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Výročí letce Josefa
Stránského, str. 6

Letní škola seniorů Kraje
Vysočina, str. 13

Prořezávka stromů,
str. 11

Při branném dni si žáci školy i děti ze školky vyzkoušeli třeba masáž srdce, střelbu ze vzduchovky, práci s mapou a mnoho dalšího.
Foto: Radim Havlík

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané!
Květen nám přinesl více deště a při
obcházení obnovy katastrálního
operátu naší obce jsem si všiml, že
na řadě zahrad se snažíte zadržovat
vodu. U mnoha z vás jsem také vyslechl plány, jak zadržování vody ještě
vylepšit. Chtěl bych Vám za takové
počínání poděkovat a další motivovat, protože toto je velmi zodpovědný
přístup. Žádost na zbudování nového
zdroje vody, který by měl vzniknout
v lokalitě nad vodárnou směrem
k Americe, byla odeslána na příslušné

úřady k vyjádření. V případě kladných
stanovisek bude vyvrtán posilový vrt
o hloubce cca 80 m, a to v průběhu
července a srpna.

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
V květnu jsme nechali nainstalovat
docházkový systém (tzv. píchačky) pro
zaměstnance městyse. Považuji to za
běžný prostředek evidence docházky
a v řadě případů může být využit i pro
informování občanů, zda je starosta či zaměstnanec obce v práci nebo
čerpá dovolenou. Variantu informovanosti, kde může každý nahlédnout
na internetové stránky a zjistit, jak
zkontaktovat žádaného pracovníka,

budeme ještě projednávat s každým
pracovníkem osobně.

ZMĚNY V PERSONÁLNÍM
OBSAZENÍ ÚŘADU
Městys vypsal k 1. 5. výběrové řízení
na pozici referenta/referentky místní
samosprávy, protože s paní Stránskou
byl rozvázán pracovní poměr
dohodou k 30. 4. 2019. Paní Stránské
touto cestou přeji mnoho úspěchů,
jak v profesním, tak osobním životě.
Věřím, že komise sestavená z rady
městyse vybere ve výběrovém řízení
nejvhodnějšího uchazeče, který
bude profesionál s citlivým osobním
přístupem k občanům.
...pokračování na str. 3
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16. srpna - Hastrman
17. srpna - Čertí brko
18. srpna - Po čem muži touží
19. srpna - Trabantem tam a
zase zpátky
Asfaltové hřiště u sokolovny
Havlíčkova Borová
začátek po 21. hodině

Jarní kolo hry Plamen v Sobíňově, viz. článek str. 12. Foto: Michal Fišer
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...pokračování ze str. 1

VÝROČÍ LETCE STRÁNSKÉHO

V červnu si připomeneme 75 let
od tragické smrti našeho rodáka
S/Ldr Josefa Stránského, DFC,
a koncem roku 105 let od jeho
narození. S úctou a vděčností chceme
jeho památky vzpomenout, a proto
vás i vaše přátele či příbuzné, kteří
k vám přijedou třeba na návštěvu,

zveme do jeho expozice v muzeu.
Celý měsíc bude vstup zdarma.
Navíc bude kniha o jeho životě S RAF
proti ponorkám od Karla Černého
v prodeji s 50 procentní slevou.
V předvečer výročí jeho úmrtí pak
plánujeme od 17 hodin pietní akt
u pomníku na hřbitově, pak bychom
se přesunuli na krátkou návštěvu jeho
expozice. Od 18 hodin se sejdeme
v zasedací místnosti úřadu, kde si

DOTAZNÍK MĚL SMYSL, DÍKY VÁM ZA SPOLUPRÁCI!
V průběhu dubna proběhlo dotazníkové šetření, jehož záměrem bylo zjistit,
jak jste vy, občané, spokojení nebo nespokojení s poskytovanými službami,
informovaností, otevíracími dobami a podobně. Dotazníků jsme dostali
několik desítek, ovšem přesná čísla by byla zavádějící, protože nemůžeme
vyloučit, že jeden člověk vhodil dotazník více než jednou. Až na naprosté
výjimky byly totiž anonymní. Řada dotazníků upozorňovala na nešvary, na
problematická a slabá místa ve zveřejňování informací, senioři si psali o to,
aby byla rozšířen počet služeb například o vyzvedávání léků či doprovod
k lékaři. Všemi vašimi návrhy, stížnostmi a připomínkami se bude postupně
zabývat rada městyse, která již přijala první opatření k nápravě, a další budou
následovat. Vše se budete dozvídat ze zápisů rady i jednání zastupitelstva,
případně ze slov starosty a místostarosty.
Ještě jednou děkujeme za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit a donést, velmi
jste nám pomohli.
Přemysl Tonar, starosta

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

PRŮBĚH OBNOVY OPERÁTU

Vážení spoluobčané, od začátku
dubna probíhá v obci obnova katastrálního operátu. Někteří z vás mají
šetření vlastnických hranic za sebou,
jiní na ně ještě čekají. Po šetření
vlastnických hranic nastoupí geodeti
a hranice zaměří. Následně vznikne
digitální mapa obce. Šetření hranic
probíhá dvakrát, někdy i třikrát týdně
a musím říci, že dosud vše běží bez
větších problémů. Většina občanů
k této akci přistupuje zodpovědně
a za to jim patří můj dík.

PŘÍPAD PONIČENÝCH LIP
U VODÁRNY

V dubnových borovských listech
jste se mohli dočíst o poničených lipách v lokalitě u vodárny. Celá záležitost byla předána PČR, neboť obci
vznikla škoda cca 10 tisíc korun. Policie zahájila vyšetřování a případ
v krátké době objasnila. Pachatel byl
usvědčen a odsouzen za poškozování
cizí věci k pětiměsíčnímu odnětí svobody s podmíněným odkladem na
jeden rok a náhradě škody. Věřím, že
tento případ bude výstrahou pro každého, kdo by chtěl v budoucnu poškozovat obecní či soukromý majetek.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NA VEPŘOVOU

Naše obec se díky několika uzavírkám hlavních silničních tahů v okolí
stala cílem řidičů hledajících zkratku
či objízdnou trasu těchto uzavírek.
Velice častým jevem byl pohyb nákladních vozidel na vepřovské silni-
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promítneme fotografie, popovídáme
s příbuznými Josefa Stránského
a
vzpomeneme
na
příhody
a vyprávění, které o jeho krátkém
životě stráveném v obci mezi lidmi
kolují.
Máte
fotografii
s
letcem
Stránským? Přineste prosím na úřad
k ofocení nebo přímo na akci ukázat.
Děkujeme.
Přemysl Tonar, starosta

MÁTE DOTAZ? PTEJTE SE!
Novou rubrikou Borovských listů
bude sloupek dotazů občanů.
Každý ze čtenářů se může zeptat
na to, co ho zajímá, a dotázat se
může (ale nemusí) i konkrétního
člena zastupitelstva. Pokud vám
tedy něco leží v hlavě, nevíte,
co si o některém rozhodnutí
zastupitelstva myslet, nebo na
svou otázku nenacházíte odpověď
v Borovských listech, zeptejte se!
Dotaz můžete vhodit do schránky
úřadu městyse s poznámkou „do
Borovských listů“ nebo zaslat
e-mailem na adresu:
redakcni.rada.hb@gmail.com.
ci. Po dohodě se SÚS byl provoz na
této komunikaci omezen na vozidla,
jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje 12 tun. Silnice na Vepřovou byla
v minulosti několikrát použita jako
objízdná trasa a její stav je v tuto chvíli velmi špatný.

Ing. Josef Nevole, místostarosta

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. 5. - 25. 5. 2019 V HAVLÍČKOVÉ BOROVÉ
POŘADÍ

STRANA

POČET
HLASŮ

1.

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

42

2.

ANO 2011

37

3.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

32

4.

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ
STRANA LIDOVÁ

27

5.

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA
(SPD)

18

6.

STAROSTOVÉ (STAN) S REGIONÁLNÍMI PARTNERY A TOP 09

17

7.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

11

8.

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

8

9.

HLAS

7

10.

OSTATNÍ

18

CELKEM

217

Volební účast v obci 28,83 %
Kompletní výsledky na úřední desce a webu.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 23. 4. 2019
Omluveni: Ing. Jaroslav Blažek, David Burian, Jiří
Halama, Ing. Josef Nevole
ZM schválilo ověřovatele zápisu, usnesení z minulého
jednání a program jednání.
ZM schválilo jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu

10 RD ul. Polní“ nabídku společnosti VHST s.r.o. z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městysem Havlíčkova Borová a vybraným uchazečem. Cena díla je
7 811 180,37 bez DPH. 10-1(Bc. Hana Tonarová)-0

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 23. 5. 2019
Omluven: David Burian, Jiří Halama, Bc. Hana Tonarová
ZM schválilo ověřovatele zápisu, usnesení z minulého
jednání a program jednání.
ZM neschvaluje žádost paní Drahoslavy E. o odprodej
pozemku p. č. 275/2 v k. ú. Peršíkov. 12-0-0
ZM neschvaluje žádost manželů V. o odprodej
pozemku p.č. 177/1 v k.ú. Havlíčkova Borová z důvodu
plánované výstavby kanalizace a probíhající obnovy
katastrálního operátu. 12-0-0
ZM neschvaluje žádost pana Františka V. o odprodej
pozemku p.č. 177/1 v k.ú. Havlíčkova Borová z důvodu
plánované výstavby kanalizace a probíhající obnovy
katastrálního operátu. 12-0-0
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č.p. 345/4 vč.
všech součástí a příslušenství, umístěné v domě č.p.
345 (bytový dům) v k.ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín), o výměře 52,79 m² spolu se spoluvlastnickým
podílem ve výši 1/8 na společných částech domu
č.p. 345 a na pozemku p.č. 238/14 (orná půda) v k.ú.
Havlíčkova Borová, za kupní cenu ve výši 818.250,- Kč
slečně Daniele H. s podmínkou úhrady kupní ceny do
3 měsíců od schválení.
10-2(Ing. Karel Tonar, Zdeněk Štěpán) -0
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č.p. 345/5 vč.
všech součástí a příslušenství, umístěna v domě č.p.
345 (bytový dům) v k.ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín), o výměře 52,32 m² spolu se spoluvlastnickým
podílem ve výši 1/8 na společných částech domu č.p.
345 a na pozemku p.č. 238/14 (orná půda) v k.ú. Havlíčkova Borová, za kupní cenu ve výši 770.670,- Kč Danielu S.
s podmínkou úhrady kupní ceny do 3 měsíců od schválení.
10-2(Ing. Karel Tonar, Zdeněk Štěpán) -0
ZM neschvaluje žádost pana P. o sepsání smlouvy
o smlouvě budoucí kupní bytové jednotky č. p. 345/2
v k.ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín).
10-0-2 (Michala Chlubnová, Dis., Mgr. Jana Žáková)
ZM schvaluje zařadit do změny územního plánu pozemky parcelní číslo 4145 a 4146, kde by byla vymezena nová zastavitelná plocha pro smíšenou výrobu.
12-0-0
ZM schvaluje zařadit žádost Ondřeje D. do změny
územního plánu pozemky parcelní číslo 4461 a 5081
na plochu přírodní vodní a pozemek parcelní číslo
4140 na zastavitelnou plochu pro smíšenou výrobu.
11-0-1(Marie Veselá)
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu ob-
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novy venkova 2019 na opravu komunikace k vodárně
v rozsahu 800 m² opravovaného povrchu. Zároveň pověřuje starostu sepsáním žádosti o dotaci a zajištěním
poptávkového řízení. 11-0-1 (Přemysl Tonar)
ZM schvaluje koncept geometrického plánu
č. 896-20/2019. 12-0-0
ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2018 s výhradou a schvaluje přijetí nápravných opatření. 12-0-0
ZM schvaluje řádnou účetní závěrku Městyse Havlíčkova Borová za rok 2018. 12-0-0
ZM Havlíčkova Borová rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Havlíčkova Borová –
splašková kanalizace a ČOV- TDI“ nabídku společnosti IS engineering s.r.o. z důvodu, že nabídka tohoto
uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městysem Havlíčkova Borová
a vybraným uchazečem. Cena díla je 489 000 Kč bez
DPH. 12-0-0
ZM pověřuje starostu, aby vznesl dotaz na SFRB kvůli
době udržitelnosti bytu pro pečovatelku v domě čp.
110. 11-0-1(Přemysl Tonar)
(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)

Někteří naši spoluobčané si pletou kontejnery na bioodpad s kontejnery na nebezpečný odpad. Foto: Josef Nevole
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 30. 4. 2019
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici
referent/referentka státní správy a samosprávy. 5-0-0
RM bere na vědomí trestní příkaz – poškození majetku
obce. Jedná se o případ uřezaných lip v lokalitě

U Vodárny. Pachatel je znám a byl již odsouzen
k podmíněnému trestu a náhradě škody.
RM bere na vědomí ukončení pracovního poměru
s Ing. Janou Stránskou.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 7. 5. 2019
RM schvaluje vystoupení Padajátra a průvod obcí.
Jde o mírový pochod, který se v červenci na dva dny
zastaví v Havlíčkově Borové. 4-1-0
RM schvaluje žádost TJ Sokol o výpůjčku traktůrku
na sekání hřiště. Městys vypracuje návrh smlouvy
o výpůjčce. 4-1-0
RM schvaluje výpověď z bytu č. 345/2 paní Markétě
N. ke dni 10. 4. 2019, a to na její vlastní žádost. 5-0-0
RM schvaluje příspěvek na provoz linky bezpečí ve
výši 2.500 korun. 3-2-0
RM schvaluje příspěvek na činnost MAS Havlíčkův kraj
na rok 2019 ve výši 7,-Kč/1 obyvatel. 4-0-1
RM schvaluje stavební úpravy na žádost paní
Drahoslavy E. 5-0-0
RM schvaluje dotaci pro Český zahrádkářský svaz ve
výši 20.000 korun. 5-0-0
RM schvaluje dotaci pro Petra K. na šachový kroužek
ve výši 24.000 korun. 5-0-0
RM schvaluje dotaci pro Josefa N. na sedmiboj ve výši
8.000 korun. 5-0-0

RM schvaluje dotaci pro Český svaz ochránců přírody
Křížová ve výši 2.000 korun. 4-1-0
RM schvaluje dotaci pro Českomoravský svaz
chovatelů ve výši 7.000 korun. 5-0-0
RM schvaluje dotaci pro Myslivecký spolek Havlíčkova
Borová ve výši 37.500 korun. 4-1-0
RM schvaluje dotaci pro spolek Trojháček ve výši
38.000 korun. 3-1-1
RM schvaluje žádost o spolupráci na VI. ročníku Den
české historie 2019. (Všichni radní byli proti, tudíž
žádost schválena nebyla.) 0-5-0
RM bere na vědomí bezplatný odběr recyklátu dřeva
u společnosti SILVA CZ s.r.o.
RM bere na vědomí žádost paní Lucie D. o výpověď
z nájmu bytu v domě čp.110.
RM bere na vědomí žádost paní Lenky H. o vrácení
části kupní ceny na pozemku p. č. 4183/10. Pokud
stavebník splní všechny smluvní podmínky, může
požádat o vrácení části kupní ceny.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE ZE DNE 16. 5. 2019
Omluvena: Marie Veselá
Host: Mgr. Martina Brychtová
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském
pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi.
4-0-0

OBCE Z PODOUBRAVÍ
VYBRALY PŮL MILIONU

Svazek obcí Podoubraví poskytl MUDr. Mgr. Silvii
Špitálníkové, Ph.D., finanční dar ve výši 550.058 korun
pro její endokrinologickou a diabetologickou ambulanci
v Chotěboři. Symbolický šek paní doktorce předal
předseda svazku Václav Venhauer na Valné hromadě
Svazku obcí Podoubraví v březnu v Malči. Částka bude
použita na zakoupení moderního ultrazvukového
přístroje a pokryje polovinu nákladů.
Částka byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi
členské obce – Bezděkov, Borek, Čečkovice, Dolní

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. 4-0-0
starosta: Přemysl Tonar
místostarosta: Ing. Josef Nevole
(upraveno a informativně rozvedeno pro potřeby zpravodaje,
originální znění najdete na webu městyse)

Sokolovec, Havlíčkova Borová, Heřmanice, Chotěboř,
Jeřišno, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk,
Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves
u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušinov, Slavětín,
Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov,
Vilémov, Víska a Ždírec nad Doubravou, a dále mezi
obce, které členy nejsou, ale jsou v území obce
s rozšířenou působností Chotěboř – Jilem, Sedletín
a Čachotín. Město Chotěboř přispělo nejvyšší částkou
250.000 korun.
Díky tomu již nebudou muset pacienti jezdit do
Havlíčkova Brodu, ale bude pro ně dostupnější péče
v ordinaci endokrinologie a diabetologie, kterou najdou
v M-centru v Chotěboři (naproti OÚNZ nad lékárnou).
(red)
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Od úmrtí pilota RAF Josefa Stránského uplyne 75 let

6

Obec Havlíčkova Borová se kromě
Karla Havlíčka Borovského může
pyšnit i dalším rodákem. Ten ji ovšem
proslavil na válečném poli v období
II. světové války. Je jím pilot Josef
Stránský, který bojoval proti fašismu
za hranicemi naší vlasti a který za
naši vlast položil život.
Josef
Stránský
se
narodil
10. prosince 1914 manželům
Josefu a Marii Stránským v Borové v
čp. 17 na náměstí. Po vychození
měšťanky v Borové nastoupil
na
vyšší
státní
průmyslovou
školu
v
Pardubicích,
kde
maturoval v roce 1934. Poté
absolvoval vojenskou presenční
službu u Dragounského pluku
8 v Pardubicích a po ukončení záložní
školy pro důstojníky se v září 1936
jako četař aspirant jezdectva přihlásil
do Vojenské akademie v Hranicích
na Moravě. Základním leteckým výcvikem prošel v Prostějově a v roce 1938
byl vyřazen jako poručík letectva. Od

Po odlétání požadovaného množství
hodin byl 14. března 1941 přemístěn
k 311. čs. bombardovací peruti.
V jejích řadách se na dvoumotorových
Wellingtonech ve všech směrech
proslavil. První noční nálet – ještě ve
funkci druhého pilota – absolvoval
v noci 11. června 1941 na Boulogne
a následovala šňůra dalších – Hamm,
Hannover, Brémy, Duisburg, Kolín
nad Rýnem, Mannheim, Frankfurt
nad Mohanem, Hamburk, Berlín,
Dunkerque, Antverpy, Kiel, Cáchy...
V té době si již Stránský stačil
vydobýt renomé vynikajícího pilota
a neohroženého důstojníka. Následovala vyznamenání, povyšování
i pověřování stále zodpovědnějšími
funkcemi. Od 27. března 1942 v nové
hodnosti Squadron Leader stál v čele
B-letky.
Po přesunu 311. perutě do sestavy
Coastal Command podnikl celkem
25 operačních protiponorkových
hlídkových letů nad Biskajským

1. září 1938 byl přidělen k leteckému
pluku 5 v Brně a za mobilizace sloužil
jako letecký pozorovatel u 82. letky,
která byla umístěna na pomocném
letišti v Křižanově.
Z vlasti uprchl Josef Stránský
1. července 1939 v prostoru Moravské
Ostravy do Polska. V Polsku se přihlásil
v Malých Bronowicích u Krakova,
kde se soustřeďovala čs. vojenská
jednotka. Následoval odjezd lodí
z Gdyně do Francie a po vypuknutí
války výcvik na letecké základně v
Toulouse. Stejně jako většina čs.
bombardovacích letců však ve Francii
zařazen k bojové jednotce nebyl. Lodí
se tedy přesunul do Velké Británie.
Do RAF byl přijat v nejnižší
důstojnické hodnosti Pilot Officer (v
čs. hodnosti byl mezitím povýšen na
nadporučíka). Jeho první jednotkou se
stala britská 24. spojovací peruť, která
vzlétala z letiště Hendon u Lodnýna.

zálivem. Dne 27. července 1942 se stal
prvním pilotem, který v této službě
získal úspěch v boji proti ponorkám.
Prokazatelně totiž těžce poškodil
velkou oceánskou ponorku U-106.
Ta se ani nepokusila o ponoření,
ale naopak začala manévrovat, aby
ztížila zaměření a zahájila palbu
z protiletadlového kanónu na
můstku. Z pouhých 15 metrů
shodil Stránský tři hlubinné nálože
plněné novou trhavinou Torpex.
Zatímco oba jeho střelci si vyřizovali
účet s obsluhou německého
protiletadlového kanónu, nálože
explodovaly sedm metrů pod
hladinou a kousek od ponorky
vytryskly k nebi pětadvacetimetrové
gejzíry vody. Ponorka se okamžitě
zastavila na hladině, ale v tom již
Stránský útočil podruhé a z pouhé
třímetrové výšky shodil další dvě
nálože. Jedna explodovala přímo

u boku nepřátelského plavidla, které
se naklonilo na pravý bok a ponořilo.
Za tento zdařilý útok (i za
předchozí úspěšnou činnost) si
S/Ldr Josef Stránský vysloužil
vysoce ceněný Záslužný letecký
kříž (Distinguished Flying Cross,
DFC). V citaci se pravilo: „Rychlost
a přesnost útoku a palba střelců
letounu byla výsledkem zručnosti,
rozhodnosti a velitelských schopností
Squadron Leadera Stránského a jeho
osádky. Před přidělením ke Coastal
Command S/Ldr Stránský vykonal 34
bombardovacích náletů u Bomber
Command nalétaje 200 operačních
hodin;
hlášení
jeho
velitele
hovoří o tom, že je prvotřídním
pilotem, chladnokrevným v nouzi,
svědomitým a plným iniciativy…“
V operační činnosti a v čele
B-letky 311. peruti setrval S/Ldr
Josef Stránský, DFC do 14. ledna
1943, kdy uskutečnil svou poslední
protiponorkovou patrolu. Prvního
února 1943 se totiž stal velitelem Czech
Flightu při No 6 (Coastal) Operational
Training Unit, cvičícího záložní osádky
pro Třistajedenáctku; v té době tato
čs. letka vzlétala z Thornaby-on-Tees
(hrabství Durham), posléze ze Sillothu
(hrabství Cumberland). Velel jí do
10. srpna 1943, tedy prakticky až do
jejího rozpuštění. Citujme z písemné
pochvaly inspektora čs. letectva: „Díky
jeho snaze, vytrvalosti, svědomitosti
a smyslu pro zodpovědnost osádky
prošlé výcvikem pod jeho velením
vykonávají nyní platnou službu
v rámci 311. bomb. perutě v boji
proti nepříteli…“
Po rozpuštění Czech Flightu u No
6 stál Stránský před rozhodnutím,
co dál. Návrat k Třistajedenáctce pro
něho nepředstavoval přijatelnou
alternativu. Dlouhé protiponorkové
patroly
neodpovídaly
jeho
agresivnímu naturelu. Tak jako
mnoho dalších nakonec podlehl
vábení elegantních a rychlých
dvoumotorových
letounů
De
Havilland Mosquito. Po příslušném
přeškolení a po absolvování kurzu v
Granthamu byl 6. března 1944 zařazen
k britské 21. bombardovací peruti,
u níž se stal velitelem její A-letky.
U jednotky vyzbrojené stíhacími
bombardovacími Mosquity a operující
ze základny Hunsdon utvořil osádku
s dalším bývalým příslušníkem 311.
peruti, F/O Františkem Boudou,
jenž k jednotce nastoupil 18. března
1944. Společně se aktivně zapojili do
předinvazní i invazní aktivity. Vykonali
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u ní celkem 11 ofenzívních akcí (tím
celkový počet Stránského bojových
akcí stoupl na rovných 70), ale
z poslední z nich, v noci z 20. na
21. června 1944 se z bojového letu
nad Normandií nevrátili.
„Píši Vám neformálně a neoficiálně, abych Vás informoval o tom, jak
je nám líto, že česká osádka této peruti – S/Ldr Stránský a F/O Bouda – je
nezvěstná,“ napsal krátce poté jeho
velitel. „Když byli s námi, odváděli skvělou práci a byli vždy dychtiví
operovat proti nepříteli. Byli nejpopulárnějšími mezi svými druhy a oba
dva velice postrádáme. Vroucně si
přeji, abychom dostali zprávu o tom,
že se zachránili. Doufám, že jsou nezvěstnými jen dočasně a že i Vaše země
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se blíží ke svému osvobození. Jestliže
máte nějakou šanci kontaktovat
jakékoli jejich příbuzné, budu potěšen,
když je budete informovat o tom,
jak mnoho jsme si S/Ldr Stránského
a F/O Boudy vážili a jak moc doufáme
v jejich záchranu“ - tato víra se však
nenaplnila. Trosky jejich Mosquita
i s mrtvou osádkou byly později identifikovány na pobřeží Normandie.
Oba letci, devětadvacetiletý Stránský
i třicetiletý Bouda, jsou pohřbeni na
francouzsko-britském hřbitově v St.
Valery-en-Caux ve společném hrobě
č. B, 31-32
Vedle již zmíněného britského
vyznamenání
Distinguished
Flying Cross byl kapitán Josef
Stránský
vyznamenán
čtyřikrát

Československým válečným křížem,
čtyřikrát Československou medailí
Za chrabrost před nepřítelem, dále
Československou medailí Za zásluhy
I. st., Pamětní medailí čs. zahraniční
armády, Britové mu udělili ještě
Air Crew Europe Star, Atlantic Star,
Defence Medal a War Medal. Po
válce, 31. prosince 1946, byl povýšen
do hodnosti štábního kapitána
letectva a 1. června 1991 do hodnosti
plukovníka in memoriam. Čest jeho
památce!

Borovské hry, tentokrát u Náchoda

motné hry, které bývají velmi vtipnou
událostí. Ve večerních hodinách hraje
obvykle místní kapela a celá atmosféra se nese v přátelském duchu. Návrat
do rodné Borové bývá v odpoledních
nedělních hodinách.
Borovské hry se stávají každoročním zpestřením žití v Borové a jsme
rádi, že se tato tradice zachovala
a my v ní můžeme pokračovat.

Jako každý rok, i letos se konají
Borovské hry. Tentokrát se naše
výprava vydá do Borové u Náchoda.
Hry budou probíhat od pátku do
neděle 21. - 23. června v klasickém
duchu.
V pátečních podvečerních hodinách se v Borové u Náchoda všichni sjedou, ubytují se a večer začne
společná zábava, kde si mohou
Organizačně pro zájemce: Autobus
odjíždí do Borové u Náchoda v pátek 21. 6. kolem 15 hodiny, čas bude
ještě přihlášeným upřesněn. Sraz
u úřadu městyse. Zájemci i členové
soutěžního družstva ať se hlásí na
úřadě nebo v muzeu do 17. června.
Autobus zajišťuje městys, příspěvek
na dopravu od každého účastníka je
100 korun, vybírá se při přihlášení.
S sebou spacák, stan a dobrou náladu;-)

POHLEDEM ČLENA
REDAKČNÍ RADY

Nedávno mě na náměstí zastavil
jeden z borovských občanů a ptal se
mě na jistou část obsahu Borovských
listů. Diskutoval se mnou o tom, proč
jsme do jednoho z minulých vydání
zařadili připomínku Filipa Dobrovolného (1880 – 1930), novináře,
dlouholetého šéfredaktora Rudého
práva a senátora za KSČ.
I za tu krátkou debatu bych rád
poděkoval. Je důležité říci, že byla
vedena slušně, s argumenty a tak by
to mělo vypadat. Pokud bych ji měl
shrnout do jedné věty, šlo v podstatě
o to, abychom zbytečně nepřipomínali představitele režimu, který napáchal

lidé zatančit a dát si něco dobrého k snědku. V sobotním dopoledni probíhá program pro starosty
a členové soutěžních týmů se připravují na odpolední utkání. Po společném obědě, který je spolu se snídaněmi připraven pořadateli, se koná
konečně to, na co všichni čekají, sa-

Zpracoval Ing. Josef Nevole
Použitá literatura: Karel Černý: Z Vysočiny
na křídlech RAF; Karel Černý: S RAF proti
ponorkám

Simča Karásková

Loni se konaly Borovské hry právě u nás, a naše družstvo obstálo se ctí! Foto: Linda Burianová

tolik zla a po celé Evropě zničil během
desítek let miliony životů.
Donutilo mě to o celém problému přemýšlet. Zjistil jsem, že
o tomto borovském rodákovi vlastně
nemám mnoho načteno a připomněl
jsem si složitost politických vztahů
v mladém Československu, kde se
střetávalo mnoho názorových proudů
a myšlenek. Utvrdil jsem se také
v tom, že mlčením žádný režim
z paměti nevymažeme.
Ono přiblížit postoje Filipa Dobrovolného a komunistického hnutí
(mluvíme teď o dvacátých letech
minulého století) v naší zemi není
nic jednoduchého a pouhé černobílé vidění celé problematiky
není na místě. Komunistická strana

Československa vznikla odštěpením
levicového křídla Sociální demokracie
a i ona pak v další době prožila další
tvrdé vnitrostranické boje. V prvních
letech byla – možná překvapivě –
i stranou, která ve svém středu a vedení sdružovala také intelektuály či
významné osobnosti. Nutno dodat,
že v legitimních volbách (např. v roce
1925) získávala statisíce hlasů a patřila
k nejvýznamnějším stranám tehdejší
republiky, kterou dnes mnozí považují
za takřka ideální vzor demokracie.
Strana pak ale prošla velkou
proměnou, moci se chopilo v roce
1929 radikální stalinistické křídlo,
a její pozdější historii asi každý zhruba
zná…
...pokračování na str. 11
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Ještě zpátky k dubnu...

Vrátíme se k jedné dubnové akci,
která určitě stojí za to. Komentuje ji
organizátorka, Mgr. Lenka Havlíková
(převzato ze školního webu): Berlínská invaze 23 žáků a 20 dospělých dobylo 23. a 24. dubna 2019 Berlín!
Ale předtím jsme ještě navštívili
míšeňskou porcelánku – obdivovali
jsme v jednotlivých dílnách šikovnost
místních pracovníků, následně v muzeu porcelánu pak krásu jednotlivých
výrobků. Všichni si doma zkontrolujeme, zda známý míšeňský cibulový
vzor na našich hrníčkách, mísách,
talířích apod. je označen dvěma zkříženými meči, a jestli ne, pak víme,
že máme padělek. Procházka kolem
Albrechtsburgu, mohutného hradu
i dómu, stejně jako krátká procházka krásnou Míšní proběhly v poklidu
a pak už „hurá na Berlín!“.
Okružní jízdou s krátkými zastávkami jsme se seznámili se složitými
německými názvy, takže jsme viděli
Braniborskou bránu (Brandenburger
Tor), památník židovského holocaustu, checkpoint Charlie, zbytky berlínské zdi nebo např. moderní Postupimské náměstí se Sony Centrem. Druhý
den byl mnohem náročnější: nejprve
přísná bezpečnostní kontrola a ranní
procházka moderní skleněnou kopulí
Říšského sněmu (Reichstag), pak pěšky od impozantní Braniborské brány
ulicí Pod Lipami (Unter den Linden)
až k televizní věži (Fernsehturm). Výtahem jsme doslova vylétli do výšky
203 metrů, zorientovali se a zopakovali jsme si pojmy jako těhotná
ústřice, zlatá Elsa, párátko, cukřenka, pračka – ne, to není chyba tisku – opravdu tak obyvatelé Berlína
říkají jednotlivým památkám – Dům
světových kultur, vítězný sloup, dvě
moderní stavby u Gedächtniskirche
a budova s kancelářemi Angely
Merkel. Následně jsme se přesunuli
k berlínskému dómu (Berliner Dom)
a k řece Sprévě, nasedli na výletní loď
a během příjemné projížďky viděli
impozantní Museumsinsel (Ostrov
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Branný den. Foto: ZŠ

muzeí), moderní kanceláře spolkového sněmu, místo, kde bydlí spolkový
prezident, starobylé i moderní mosty,
Nikolaiviertel atd.
Na závěr jsme ještě ochutnali
Currywurst, místní kávu, zmrzlinu,
koupili něco na památku sobě či
těm, kteří nemohli nebo zaváhali
a nevydali se s námi.
Hlásíme tedy, že berlínská invaze
byla úspěšná.

Květen v základní škole

2. 5. v rámci předplatného zhlédli žáci
2. stupně letošní poslední divadelní
představení v pardubickém divadle.
Tentokrát nebylo z „domácí produkce“, viděli jsme klasickou Molièrovu
komedii Lakomec v podání hradeckého Klicperova divadla.
3. 5. se konalo krajské kolo soutěže
Zemědělství a lesnictví na Vysočině.
V konkurenci 63 soupeřů naši dva kluci – sedmák Honza Zvolánek a osmák
Pepa Stehno – byli velmi úspěšní.
V hlavní soutěži se oba umístili v první desítce, v doplňkové interaktivní
soutěži byl Pepa sedmý.
11. 5. zhlédli žáci 2. stupně představení Kytice v Národním divadle
a sami si formou divadelní dílny vyzkoušeli jednu z divadelních profesí.
K této akci podrobněji ještě jednou
Mgr. Lenka Havlíková (převzato ze
školního webu):
Dojem první – divadelní dílna. Tentokrát byla zaměřena na výtvarnou
stránku divadla, konkrétně scénografii. A tak už víme, že scénograf musí
být zdatný v matematice, rýsování,
projektování, měl by znát materiály
– jejich vlastnosti, váhu, prostupnost
světla atp., navíc mu nesmí chybět
nezměrná dávka fantazie a představivosti, k tomu všemu to má být člověk
kreativní – plný nápadů. Spolupracu-

je s režisérem i s návrhářem kostýmů,
své nápady vytvoří v určitém měřítku a celou podobu scény budoucího
představení musí mít hotovou minimálně rok před samotným začátkem
nastudování hry. To vše jsme viděli
a slyšeli i s příklady. A pak přišla naše
chvíle – tři skupiny dostaly možnost
vybrat si jednu z balad Erbenovy Kytice, k dispozici měly různé materiály
(dřevo, látky, drátky, větvičky, barvy,
...) a malou scénu „svého“ divadla,
na níž nám pak předvedly své návrhy,
a to včetně osvětlení. Poslední skupina vytvářela audionahrávku k baladě
Polednice – využila zvukové efekty,
přednes, vlastní klavírní doprovod
ap. – a výsledek byl skvělý!
To vše se odehrávalo v nádherných
půdních prostorech bývalého Anenského kláštera.
Dojem druhý – divadelní představení
Kytice. Vyprodané Národní divadlo
(i místa k stání jsou obsazená), scéna
(a my už díky dílně víme, jak je těžké ji vytvořit) jednoduchá, pestrá,
neustále se malinko měnící, avšak
geniálně praktická. Herecké výkony
skvělé, tajemné, hrozivé a přesvědčivé – Jana Preissová, František Němec,
Igor Orozovič, Iva Janžurová, Tatjana
Medvecká, Patrik Děrgel, Radúz Mácha, Jana Pidrmanová, Anna Fialová,
Lucie Polišenská aj. Jednotlivé balady
určitě nebyly předvedeny tak, jak by
se očekávalo a nabízelo, vše bylo originální, představení nabízelo zajímavé výtvarné obrazy a vyžadovalo určitou dávku představivosti a divadelní
zkušenosti. A ta nám nechyběla.
Dojem třetí – bouřka. Vyjdeme
v 16:30 z divadla. Chceme se ještě
přepočítat, přeběhneme s mírnými
kapkami deště pod ochranu budovy
Nové scény ND. Déšť zesílí, ti poslední z nás už utíkají, aby se schovali, vítr
bičuje silnici. Hřmí. Za mostem Legií

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
je černo. Po 15 minutách se naštěstí
vítr uklidňuje, můžeme přejít do KFC,
najíme se, a hlavně přečkáme déšť.
K hlavnímu nádraží docházíme už bez
deštníků.
Tuhle skvělou sobotu si užilo 28 žáků
2. stupně.
14. a 16. 5. jsme, rozděleni na
1. a 2. stupeň, prožili branný den.
Uskutečnil se v rámci celoškolního
projektu Zdravá škola – Nejsme líní,
o jeho obsah a průběh se postarala
agentura pmVIA s. r. o., Vyškov, která se profesionálně zabývá vzděláváním v oblasti prevence a bezpečnosti.
Děti prošly pěti stanovišti, kde si některé znalosti a dovednosti zopakovaly, ale dozvěděly se samozřejmě
i spoustu nových informací. Pracovaly
s mapou a topografickými značkami,
na zdravotnickém stanovišti resusci-

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLKY
Letošní květnové počasí nám dalo
pěkně zabrat. Často nám nedovolovalo užívat si tolik oblíbených vycházek tak, jak bychom si představovali.
Ale i přesto v naší školce i mimo ni
proběhla spousta akcí, které si Trpaslíci i Rybičky naplno užili.

Novinky ze školky

• Mladší děti se v rámci projektu „Trpaslíci se učí poznávat a chránit živou
a neživou přírodu“ setkali v klubovně
rybářů s panem Lubomírem Havlíčkem.
• 30. dubna ve školce probíhal
ČARODĚJNICKÝ DEN plný kouzel,
čarování a míchání lektvarů.
• 2. května Rybičky společně s deváťáky prožily dopravní dopoledne na
asfaltovém hřišti.

Zápis dětí do mateřské školky. Foto: MŠ
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tovaly, nadšení panovalo na stanovišti, kde se střílelo. Zejména kluci pak
ocenili ukázky střelných zbraní. Velmi
zajímavé bylo poslouchat Marka, který sám na sobě zkouší možnosti přežití v různých podmínkách, s různými
potravinami, které jsou pro případy
nouze na našem trhu dostupné apod.
Škoda, že nám víc nepřálo počasí, aby
mohly být oba dny akčnější, děti by si
tak ověřily svoje znalosti a dovednosti v avizovaném orientačním závodě.
15. 5. jsme se zapojili do 23. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český
den proti rakovině. Deváťačky Anna,
Lída a Nela pomáhaly celé dopoledne s prodejem tradičních žlutých kytiček. Letošní výtěžek bude věnován
na prevenci nádorových onemocnění
plic.
• Ve dnech 6. a 7. května probíhal
zápis dětí na školní rok 2019/2020.
V naší malé školce jsme přivítali celkem 11 zájemců (6 chlapců
a 5 děvčat). Všichni měli možnost prohlédnout si školku zvenku
i zevnitř, malí hosté pak prověřit
skříňky s hračkami a samozřejmě si
pohrát v novém prostředí. Pro některé to byl určitě prima zážitek a domů
děti odcházely s úsměvem na tváři a
s dárečky, které pro ně vyrobily naše
šikovné paní učitelky.
• Na školní rok 2019/2020 bylo přijato 9 dětí k předškolnímu vzdělávání.
• Třída Rybiček se podruhé setkala
s panem Jiřím Geistem při vyprávění
o životě kolem vody.
• Ve čtvrtek 9. května Trpaslíci
potěšili svoje maminky, babičky
a tety besídkou ke Dni matek.
• Děti ze třídy Trpaslíků se podruhé
setkaly se členy spolku Trojháček

Z dalších akcí
- k 10. 5. odevzdali všichni
deváťáci zápisové lístky do učebních
nebo maturitních oborů,
- žáci 3. a 4. ročníku zakončí plavecký
výcvik,
- sedmáci budou číst předškolákům
O vodníkovi,
- pokračuje projekt MŠ a 8. ročníku
Od hlavy až k patě,
- třeťáci se chystají na přírodovědnou
soutěž,
- těšíme se na divadelní představení
Romantismus není jen romantika,
- náš školní tým Dracobor trénuje na
další ročník závodu dračích lodí,
- připravujeme školní výlety.
Jana Žáková, 2. stupeň

u rybníka v Kopaninách, kde se dozvěděly zajímavosti o rybaření a opékaly špekáčky. Další téma projektu
„Babka kořenářka vypravuje“ zavedlo
Trpaslíky na louku, kde poznávali bylinky a trhali pampelišky, ze kterých
pletli věnečky a vařili med.
• Projekt „Babičko, dědečku, čti nám
a vyprávěj“ se již pomalu chýlí ke svému konci. V květnu do školky zavítala
paní Ivana Bencová, která si s dětmi
povídala a četla jim pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. Dále jsme
přivítali Josefa a Hanu Myškovi s pohádkou Zlatovláska. Všem děkujeme.
• Rybičky absolvovaly další dvě lekce
plavání.
• Ve čtvrtek 16. května se děti ze
školky zúčastnily branného dne na
hřišti u sokolovny.

Stužkování předškoláků
Ve čtvrtek 2. května se ve školce
konalo
slavnostní
stužkování.
11 předškoláků úspěšně zvládlo zápis
do I. třídy, a protože jsou přijati k
základnímu vzdělávání, právem jim
náleží označení PŘEDŠKOLÁK. Děti
se nemohly dočkat, netušily, co to
stužkování vlastně znamená. Pro
všechny hosty si připravily krátký
pohádkový program a poté, co
jim paní ředitelka připnula stužku,
konečně zjistily, proč tomu tak
je. K slavnostní atmosféře přispěl
i pan starosta, který dětem popřál
a předal dárky za Úřad městyse
Havlíčkova Borová. Na závěr jsme
všichni tradičně poseděli u kávy, čaje
a sladkého pohoštění.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 15. května 2019 se
konal Český den proti rakovině.
V letošním roce proběhl již 23. ročník.
Jedná se o nejstarší sbírku v ČR,
která se pravidelně koná již od roku
1996. Hlavním tématem letošního
roku byla nádorová onemocnění plic
související s kouřením. Cílem této
sbírky je přinést veřejnosti informace
o prevenci rakoviny a z prodaných
kvítků měsíčku lékařského získat

peněžní prostředky na boj proti
rakovině – na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické výuky,
výzkumu a vybavení onkologických
center.
S deváťačkami Lídou Bencovou,
Nelou Bartuškovou a Annou Blažkovou jsme tyto květy prodávaly v dopoledních hodinách před nákupním
střediskem na náměstí. Byly jsme

Knihovnice a muzejnice. Kdo by šikovné studentky, Simonu Karáskovou a Ivanu Hamerníkovu
neznal, tady jsou.... Foto: Hana Tonarová

MÍROVÝ POCHOD
PADAJÁTRA

Letní festival Padajátra tentokrát zasáhne i náš městys. Ve dnech
20. - 22. července k nám přijedou
účastníci mírového pochodu Padajátra a v sobotu 20. července projdou
obcí, s sebou budou mít i několik volků s vozem.
Padajátra navštěvuje různé lokality naší republiky a atraktivní formou
předává lidem myšlenku skutečné
jednoty lidstva na úrovni vlastního
já. V místech, kde Padajátra přenocu-

SVATOVÍTSKÁ POUŤ
LETOS SE SPILKOVÝMI

Dominanta obce, kostel na kopci,
je zasvěcen sv. Vítu, a proto se dříve
spíše náboženský svátek pouti slavil
u příležitosti svátku sv. Víta – první
neděli po 15. červnu, to znamená, že
pouť se uskuteční o víkendu 14. - 16.
června. Dnes je pro řadu z nás spíše
svátkem civilním a spojeným s pouťovými stánky, atrakcemi, návštěvami
příbuzných a známých.
Slavnostní poutní mše svatá se
koná v neděli 16. června od 9.30 hodin v kostele.
I letos se počítá s tím, že lidé na-
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je, což bude letos právě i Havlíčkova
Borová, pořádá večerní kulturní programy pod širým nebem. Program
nabídne dynamickou živou hudbu,
vystoupení tanečnic, veselé divadlo,
prohlídku volků a poutního vozu, malování na obličej, ochutnávku, soutěže o ceny a na závěr atrakci „létající
banány“. Dvouhodinový program je
pro všechny zdarma.
Historie festivalu sahá až do roku
1993, kdy skupina nadšenců tehdy cestovala s volským pochodem
z Městečka u Benešova do Českých
Budějovic na výstavu Země živitelka.
(red)

jdou pouťové atrakce jak na náměstí,
tak i na odstavném parkovišti u sokolovny. Nemůžeme předjímat, zda
se provozovatelé domluví s majiteli
soukromých pozemků, ale nelze to
zcela vyloučit. Rada městyse v minulém volebním období schválila žádost
o provozování pouti s rodinou Spilkových, po několika desítkách let dorazí
někdo jiný než rodina Hoffingerových.
Nechme se překvapit, jaké atrakce
k nám tentokrát dorazí.
Z hlediska úřadu – od provozovatele atrakcí vybírá úřad dle smlouvy
poplatek, který se v minulých letech
pohyboval na částce 10 tisíc korun
předem a v pondělí po pouti doplácí
provozovatel ještě spotřebu elektric-
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velmi potěšeny, že tento květ si koupila většina lidí, které jsme oslovily.
Dále jsme s kvítky zašly do základní
školy, mateřské školy a také do kanceláří Havlíčkova Borová zemědělská
a. s. Celkem se vybralo za 167 kvítků
4 814 korun. Tímto všem, kteří si měsíček koupili, děkujeme za přispění
a zapojení se do boje proti této nemoci.
Ivča Hamerníková a Simča Karásková

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás pozvat do
knihovny zapůjčit si knížky, které
by Vám mohly zpříjemnit jak
deštivé dny strávené doma, tak
ty slunečné prožité na zahradě.
Zároveň se pomalu ale jistě blíží
čas dovolených, což je ideální
příležitost k vypůjčení si nějaké
pěkné knihy z naší knihovny nebo
z výměnného fondu z Havlíčkova
Brodu.
Za zmínku stojí velmi oblíbený
Vlastimil Vondruška (Poslední
cantilena), autorka romantických
románů Sandra Brown, severské
detektivky od světoznámých
spisovatelů, ať je to Jo Nesbo,
Lars Kepler, Samuel Bjork či Hakan
Nesser. Nesmíme opomenout
ani krásné ilustrované knihy
z oddělení dětské literatury a
mnoho dalších poutavých příběhů,
takže neváhejte a přijďte!
Na Vaši návštěvu se těší Ivča
Hamerníková a Simča Karásková

Pasování na malého
čtenáře

V pondělí 10. června 2019 proběhne od 17 hodin v prostorách muzea pasování prvňáčků na čtenáře.
Na slavnostní událost jsou srdečně
zváni především rodiče a prarodiče letošních prvňáčků. Ti totiž
předvedou své schopnosti v četbě
a následně každý obdrží památeční
šerpu. Přítomná bude samozřejmě
i třídní učitelka Dana Neubauerová
a ředitelka školy Martina Brychtová. Jsme rády, že muzeum může
sloužit i k takovýmto významným
událostem a že v této pěkné tradici můžeme pokračovat. Už se moc
těšíme.
ké energie. Poplatky za stánky dříve
vybíral finanční výbor, poslední dva
roky je vybírá hospodářka úřadu. Za
metr čtvereční je v neděli vybírán od
stánkařů poplatek 50 korun.
(red)
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PRŮBĚH ZÁVODŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
V naší garáži je takové malé zasazovací středisko. Holubáři přijedou se
svými holuby v koších na nasazování,
které probíhá takhle: Každý holub má
na nožce kroužek se svým číslem. Na
kroužek se navlékne gumička, holub
se zapíše na seznam a uloží se do přepravního boxu.
Zvlášť se dávají holubi a holubice.
Dnes má ale většina holubů na
nožce čip. Není to zrovna nejlevnější
záležitost, jeden čip stojí 40 – 50
korun. Holubi s čipem se načítají
pomocí „matky“ (což je něco
jako maličký počítač) do tiskárny
a vytisknuté tiskopisy s čísly holubů
se předávají řidiči, který holuby
v boxech odváží na určené místo,
kde budou vypuštěni. Holubi našeho
spolku létají se středočeským krajem,
tedy většinou na západ. Létá se Plzeň
(140 km), Tachov (195 km), Amberg
(250 km), Ansbach (365 km), Koblenz
(580 km), Aachen (660 km), Knokke
(870 km). Dříve se létalo hodně
z východu, tedy většinou Maďarsko,
„Jugoslávie“, Rumunsko.
Za každého holuba, který se pošle
na závod, se platí 10 - 12 korun. Od
května do konce července je každý týden závod pro starší holuby a holubice. Od srpna do konce září jsou potom
závody holoubat. Jsou tratě krátké
(ty jsou po České republice), střední
(do 400 km) a dlouhé (nad 500 km).
Na místo vypuštění holubi putují ve
speciálně upraveném autě. Brzy ráno
se naráz otevřou přepravní boxy a zá...pokračování ze str. 7

Proč ale takový krátký exkurz do
historie? Chci tím naznačit fakt, že
tehdejší KSČ (a tedy i Filip Dobrovolný) byla ve dvacátých letech zkrátka
stranou, která měla mnoho příznivců
a dostávala kvanta hlasů. Rudé
právo v době (1921 – 29), kdy mu
velel Filip Dobrovolný, mělo možná
statisíce čtenářů. Dobrovolný se stal
demokraticky zvoleným senátorem,
kterému lidé zřejmě chtěli naslouchat. Z nějakého důvodu k němu tíhli.
V Borovských listech jsme

vod začne. Hejno, které mnohdy tvoří
tisíce holubů, chvíli krouží a snaží se
zorientovat. Pak postupně nabírají
směr a vyrážejí k domovu. Když se holub vrátí, chovatel mu sundá závodní
kroužek (nebo gumičku) a vloží jej do
předem zapečetěných speciálních
hodin. Tím se jejich mechanismus
zastaví a zaznamená se na vteřinu
přesný čas příletu. O úspěchu proto
rozhoduje i svědomitost, zkušenost
a technické vybavení.
Někteří chovatelé mají v holubníku
zařízení, které jim dá zvukový nebo
světelný signál, když holub vletí do
holubníku. Když přiletí domů holub,
který má na nožce čip, tak jeho návrat automaticky zaznamená počítač,
takže člověk u toho vůbec nemusí být
a časové ztráty jsou tak nulové. Také

ČERVEN 2019

odpadá složité chytání holubů, když
zrovna chovatel není doma a má toto
na starost někdo jiný.
Holubi mohou za příznivého počasí a s větrem v zádech letět i při dlouhých závodech průměrnou rychlostí
přes 100 km za hodinu. Nesmíme přitom zapomínat, že se jedná o rychlost
vypočítanou z přímé vzdálenosti mezi
místem vypuštění a holubníkem. Holubi však nikdy neletí po přímce.
Vyhýbají se oblačnosti i horám,
sledují koryta řek, takže ve skutečnosti uletí mnohem více kilometrů.
Většinu závodů lze absolvovat za
jeden den, ale dlouhé trati si žádají delší čas. Holubi přespí v terénu
a pokračují až ráno. Jen ti nejlepší
jsou schopni letět i za jasné noci.
Příště: holubí navigace
Za chovatele poštovních holubů
Jaroslav Nejedlý

Holubáři přijedou se svými holuby na nasazování přímo k Nejedlým. Foto: archiv Jaroslava
Nejedlého

v připomenutí, jehož jsem byl autorem, nechtěli hodnotit jeho osobu.
Nechtěli jsme připomínat nebo snad
vyzdvihovat KSČ a její postoje.
Mělo jít o střízlivé a stručné
připomenutí rodáka našeho městyse,
jehož názory znaly statisíce lidí
a na jehož pohřbu se účastnily určitě
desítky tisíc přívrženců strany.
Nechci tvrdit, že byl Filip Dobrovolný dobrý nebo špatný. V tuto chvíli
o něm nemám takové znalosti, abych
si na to troufnul. Ale s jistotou mohu
tvrdit, že ve své době byl (v očích

Retro: máte na půdě poklady,
které půjčíte na výstavu?

Jak už jsme vás v minulém čísle Borovských listů informovali, na podzimní a zimní měsíce chystáme v borovském muzeu RETROVÝSTAVU. Rádi bychom tak při
příležitosti výročí Sametové revoluce připomněli nedávné
doby. K přípravě ale potřebujeme vaši pomoc.
Máte na půdách či sklepech věci, které máte spojeny

statisíců lidí) významnou osobností.
Narodil se přece u nás a v Borovských listech nechceme nikoho
záměrně upřednostňovat ani nechat
někoho z naší paměti zmizet. Vždyť
právě to se tu kdysi dělo a my to opakovat nechceme. Hodnocení si každý
může udělat sám
Máte jiný názor? Napište mi na
kubajanac@seznam.cz. A pokud
budete
chtít,
vaši
polemiku
v Borovských listech rádi otiskneme.

Jakub Janáček

s vaším dětstvím, dospíváním nebo životem vaší rodiny?
Pokud vám něco takového připomíná dobu před rokem
1989 (ale třeba i devadesátá léta) a nebude vám vadit se
o ně podělit s ostatními, přineste nám je do muzea.
Sběr na výstavu již odstartoval, naše pracovnice vaše
věci řádně zaevidují i oštítkují a vše vám v pořádku po
skončení výstavy vrátíme nazpět.
Jakub Janáček
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Jaroslav Blažek se zařadil mezi českou běžeckou elitu
Borovský běžec Jarda Blažek, který
reprezentuje klub TJ ČZU Praha, má
za sebou skvostné běžecké jaro. Už
na začátku března si na tradičním
„otvíráku sezony“ – Kbelské desítce
vylepšil osobní maximum na
desetikilometrové trati na 34:51,
což stačilo na výborné 12. místo.
Následoval Pražský půlmaraton, který
dokončil na 84. místě (z celkových více
než 10 000 běžců!) a nominoval se
tak na Mistrovství ČR v půlmaratonu
v Pardubicích. Zde i v nepříznivých
povětrnostních podmínkách padl
další osobní rekord (1:15:45), který
pro Jardu znamenal 30. místo
v konkurenci těch nejlepších českých
atletů.
První květnová neděle je pro

Prořezávka
stromů

Téměř třicet stromů postupně
ošetřil odbornými řezy arboretista
Matěj Nešťák. V těchto dnech
je hotové stromořadí u kostela,
lípa na starém hřbitově a lípy na
náměstí. V poslední fázi došlo na
stromořadí u sokolovny a dvě lípy
u hlavní brány na hřbitově.
Prořezávku objednal městys
především z důvodu bezpečnosti
– odstraněny byly suché větve, a
dalším důvodem bylo ozdravení
stromů tak, aby se mohly
i nadále vyvíjet správným směrem.
Arboretista
vlastní
všechny
potřebné cerfitikáty a
místo
označoval páskami.
Matěj Nešťák mimo jiné letos
pracoval pro město Polička,
kde spolu s dalšími arboretisty
ošetřili 300 stromů. Pro městys
Havlíčkova Borová bude letos ještě
kontrolovat vazbu na stromech.
Stromořadí U Vodárny bude
prořezáno pravděpodobně příští
rok na jaře.

mnohé ve znamení Pražského
maratonu, kam se Jarda opět
nominoval v rámci elitního MČR.
42,2 kilometru zvládl v exkluzivním
čase 2:41:48 (pro srovnání je to
tempo, které na desetikilometrové
trati odpovídá času 38:20). Rychleji
Pražský maraton uběhlo pouze
68 závodníků, ovšem včetně mnoha
vrcholových afrických běžců (v rámci
MČR Jardovi náleželo 21. místo).
Těmito výsledky potvrdil, že patří mezi
nejlepší české vytrvalostní atlety.
Za tyto výkony mu náleží gratulace
a uznání. Doufejme, že mu forma
vydrží i do Borovské desítky, kde se
předvede také domácímu publiku.
Zbyněk Zelený

SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ INFORMUJE

Jarní kolo hry Plamen v Sobíňově

Naše jarní příprava vyvrcholila soutěží v Sobíňově, která se konala 12. května. Podat co nejlepší výkon jelo jedno družstvo mladších a jedno družstvo
starších. Počasí nám moc nepřálo, od rána byla mlha a chladno. To nás však
nezaskočilo a statečně jsme bojovali i za nepříznivých podmínek. Nutno
podotknout, že pro mnohé z mladších to byla úplně první soutěž. A jak to
všechno dopadlo? Mladší se umístili na krásném 6. místě stejně jako naši
starší. Ze závodů si odváží nejen pár dobrých zkušeností do budoucna, ale
také spoustu zážitků. Všem moc gratulujeme a budeme se těšit na další
soutěže.
za vedoucí mladých hasičů Eliška Hájková

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 30.4.2019
4 880 517,90
468 901,65
688 472,61
21 100,90
1 226 280,19
1 106 446,00
1 720 150,00
10 111 869,25
Zpracovala: Magda Hošáková, ekonom městyse

Hana Tonarová

Za období duben - největší příjem - daň z přidané hodnoty ve výši 464.034 Kč
Za období duben - největší výdaj - záloha na provoz ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová ve výši
250.000Kč

PŘÍJEM TEXTILIÍ

pro čistírnu a prádelnu v 1. patře nákupního střediska. Svoz každé pondělí
v lichém týdnu.

OPRAVY DUŠÍ A PNEU

Prořezávka stromů u kostela. Foto:
Hana Tonarová
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Provádíme opravy duší a pneu, vyvážení, přezutí kol, výměna kol na autě.
Přezutí zdarma při koupi nových pneu přes servis. Objednávky a bližší
informace na tel. 603 157 505 p. Starý, nebo v 1. patře nákupního střediska.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Ukliďme svět,
ukliďme Česko

Ke spolku TrojHáček jistě patří
dnes již tradiční čištění Borovského potoka. Letos jsme šli celkem tři
trasy a věřili jsme, že po těch letech
se brzy sejdeme u rybníka a bude
nás zde čekat další brigáda v podobě sázení stromů. Bohužel nás po
cestě překvapily dvě černé skládky
a letošní rok se tak stal rekordním
množstvím nalezených odpadků.
Pro nás velice smutné zjištění nám
nesebralo elán a díky všem příchozím, kterých bylo k pěti desítkám,
jsme vyčistili další kousek naší Borové a jejího okolí. Odměnou nám
za to bylo občerstvení na rybníce.
V závěru jsme zasadili stromy kolem
rybníka, pokřtili naše nové rybky
a zapálili čarodějnici. Moc děkujeme všem za účast, bylo to smysluplně strávené odpoledne a věřím,
že každý domů odcházel s úsměvem
z dobře odvedené práce.

ČERVEN 2019

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA
PODRUHÉ V BOROVÉ!
Jsme velice rády, že i letos si Kraj Vysočina vybral náš městys pro pořádání
další letní školy. V letošním roce se tak můžeme těšit na další série přednášek,
které začínají již v červnu! První přednáška na téma „Spánek – základní kámen
pevného zdraví“ začíná již 27. června od 14 hodin a sejdeme se opět v zasedací
místnosti úřadu. Jako tomu bylo vloni, tak i letos si organizaci bere pod svá
křídla Spolek TrojHáček, můžete se tak těšit na zajímavé a pestré občerstvení.
Oproti loňskému roku se u nás v Borové sejdeme pouze třikrát. Vzhledem
k tomu, že se v loňském roce přihlásilo 38 obcí, rozhodl se kraj rozšířit tyto
přednášky o dalších deset obcí. Nemusíte mít ale strach, druhý blok přednášek
bude probíhat v nedaleké Malé Losenici a díky Sboru dobrovolných hasičů tam
bude zajištěn i odvoz našich seniorů na další tři přednášky. O jaké přednášky
půjde, se dozvíte v dalších Borovských listech, jelikož tento blok přednášek začíná až v srpnu. Ale již nyní zde pro Vás máme milé pozvání přímo od starosty
Malé Losenice: „Vážení občané Havlíčkovy Borové, Peršíkova a okolních obcí.
Rád bych vás tímto pozval na letní školu seniorů k nám do Malé Losenice, která
se uskuteční v těchto termínech: 6.8., 20.8. a 4.9. Věřím, že po přednáškách
budete odcházet nejen s novými zkušenostmi a znalostmi, ale také i s novými
přátelstvími s občany Malé Losenice. Na setkání s vámi u nás v Malé Losenici
se těším!“ vzkazuje Jaromír Jonák.
Jana, Linda a Míša

Jana Pavlasová

Trpaslíci a život ve vodě
a kolem vody
Mateřská školka a paní učitelka
Šrámková přišla s báječným projektem, který měl tři části. Měl ukázat
malým Trpaslíkům život kolem nás
a jednou částí byla i voda a vše
kolem ní. A kdo jiný než rybníkáři
a rybáři z TrojHáčku by tu mohli povídat o vodě, rybách, rybníkaření? Jak
o její historii na území Čech a Moravy, tak i u nás na „rybňajzu“, rybaření a částí ekologie kolem vody.
Tedy jsme si připravili pro nejmenší �rpaslíky ze školky dvě sezení. První proběhlo v naší klubovně,
kde jsme spíše povídali, vyprávěli,
promítali, vlastně šlo o takové seznámení.
Druhé sezení bylo více akční,
šlo o vycházku k nám na „rybňajz“
V Kopaninách, počasí hrálo ještě
aprílem, sic byl máj. Ale tak nějak to
k těm rybám patřilo, takže holínky
a pláštěnky a šlo se. Ukázali jsme si
lovné techniky, jaké jsou návnady,
kde je štanýř, co je trdliště, kolik práce i radosti člověk kolem rybníka najde. Nakonec jsme opekli špekáčky,
zapili je čajem a pozdravem TrojHáčku se rozloučili.
Rád bych poděkoval za spolupráci paní učitelce Šrámkové a možnost
zúčastnit se tohoto projektu, třeba
nám tam roste nový šéf TrojHáčku.
Luboš Havlíček
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TJ SOKOL informuje
Žáci v posledních zápasech zaváleli. Slušné výsledky mají i obě
mužstva dospělých. Jarní část fotbalových bojů se blíží do svého finále
a i naše týmy čekají poslední zápasy.
Situace A týmu v I.B třídě už vypadá
o poznání lépe než před několika
týdny. Hráči zvítězili v důležitém
derby se ždíreckou Dekorou
a veledůležitý bod si odvezli i z Habrů.
I přes poslední jednoznačnou
porážku v Pohledu tak má Borová
záchranu ve svých rukách (přestože
zatím přesně nevím, kolik týmů
bude sestupovat).
Naopak borovská rezerva je
naprosto bez starostí, k čemuž
pomohlo šest bodů z posledních
tří utkání. V posledních kolech se
dokonce ve vyrovnané tabulce
přiblížila bronzové příčce a bude tak
hrát o umístění „na bedně“.
Poslední dvě utkání vyšla na
výbornou našim žákům. Naši
malí fotbalisté těsně zvítězili
v Rozsochatci a pak si doma poradili
s Lipnicí nad Sázavou. Vidět velkou
radost po vítězství ve tvářích dětí je
skvělý zážitek.

Muži A:
Havlíčkův Brod C – Havlíčkova
Borová 2:2(1:1). Branky: Z.
Fruhbauer, Němec
Habry – Havlíčkova Borová 1:1(1:0).
Branka: Provazník
Havlíčkova Borová – Žďírec nad
Doubravou B 2:1(1:0). Branky:
Luňáček, Provazník
Pohled – Havlíčkova Borová
5:1(2:0). Branka: Zvolánek
Muži B:
Havlíčkova Borová B – Keřkov
3:0(1:0). Branky: D. Fruhbauer,
Luňáček, Pecha
Česká Bělá – Havlíčkova Borová B
3:0(2:0)
Havlíčkova Borová B – Libice nad
Doubravou 5:2(2:0). Branky: Pecha
2, Šrámek 2, Antl

ČERVEN 2019

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.

Žáci:
Rozsochatec - Havlíčkova Borová
4:5 Branky: Zich 3, Kulhánek,
Bruknerová
Havlíčkova Borová - Lipnice nad
Sázavou 5:2. Branky: Kulhánek 3,
Bruknerová, Šmíd

Jakub Janáček

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
7. 6.
2019
7. 6.
2019

15:00
pátek
19:00
pátek

10. 6.
2019
15. 6.
2019
20. 6.
2019

17:00
pondělí
20:00
sobota
17:00
čtvrtek

DĚTSKÝ DEN S HASIČI
KONCERT VOKÁLNÍHO DĚTSKÉHO SBORU
SEMPLICZE
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE,
pozvánka str. 10

VOJTÍŠEK NEVOLE se narodil
na Boží hod velikonoční – tedy
21. dubna. Blahopřejeme celé
rodině a Vojtíškovi přejeme, ať
je zdravý a rodičům dělá samou
radost.

POUŤOVÁ ZÁBAVA VOSA ROCK
VZPOMÍNKOVÝ VEČER K UCTĚNÍ PAMÁTKY JOSEFA
STRÁNSKÉHO, pozvánka na str. 2
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA,
pozvánka str. 13

27. 6.
14:00
2019
středa
31. 5. - Žďar n. S. Z HLUBIN ČASU, VÝSTAVA FILIPA T. A. K.
30. 6.
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

VZPOMÍNKA

Dne 1. června 2019 uplynulo již
20 let od dne, kdy jsme se naposled rozloučili s panem Vladimírem
Šrámkem z Havlíčkovy Borové.
Vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2019
8. - 9. června Kočová Jana, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel: 724 170 466
15. - 16. června Longin Petr, Husova 3622, Havlíčkův Brod, tel: 776 116 125
22. - 23. června Kotrbová Věra, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel: 569 422 741
29. - 30. června Pullman Josef, Česká Bělá, tel: 603 989 746
5. - 7. července NEOBSAZENO
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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OBRAZEM

Rybičky prověřovaly svoji zdatnost při jízdě na kole. Foto: MŠ

Den Země jsme oslavili prací. Foto: ZŠ

Víme, jak vzniká míšenský porcelán. Foto: ZŠ

Procházka prosklenou kopulí Reichstagu v Berlíně. Foto: ZŠ

21 malých �rpaslíků si užilo krásné dopoledne s panem Lubošem Střelba ze vzduchovky byla pro Rybičky na branném dni největším
Havlíčkem u rybníku TrojHáčku. Foto: MŠ
zážitkem. Foto: MŠ

Slet čarodějnic a čarodějů 30. dubna ve třídě Trpaslíků. Foto: MŠ Jarní sběr papíru provedli osmáci. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Oprava a úklid Poustevníkovy studánky. Foto: Tomáš Janáček

Prořezávka stromů u kostela. Foto: Hana Tonarová

Pálení čarodejnic u TrojHáčku. Foto: Jana Pavlasová

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Foto: Linda Burianová

Manželé Hana a Josef Myškovi ve školce vyprávěli, četli pohádku Ve středu 15. května se konal Český den proti rakovině.
před spaním a hrou na housle doprovodili dětské písničky. Foto: MŠ Foto: Hana Tonarová

Dětská hasičská soutěž v Sobíňově. Foto: Michal Fišer
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Zápas žáků proti Lipnici nad Sázavou. Foto: David Burian

