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Vážení čtenáři. 

 

Máme tady podzim a s ním i polovinu volebního období současného zastupitelstva.  

Snažíme se maximálně věnovat problémům hlavně místních obyvatel. Bydlíme 

v Národním parku, tak se také nesmíme zříkat toho, že jsme velmi navštěvovanou turistic-

kou destinací. Jestli má někdo z této pozice těžit, tak se domnívám, že jste to hlavně vy, 

místní obyvatelé. Vždyť kdo dělá obec obcí? Hlavně  trvale žijící obyvatelé, kteří zde bydlí 

po celý rok. Šumava je stále turisticky atraktivní oblastí a peníze z ubytoven by měly zůstat 

v naší obci.  

 

Stále je hodně diskutovaný Program, který se týká výstavby rodinných domů. Stále se 

ke mně donáší různé desinfomace, nad kterými mi zůstává rozum stát. Obec se v rámci 

tohoto Programu opravdu nebude zaručovat svým majetkem pro budoucí soukromé sta-

vebníky, ani nikdo nebyl ničím zvýhodněn. Takové a podobné pomluvy může šířit jen ten, 

který nemá všech pět pohromadě.  Jako občan této republiky musím ctít zákon jako každý 

jiný a vzhledem k mé funkci starostky si nemůžu dovolit zpochybnit žádné většinové roz-

hodnutí zastupitelstva. V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat a ptejte se 

přímo mě. 

 

Když se ohlédnu zpět, tak se nám i za tak krátkou dobu podařily uskutečnit některé in-

vestiční akce. Využitím dotací se nám podařilo získat více než 1.000.000,-Kč. Největší 

akcí, kterou připravujeme, je vybudování vodovodu, kanalizace a ČOV (místo dnešní pře-

čerpávací stanice), která by nebyla umístěna téměř v centru obce jako ta původní. Chceme 

konečně vyřešit velmi neutěšenou situaci na  Novém Světě.  

 

Stavební zákon ukládá, aby každá obec měla do roku 2015 schválen územní plán pro 

celé správní území.  Již nyní sílí tlaky majitelů pozemků, kteří je nabyli různými způsoby, 

aby byly zapracovány do připravovaného  ÚP jako stavební. Není možné vyhovět všem. 

Nechceme z obce udělat chalupářskou osadu.  

 

Také bych se ráda zmínila o „holandské“ zástavbě, která nepostupuje jak bylo slibováno 

a společnost Borová Lada Project s.r.o. má prodlouženu lhůtu k dokončení stavby do 

31.05.2010. 
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 Ráda bych se také zmínila o obecních bytovkách, ve kterých se začala rekonstruovat 

jádra a v plánu je pokračovat i příští rok. Není to levná záležitost, ale jejich stav byl natolik 

kritický, že jsme museli jednat velmi rychle. Dvě bytovky se také dočkaly nových dveří. 

Snad se k nim budou všichni chovat tak, aby vydržely co nejdéle. Také máme zájem o 

opravu zvonků a zřízení domácího telefonu.  Toto opatření sleduje zamezení vstupu cizích 

osob vzhledem k tomu, že z jedné bytovky byl ukraden kočárek. 

 

V říjnu byla vypovězena nájemní smlouva  rodině Siváků. Povinností každého nájemce 

je nejenom včas a v plné výši platit nájem, ale také dodržovat nájemní smlouvu a v jejich 

případě byla již situace dále neúnosná. 

 

Bohužel se musím zmínit také o věcech, které se mi ani trochu nelíbí, ale které se v naší 

obci začaly objevovat. Jednou z nich je již výše zmiňovaná krádež kočárku, která nebyla 

ojedinělá. Další věcí, o které mám velmi špatné mínění,  je anonymní udávání, což považu-

ji za velmi ubohé. Dle mého názoru jsme dost malá obec nato, aby když se někomu něco 

nelíbí, mohl za dotyčným přijít a vyříkat si věci osobně. Všichni se tu známe a současná 

situace může dospět až tam, aby se jeden před druhým začal bát cokoliv říct a udělat. To 

jsme to dopracovali až tak daleko? Říkat si udal mě ten nebo ten, a v každém z obyvatel 

Borových Lad vidět potencionálního udavače? Ne, to se mi opravdu nelíbí. Ubližuje to 

všem lidem v obci. 

 

Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům obce za dobrou práci, kterou odvádí, také 

lidem, kteří naši obec podporují a snaží se pro život v ní také něco udělat. Děkuji všem, 

kteří se snaží obec zkrášlit upravenou zahrádkou nebo květinovou výzdobou v oknech. 

Děkuji i těm, kteří mou práci upřímně kritizují, protože konstruktivní kritika je to, co mě 

žene dopředu.  

 

Přeji vám hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejenom v soukromém, ale i 

v pracovním životě.                                                                      

 

                                                                                                                  Jana Hrazánková 
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Jak se nemá zacházet s obecním majetkem 

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo řešit 

letitý problém (již i minulého zastupitel-

stva) a to necivilizovaného soužití našeho 

spoluobčana p. Kočího. 

 

Po písemné stížnosti nájemnice bytov-

ky č.3 na nevhodné chování, nedodržo-

vání hygienických zásad, ohrožování 

spolubydlících na zdraví a tedy tím i po-

rušování nájemní smlouvy, jsme se roz-

hodli tuto obtížnou situaci vyřešit. Ve 

stejné době nahlásil pan Kočí nefunkč-

nost odpadu. 

 

 Zástupci obce a stavební komise pro-

vedli kontrolu bytu č.8 a vše zdokumen-

tovali. Stížnost byla oprávněná. Byt byl 

neobyvatelný, v silně hygienicky nevy-

hovujících podmínkách (plísně, ohořelé 

zdi, silný zápach z koupelny). V celém 

bytě byl zjištěn pouze jeden zdroj vody a 

to v nefunkční sprše. Bez celkové rekon-

strukce bytu se dále nedal obývat.  

 

 Paní starostka zahájila jednání 

s panem Kočím a s ústavy, kdy by mohl 

být po dobu rekonstrukce umístěn. Byla 

nabídnuta i možnost umístění v domově 

důchodců v Kůsově, kterou pan Kočí 

razantně odmítnul. Nakonec se podařilo o 

dočasné umístění po dobu rekonstrukce 

bytu v LDN Vimperk, kde byli velmi 

ochotni nám vyhovět.  

 

 Toto řešení jsme považovali za velmi 

dobré a také lidské vzhledem k tomu, že 

pan Kočí má  problém, ale stále je našim 

občanem,  a naše povinnost je se o naše 

obyvatele i takové situaci postarat. Vy-

povězení z bytu by nic nevyřešilo, jen by 

se z pana Kočího stal bezdomovec. Toto 

jsme nechtěli v žádném případě dopustit.  

 

Vzhledem k situaci jsme se rozhodli 

k tomuto ekonomicky ztrátovému, ale 

lidskému řešení. I když se domníváme, že 

v Domově důchodců by bylo o pana Ko-

čího řádně postaráno, tak také musíme 

brát ohled na jeho rozhodnutí, kde chce 

strávit svůj život.     Na rekonstrukce bytu 

pan Kočí přispěl jednorázově dosti vyso-

kou částkou a zbytek bude po vzájemné 

domluvě splácet.  

 

Nyní se o něj stará pečovatelská služ-

by, která také zajišťuje každodenní teplý 

oběd, dohled nad pořádkem v bytě a 

v neposlední řadě také nad zdravotním 

stavem. 

Jednou budeme všichni staří a snad se 

najde někdo, kdo nám bude chtít podat 

pomocnou ruku.  

 
Robert Kudýn 
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Vyúčtování kulturních akcí za rok 2008 

Z obecního rozpočtu nám byla schválena částka 70 000 Kč na kulturní akce pořádané 

Obcí Borová Lada. Zde je vyúčtování:  

 Náklady Sponzo ři Celk. nákl. 

1. ,,Sranda musí bejt“ 3 800 Kč  3 800 Kč 

2..Dětské karaoke 975 Kč  975 Kč 

3.Dětský den 4 537 Kč  4 537 Kč 

4.Borovské hry 24 600 Kč 8 000 Kč 16 600 Kč 

5.Senioři divadlo 32 800 Kč 26 600 Kč 6 200 Kč 

6. Anenská pouť 37 154 Kč 38 000 Kč -846 Kč 

Celkem: 103 866 Kč 72 600 Kč 31 266 Kč 

 

Touto cesto bych chtěl moc poděkovat jménem obce všem sponzorům, kteří věno-

vali své finanční prostředky na kulturu na Borových Ladech a ujistit je, že byly pou-

žity pro správnou věc . 

 

Anenská pouť Senioři divadlo 

Petráň Jiří                                   8000Kč 

Veskom                                      5000 Kč 

JUDr. Talián                            20 000 Kč 

MEI Moravia                              5000 Kč 

JOSTRA                                    3000 Kč 

Mgr. Košina Kamil                     3000 Kč 

Lesostavby                                8000 Kč 

p. Studihrad a p.Liška                6000 Kč 

 

Borovské hry  částečně financovali sami účastníci a to částkou 8 000 Kč, to platí i o se-

niorech ,kteří se spolupodíleli částkou 6 600 Kč. 

 

Díky sponzorským darům je ve fondu kultury přebytek ve výši  38 734 Kč,který bude 

použit na další kulturní akce . 

                                                                                                                            Roman Zbořil 
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Střípky ze školy 

 

Rok s rokem se sešel a už tu máme opět 

nový školní rok.  

 

V červnu se nám hodně těžce loučilo s po-

četným a velice úspěšným pátým ročníkem. 

Čtyři děti složily přijímací zkoušky na více-

leté gymnázium (Josef Šipan, Marie Hnátko-

vá, Lenka Plášilová a Leona Plášilová), dvě 

děvčata (Pavlína Hovorková a Anna Vostra-

dovská) do sportovní třídy se zaměřením na 

běh na lyžích a další tři žáci nastoupili také 

do T.G.M. Vimperk. Přejeme jim bezvadné 

učitele, nové upřímné kamarády, hodně štěstí 

a kapičku rozumu do dalšího studia. 

 

Tento školní rok se přihlásilo do mateřské školy 26 dětí a ve škole základní do školních 

lavic usedlo 25 žáků. Přivítali a pasovali jsme na školáky také tři prvňáčky: Lucii Pečenou 

z Kvildy, Josefa Kadlece z Horské Kvildy a Tomáše Wagnera ze Strážného. 

 

Náš první týden byl indický, a to proto, že jsme adoptovali na dálku indickou holčičku 

Giriju Walikar. A tak není divu, že jsme ve škole tančili orientální tance se slečnou Klárou 

Málovou, besedovali o zážitcích z putování po Indii s paní Janou Hoškovou a dokonce 

díky prachatické indické restauraci baštili místní dobroty. Dokonale jsme poznali a trochu 

snad i pochopili život v Indii. 

 

Druhý týden jsme navštívili Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě, kam jezdíme 

moc rádi. Čekají nás tam nejen milí manželé Břachovi, ale hlavně jejich program v úžasné 

dílně, ve které můžeme celé dopoledne tvořit ze dřeva. Starší školáky pak ještě čekal pro-

jekt Geologem na Šumavě, celá řada her a následující den pěší výprava na Horskou Kvil-

du. 
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Třetí týden byl pro všechny velmi pra-

covní. Děti si zvykaly na učení v lavicích, 

paní učitelky připravovaly podklady pro 

blížící se inspekci a ve čtvrtek 18.9. se ko-

nal již tradiční Orientační běh šumavskou 

přírodou. Nakonec vše skvěle dopadlo. 

Páni inspektoři odjeli spokojeni a my byli 

rádi, že už jsou pryč, neboť následující den 

k nám zavítalo 50 orientačních běžců z 

Vimperka, Horní Vltavice, Nové Pece a Stožce. Ač byla konkurence veliká, naši borci se 

nedali zahanbit a na celé čáře nade všemi zvítězili. Zlato získali Pepa Kadlec s Bětkou Ko-

šinovou a mezi staršími Honza Kaifer a Markétka Walterová. Druhá místa jsme nechali 

ostatním, ale na třetím místě byli opět naši: Honzík Obranec s Luckou Pečenou a Péťa Uh-

líř s Terezkou Vostradovskou.  

 

Úspěšný začátek školního roku korunovaly ještě úspěchy našich výtvarníků ve dvou 

malířských soutěžích. Honzík Kaifer v Jihočeské vesnici malované obsadil 4. místo, Petr 

Uhlíř a Markéta Walterová v soutěži doprovázející festival Natur Vision vystavovali své 

obrázky ze soutěže Máme rádi zvířata v předsálí vimperského kina. 

 

Za práci s dětmi v základní škole jsme získali čestné uznání v soutěži Vesnice roku 

2008. 

Malá fotoreportáž je ohlédnutím za 
loským školním rokem: 

 

 

 

 

Projekt „Škola v dobách Karla Klosterman-

na.“ Psaní násadkou či na břidlicovou tabul-

ku není žádná legrace 
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Lehkoatletický trojboj v Horní Vlta-

vici. Na druhém místě naše sportovní 

opora Pája Hovorková 

 

Orientační běžci Honzík Kaifer a 

Markétka Walterová 

 

 

 

  

Beseda o myslivosti s tatínkem  

I. Hrazánkem   

 

 

 

 

 

 

 

                                 Rádi a dobře hrajeme divadlo. Anička Vostrafovská v roli sluníčka. 

 

 

Alena Braunová 
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X. ROČNÍK BOROVSKÝCH HER 2008 
 pátek 27.6. jsme zakončili další 

školní rok a zároveň se vydali na 

cestu vstříc skvělé zábavě a nezapomenutel-

ným zážitkům. V dopoledních hodinách se 

zaplnil autobus asi dvaceti lidmi 

v oranžových tričkách a s dobrou náladou se 

mohlo vyrazit na desátý ročník borovských 

her, letos konaných až na Slovensku, kon-

krétně v Borové u Trnavy. 

 

Byla to dlouhá cesta, plná zastávek, do-

konce s malou nehodou, kdy se nepodařilo 

nastartovat a mužská část výpravy musela 

autobus roztlačit, ale dočkali jsme se. Objevi-

la se před námi cedule s nápisem Borová, 

jenž nás přivítala do malebné slovenské ves-

ničky. Po ubytování v místí mateřské škole a 

zdárného rozestavění pár stanů, jsme vyrazili 

do jádra veškerého dění. Vše už bylo v plném 

proudu, všude jídlo, pití, hudba. Stačilo jen 

se začít bavit a přivítat s ostatními borováky 

ze sedmi různých Borových.  

 

V sobotu 28.6. nás čekal hlavní den. Den 

plný soutěží, pár zajímavých vystoupení a 

večerní country zábavy. Kdo by z nás tenkrát 

věřil, že právě pro Borovou Ladu to bude den 

vítězný. O vzornou reprezentaci naší obce se 

postarali: p. starostka Jana Hrazánková, p. 

Václav Hovorka, Antonín Nahodil ml., Jan 

Miko, Kateřina Fleischmannová a Nikol Er-

hartová. Všechny soutěže jsme zvládli na 

jedničku a večer to mohli společně, všichni 

borováci, pořádně oslavit. 

 

Neděle 29.6. byla závěrem celých her. 

Všechny zúčastněné obce  se balily, loučily a 

vyrážely směrem ke svým borovským domo-

vům. I my jsme vyrazili, naplněni vítězstvím, 

nádherným pocitem a opět se super zážitky. 

 

Borovských her jsme se osobně účastnila 

druhým rokem a musím říct, že oba ročníky 

pro mne byly nezapomenutelným a úžasně 

stráveným víkendem s fajn lidmi a celkově 

dobře naladěnou společností vůbec. Myslím, 

že můžu za všechny účastníky poděkovat 

obci, za zopakování této výpravy. Je fajn 

vědět, že žijete v obci, kde je aspoň pár lidí 

co mají chuť se dát dohromady a spolu se 

svými spoluobčany-přáteli trávit pár dní a 

společně se pobavit, trochu zasoutěžit, dodat 

si sílu třeba i vyhrát. Na konec můžu jen 

vzkázat těm co s námi nejeli, že nám mohou 

jen závidět! 

 

 Na další jedenáctý ročník se můžeme tě-

šit přímo v naší obci Borová Lada. Tak věř-

me a pomocme si navzájem, aby i ty naše 

borovské hry byly nezapomenutelné 

v dobrém slova smyslu, ať se při dalších roč-

nících nemusíme stydět za organizaci, jako to 

bylo v Borové u Náchoda, kde jsme si vy-

slechli neblahou ,,chválu“ naší obce. 

 

Nikol Erhartová 

 

 

V 
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Karaoke 
ředstavte si naší omladinu: ty 

výrostky, kteří nejdou pro něja-

ké neslušné slovo daleko, potulující se 

mnohdy s křikem po obci, pořádající „ve-

selé ohýnky“, neustále téměř  vše kritizují 

a jinak na sebe upozorňující. Prostě jsou 

v tom věku, řeknou si ti chápající z nás. 

 

Ale hle, byla jim dána možnost připra-

vit, nejen pro sebe, jakýkoliv druh zába-

vy. Dali hlavy dohromady a vznikl nápad 

uspořádat u nás KARAOKE. 

 

Vzhledem k tomu, že moje dcera byla 

jednou z pořádajících, tak jsem měla 

možnost vidět to množství práce a úsilí, 

které je to stálo. Celý organizační výbor 

byl v tomto složení: N. Erhartová, 

V.Grančayová, R. Zbořil ml., R. Hušek 

ml., a J. Miko. Sami si obešli a požádali  

místní (nejen) podnikatele o sponzorské 

dary. Z těch se nakoupili a zařídili ceny 

pro vítěze. Všem sponzorům bych chtěla 

za naše mladé ještě jednou moc poděko-

vat . Doufám, že na nikoho nezapomenu, 

neboť si zaslouží aby byli jmenovaní: 

paní Jirková, pan Košina, manželé Hof-

manovi, paní Nahodilová – obchod, pan 

R. Hušek, pan Zbořil, restaurace Černý 

Vlk.  

 

Obecní úřad objednal karaoke písnič-

ky a mohli se přihlašovat zájemci. Večer 

nazvaný „Sranda musí bejt“ se konal 

5.dubna 2008 v restauraci Černý Vlk. 

Z počátečních rozpaků se vše rozproudilo 

a ještě přímo v den pořádání se přihlásilo 

několik soutěžících. 

 

Nechyběla ani hvězdná porota ve slo-

žení ing. J.Hrazánková, paní M.Šipanová, 

paní V.Hofmanová, pan Zbořil Roman a 

z publika byl vylosován čtvrtý člen sleč-

na K. Sivoňová, která měla za úkol bodo-

vat soutěžící tajně. 

 

K odbourání nervozity, jistě pomohlo i 

to, že se mohli přihlašovat nejen jednot-

livci – těm velká poklona za odvahu, ale i 

dvojice. I když… z mého pohledu si za-

sloužili potlesk všichni přihlášení a z do 

posledního místa zaplněného „koncertní-

ho sálu“, obdrželi všichni soutěžící ob-

rovský aplaus. Soutěžící byli hodnoceni 

nejen za interpretaci písně, ale též za kos-

týmní pojetí a pohybový doprovod. Bylo 

možné vidět úžasné kreace, vtipné doplň-

ky a různé prožitky. Jedním 

z povedených , byť ne vítězným, bylo 

například vystoupení Gábiny Novákové, 

která vtipně doplnila kostýmem a pohy-

bem svůj výkon při písni „Když se na-

čančám“. Nechtěla bych někoho urazit, 

P 
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že bych si na něj a jeho vystoupení ne-

vzpomněla, protože všechna byla úžasná 

a originální, zmíním tedy a ještě jednou 

poblahopřeji třem vítězům. Na třetím 

místě se umístili J. Miko a A. Nahodil, na 

druhém N. Erhartová a V. Grančayová. A 

famfára, opravdu hřeb večera a právem 

vítěz, který překvapil všechny přítomné – 

M. Hušek se svojí interpretací písně Mi-

chala Davida. 

 

Musím podotknout, že ti naši mladí 

nejsou zas tak k ničemu, protože celá 

restaurace se opravdu dobře bavila. Celý 

večer se jim povedl a já doufám, že neu-

snou na vavřínech a ještě několikrát nám 

ukážou své nápady a kuráž je uskutečnit.  

 

A na závěr ještě důležitou věc. Při pře-

mýšlení zda požadovat vstupné či nikoli a 

pak co by mohli s vybranými penězi udě-

lat ( mohli si je za práci, kterou odvedli 

klidně ponechat, myslím, že nikdo by 

nemohl proti tomu říci ani slovo) je na-

padlo celou částku věnovat zařízení pro 

mentálně zaostalé a retardované děti 

SLUNÍČKO ve Zdíkově. Proto zvolili 

úmyslně celkem nízké vstupné a doufali, 

že na slova o dobrovolnosti jeho výše 

publikum uslyší. Vybralo se něco málo 

přes 3 000,- Kč. Je to dobrá suma, ale 

přesto byli trošku výší zklamáni. Vzhle-

dem k tomu, že se jednalo o dobrou věc 

se jim ani nedivím. Ale děkuji všem co 

věnovali vstupné o něco vyšší než bylo 

minimum. 

 

Všechny, kteří se organizačně podíleli 

na tomto večeru jsem odvezla přímo 

osobně do SLUNÍČKA. Tam nás čekalo 

úžasné uvítání, kdy pro nás děti 

s vychovatelkami připravili hudební vy-

stoupení. Teda běhal nám mráz po zá-

dech, z toho co všechno tyto děti umí.  

 

Musím říci, že i za takovou částku byli 

všichni moc vděčni. Na cestu zpět jsme si 

odvezli přáníčka, panenky, polštář a tapi-

sérii ručně vyrobenou klienty SLUNÍČ-

KA.  

 

My jsme se rozloučili s tím, že když 

bude možnost tak umožníme prodej jejich 

výrobků, abychom ještě nějak pomohli. 

 

Monika Erhartová 
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Okamžiky časů minulých 

Velké množství papíru bylo popsáno 

historií a současností Borových Lad i 

koutů katastrem  příslušných. Připomeň-

me si znovu okamžiky časů minulých. 

 

Vzpomeňme si na nedávnou sněhovou 

vichřici Kiril, která zasáhla i Borovou 

Ladu a složila na zem mnoho kubíků z 

leného lesa, na 48.hodin vyřadila dodávky elektrického proudu a tím ukázala, jak strašně 

velkou závislost na elektrickém proudu máme. Rok 2006 přikryl Borová Lada a celé široké 

okolí vysokou sněhovou peřinou. Pokud se ovšem začteme do knihy spisovatelského opě-

vovatele Šumavy , Karla Klostermanna, můžeme vstoupit do roku 1870 kdy v lednu zasáh-

la Šumavu také sněhová vichřice, která složila svým mávnutím ohromné plochy lesa a mís-

ty staleté stromy naskládala na mohutné hromadové hradby, kdy nebylo v lidských silách 

sekerou, ruční pilou a koňmi, celé napáchané škody vichřicí odklidit. Ujal se v těch letech 

vlády nad lesem kůrovec a ono období bylo Šumaváky označováno jako doba zlatého 

broučka, který pomohl k lepšímu živobytí mnoha nejchudším rodinám.  

 

Nenadělala vichřice toho roku jen škody v lesích, ale zapsala se také do historie Šumavy 

jako sněhová vichřice, která bílou tmou přinesla bílou smrt 26.dětem příslušným do školy 

na Pasekách. Celý tento krutý příběh zaznamenává Karel Klostermann ve své knize Robin-

son na Otavě v povídce Bílý samum. V místech kde kdysi stála honosná Pasecká škola, 

jsou dnes již jen patrné rozvaliny základů oné budovy, statné stromy, svědkové té dávné 

doby a jedna velice stařičká jabloň, dodnes podávající unavenému pocestnému, malá chut-

ná jablíčka. Louky za školou dnes nabízí domov chráněným ptačím dravcům, které lze 

zahlédnout při jejich odpočinku na dřevěných berličkách vsazených lidmi do prostoru lou-

ky. 

 

Zůstává hodně zapomenutého jenž se váže k minulosti Šumavy a vzniká hodně nového 

tvořící tvář Šumavy. Važme si toho, že i my všichni jsme malinkatou stopou tvořící obraz 

místa kde žijeme, tvoříme a snažme se, nebořit dílo našich předků.        

Libuše Levá                               
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Setkání žáků
DNE 13.6.2008 JSME USKUTEČNILI 

SRAZ VŠECH ABSOLVENTŮ A VY-

CHOVATELŮ ZŠ BOROVÁ LADA,ZA 

DOBY UČITELOVÁNÍ NAŠICH MILÝCH 

UČITELŮ-P.ELVÍRY BĚHOUNOVÉ A 

P.JANA HARTLA,V NAŠÍ MALÉ BORO-

VOLADSKÉ ŠKOLIČCE. 

 

NA TO,ŽE TO BYLA AKCE PŘIPRA-

VOVANÁ JEN NĚKOLIK MÁLO TÝDN Ů 

DOPŘEDU,ZAVZPOMÍNAT SI NÁS PŘI-

ŠLA SKUPINKA OKOLO 20ŽÁKŮ A 

SPOLUŽÁKŮ. 

 

PŘIŠLI NEJEN ,,MÍSTNÍ",KTEŘÍ ZDE 

ZŮSTALI BYDLET NATRVALO,ALE I 

TACÍ,KTEŘÍ SE ODSTĚHOVALI,A KTE-

RÉ VÍTR ODVÁL I NĚKOLIK KM OD 

ŠUMAVY. 

 

MOC NÁS POTĚŠILO HLAVNĚ TO,ŽE 

SI ,,BÝVÁLÍ UČITELÉ" NAŠLI 

ČAS,PŘIŠLI MEZI NÁS A MOHLI ZA-

VZPOMÍNAT S NÁMI V NAŠÍ ŠKOLIČ-

CE,KTERÁ NÁM BYLA OTEVŘENA A 

KDE JSME MOHLI I POSEDĚT.VELKÉ 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I DNEŠNÍ 

P.ŘEDITELCE BRAUNOVÉ,KTERÁ NÁS 

MILE PŘIVÍTALA A UD ĚLALA NÁM 

TAKOVOU MENŠÍ EXKURZI PO ŠKOLE 

I S VÝKLADEM,ALE HLAVN Ě NÁM 

ZAPŮJČILA KRONIKY Z NAŠICH 

LET,NAD KTERÝMI JSME SE OPRAVDU 

NEJVÍCE POZASTAVILI A I SE ZASMÁ-

LI. 

VELKÉ VZPOMÍNKY ZŮSTALY 

NEJEN NA PŘÍBĚHY Z VYUČOVÁNÍ ZE 

ŠKOLNÍCH LAVIC,ALE I NA MIMO-

ŠKOLNÍ ZÁBAVU,KDY JSME JA-

KO,,PIONÝŘI" Z ODDÍLU,,MLADÝCH 

STRÁŽCŮ HRANIC" JEZDILI NA RŮZNÉ 

AKCE(STANOVÁNÍ,TÁBORY..ATD) S 

NAŠIMI BÝVALÝMI VOJÁKY Z RO-

TY(NAŠIMI ODDÍLOVÝMI VEDOUCÍ-

MI),KTEŘÍ SE S NÁMI SETKÁVALI 

KAŽDÝ TÝDEN A UČILI NÁS MILOVAT 

PŘÍRODU,ŽIVOT V NÍ,UČILI NÁS KÁZ-

NI,POŘÁDKU A PŘINÁŠELI DO ŠKOLY 

RADOST,ZÁBAVU A POUČENÍ. 

 

ZA 2ROKY,V R.2010 SE USKUTEČNÍ 

110VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY A VĚ-

ŘÍM,ŽE SE NÁM ZA TEN NĚJAKÝ ROK 

PODAŘÍ USKUTEČNIT DALŠÍ SETKÁNÍ 

I S TĚMI,KTEŘÍ SE TED' NESTIHLI DO-

STAVIT 

                                                          

 TAK ZA 2ROKY ZASE AHOJ!     

 

             I.NECHYBOVÁ 
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BRNĚNSKÉ DIVADLO NA BOROVCE 

Také jste viděli didaktickou klauniádu inspirovanou románem o Donu Quichoteovi? 

Tentokrát uchopenou podle vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose Komenského? 

To byl zážitek, co? Dva herci, ona a on na chůdách nás bavili přes hodinu svým uměním. 

Kde? V březovém hájku u fotbaláče. 

 

Musím říci, že vyšší umělecký dohled Bolka Polívka se nedal zapřít, ze ano? Od začát-

ku až do konce jejich dialogy, kostými a způsob vyjadřování velmi připomínaly  Bolkovu 

bláznivou Manéž. 

 

Oba herci dokázali vtipně zapojit do představení naše malé i dospělé spoluobčany, kteří 

dostávali umělecká jména. Např. Vrabčinskij - Patrik Maška podle vlasů, Vodníček - Mar-

tin Smatana podle zeleného trička, Travolta - pán podle účesu, pan prezident - cizí pán 

podle brýlí apod. 

 

Byla to každopádně velká legrace, která pobavila malé i velké! Jen sprostými slovy 

bych já osobně šetřila.   

 

KŘESŤANSKÉ KURZY ALFA  

se blíží k závěru 

Co to je Alfa? Celosvětové kurzy úvodu do křesťanství v deseti setkáních. Scházíme  se 

v zasedačce nad školkou. Kurzy vede pan kazatel z Vimperka, který za námi ve středu jez-

dí i se svou milou ženou, která dělá výborné chlebíčky!!! 

 

Takže jeho vyprávění s dobrým jídlem a pitím bylo ještě zajímavější!!! Setkání měla 

různá témata, např: Proč číst Bibli, Co říká Bible o hříchu, Jak se smířit s Bohem, Kdo je to 

Duch Svatý, Jak se modlit. Poslední týden v červnu nás čeká téma Uzdravuje Bůh i dnes? 

Poslední kurz bude asi opékací a povídací. Bylo to fajn,kazatel se hodně směje a vypráví 

vtipy. Scházelo se nás od 4 do 10 osob. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, 

které nás vedou k dobrým změnám v našich životech.  

Vlaďka Hofmanová // Obojí články 
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Kontrola pravopisu  - děti 

Noc s Andersenem 

V letošním roce už po šesté proběhla v knihovně „Noc s Andersenem“. 

Děti se začaly scházet na 18.00 hodinu s příslušným vybavením. Spacími pytli, pyžam-

ky, plyšáčky, kostýmy do soutěže pohádkových postav. Jen na lampiony jsme zapomněli 

do večerního průvodu obcí, byly pouze 3. Tak příště napravíme. 

 

Po 18. hodině byly už všechny děti na místě, bylo jich 18, zatím nejvíce. V zasedací 

místnosti si odložily věci a začal program uvítáním všech přítomných. Jako první se konala 

soutěž pohádkových postav dost hojně obsazená. Zvítězila Adrianka Galabová. Jako malá 

kouzelná princezna, i když všechny kostýmy byly velmi pěkné a nápadité. Kdo neměl kos-

tým, nevadilo, soutěžil ve zpěvu či ve vyprávění anekdot. Program byl letos rozšířen o 

četbu z knihy K. Klostermanna „Robinson na Otavě“. Vzpomněli jsme tak 160. výročí 

spisovatelova narození. 

 

Děti začaly číst už ve školní družině, pak pokračovaly v knihovně a pomáhali jim do-

spělí. Čtení vyplnilo každou přestávku mezi soutěžemi a čtecí „maraton“ ukončil před 

22.00 hodinou pan Braun. 

 

Pokračuji vlastním programem. Po setmění jsme všichni vyšli na tradiční průvod obcí, 

sice jen se třemi lampiony, ale zato s dobrou náladou.  

 

Po příchodu se děti rozdělily na čtenáře a soutěžící, luštily křížovky, malovaly obrázky, 

hrály různé hry na počítači a vyhrávali různé ceny. 

 

Kolem půl 11 se ti nejmenší pomalu chystaly do hajan. Každý si našel své místečko, 

svého kamaráda a zalezlí ve spacích pytlích poslouchali čtení, tentokrát Andersenových 

pohádek. Sami si určovali, které pohádky by chtěli slyšet. Úsměvná perlička: čtu pohádky 

a všimnula jsem si, že Kubík jelen se na zemi, před sebou knihu, kterou je velmi zaujatý. 

„Kubíku, tebe nebaví čtení pohádky?“ „Ale baví, já čtu s vámi a jen kontroluju, jestli ne-

vynecháváte.“ „A nevynechávám?“ „ne, čtete dobře.“ 
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Mezi tím byly větší děti v knihovně, povídaly si, soutěžily, hodnotily. Kolem půlnoci 

malé už spaly, velcí uklidily knihovnu, připravili se ke spaní. Jsou to rozumné děti a ještě 

dlouho jsme si povídali. 

 

Celá akce proběhla v klidu a pohodě, všichni byli hodní a ukáznění. 

Děkuji za spolupráci rodičům a pedagogům ZŠ a MŠ. 

 

Elvíra Běhounová 

Knihovnice 

Zájezd do Českého Krumlova 

Letošní akcí pro seniory obce byla návštěva opery Dvořákovy „Rusalky“ v provedení 

jihočeského divadla v Českém Krumlově pod širým nebem v zámecké zahradě s otáčivým 

hledištěm. 

 

Akce byla součástí Anenské pouti a tak 27. července v neděli, vyjel z Borových Lad ob-

jednaný autobus se 30 dychtivými diváky. 

 

Představení začalo přesně ve 21.30 hod., hlediště zaplněné do posledního místa čekalo 

s napětím na úvodní tóny. Počasí nám přálo, vstupenky jsme měli do 5., 6. a 7.řady, vše 

jako na dlani. Celý park, každá cestička, strom i keř byly překrásnými kulisami, doplnil je 

malý zámeček a tajemné jezírko. Velice nápadité a emotivní bylo osvětlení. 

 

Výkony pěvecké, herecké i taneční byly výborné, dominovala jim však bezesporu 

„Rusalka“ paní Evy Urbanové. Jistě, že každý z účastníků zájezdu neviděl Rusalku poprvé, 

ale myslím, že Dvořákova nejlyričtější píseň o nesplněné milostné touze nezazněla nikde 

lépe, než před otáčivým hledištěm v romantickém parku zámeckém. 

 

Prožili jsme všichni krásný večer, za který upřímně děkujeme paní starostce Hrazánko-

vá i celému zastupitelstvu. 

 

Elvíra Běhounová 
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Kultura na Borových Ladech 

V posledním vydání Borovin jsem zmínil některé kulturní akce,které se uskutečnily 

v průběhu jara a léta 2007.Již dnes můžu říci,že se zde kultuře daří. 

Svědčí o tom řada dalších úspěšných akcí,které následovaly na podzim a v průběhu 

roku 2008. 

 

  Podařilo se nám sestavit plán devíti 

stálých akcí,které jsou jakýmsi populačním 

průřezem a jsou sestavovány tak,aby uspo-

kojily co největší okruh občanů tj.od těch 

nejmladších, až po ty nejstarší.Je nutno 

podotknout,že obec není jediná,která při-

spívá svými aktivitami do vínku.Nemalou 

zásluhu má, také škola,která má řadu svých 

akcí,sportovci,hasiči, obecní knihovna a 

také pohostinství ,,Černý Vlk“, který bez-

platně poskytuje své prostory. Rád bych se vám se zmínil o zákulisí některých akcí. 

 

   Podzim je období,kdy nálada nás všech je tak trochu posmutnělá.Pro většinu z nás 

skončily dovolené,děti se vrátily zpět do lavic,dny se zkracují a příroda se připravuje na 

zimu.A právě proto jsme chtěli na tohle období připravit nějakou akci,která by vám po-

zvedla náladu.Padaly různé návrhy: třeba jako klání ve stylu televizních soutěží,maškarní 

zábava,jenže ta letos už byla,diskotéka,nic nového. 

 

Ale pak nám p.starostka ukázala fotografie,na kterých byla znázorněna jedna akce 

,kterou se jednou bavili v rodinném kruhu.Nápad se nám natolik zalíbil,že akce byla na 

světě. 

 

,,Retro zábava ve stylu 70 až 80 let“Zbývalo jen doladit  některé detaily,sehnat dekora-

ce, mimochodem většina z nich odpočívala na půdě Obecního úřadu,stačilo je oprášit a 

snad po prve posloužily jako věci užitečné,protože většinu z nás pobavily,možná u někte-

rých vybudily trochu nostalgie.Překvapila mně vaše nápaditost a smysl udělat si legraci 

z režimu,který nás tady omezoval po desítky let. 
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,,Zima a kouzelné období vánoc“. 

 

Nevím jak vám ostatním,ale pro mně posledních pár let ,,kouzelné vánoce“postrádají 

právě to kouzlo,chybí mi ta atmosféra,ten pocit pohody,ty úsměvy na omrzlých tvářích a 

gesta dobré vůle,alespoň v období těchto pár dnů.Vím,že tento názor nesdílím sám,někdo 

říká že je to dobou,že je příliš uspěchaná,jiný zase,že jsou příliš velké sociální rozdí-

ly,nevím,snad něco na tom je,ale já osobně si myslím,že je to vše v nás.Jako dítě rád 

vzpomínám na vánoce,vždy jsem se na 

ně strašně těšil,dýchaly na mně 

z každého koutu Borovky.Vzpomínám 

když jsem chodil do školy a ve třídě jsem 

cítil vůni vánočního cukroví,která proni-

kala z bytu p.ředitelky p.Běhounové,ty 

nezapomenutelné vánoční besít-

ky,Mikuláše s čerty,kteří přijeli na saních 

tažených koněm,kluziště na rybníku. 

 

    Jsem si vědom,že když jsme byli dětmi,nahlíželi jsme na svět trochu jinak.A tak mně 

napadlo proč zase nebýt těmi dětmi ,alespoň na chvíli,třeba jen pár hodin jednou v roce a 

společně se pokusit zapomenout na nesváry,závist,zlobu.Když jsem tento nápad přednesl 

na jedné z našich porad,dovolím si říci,že se shledal s nadšením a pochopením.Paní ředi-

telka Braunová přislíbila,že nacvičí s žáky koledy a vyrobí dekorace na vánoční 

strom,p.Levá také přispěla výrobou ozdob a výzdobou stromu.já jsem navrhl a nakreslil 

betlém a p.Juřík ho do posledního detailu vyrobil,čímž si vysloužil u mě,ale i u všech 

ostatních obdiv.P.starostka Jana Hrazánková přišla s nápadem nechat vyřezat sochy sva-

tých,které jsou nedílnou součástí betlému,pohostinství,,Černý Vlk“ a penzion 

,,Kavalier“zajistilo pohoštění,Robert Kudýn přišel s nápadem ,,hořících špalků“ a svařené-

ho vína,které přispěly k celkové atmosféře.Když vše bylo na místě,bylo třeba vše oživit a 

tak jsem s Robertem dovezl živá zvířata - dvě ovečky a beránka a betlem na Borových  

Ladách byl kompletní.Pro tyto sváteční chvíle se stali pastýři Pepa Šipan s  p.Jirkou  a dru-

žina dětí,které se o ovečky vzorně starali.Snad se nám všem podařilo na okamžik pocítit to 

pravé kouzlo vánoc. 

                                                            Zbořil Roman 
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Pozvánka do knihovny 

 

Vážení a milí čtenáři, 

oznamuji, že od 1. září je, po prázdninách, opět otevřena knihovna a to v pondělí vždy 

od 17.00 – 18.00 hod. 

 

Dovoluji se touto cestou poděkovat mnohokrát paní jiřině Kuboňové, která dává do 

knihovny velmi zajímavé časopisy „Zahrádkář“ a „Naše zahrada“. 

 

Podotýkám, že během prázdnin byl do knihovny z Prachatice zapůjčen nový soubor 

knih. Ráda vás všechny v knihovně uvítám. 

 

                  Elvíra Běhounová 

Knihovnice 

 

 

d 12. ledna 2009 se začínají programovat fotbalové webové stránky TJ hraničář 

Borová Lada po dobu 6ti – týdenní praxe. Máte se na co těšit, snad se Vám budou 

líbit.  

 

Radek Hušek ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
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Borová Lada 

 

     Co všechno se od ledna až do vydání těchto Borovin v Borových Ladech a přívěsko-
vých částech obce událo. 

 

Leden:  vítání NOVÉHO ROKU 

 

Únor:   Dětský maškarní bál – pořadatel škola – 13. 2. 

                 Maškarní bál – pořadatel sportovci – 23. 2. 

 

Březen:  Hasičská zábava – pořadatel – hasiči – 22. 3. 

 

Duben:  Sranda musí bejt – pořadatel obec – organizátor – Nikol Erhartová,  

                     Roman Zbořil ml, Veronika Grančayová, Radek Hušek ml, Jan Miko – 5. 4.  

                     Noc s Andersenem – pořadatel – Obecní knihovna – 11. 4. 

                     Školní zábava – pořadatel – unie rodičů – 19. 4. 

 

Kvě ten:  Jarní úklid obce – pořadatel obec a občané Borových Lad – 3. 5. 

                      Pyžamová zábava – pořadatel – restaurace – Černý vlk – 17. 5. 

                      Oslava dětského dne – pořadatel obec – 31. 5. 

 

Červen:  Zájezd na ,,Borovské hry,, - Borová u Trnavy – Slovensko – pořadatel - obec 

 

Červenec:  ANNENSKÁ POUŤ – POŘADATEL OBEC – 26. 7. – 3. 8. 

                             Zájezd seniorů do otáčivého divadla v Českém Krumlově – 27. 7. 
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VŠEM  DĚKUJEME  ZA  ÚČAST 

 

PŘÍŠTÍ  ROK  2009 na  ANNENSKÉ POUTI  

NASHLEDANOU 

 

Adresní kontakty na stánkaře pro potřeby Anenské poutě v Borových Ladech 

       Tyto čtyři stánkaři mezi jinými, předváděli svoje umění a zboží ve Strakonicích při 
příležitosti 

18. MEZINÁRODNÍHO DUDÁCKÉHO FESTIVALU ve dnech 21. – 24. 8. 2008.  

Dana Vařilová  -  předení na kolovratu, originální oděv, batikování přírodními barvivy, 
tkaní, paličkování,tapiserie. 

České Budějovice    PSČ - 370 11,  Krčínova  40,  mobil - +420 607 714 207 

František Vorel & synové  – umělecké zpracování kamene, p výroba a prodej. 

Roztoky u Jilemnice  224,  PSČ – 512 31,  Telefon – 481 587 287   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jiří Bartoň – přírodní produkty, medovina,výroba svíček. 

Telefon – 602 381 873 

Paní Strejcová – vazba suchých květin. 

Telefon – 603 472 961 
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Obec Borová Lada se ptá, 

                                       občané odpovídají. 

 

1. Co byste v Borových Ladech chtěli mít? 
 

       ........................................................................................................................................... 

2. Co byste z obce Borová Lada okamžitě odstranili? 
 

       ........................................................................................................................................... 

3. Čím byste chtěli Borovou Ladu vylepšit? 
 

      ............................................................................................................................................ 

4. Kam byste v Borových Ladech pozvali svoje známé? 
 

       ........................................................................................................................................... 

5. Kam byste  v Borových Ladech svoje známé nepozvali? 
 

       ........................................................................................................................................... 

6. Jaké kulturní akce Vám v obci Borová Lada chybí? 
 

       ........................................................................................................................................... 

7. Jak se Vám líbí nová úprava hřbitova v Novém Světě? 
 

      ........................................................................................................................................... 

8. Co byste chtěli mít na Annenské pouti a kolik dní by měla být? 
 

       ........................................................................................................................................... 

9. Co se Vám na Annenské pouti nejvíc líbilo? 
 

       ........................................................................................................................................... 

         Děkujeme každému, kdo vyplní anketní stránku svými názory na svou obec a vhodí do                                    
          schránky umístněné v přístřešku Obecního úřadu. Vážíme si Vašeho vlastního názo-
ru. 
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Úpravy hřbitova na Novém Světě 
 

Novosvětský hřbitov se po 33. le-

tech opět dostal do pozornosti míst-

ních obyvatel. V letošním roce 2008 

dochází k úpravám hřbitova a vy-

zvednutí náhrobních kamenů, které 

po dlouhá léta ležely vyhrnuty 

v jedné hromadě, kde zarůstaly tra-

vou a náletovými stromky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libuše Levá  
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Pietní úprava h řbitova na Novém Sv ětě 
 

 

V roce 1976 byl v Novém Světě na základě úředního rozhodnutí zbořen kostel sv. 
Martina a přilehlý hřbitov byl srovnán se zemí. Hřbitovní kříže a náhrobní kameny 
byly vyhrnuty mimo plochu hřbitova.  
 

V roce 2008 dochází z iniciativy obce a rodák ů bývalé obce a farnosti Nový 
Svět / Neugebäu k pietní úprav ě zničeného h řbitova. 

 
Hřbitovní kříže a náhrobní kameny, které byly nalezeny pod hřbitovem, byly očiš-
těny a znovu postaveny na hřbitově. Silně poškozené náhrobky a jejich zbytky 
jsou umístěny na upraveném místě pod bývalou márnicí. Stávající dřevěný kříž 
bude nahrazen novým křížem s obnovenými nápisy i korpusem. Hřbitovem pro-
chází pískový chodník, který jej spojuje s památníkem padlých z I. světové války.  
Památník byl očištěn, písmena se jmény padlých byla vyzlacena a byla opravena  
základová deska. U hřbitova bude vyměněno dřívější provizorní oplocení za nové.  
Při vchodu do hřbitova bude umístěn památník, který připomene jména osad, je-
jichž obyvatelé jsou na hřbitově pohřbeni, existenci kostela a hřbitova, jejich zni-
čení a současnou obnovu hřbitova. 
 
Oprava hřbitova se uskutečňuje z prostředků obce Borová Lada, z příspěvků od 
rodáků bývalé obce Neugebäu, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, 
prostředků státního rozpočtu a z darů soukromých osob.  
 
Dne 25.10. 2008 v 10 hodin se uskute čnila slavnost znovuvysv ěcení oprave-

ného h řbitova v Novém Sv ětě /Neugebäu. 
 

 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jana Hrazánková 
                                                                                               starostka obce     
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Hraničář Borová Lada – oddíl kopané

Vážení sportovní přátelé a fandové fotbalu:  

 

V úvodu mého článku, bych vás chtěl v krátkosti informovat, jak jsme vlastně dopadli 

v loňském soutěžním ročníku okresní soutěže v kopané na okrese Prachatice. V soutěžním 

ročníku 2007-2008 hrálo okresní soutěž na okrese Prachatice celkem 6 mužstev. Hrálo se 

čtyřikrát každý s každým, z toho po dvou zápasech na podzim a na jaře. Dařilo se nám 

takto: Podzim 2007 z 10 zápasů – 5 doma a 5 venku: 6 výher, 2 remízy, 2 prohry. Celkem 

podzim 20 bodů a skóre 30:15. Jaro 2008 z 10 zápasů – 5 doma a 5 venku: 5 výher, 2 re-

mízy, 3 prohry. Celkem jaro 17 bodů a skóre 29:24. Dohromady 11 výher, 4 remízy, 5 pro-

her. Celkem 37 bodů a skóre 59:39. A to znamenalo v okresní soutěži celkově II.místo, jen 

3 body za prvním hraničářem Nová Pec, což pro nás byl velký úspěch. 

 

Mezi nejlepší střelce se zapsali: Venca Hovorka, který nastřílel 22 branek a Honza Zbo-

řil, který dal 18 branek. Mezi nejtrestanější hráče patřili: Tomáš Silovský – 2 červené kar-

ty, Honza Zbořil – 2 červené karty a 5 žlutých karet, Honza Petráň – 5 žlutých karet a Ven-

ca Hovorka také 5 žlutých karet. Toť v krátkosti k vyhodnocení loňského ročníku okresní 

soutěže v kopané. 

 

V létě 2008 jsme uspořádali XXVI.ročník Memoriálu Karla Skořepy v kopané. Naše 

mužstvo se po delší době umístilo, jak se říká „na bedně“ (3.místo) z 6 přihlášených muž-

stev. Úroveň turnaje byla na velmi dobré úrovni. Jen počasí nám tak trochu nepřálo. 

V rámci Annenské pouti bylo sehráno utkání o pohár starostky obce, kde nastoupili staří 

proti mladým. Určitě se ptáte, jak to dopadlo. Konečně mladí dostali na frak! Bylo opraco-

váno několik desítek brigádnických hodin, zejména na úpravě okolí hřistě. Při přípravě 

před Annenskou poutí a na veřejném tábořišti zahrádky vidím problém v tom, že se brigád 

účastnil úzký okruh členů. Byli vidět jedni a ti samí. 

 

Jak všichni již určitě víte, letošní ročník 2008-2009 v kopané začal na našem okrese 
s určitými změnami. Vzhledem k tomu, že se odhlásilo několik družstev, přistoupil okresní 
fotbalový svaz Prachatice na reorganizaci v soutěži dospělých. Pro nízký počet přihláše-
ných mužstev byla okresní soutěž zrušena. Zbylá mužstva byla nalosována do 2 skupin 
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okresního přeboru ( II.třída). Tímto vznikla skupina A a B. V každé skupině je 9 muž-

stev. Tím se vytvořila skupina prachatická (A) a vimperská (B). Po ekonomické stránce to 

bude určitě přínosem. Nebude se muset cestovat na druhou stranu okresu Prachatice, tak 

jak tomu bylo doposud. Pro náš klub je to určitá výzva. Budeme opět po osmi letech hrát 

vyšší soutěž a čas ukáže, jestli na to máme. 

 

Skupina A – prachatická     

TJ Dub, Slavoj Husinec, Vlachovo Březí „B“, TJ Nebahovy, Pěčnov, TJ Zbytiny, TJ Ktiš, 

Lažiště „B“, Netolice „B“ 

 

Skupina B - vimperská 

Hraničář Borová Lada, Čkyně „B“, Vltava Horní Vltavice, Křišťál Lenora, Bivoj Stožec, 

Svatá Máří, Vacov „B“, Tatran Volary/Nová Pec „B“, Šumavské Hoštice. 

 

Okresní přebor se bude hrát ve skupinách dvoukolově každý s každým. Poté podle 

umístění prvních pěti ze skupiny A proti prvním pěti ze skupiny B o celkové umístění a 

přeborníka okresu a postupu do I.B třídy. 

 

Zbylá mužstva o umístění a případné udržení se v okresním přeboru. Náš cíl je jasný: 

Být v první pětce, ale bude to pro nás hodně těžké. S takovým umístěním bychom byli ur-

čitě spokojeni. 

 

Dosud sehraná utkání: 

1. Vacov „ B“ – Borová Lada, (0:1) 1:3                          

     branky: Petráň Jan, vlastní, Zbořil Jan 

2. Šumavské Hoštice – Borová Lada, (1:0) 4:0 

3. Volno 

4. Borová Lada – Čkyně „B“, (0:2) 2:2 

    branky: Hovorka  

5. Stožec – Borová Lada, (0:3) 2:4 

    branky: Hovorka 2 krát, Zbořil Jan, Miko Jan 

Zatím tedy 5. místo ze čtyř zápasů, 7 bodů a skóre 9:9. 
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Ukázalo se, že lze hrát s každým a přebor až do konce bude hodně vyrovnaný. Na hos-

tování ze Šumavanu Vimperk se nám podařilo na rok získat Michala Polatu, který se zatím 

jeví velmi dobře a po ukončeném hostování v dorostu se vrátil Jan Miko. 

Současná soupiska mužstva 

Brankář: Kraml Miroslav 

Obránci: Obranec Jan, Petráň Jan, Miko Ladislav ml., Miko Ladislav st., Barantál Slavo-
mír, Juřík Vladimír, Hušek Jaroslav 

Záloha: Zbořil Roman ml., Polata Michal, Kudýn Robert, Nahodil Antonín, Silovský To-
máš, Hušek Petr 

Útočníci: Zbořil Jan, Hovorka Václav, Kocián Pavel, Hovorka Lukáš, Miko Jan, Tausch 
Jakub, Hušek Radek ml. 

Trenér: Juřík Petr 

Asistent trenéra: Vrabec Josef 

Lékař: Zbořil Roman st.- zapisovatel zápisů 

Oddíloví rozhodčí laici: Miko Ladislav st., Hušek Miloš

 

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům: OÚ Borová Lada, Jiřině Drahošové, 

firm ě Hobytech Kamilu Košinovi. Zvláštní poděkování p. Eduardu Heinzlovi – účet-

nímu oddílu. 

 

Rozpis utkání v kopané OP sk.B podzim- 2008 

9.kolo  4.10.2008  15.00  So  B.Lada-Svatá Máří 

10.kolo 11.10.2008 15.00  So  B.Lada-Volary „B“ 

11.kolo 18.10 2008 14.30  So  B.Lada-Vacov „B“ 

1.kolo 28.10.2008 14.30  Út  Volary „B“- B.Lada 

12.kolo 25.10.2008 14.30  So  volno-B. Lada 

13.kolo   1.11.2008 14.00  So  B.Lada-Šum.Hoštice 

14.kolo   9.11.2008 14.00  Ne  Čkyně „B“- B.Lada 

15.kolo 15.11.2008 14.00  So  B.Lada-Stožec 
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Horní řada: Josef Vrabec asistent trenéra, Jakub Tausch, Vladimír Juřík, Jan 
Zbořil, Jarda Hušek, Václav Hovorka, Románek Zbořil , Radek Hušek, Jan 
Miko,Zdeněk Šťastný Fan Klub Borová Lada Dole zleva: Sláva Barantál, Tomáš 
Silovský,. Miroslav Kraml, Lukáš Hovorka, Ladislav Miko, Michal Polata, 
Ladislav Miko st. 
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