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téměř tři sta
běžců na trati
Fungující organizace, frenetická
atmosféra. Takový byl čtvrtý ročník
běžeckého závodu Borovská desítka.
Klání, které před čtyřmi lety začínalo
v červencovém dešti a bahně před
několika osamělými diváky prakticky z ničeho, se během krátkého času
vypracovalo v jednu z nejpopulárnějších akcí podobného ražení v širokém okolí. A letošní ročník byl podle
pořadatelů prý největší nejen počtem
účastníků, ale nejlepší zkrátka
ve všech ohledech.
„Závod se vydařil po všech stránkách, tým pořadatelů šlapal jako
hodinky od řízení dopravy přes
občerstvení až po časoměřiče. Snad
jen lehce nás překvapil až nečeka-

Brixen za dveřmi

str. 5

Podzimní rozlosování

ně velký zájem dětí, které soutěžily
ve vlastních disciplínách. Sportovní
úroveň se zvedá každým rokem, vždyť
padesátý závodník byl téměř o dvě
minuty rychlejší, než běžec na stejném umístění před rokem. Přálo nám
počasí, děkujeme všem sponzorům
a dobrovolníkům, kteří se závodem
a přípravami pomáhali,“ zhodnotil
krátce sobotní akci jeden z organizátorů, Zbyněk Zelený.

Vteřiny pro Fokus

A pořadatelé si každým rokem sami
neustále nastavují laťku výš a výš.
Letos mohli třeba komentátoři díky

str. 7

Z historie

str. 6

obrazovkám na tribuně a přímému přenosu aktuálně hodnotit dění
na trati, která vede obcí a hlavně okolními lesy, opět byla losována tombola
pro běžce, časy rozhodčí nově měřili
moderní čipovou metodou.
Navíc se letos organizátoři rozhodli
spojit své síly s neziskovou organizací
Fokus Vysočina, které vyplatili dvacet korun za každého přihlášeného
startujícího a zvláštní prémii vypsal
i městys Havlíčkova Borová. Ten měl
za každou vteřinu, o kterou bude překonán stávající traťový rekord, Fokusu
přispět další stokorunou.

...pokračování na str. 3

Vteřiny před startem. V modrém vítěz letošního ročníku Matěj Trávníček. Foto: Jakub Janáček
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Stupně vítězů v kategorii Borováků. Foto: Jakub Janáček

Nejen dospělí, ale i děti šly do závodění naplno. Foto: Jakub Šimánek

Ředitelka Fokusu Vysočina přebírá od starosty Havlíčkovy Borové symbolické šeky.
Foto: Jakub Janáček
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Poháry čekají na vítěze. Foto: Jakub Janáček

Na startu čtvrtého ročníku Borovské desítky stálo 263 závodníků. Dav na trati půl kilometru po startovním výstřelu ještě držel pospolu.
Foto: Tomáš Ježek
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ
USNESENÍ
1/7/2014
2/7/2014
3/7/2014
4/7/2014
5/7/2014
6/7/2014
7/7/2014

8/7/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hošák Albert, Nevole František.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje zadání zpracování kamerového průzkumu, technicko-ekonomické studie a pasport stávající
kanalizace.
- schvaluje pověřuje starostu a místostarostu pozváním projektanta společnosti Drupos p. Mášy,
který v roce 2008 vypracoval projekt kanalizace a ČOV, na příští jednání zastupitelstva.
- schvaluje zodstoupení městyse od realizace a registrace akce „Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová“,
r. č. 12133721 a pověřuje starostu oznámením těchto skutečností Státnímu fondu životního prostředí.
- schvaluje dle doporučení hodnotící komise o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek
výběr firem pro realizaci akce „Stavební úpravy ZŠ Havlíčkova Borová“. Na část „A“ stavební úpravy
firmu s nejnižší nabídkovou cenou firmu ATOS, spol. s.r.o. Husovo náměstí, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
IČ: 62028081 za cenu 3 654 363,- Kč bez DPH. Na část „B“ vybavení interiéru firmu s nejnižší nabídkovou cenou firmu Jipast akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové, IČ: 25944711 za cenu
797 448,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo městyse Havlíčkova Borová pověřuje starostu podpisem smluv
s vybranými firmami.
- schvaluje prodej nemovitosti p.č. 38/2 se stavbou č.p.188 za cenu 350 000,-Kč paní Janě S.,
Husova 311 Přibyslav.
POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BUDE UVEŘEJNĚNA V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU
NA ÚŘEDNÍ DESCE.

TÉMĚŘ TŘI STA BĚŽCŮ
NA TRATI

...pokračování ze str. 1

A tato částka byla nakonec navýšena na úctyhodných dvě stě korun za
vteřinu. Fakt, že nakonec rekord trati
opět padl, tak nakonec bylo dvojnásobně dobrou zprávou. A kdo jiný jej
mohl překonat, než – nyní již trojnásobný – vítěz závodu Matěj Trávníček
z Nového Města na Moravě.

Démon Trávníček

Mladý a sympatický běžecký démon
z Vysočiny zlomil v cíli před napěchovanou tribunou za bouřlivého aplausu svůj vlastní nejlepší čas o takřka
půl minuty a zajistil tak Fokusu dalších
pět tisíc korun navíc.
Velké uznání však zasloužili všichni,
kteří se závodu zúčastnili, a na všech
unavených tvářích byla po doběhu
v náročném počasí vidět velká úleva
a uspokojení. A o to prý jde pořadatelům především.
„Nádhera. Neznám atmosféru kolem
běžeckých závodů, protože jsem ještě
nikdy žádný neběžela. Ale z atmosféry v Havlíčkově Borové jsem byla
překvapená. Tolik běžců, tolik diváků a tolik energie na jednom místě
a všichni měli shodný cíl – zvládnout
závod,“ sdělila své dojmy ze závodu
ředitelka Fokusu Vysočina a zároveň
jedna z účastnic, Anna Šimonová, která z rukou starosty Havlíčkovy Borové
převzala symbolické šeky na více než
deset tisíc korun. Peníze budou pod-

le jejích slov použity v chotěbořském
středisku Fokusu.
Příští rok čeká Borovskou desítku už
pátý ročník. „A budeme se usilovně
snažit, aby byl stejně povedený, nebo
dokonce ještě lepší,“ slíbil nakonec
organizátor Zbyněk Zelený.

Jakub Janáček

... a jak si atmosféru
závodu užili účastníci
z řad FOKUSU Vysočina?
„Na B10 jsem potkal profíky i hobíky,
závod byl velmi dobře zorganizovaný
a viditelně otevřený všem zájemcům
o běh i sport. Počasí vyšlo a výborná
atmosféra před startem vyprovokovala k dobrému výkonu každého, kdo
přišel. Fandící lidé v cíli jsou jedinečným zážitkem, takový aplaus každému
přiběhnuvšímu účastníkovi jsem ještě
nikde nezažil! A na trati jsem potkal
i několik dvojic, které se podporovaly
a cestou popovídali o všem možném.
Myslím, že FOKUS a Borovská
desítka si pomáhají navzájem při propagaci svých aktivit. Nezanedbatelná
byla účast lidí z FOKUSU a povědomí
o závodu v organizaci je také zřejmé.
Mile mě překvapila účast „neběžců“,
kteří svou účastí dávají najevo svůj
vztah k Havlíčkově Borové, k FOKUSU,
nebo samotnému běhu.
Miroslav Kupec,
konzultant – projekt Rok jinak

„Měla jsem nastaven svůj limit okolo hodiny (ideálně do hodiny), což se

celkem podařilo (nějaká ta minutka
navíc se ztratí), tudíž jsem byla spokojena. Navíc takový výsledek by šel jistě
časem vylepšit, takže jsem sama zvědavá, zda u běhání i nadále vydržím.
Je skvělé vidě, kolik lidí se baví pohybem a vše navíc bylo umocněno tím,
že klání probíhalo v půvabné přírodě.
Myšlenku propojení závodu s naší
organizací považuji za naprosto skvělou. Stánek jsme měli sice trochu
bokem, ale vzhledem ke správné
medializaci ze strany moderátorů byla
prezentace Fokusu zřetelná. Chtěla
bych tak poděkovat všem organizátorům za vstřícný přístup.

Dagmar Ondráčková,
vedoucí chotěbořského střediska

„Když se ohlédnu nazpět, tak se
mi líbil nejen ten závod, ale vlastně
i přípravy okolo. Nikdy bych nevěřila,
že něco takového dokáže člověka tak
vyburcovat. Jsem ráda, že jsme všichni proběhli cílem, a doufám, že příští rok se zase postavíme na startovní
čáru.
Závod byl perfektně organizačně
zvládnutý, moderátoři seznámili lidi
s naší organizací, během závodu se
mě spousta lidí ptala, kdo to ten
FOKUS je. Myslím, že jsme se dostali dalším lidem do podvědomí a to je
přesně to, co potřebujeme. Překvapil
mě i počet lidí, kteří běželi pro FOKUS.
Veliké díky patří nejen pořadatelům,
ale i všem účastníkům a fanouškům.
Bylo to super!
Jana Havlíčkova, asistentka ředitele
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A JAK HODNOTÍ AKCI S ODSTU„Letos poprvé připadl borovským
„borovská desítka se vydařila. Letos
fotbalistům úkol zajistit pro diváky to byl již čtvrtý ročník a byl téměř
PEM ČASU ZÁSTUPCI Z ŘAD
i závodníky dostatek občerstvení. dokonalý. Přispěla k tomu řada noviPOŘADATELŮ?
A po nedobré loňské zkušenosti se nek, o kterých se dočtete na jiném
„Určitě bych vyzdvihl skvělou atmosféru, která v cíli panovala. Také
jsem rád, že se vše obešlo bez většího karambolu a drobné problémy se
zvládaly řešit operativně v průběhu
akce. Přínosem byl přímý přenos, který nám pomáhal vyplnit hluché místo mezi startem a doběhem prvních
závodníků. Zkrátka je o čem mluvit,
když víme, co se děje na trati. No
a kolegyně Dáda Hamerníková byla
prostě úžasná :-)

letos vše podařilo zvládnout se ctí.
Jídla i pití byl letos dostatek a fotbalový klub tak díky prodeji získal do
svého rozpočtu další nemalé finanční
prostředky. Snad byli všichni spokojeni; i pro nás to byla i do budoucna
cenná zkušenost.
Díky patří všem, kdo nám prodej občerstvení na Borovské desítce
umožnili, i těm, kdo se do něj zapojili.
Snad jsme svým dílem přispěli k letošnímu úspěchu celé akce.“

SLOVO STAROSTY

Rekonstrukce Pivovar- Pozvání na letní filmový festival
ské ulice

Zdeněk Štěpán, komentátor závodu

Zateplení budovy úřadu městyse

Byl posunut termín dokončení stavby. Jsou vyměněna okna, vchodové
dveře, je provedeno zateplení pláště
budovy a ve spodní části je dokončena fasáda. Bude následovat složitější
zateplení horní části a prostorů kolem
oken. Základy budovy zatepleny pod
úroveň terénu. Bohužel jsou v havarijním stavu veškeré odpady a tak
je budeme muset rekonstruovat.
Částečná bude i rekonstrukce žlabů
a svodů. Nově bude instalován chodník k poště. Nyní jsme odstranili
betonové podloží tak, abychom zde
mohli položit nový chodník ze zámkové dlažby a tím současně vyřešili
zúžení chodníku u hlavní silnice a byl
tak zajištěn bezbariérový přístup na
poštu.

Čistírna odpadních vod

Museli jsme zrušit celé výběrové řízení a získané dotační prostředky vracíme. Hlavním důvodem je nesoulad
mezi projektem a nabídkovou cenou
zhotovitele. Nyní prověřujeme příčiny
této nedobré situace. Budeme jednat
s Krajem Vysočina o dalších možnostech. Problematická je i kořenová
čistírna, která je v provozu již 15 let.
Nabízí se začít řešit tuto nepříjemnou
situaci znovu.

Půdní vestavba
v základní škole
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Bohužel až v polovině srpna začne
přestavba půdních prostor v základní
škole, kde bude vystavěna školní tělocvična se sociálním zázemím. Současně dojde k instalaci nového hodinového mechanismu do školní věže
a tak se po dlouhém čekání snad již
na letošní vánoce zase rozezní věžní
hodiny. Celá akce nabrala zpoždění
a měla by být dokončena do listopadu
2014.

Jakub Janáček, fotbalisté - občerstvení

V pondělí 28. července zahájila firma
M-SILNICE rekonstrukci Pivovarské
ulice od úřadu městyse k sokolovně. Zbývající stav vozovky zůstane v
původním stavu a nebude rekonstruován. Akce se bude realizovat v průběhu měsíce srpna 2014. Nyní probíhá odstranění starého podloží, bude
následovat sanace a nová pokládka
jednotlivých vrstev. Před naší obec
není značena objížďka. Místní, ale cizí
návštěvníci využívají našich ulic jako
objízdnou trasu, čemuž nemůžeme
zabránit. Autobusové spojení funguje a objízdná trasa je vedena mimo
obec po našich komunikacích. Žádám
řidiče, aby nenechávali osobní vozidla na místních komunikacích. Prosím, buďte opatrní, neboť hustota
provozu bude zvýšena a hrozí možné
nebezpečí úrazu.

místě. Uznání a velký dík vyjadřuji
řediteli závodu Ing. Zbyňku Zelenému. Ten dokázal kolem sebe vytvořit
velmi kvalitní štáb pořadatelů, kterým
též moc děkuji.
Velmi početná byla skupina závodníků a stejně tak velké množství
diváků. Fotbalisté zvládli občerstvení téměř na jedničku. Již nyní
se můžeme těšit na pátý (jubilejní) ročník, který je naplánován
na sobotu 25. července 2015.“
Otto Hájek, starosta

Srdečně Vás zvu na již tradiční letní
filmovou přehlídku. Udělejte si čas
a najděte chuť projít se k sokolovně,
zde si dát malé občerstvení a shlédnout kvalitní filmové představení.
Vše je zajištěno, jen počasí se ovlivnit
nedá. Letošní je obzvlášť vrtošivé, ale
snad se konec srpna vydaří. Program
promítání najdete na str. 10.

725 let obce 6. 9. 2014

Přijměte moje pozvání a udělejte si
čas v sobotu 6. září 2014. Městys pro
Vás připravil vzpomínkou slavnost
u
příležitosti
připomenutí
si
725. výročí od první zmínky o založení
naší obce. V rámci vzpomínkové
akce bude proveden křest nové knihy „Havlíčkova Borová na starých
pohlednicích“ a bude k dostání i zajímavý kalendář na rok 2015.

Otto Hájek, starosta

úřad městyse
oznamuje
Oznamujeme, že v týdnu
od 11. do 15. srpna bude
z důvodu stavebních úprav
úřad městyse UZAVŘEN.
Věříme, že občanům tímto
nezbytným omezením
nezpůsobíme komplikace.
Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci úřadu

HLÁŠENÍ E-MAILEM NEBO
ZDARMA FORMOU SMS
Nechte si zasílat hlášení rozhlasu
e-mailem či textovou zprávou na
Váš mobilní telefon.
Služba je pro občany zdarma.
V případě zájmu nás kontaktujte
a sdělte nám svůj e-mail nebo
mobilní číslo na tel. 569 642 101
nebo urad@havlickovaborova.cz.
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Pozvání na výlet
do Brixenu

Autobus do Brixenu se již téměř naplnil. Paní Burianová ještě vykorespondovala navýšení na 58 účastníků a tak
jsou ještě dvě místa volná. Odjíždí se
v pátek 22. 8. ráno ve 4.30 hodin.
Kouzelná je cesta přes Rakouské
a Tyrolské alpy a neméně kouzelný
bude příjezd do Brixenu.
Po ubytování následuje návštěva
města, kde se konají místní slavnosti.
Ty začínají v pátek slavnostním průvodem a trvají až do půlnoci.
Sobota je celá slavnostní. Pro účastníky připravujeme prohlídku města
a jeho okolí. Odpoledne se půjdeme
podívat do míst, kde pobýval Karel
Havlíček ve vyhnanství. Uvidíme dům,
kde bydlel a jeho současného majitele, jak se o dům stará. Následuje
celovečerní program na oslavách. Po
krátké noci se vydáme na cestu zpět.
Otto Hájek, starosta
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16:00
17:00

09:00 Zahájení festivalu
10:00 Hudební a folklorní před- 00:30 stavení v různých zákoutích na starém městě
00:30 Průvod s pochodněmi
Starým městem
01:00 Konec programu

Zahájení festivalu
Příchod zástupců města
a čestných hostů na Staré
město. Zahájení průvodu
s fanfárami, představení
folklorních souborů
a hudebních skupin.
17:30 Slavnostní zahájení
18. Altstadtfestu na hlavním náměstí u katedrály.
Starosta Brixenu předá
pomyslné klíče od města
prezidentovi festivalu
18:00 Hudební, folklorní a diva- 00:30 delní představení, zábava
a koncerty v různých
zákoutích na starém městě
00:30 Průvod s pochodněmi
Starým městem
01:00 Konec programu

Zpráva o hospodaření
v lesích
Městys Havlíčkova Borová má ve svém vlastnictví celkem 75,19 ha lesa. V současné době probíhá již 6. rok
platnosti desetiletého lesního hospodářského plánu.
Na jeho základě je maximální celková výše těžeb určena
na 9 490 m3, v současné době je vytěženo 4 409 m3 (46%).
Za dobu trvání lesního hospodářského plánu bylo
obnoveno 5,4 hektarů lesa. Na této ploše, spolu
s vylepšením 1,95 ha, bylo zasazeno přibližně 30 tisíc
stromků. Minimální rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (ty představují 22,44 hektarů) je splněn na 65%.
Náklady na hospodaření v lesích za dobu trvání lesního

hospodářského plánu dosáhly výše 2 197 tis. Kč, příjmy
7 317 tis. Kč, zisk do rozpočtu městyse byl tedy 5 120 tis.
Kč. Mimo lesy, které městys Havlíčkova Borová vlastní a
spravuje, má ještě podíl v LDO Přibyslav. Ten činí 39/710.
Příjmy z tohoto podílu jsou cca 1,5 mil Kč ročně.
Městys Havlíčkova Borová je držitelem certifikátu PEFC. Certifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím
k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích
v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí
lesů ve prospěch životního prostředí člověka.
Kontrola hospodaření v souladu s touto certifikací
a fyzická prohlídka lesa proběhla 8. 7. 2014. Auditor shledal hospodaření a stav lesů městyse bez závad.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

5

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TRADIČNÍ BRAMBORÁŘSKÝ
DEN SE I PŘES NEPŘÍZEŇ
POČASÍ VYDAŘIL

Ve čtvrtek 31. července se uskutečnil 19. ročník
Bramborářského dne. Uspořádala ho Havlíčkova
Borová zemědělská a. s. ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod a
Ústředním bramborářským svazem České republiky.
Kolem 250 účastníků z celé republiky se dopoledne zúčastnilo semináře zaměřeného na současný stav na bramborových polích s aktuálním
ošetřením proti plísni bramborové a proti mandelince. Seminář se uskutečnil v netradičním
prostředí bramborárny v Havlíčkově Borové.
V části bramborárny se prezentovaly firmy, které se
zabývají pěstováním a zpracováním brambor. Dále
zde měly možnost propagace chemické firmy.
Po obědě se většina účastníků přesunula na
pole, kde bylo vysázeno 217 odrůd od 10 firem, jež
se zabývají obchodem s bramborami. Česká televize z této akce natočila šot, který bylo možno zhléd-
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Borovské brambory se dostaly do hlavního zpravodajství večerních Událostí
na ČT1. Podívat se můžete v online archivu na www.ceskatelevize.cz v přibližně
24. minutě vysílání, Události v 19:00, 31. 7. 2014.

nout ve večerním zpravodajství na ČT1.
I přes nepříznivé počasí byla akce hodnocena velice kladně od
všech zúčastněných.
Jiří Zvolánek, Havlíčkova Borová zemědělská a. s.

Z HISTORIE
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Dne 29. července roku 1856 zemřel Karel
Havlíček Borovský. V roce 1946 při příležitosti 90. výročí jeho úmrtí navštívil
Havlíčkovu Borovou prezident Dr. Edvard
Beneš se svou manželkou Hanou. Bylo to
deštivé červencové pondělí. Snad všechny
československé noviny v tom roce Havlíčkovo výročí připomněly. Všimly si také
Benešovy návštěvy v Havlíčkově Brodě
a Havlíčkově Borové. Kromě ohlédnutí za
Benešovým projevem se ale dalo dočíst
třeba i to, jak se paní Benešová vypořádala s deštivým počasím. „Zatímco president
se svou ženou procházeli rodný dům, venku
se náhle spustil prudký liják. Při odchodu
z domku byla paní Hana Benešová, oděna
do světlých letních šatů a bílých střevíců,
příjemně potěšena všedním, v onu chvíli
však velice užitečným darem. Párem galošů jí obdaroval vedoucí místního obchodu s obuví Baťa.“ The Weekly Bulletin,
21. 7. 1946.
Prezident Beneš však nebyl první hlavou státu, která v minulosti svou přítomností Borovou poctila. O celých
čtyřicet let dříve zde při příležitosti
50. výročí Havlíčkova úmrtí tisíce místních
i návštěvníků přivítalo T. G. Masaryka. Ten
pak navštívil Borovou ještě vícekrát, jak
dobový tisk píše.
„Se svojí paní přišel na návrší ke kostelíku, odkud je široký rozhled po celém
kraji, k památné Přibyslavi a Žižkovu poli a k mohyle, stojící na místě, kde
vůdce božích bojovníků zakončil svůj
život a boj za pravdu Husovu. S vršku,
k němuž se studentík Karel Havlíčků kdysi obracel se své cesty k Jihlavě, mlčky
a v zamyšlení se rozhlíželi krajem dva velicí lidé, muž a žena, kteří se tomuto kraji
a celé zemi stali osvoboditeli.“ Slovo národa,
28. 7. 1946.
Linda Burianová, zdroj: archiv městyse.

Foto zcela nahoře: tabule připravená pro prezidenta a jeho choť v Hostinci u Bílého koně.
Nahoře vpravo: Edvard Beneš při své návštěvě v Havlíčkově Borové počátkem července
roku 1946. Nahoře vlevo: Hana Benešová, manželka prezidenta Beneše. Toho dne panovalo
deštivé počasí. Foto: archiv městyse, za fotografie děkujeme rovněž panu Petru Hájkovi.
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CO SE NEVEŠLO DO MINULÉHO VYDÁNÍ....
...Kdo

je Imrich Gablech?

Jako čestný host se účastnil vzpomínkové akce 100. výročí narození
a 70. výročí od posledního letu Josefa
Stránského, o které jsme pojednávali
v minulém vydání. Na následujících
řádcích přinášíme stručný životopis
tohoto válečného veterána.
Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915 ve slovenském Hrachovišti
do početné rodiny drobného rolníka.
Po absolvování obecné školy v rodné
obci pokračoval ve studiu na gymnáziu v Novém Městě nad Váhom.
Na podzim roku 1936 nastoupil
vojenskou základní službu v Piešťanech, po skončení základního pěšího výcviku byl převelen na leteckou
a poddůstojnickou školu do Chebu
a od začátku ledna 1937 do pilotní
školy v Prostějově. Po jejím dokončení byl zařazen k polní letce působící nedaleko Bratislavy ve Vajnorech a následně i v Žilině. Když došlo
14. března 1939 ke vzniku tzv. Slovenského štátu a k okupaci zbytku Čech
a Moravy, rozhodl se Imrich Gablech
společně s dalšími letci pro útěk, resp.
pro odlet. Po přemístění k 64. letce do
Piešťan se konečně naskytla ta pravá
chvíle - 7. června 1939 čtyři letadla
s osmičlennou posádkou přeletěla
bez větších problémů do Polska, konkrétně na letiště v Dęblinu. Jelikož
tehdy ještě nebylo Polsko ve válečném stavu, začali slovenští letci působit jako smluvní letci v rámci polského
letectva.
Již 17. září 1939 ovšem začal Sovětský svaz obsazovat východní polská
území a o den později došlo také
k zatčení letců příslušníky Rudé armády. Imrich Gablech byl vyšetřován
a obviněn ze špionáže, pro kterou byl
v Polsku údajně vycvičen, a odsouzen
na pět let nucených prací v sovětských nápravně-pracovních táborech. Imrich Gablech byl po příjezdu
zařazen do pracovního tábora č. 19,
kde žilo okolo 700 vězňů (většinou
Poláků), stavějících zde jeden z úseků
železniční tratě z Pečory do Vorkuty.
Po napadení Sovětského svazu
nacistickým Německem 22. června
1941 bylo mnoho polských vězňů,
včetně Imricha Gablecha, propuštěno. Střídavě se dostali pěšky a vlakem
až k Moskvě, kde byli nakrátko umístěni do kolchozu. Transport následně
pokračoval do Archangelsku, odkud
v září 1941 vypluly lodě s propuštěnými vězni směrem do Velké Británie. Ke
skotským břehům doplula loď s Imrichem Gablechem dne 13. října 1941,

poté se vlakem přesunul k polské
bombardovací peruti, odkud pokračoval na český inspektorát a k československé jednotce do Wilmslow. Po
vyléčení nejzávažnějších zdravotních
neduhů se snažil vrátit k létání. Zdravotní obtíže však brzy nabyly znovu
takových rozměrů, že musel s létáním definitivně přestat. Byl tedy přijat alespoň do kurzu letecké kontroly.
Nejprve vykonával profesi kontrolora
přímo na dráze, po absolvování kurzu
byl odeslán k letové kontrole na letišti Coltishall u města Norwich. V této
dispečerské funkci pracoval až do
konce války.
Po návratu do vlasti začátkem srpna 1945 byl pověřen leteckou kontrolou na letišti v Praze-Ruzyni, posléze
jej ale odveleli do Havlíčkova Brodu,
kde opět sloužil u letecké kontroly. Po únoru 1948 vykonával několik
měsíců i funkci velitele letiště a letec-
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ké základny. Nakonec byl ale Imrich
Gablech, stejně jako před ním většina
tzv. zápaďáků, v únoru 1949 z vojenské služby propuštěn. Řadu měsíců
nemohl získat odpovídající zaměstnání, než byl přijat ke stavebním závodům, kde pracoval jako pomocný plánovač a likvidátor faktur. V roce 1951
byl ale po krátkém zatčení a vyšetřování znovu ze zaměstnání propuštěn.
Nakonec byl alespoň přijat do pilníkárny jako účetní, později byl odeslán
na horší práci ke kontrole pilníků. Po
neshodách s vedoucím nezůstal ani
zde a až do důchodu pracoval v podniku s obvazovými materiály.
V roce 2005 mu vyšla na Slovensku
životopisná kniha Hallo, airfield-control, go ahead! (Spomienky vojnového
pilota). Je držitelem mnoha domácích
i zahraničních vyznamenání a medailí.
Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů.

Imrich Gablech u pomníku padlým při vzpomínkové akci na letce Josefa Stránského, DFC
na borovském hřbitově poslední červnovou sobotu. Foto: Jakub Janáček

Den otevřených dveří - Prezentační akce

místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s.

V rámci oslav 725 let založení obce pro Vás MAS Havlíčkův kraj na sobotu
6. 9. 2014 připravila od 10 do 14 hodin prezentační akci v prostorách
Lukšovy chalupy. Přijďte se seznámit s regionem, ve kterém MAS působí!
Budou pro Vás připraveny prezentační materiály a také drobné občerstvení. Zároveň si můžete ověřit svoje vědomosti ve vědomostním kvízu pro malé i velké. Kdo správně odpoví na všechny otázky, obdrží malý
dárek.
Jaroslava Hájková
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MŠ INFO R M UJ E

Pravidelnou docházku do mateřské
školy začínáme v pondělí 18. 8. 2014.
Těšíme se na setkání s dětmi po téměř
dvouměsíční pauze. Silnice Pivovarská v bezprostředním okolí školky je
v rekonstrukci, prosíme proto rodiče
nebo jakýkoliv doprovod dětí, aby při
cestě do mateřské školy dbali zvýšené
opatrnosti.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslava Janáčková

i nfo r m u j e
Zahájení školního roku 2014/15 bude
v pondělí 1. 9. 2014 od 7:15. Děti si
s sebou vezmou psací potřeby a přezůvky. Vyučování první školní den
potrvá do 9:00. Na prvňáčky čeká slavnostní zahájení.
Martina Brychtová

hlásí
Tak jak bývá zvykem,
léto končí dětským křikem,
vyfoukané bledé tváře,
vzít si běhy, stařešiny,
čelenky, luky, praky káže.
Na té naší laguně,
budem zpívat u ohně,
tančit indianské tance,
upečeme kance, bizona,
či kousek žvance,
dorazí i Veliký Mannitou,
napiště si místo pobytu:
u TrojHačků na rybníku,
13.9.2014 ať jste tu :)
Hau, hau, kola
Pozvánku hledejte na úplně poslední
straně.

Luboš Havlíček, www.trojhacek.cz
www.facebook.cz/TrojHacek

Letní sedmiboj

Tenis, stolní tenis, odbíjená, nohejbal,
hody na koš, hody na branku, kopy
na branku. To byla náplň letního sedmiboje, který se uskutečnil v sobotu
12. července 2014 v areálu u sokolovny. Šestnáct dvojic si to v horkém
dni rozdávalo. Nakonec se radovali
hoši z Přibyslavi (Kunstar, Tachovský).
Druzí skončili domácí Tomáš Blažek
a Pavel Veselý, třetí příčku si vybojovali bratří Stejskalové z Vepřové. Spokojeni byli všichni i hlavní pořadatel
Josef Nejedlý pod hlavičkou staré fotbalové gardy tradičně letní sedmiboj
pořádá.
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Otto Hájek, předseda TJ SOKOL
Havlíčkova Borová
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TJ SOKOL

INFORMUJE firma rekonstrukci hrací plochy kam

Začíná fotbalový
ročník 2014/2015

Školní prázdniny se přehouply do
druhé poloviny, ty fotbalové však
pomalu končí. Již v neděli 10 .8. 2014
vstoupí obě naše mužstva do dalšího,
již 47. ročníku mistrovských fotbalových soutěží. A mužstvu dospělých se
podařilo po dvou letech opět postoupit do druhé nejvyšší soutěže Kraje
Vysočina, I.A třídy, jako vítězi skupiny „A“ I.B třídy, což je zatím největší
úspěch našeho oddílu v celé jeho
dlouholeté historii.
Přes léto fotbalový oddíl nezahálel.
Začátkem července provedla odborná

byla doseta travní směs, následně
bylo rozvezeno 30 tun písku a celý
povrch byl provzdušněn. Náklady
převýšily šedesát tisíc korun. Poslední červencovou sobotu náš oddíl
úspěšně zvládl občerstvení při konání
čtvrtého ročníku Borovské desítky. Po
skončení soutěží byla zahájena jednání o posílení A mužstva, kam přichází na hostování Roman Provazník
z FC Slovan Havlíčkův Brod a Tomáš
Stejskal z SK Vepřová. O opětovném
hostování Petra Rakušana z FK Česká
Bělá dále jednáme. Do našeho oddílu se z hostování z České Bělé vrací
Radek Klement. Jinak zůstává kádr
obou družstev dospělých nezměněn.
Tréninková příprava byla zakončena

třídenním soustředěním, které zajistil Tomáš Blažek. V letním období
sehrálo B družstvo přátelské utkání v
rámci oslav 20 let fotbalu ve Vepřové. Mládežnické soutěže budou zahájeny až poslední víkend v srpnu. Náš
oddíl budou reprezentovat mladší žáci
v soutěži 5+1. Letos jsme nově přihlásili i mladší přípravku, tj, soutěž hráčů
ve věku 5 – 8 let.
Hráčům přeji hodně štěstí v jednotlivých soutěžích, ať mají z dosažených
výsledků a předvedené hry radost
a ať se jim vyhýbají zranění. Příznivcům našeho oddílu přeji příjemné
chvíle strávené při utkáních našich
družstev.

Josef Staněk
předseda fotbalového oddílu

FOT BA L - ROZ LO S OVÁ N Í P O DZ I M 2 0 1 4

Příprava A týmu: střídavě oblačno

Fotbalové A mužstvo Havlíčkovy
Borové si v nadcházející sezoně opět
po několika letech vyzkouší, jaké to je,
hrát I.A třídu a v rámci letní přípravy
sehrála Borová tři přípravné zápasy.
Do nich se zapojily i nové tváře týmu
– střelec Roman Provazník z Havlíčkova Brodu a záložník Tomáš Stejskal
z Vepřové. O tom, zda se k týmu
připojí ještě obránce Michal Čapek
z Chotěboře, se teprve rozhodne.
Kvůli nedávné rekonstrukci borovského hřiště po většinu času mužstvo

trénovalo „u vodárny“ a absolvovalo
ještě krátké soustředění v Cibotíně
u Tomáše Blažka. Snad budou výkony
v mistrovských zápasech lepší než ty
v přípravě a vstup do I.A třídy se Borové povede.
Tis – Havlíčkova Borová 1:6(1:2)
Branky: Šrámek 3, Janáček, Chlubna,
Blažek
Havlíčkova Borová – Vrchovina B
1:1(1:0)
Branka: Provazník

Chotěboř B – Havlíčkova Borová
3:2(1:0)
Branky: Provazník 2
Během přípravných utkání nastoupili:
Pavel Veselý – Janáček, Hospodka,
J.Veselý, Čapek, L.Kučera, Tonar, Cacek, Blažek, Šmíd – P.Kučera, Petr
Veselý, Z. Fruhbauer, A.Fruhbauer,
Stejskal, Chlubna, Antl – Provazník,
Rakušan, Šrámek, Sklenář
Jakub Janáček

9

SRPEN 2014

KŘÍŽOVKA, INZERCE

osmisměrka o cenu
Tentokrát ukrývá tajenka něco, co v obci právě probíhá.

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

tel. 733 716 879

PROFIL ČINNOSTI:
 ÚPRAVY TERÉNU
 VÝKOPY ZÁKLADŮ RODINNÝCH
DOMŮ

 VENKOVNÍ HYDROIZOLACE
RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ
MATERIÁLU

LEGENDA: agáve, armáda, bazar, borová, bysta, dvorana, dvůr, havlíčkova, hrad, klopa,
kolonáda, kra, masakr, nárok, neapol, obec,
pivovarská, pohrudnice, prodavač, rámeček,
revolver, rváč, svaz
Správná tajenka z červnového vydání zpravodaje zní:
„SVATOJÁNSKÝ DÉŠŤ KAZÍ SENO I OBILÍ“.
Výherci minulé křížovky jsou:
1. MICHAELA GEISTOVÁ, H. BOROVÁ 345
2. J. MOKRÝ, PERŠÍKOV 8
3. TOMÁŠ BALEK, H. BOROVÁ 140
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

www.velkavalka.cz

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily:
urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele schválený Radou
městyse je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

 BOURACÍ PRÁCE HYDRAULICKÝM
KLADIVEM

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

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

POZVÁNKA NA OSLAVY 725 LET PRVNÍ ZMÍNKY O HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

Bramborářský den, tentokrát za deštivého počasí. Foto: Ing. V. Michálek
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OBRAZEM

Rekonstrukce ulice Pivovarská potrvá do konce
srpna. Foto: Linda Burianová
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