400 výrobků a nářadí reprezentovalo třicet šest řemesel. Foto: Josef Andres ml.
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TJ SOKOL informuje
Hodnocení fotbalové sezony:
Áčko záchrana, béčko průměr,
žáci velmi dobře

Další ročník bojů na zeleném trávníku je za námi, a tak přichází čas bilancování. Do soutěží se zapojily hned
tři borovské týmy, aktivně se v závěru
prezentovala i mladší přípravka.

ČERVENEC 2019

Poděkování

Fotbalová sezóna skončila a já bych ráda jménem rodičů poděkovala trenérům
nejmladších fotbalistů. Jmenovitě Jakubu Janáčkovi, Ladislavu Šnajdrovi ml.
a Aleši Uttendorfskému za to, že jste se našim dětem po celou fotbalovou
sezónu věnovali s velikou trpělivostí. Za to, že jste jim připravovali tréninky,
které děti opravdu bavily a chodily na ně s obrovskou chutí a nadšením.
A nejvíce za to, že jste jim věnovali svůj volný čas bez toho, abyste za to
něco chtěli – vězte, že v dnešním světě už je takových lidí stále méně a my,
jako rodiče všech nejmladších borovských fotbalistů, si toho velmi vážíme.
Děkujeme.
Martina Šnajdrová, DiS.

HODNOCENÍ MUŽI A:

Uplynulý ročník I.B třídy byl
pro nás dost složitý. Do začátku přípravy jsme vstoupili bez trenéra,
nicméně družstva se ujal Roman Provazník. Ten přišel s koncepcí začleňování mladých hráčů a v sestavě se
začala objevovat nová jména (Lupták,
Zvolánek ml., Neubauer, později
Luňáček). Během podzimu začal s trénováním pomáhat, a později tréninky
převzal Jindra Kučera.
V úvodních třech podzimních kolech jsme sice získali šest bodů, ale
pak následovala dlouhá série bez výhry, kterou se podařilo přerušit až v
posledním podzimním kole. Zisk 11
bodů a skóre 17:34 nás ale řadil k
adeptům na sestup a výkony byly velmi kolísavé.
Zimní přípravu jsme zahájili pod
vedením Jindry Kučery. Ten připravil
kvalitní tréninky za použití mnoha nových cvičení a postupů.
Jarní část jsme začali prohrou
v Novém Rychnově, pak se ale podařilo některé důležité zápasy bodově zvládnout (Lučice, Šmolovy, Lípa,
Antonínův Důl, Ždírec nad Doubravou, Habry). V závěru se sezóny se
ovšem tři zápasy vůbec nepovedly
(Pohled, Chotěboř B, Rozsochatec).
K poslednímu domácímu utkání měl
přijet tým Tisu, ten se však k utkání
nedostavil. V jarní části jsme získali 18 bodů se skóre 18:27. Celkově
z toho bylo dvanácté místo se ziskem
29 bodů a skóre 39:62. Stejně bodů
měl i tým Lípy, se kterým však máme
lepší vzájemná utkání. Ze soutěže šly
o patro níž Šmolovy a Habry.
Hodnocení ročníku vyznívá kladně
v kontextu záchrany soutěže a zapracování mladých hráčů. Počet bodů
asi odpovídá hře, někdy jsme body
ztratili nezaslouženě, jindy zase se
štěstím získali. Trápí nás hlavně střelecká potence. Šance jsme si dokázali vypracovat, ale průměr 1,5 gólu
na zápas je nízký. Naopak jsme 2,38
gólů na zápas obdrželi a problémy
nám dělalo bránění standartních situací. Nejlepším střelcem se stal s 10
brankami Roman Provazník, druhý
byl se sedmi trefami Lukáš Němec.
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Rodiče děkují trenérům za to, s jakou trpělivostí se věnovali malým fotbalistům.
Foto: Miroslav Janáček

Hráčům bych chtěl poděkovat,
myslím si ale, že máme na lepší umístění a výkony. Doufám, že přes léto
kvalitně potrénujeme. Dále bych
chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na průběhu soutěže. Ať už trénováním, prací v zázemí klubu nebo
při pořádání zápasů.
Roman Brukner – vedoucí týmu

HODNOCENÍ MUŽI B:

Sezona skončila také borovské
rezervě, která k utkáním nastupuje ve III. třídě. V poměrně vyrovnané tabulce nakonec Borová skončila
na sedmém místě a celý ročník se tak
dá hodnotit „průměrně“. I naše béčko
střídalo výborné výkony s velmi slabými, a jak dokázalo trápit týmy ze špice tabulky, tak také dokázalo poslušně odevzdávat body týmům ze dna
soutěže. Pozitivní je konečné kladné
skóre (52:43) i fakt, že hodně hráčů
pravidelně docházelo na tréninky.
Nejlepším střelcem jara se stal Marek
Pecha s pěti góly.
Škoda některých zápasů se slabými týmy, které Borovou stály cenné
body. Doufejme, že v příštím ročníku
se bude béčku dařit minimálně stejně, a že bude mít k utkáním k dispozici široký kádr.
Jakub Janáček

HODNOCENÍ MLADŠÍ ŽÁCI:

V okresním přeboru mladších žáků
byl pro ročník 2018/19 zaveden nový
herní systém. Nejprve se hrálo dvoukolově o umístění v základní tabulce.

Poté ze dvou skupin postoupilo sedm
týmů do nadstavbové části a druhých
sedm týmů hrálo ve druhé skupině
o umístění na 7. až 14. místě. Soutěž
jsme začali s osmi hráči a v průběhu
se k nám přidali ještě dva hráči z Vepřové. Soutěž mohli hrát ještě ročníky narození 2006, a nutno dodat, že
u nás se to týkalo pouze jednoho
chlapce.
Výsledky:
Celkově jsme po základní části, kde
jsme se v naší skupině utkali s Věžnicí, Chotěboří, Šlapanovem, Libicí nad
Doubravou, Mírovkou a Rozsochatcem skončili na devátém místě (pozor: v součtu obou skupin) se třinácti
body a skóre 58:71. Během zimní přestávky jsme chodili dvakrát týdně trénovat do sokolovny a odehráli jsme
i turnaj v hale v Přibyslavi (5. místo).
Hráči se v průběhu soutěže zlepšovali, bylo vidět, že poctivě trénují. Nejlepším střelcem byl Vojta Kulhánek,
s 16 brankami, druhý byl Adam Burian s 10 góly a třetí Klára Bruknerová
se sedmi trefami.
Poté následovala jednokolová soutěž o umístění na 7. až 14. místě. V ní
jsme prohráli doma s Dolním Městem
5:7, vyhráli v Rozsochatci 5:4, vyhráli
doma s Lipnicí nad Sázavou 5:2, vyhráli ve Věžnicích 9:0, doma prohráli s Tisem 3:5 a vyhráli ve Šlapanově
2:7. V tomto utkání za nás nastoupili
i tři mladí kluci ročníku 2012, kteří tak
okusili první mistrovský zápas.
V žádném zápase této části soutěže jsme nezklamali. Odehráli jsme
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dobrá utkání i s týmy, za které nastupovali starší hráči. Na domácí zápasy
chodilo dost diváků, kteří ocenili pěkné výkony našich hráčů. V nadstavbě
jsme skončili v tabulce na třetím místě s dvanácti body, stejně jako druhý
Rozsochatec. Skóre bylo 34:20. Nejlepším střelcem byl opět Vojta Kulhánek s 15 brankami, druhý byl Lukáš
Šmíd se 6 brankami a třetí byla Klára
Bruknerová se 3 brankami.
Letošní ročník hodnotíme velice
dobře. Hráči odehráli hodně dobrých
zápasů, ve kterých předvedli dovednosti získané na tréninku a výkony
v některých utkáních jsme byli až překvapeni. Konec sezony jsme pak oslavili posezením a tradičním zápasem
trenérů a rodičů proti našim hráčům.
Fotbalová rozlučka se vyvedla stejně
jako sezóna a už se spolu s hráči těšíme na další porci zápasů.
Roman Brukner a Aleš Frühbauer, trenéři ml.
žáků

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Už rok také na pravidelné tréninky
dochází nejmenší borovští fotbalisté

– Mladší přípravka. Ta je ponejvíce
zastoupena dětmi ročníku narození 2011 a mladší. Jde tedy opravdu
o velmi mladé naděje našeho fotbalu,
které nám dělají velkou radost.
Před rokem jsme začínali s několika dětmi, postupem času se přidávaly
další a nyní jich pravidelně dochází
okolo patnácti. Naší původní myšlenkou bylo připravovat malé fotbalisty
a fotbalistky rovnou pro tým mladších
žáků, ovšem nakonec jsme došli k názoru, že pro další ročník přihlásíme
Mladší přípravku přímo do „ostré“
soutěže. Děti se totiž velmi snaží a je
na nich vidět veliký pokrok. V tréninku se ovšem nesnažíme zaměřovat
pouze na fotbal, ale na celkový vývoj
samotného dítěte a kolektivu.
První možnost, jak si vyzkoušet
opravdový zápas, měli děti 12. června, kdy se na dvou hřištích zároveň
(bylo nás totiž 16!) postavily proti Přibyslavi. Nutno dodat, že celkový rozdíl ve skóre byl velmi výrazný (soupeř
byl výrazně zkušenější), ale to pro nás
nebylo vůbec podstatné. Chtěli jsme,
aby děti okusily první zápasy s oprav-

Co se ještě v TJ Sokol Havlíčkova Borová, z.s. dělo:
REKONSTRUKCE KABIN
HOSTŮ A ROZHODČÍCH

Na konci loňského roku jsme se
společnými silami pustili do další rekonstrukce kabin, tentokrát se jednalo o kabinu hostů (pro hostující
fotbalová družstva) a kabinu rozhodčích. Obě místnosti již dlouhodobě
nesplňovaly hygienické požadavky
a byly spíše ostudou než chloubou
našeho oddílu.
V rámci této rekonstrukce byly
modernizovány kabiny včetně sociálního zařízení. Provedly se bourací práce s demontáží zařizovacích
předmětů, odstranění obkladů,
dlažby a vybourání stávajících rozvodů ZTI. Následně byla provedena
nová elektroinstalace, nové rozvody
vody a topení, sociální zařízení bylo
nově obloženo a vybaveno novými zařizovacími předměty. V kabi-

ně rozhodčích byl nově vybudován
sprchový kout. Veškeré práce byly
provedeny především svépomocí,
náklady se i tak vyšplhaly na částku
necelých 75.000,- Kč.
Prohlédnout si tyto a další nové
prostory přístavby čp. 354, kterou
máme v dlouhodobém pronájmu od
Městyse Havlíčkova Borová, budete
mít možnost v rámci dne otevřených
dveří, který nyní chystáme.
Hana Chlubnová
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dovými pravidly. Vidět jejich nadšení
a chuť - k nezaplacení.
Díky vedení klubu a získaným dotacím se nám také neustále daří rozvíjet pro děti tréninkové podmínky.
Rádi bychom v průběhu srpna pro
děti na hřišti připravili malý tréninkový kemp s přespáním ve stanech
a snad i také turnaj, kde by opět poměřily síly s týmy z okolí.
Rád bych poděkoval všem, kteří
se jakkoliv na chodu týmu podílejí.
Chci zdůraznit, že mládežnický fotbal
(obecně to ale platí pro jakoukoliv
aktivitu) totiž není jen o dětech, ale
z velké části o dospělých, kteří musí
chtít s dětmi pracovat.
Takže: těšíme se na novou sezonu,
kdy již budeme hrát pravidelně!
Jakub Janáček

TJ Sokol Havlíčkova Borová,
z. s. získal dotaci na činnost
od MŠMT
Pro letošní rok se nám povedlo získat dotaci od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ve výši 70.000,- Kč na projekt
„Sportujeme v Havlíčkově Borové“
(SPORT-2-B-5688/2019).
Projekt je zaměřen na pravidelné
sportovní aktivity s důrazem
na aktivní trávení volného času
dětí a mládeže. Cílem projektu
je podpořit sportovní dění v naší
obci, zvýšit zájem dětí a mládeže
o sport a o pohybovou gramotnost, neboť ta je stejně důležitá
jako ostatní gramotnosti. Získané
finance budou použity především
na nákup vybavení, pomůcek a
na pravidelnou celoroční činnost
našich nejmladších fotbalistů (tréninky, zápasy, turnaje atp.).
V rámci realizace projektu „Sportujeme v Havlíčkově Borové“ již děti
spolu se svými trenéry navštívily
např. bazén ve Žďáře nad Sázavou.
O prázdninách je pak čeká fotbalový kemp či turnaj a výlet na „pořádné“ fotbalové utkání.
Hana Chlubnová

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY
V následujících dnech budeme provádět pravidelnou údržbu fotbalové travnaté plochy u místní sokolovny. V rámci této údržby, která proběhne díky
spolupráci společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s. a Městyse Havlíčkova Borová, bude hřiště chemicky ošetřeno!
Chtěla bych Vás touto cestou požádat, abyste respektovali upozorňující cedule se ZÁKAZEM VSTUPU na herní plochu a její blízké okolí.
Hana Chlubnová
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Havlíčkova Borová zazářila na Borovských hrách!

Borci z naší Borové letos
konečně zazářili. Po dlouhých sedmi
letech čekání jsme slavnostně
přivezli zasloužené zlato! Vítězství
se dostavilo nejen díky pečlivě
vybraným reprezentantům (ještě
5 minut před začátkem soutěže se
nevědělo, kdo bude v týmu), ale také
díky skvělému fanclubu, který našim
reprezentantům poskytl psychickou,
technickou i morální podporu.
Na to, že se ještě pár dní před
odjezdem nevědělo, kdo vlastně
všechno pojede a nebyl ani valný
zájem o místa v autobuse, se nás
nakonec z Havlíčkovy Borové sešlo
kolem 25 lidí. V pátek ve tři hodiny se
část výpravy spolu se spacáky a stany
nalodila do mikrobusu pana Černého
a vyrazilo se směr Náchod.
Již po cestě panovala, jako vždy,
přátelská atmosféra. Po příjezdu
jsme si zjistili tři nejdůležitější věci:
kde rozložit stany, kde se najíst a kam
se chodí na záchod.
Páteční večer se nesl v duchu
pohody, zábavy, dobrého jídla a pití.
Díky tomu, že někteří z nás byli na
hrách již poněkolikáté, můžeme říct,
že jsme potkávali samé známé tváře.
O zábavu se postarala místní kapela
Fernet Šok.
Sobotní den jsme zahájili vydatnou
snídaní v podobě švédských stolů,
kterou nám připravili organizátoři v
tamější hospodě. Uzený losos sice
v nabídce nebyl, ale jinak jsme měli na
výběr samé dobroty v dostatečném
množství. Následovala obdivuhodná
show nazývaná slackline, kdy
nám dva mladí kluci předvedli
balancování, skákání a chůzi na
popruhu i s komentovanou exhibicí.
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Ti nejodvážnější z nás si to poté mohli
vyzkoušet a zjistit tak, že to vůbec
není tak snadné, jak to vypadá.
V čase oběda se starosta Přemysl
Tonar sešel spolu s ostatními pány
starosty na oběd a my ostatní jsme
si zašli do hospody. Delší čekání na
oběd se vyplatilo, vařili výborně.
Dvě hodiny odpoledne, Havlíčkova
Borová na startu - naše družstvo
tvořené těmi nejlepšími z nejlepších....
Legendární soutěžní klání složené
ze šesti disciplín započalo příchodem
družstev s prapory, každý ve svých
borovských tričkách. Po předání
putovní šerpy a poháru se šlo na věc.
Náš dream team: Bára Valentová,
Denča Karásková, Ivča Hamerníková,
Kuba Adam, Petr Starý a Dan Rieger
dosáhli třikrát prvního místa, jednou
druhého, pátého a šestého místa.
Bez újmy na zdraví jsme tak na plné

čáře převálcovali ostatní týmy a již při
předposlední disciplíně bylo jasné, že
máme vítězství v kapse. Velice dobře
obstál i pan starosta, který v soutěži
pro starosty dosáhl 2. nejlepšího času
při velmi náročném úkolu.
A pak přišla konečně naše chvíle:
Havlíčkova Borová byla vyhlášena
jako nejlepší, obdrželi jsme putovní
pohár a také pozvání na 21. ročník
Borovských her do Borové u Trnavy.
Po vlně euforie a radosti se slavilo,
spalo, jedlo, tančilo. Naštěstí i přes
jeden karambol, jsme všichni vyvázli
bez újmy na zdraví.
Na závěr bychom chtěli dodat, že
celkový skvělý dojem však kazí fakt, že
nám byla vyčtena nedobrá organizace
z minulého ročníku, který se konal
u nás. Tato skutečnost nás velice
mrzí, uvědomujeme si, že spoustu
lidí mělo hlad a musíme se při příštím
organizování více snažit.
Už jenom z důvodu, že jsme po
Borové u Poličky druhá největší
Borová a měli bychom tak zajistit
kvalitní zázemí pro ostatní Borováky.
Organizátorům takto v listech
symbolicky moc děkujeme. Jak jsme
se dozvěděli, tak v Borové u Náchoda
je celkem 190 obyvatel a tudíž
zapojeni do organizace byli téměř
všichni - včetně babiček a kojenců:-).
Z toho bychom si měli vzít velký
příklad. A teď už jenom poděkování
všem, kteří se 20. borovských her
zúčastnili, přijeli nás podpořit a stali
se tak součástí skvělé akce.
Příští rok zamíříme do Borové
na Slovensko a my už se moc těšíme.
Za všechny soutěžící Ivča Hamerníková a
Simča Karásková
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HOLUBÍ NAVIGACE
Poštovní holub trefí domů
odkudkoliv. Jak to dělá, že v
neznámém
prostředí
dokáže
přesně určit, kterým směrem
se nachází domov? Důležitá je
schopnost orientovat se podle
postavení kosmických těles, zvláště
slunce. Vnitřní biologické hodiny
holubovi říkají, aniž by o tom musel
přemýšlet, v jaké poloze má být
v ten který den a hodinu slunce nad
jeho holubníkem. Dovede rychle
vyhodnotit rozdíl mezi očekávanou
a skutečnou polohou slunce a určit
tak směr, kterým se musí vydat. Už
v embryonálním stadiu holub vnímá
silokřivky magnetického pole Země.
Holubí navigace je stále tak trochu záhadou. Vracejí se holoubata, která nikdy předtím neviděla
oblohu, stejně jako holubi, kterým
vědci připevnili na hlavičky malé
magnety znemožňující vnímání
magnetického pole Země. Při jednom téměř neuvěřitelném pokusu
žili holubi v holubníku umístěném
na zakotvené lodi. Potom je odvezli
na pevninu a loď mezitím odplula

Odborné debaty chovatelů poštovních holubů se pravidelně odehrávají u Nejedlých. Foto:
archiv Jaroslava Nejedlého

stovky kilometrů daleko. Přesto se
na ni vrátili!
Heuskin, starý belgický chovatel,
uvádí
orientační
schopnost
poštovního holuba do souvislosti
s elektrickými s magnetickými
vlnami. Říká, že atmosféra je vždy
nabita elektřinou. Je-li nebe modré
a je-li klidné počasí, je elektřina
pozitivní. Síla magnetického pole
je různá a mění se podle ročních
období, počasí, teploty a denní doby.
Mraky, protože obsahují vodní páry,

vedou elektřinu lépe. Magnetická
pole mají vliv na všechny živé
bytosti a holubi, kteří létají kolem
svých holubníků, si na místně
působící magnetické pole zvykli
a poznají ho z jakékoliv vzdálenosti
a dovedou je také rozlišit. Právě proto
je lhostejné, kde jsou vypouštění,
vyhledají si svá magnetická pole
a po nich se vrátí do svých domovů.
Jaroslav Nejedlý

Příště: holubí legendy Janssen

POMOZTE NÁM SESTAVIT
REGIONÁLNÍ
RETROVÝSTAVU!

Pozorní čtenáři Borovských listů
už jistě zaregistrovali nápad uspořádat v podzimních či zimních měsících regionální Retrovýstavu. Ta by
byla připravena v borovském muzeu
a zajímavým způsobem bychom při
ní mohli při výročí sametové revoluce zavzpomínat na doby minulé. Ale
k tomu potřebujeme vaši pomoc!
Pokud máte doma v krabicích či
na půdách nebo sklepích věci, které máte neodmyslitelně spojeny se
vašimi životními zážitky či s příběhy
vaší rodiny, přinesete nám je do muzea. Podělte se tak s ostatními o to,
co vám připomíná dobu před rokem
1989 (ale třeba i začátek devadesátých let).
Někteří z občanů našeho městyse se mě již také ptali, jak sběr věcí
vlastně funguje. Je to úplně jednoduché.
Vše, co nám donesete, od vás
přebereme v muzeu, kde pracovnice vše řádně zaevidují a oštítkují.
Vše také samozřejmě dostanete v
pořádku nazpět.
Více o chystané výstavě se dozvíte v dalším vydání Borovských listů.
Jakub Janáček

Foto: David Burian

ENERGIÍ NABITÁ SOKOLOVNA. KONCERT DĚTSKÉHO
SOUBORU Z POLSKA ROZTANČIL DIVÁKY

7. června v sokolovně vystoupil polský vokální pěvecký soubor Semplicze
z Lubině. Ten přebýval několik dní na borovské ubytovně, odkud cestoval
do okolních měst a obcí rozdávat hudební radost. Díky organizátorovi Filipu
T.A.K. dostali příchozí diváci šanci na skvělý kulturní zážitek. Ti, kdo dorazili
(zhruba stovka diváků), tak rozhodně nemuseli litovat ztraceného pátečního
večera. Naopak.
Myslím, že by se mnou souhlasili všichni, kteří usedli do sedadel, že
v posledních letech jsme asi neměli moc šancí prožít lepší hudební zážitek.
Protože toto zážitek opravdu byl.
Soubor, jehož písně byly našlapané mladickou energií, elánem a rytmem,
během zhruba hodinového vystoupení roztančil a roztleskal diváky. Z hrdel
zpěváků a zpěvaček hudba rezonovala do prostoru a snad nikoho nenechala
sedět v úplném klidu.
„To byla krása, nádhera. Děkujeme moc.“ S těmito slovy se upřímně na
konci koncertu diváci při odchodu loučili. Ta krátká slova hovořila za vše.
Jakub Janáček
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FOTOHÁDANKA
Chcete si zavzpomínat a zároveň
zasoutěžit? Pak je FotoHádanka
právě pro vás! Téměř každý měsíc
uveřejňujeme jednu starou fotografii
a vy nám můžete napsat, kdo přesně
se na snímku nachází, případně hádat, které místo ve vsi starý snímek
ukazuje či z kterého je roku. Z došlých
odpovědí
vylosujeme
jednoho
výherce, který obdrží drobný dárek
od úřadu městyse.
V květnovém čísle jsme zveřejnili
fotku skupiny děvčata pravděpodobně ze slavnosti biřmování. Bohužel
nikdo nám svou odpověď neposlal
a tudíž nikdo ani nevyhraje knižní
cenu od úřadu městyse. Na červenec
jsme vybrali snímek z borovské poutě
a chtěli bychom vědět, Z JAKÉHO
ROKU by snímek mohl pocházet. Špatné odpovědi nebudeme z losování
vyřazovat, důležité je, že máte chuť si
tipnout, a toho si ceníme!
Těšíme se na vaše odpovědi, které doručte na úřad městyse
nebo pošlete na e-mailovou adresu
redakcni.rada.hb@gmail.com
do 20. července. Uveďte také své
jméno a TELEFONNÍ ČÍSLO, abychom
vás mohli případně zkontaktovat.
(red)

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
5. - 7.7.
2019
11.7.
2019

16:00
pátek
14:00
čtvrtek

VÍKEND S TROJHÁČKEM,
pozvánka str. 2
CO SI ŽENY PAMATUJÍ A MUŽI ZAPOMÍNAJÍ,
letní škola seniorů, pozvánka str. 2

POCHOD PADAJÁTRA,
20. - 22.7.
podvečer MÍROVÝ
2019
viz. minulé Borovské listy
25.7.
2019

14:00
čtvrtek

PITNÝ REŽIM A ŽIVOTOSPRÁVA V KAŽDÉM VĚKU,
letní škola seniorů, pozvánka str. 2

27.7.
2019

17:00
sobota

BOROVSKÁ DESÍTKA,
pozvánka str. 2

9. - 12.8.
2019

21:00

LETNÍ KINO,
pozvánka str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2019
5. - 7.7.

NEOBSAZENO

13. - 14.7. Stratilová Marie, Havlíčkova 848, Chotěboř, tel: 777 993 880
20. - 21.7. Surzhyk Valentyn, U Trojice 4059, Havlíčkův Brod, tel: 777 505 212
27. - 28.7. Szwaczyna Kazimír, Okrouhlice 186, tel: 569 489 174
3. - 4.8.

Biesieda Ganna, U Trojice 4059, Havlíčkův Brod, tel: 777 505 212

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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Děti z mladší přípravky na prvním zápase. Foto: Zuzana Rosecká

11 předškoláků se loučilo se školkou. Foto: MŠ

Na sportovním kurzu v Daňkovicích si osmáci zahráli Kin-ball. Foto: ZŠ

Sedmáci se loučí s projektem Děti čtou dětem. Foto: ZŠ

Děti z MŠ na školním výletě v POHÁDKOVÉ VESNIČCE PODLESÍČKO
Foto: MŠ

Děti ze třídy Trpaslíků zkoumají mraveniště v lese v Kopaninách.
Foto: MŠ

Borovský DRACOBOR získal zasloužené 3. místo v závodu dračích lodích Rybičky při setkání s rybářem Jiřím Geistem u rybníka V Koutech.
na Řece. Foto: ZŠ
Foto: MŠ
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Putování za borovskými pověstmi. Unie rodičů připravila na závěr školního Tradiční fotbalové utkání mezi rodiči, dětmi a trenéry. Foto: Linda
roku nádhernou procházku pro více než 60 dětí. Foto: Hana Tonarová
Burianová

Vzpomínkové povídání se neslo v příjemném duchu. Foto: Linda Burianová Koncert vokálního dětského souboru SEMPLICZE. Foto: David Burian

Od ministryně PSV věcí Jany Maláčové převzal starosta Přemysl
Po celý červen byla ve Žďáře nad Sázavou přístupná výstava Filipa T.A.K. Tonar a Jana Pavlasová šek na 150.000 na projekt Obec přátelská
nazvaná Z hlubin času. Foto: Ivo Havlík
seniorům. Foto: Jana Vlnasová

Dětský den s hasiči. Foto: Michal Fišer
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Okrsková soutěž dospělých hasičů v Jitkově. Foto: Michal Fišer

