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Hlavní program je naplánován na sobotu 23. června. Pokud bude zájem z řad
občanů, vypravíme autobus. Do místa
konání to není daleko a tak lze očekávat i podporu z řad cyklistů, kteří by si
mohli udělat zajímavý výlet a přijet
fandit a povzbudit naše soutěžní družstvo. Zájemci se mohou hlásit na úřadu
městyse.

průvodkyni. Bližší program a cenovou
kalkulaci zveřejníme v příštím vydání
borovských listů. Udělejte si čas a pojeďte se s námi podívat do Brixenu
a jeho okolí.

TŘETÍ POZVÁNÍ je na třídenní poznávací zájezd do Brixenu, který připravujeme na poslední srpnový víkend (od
pátku 24. 8. do neděle 26. 8.). Odjezd
by byl v pátek v časných ranních hodinách a návrat v neděli večer. V sobotu
DRUHÉ POZVÁNÍ je na Borovské hry, které se 25. 8. se koná v Brixenu místní festival,
konají týden po borovské pouti. V loňském ro- který stojí za to zhlédnout. Městys
ce jsme úspěšně zvládli organizaci Borovských uhradí dopravu. Zajistíme ubytování se
her u nás, letos se konají v Borové u Poličky.
snídaní. Po dobu zájezdu budeme mít

Mgr. Otto Hájek

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, rád bych vás pozval na akce,
které budeme v následujících dnech pořádat.
PRVNÍ POZVÁNÍ je na Borovskou pouť, která
bude v neděli 17. června. Usilujeme o to, aby
se konala na náměstí, ale neodhadneme, jak
pokročí práce na rekonstrukci silnice, které
musíme upřednostnit. Určitě budou zmenšeny prostory na umístění stánků, případně
i pouťových atrakcí. Nabízí se také možnost
uspořádat pouť i na jiném místě v našem
městysi. Tak se nechte překvapit.

ČTVRTÉ POZVÁNÍ mělo být na kácení
májky. Kácení se konat nebude, neboť
májku mladí svobodní chasníci neuhlídali a někdo nám ji již skátil.

průvodkyni.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE

10. KVĚTNA 2012

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTYS E SCHVALUJE:

4/5/2012

- žádost p. Zuzany B. o odkoupení části pozemku pč. 1057/2.

5/5/2012

- žádost sl. Jany H. a p. Michala P. o stavební parcelu pč. 76/102
a smlouvu o smlouvě budoucí.

6/5/2012

- neschvaluje žádost p. Jiřího Š. o pronájem pozemku u vodárny;
panu Jiřímu Š. bude ale umožněno sečení na daném pozemku.

7/52012

- Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu

8/5/2012

- v rámci pozemkových úprav rozdělit spoluvlastnictví městyse
k pozemku na LV 627.

9/5/2012

- Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2011.

10/5/2012

- p. Jitku Paušímovou jako třetího člena kontrolního výboru.

11/5/2012

- změnu stavby Agroprojekt Jihlava spol. s r. o. k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Novostavba Bioplynové stanice Havlíčkova Borová“.

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 14. ČERVNA 2012
OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.
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ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO
ROZHLASU E-MAILEM
Všem, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají
možnost vyslechnout hlášení místního
rozhlasu, nabízíme nově možnost jeho
zasílání e-mailem. Veškeré zprávy,
informace a novinky tak budete mít
ihned po vyhlášení místním rozhlasem
ve Vaší doručené poště.
K odběru e-mailového hlášení se
můžete jednoduše přihlásit na e-mailu
urad@havlickovaborova.cz.
- do předmětu zprávy napište „hlášení
místního rozhlasu”.
Vždy aktuální hlášení místního
rozhlasu uveřejňujeme rovněž na
webových stránkách městyse hned na
úvodní stránce.
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SLOVO HEJTMANA
Od jara přes letní horké měsíce až po zářijové babí léto trávíme příjemné období,
kdy si rádi užíváme dlouhých dnů třeba
v klidu v přírodě nebo mezi lidmi při nejrůznějších lidových slavnostech. Jejich
součástí jsou tradičně rozmanité kulturní
programy. Letos jsme je spojili tematicky
do projektu „Vysočina fandí kultuře“.
Chceme jeho prostřednictvím zvýšit povědomí o významných kulturních akcích
konaných v Kraji Vysočina v roce 2012
napříč územím celého kraje. Průvodci tohoto nového putování Vám budou krajánci špacírující Vysočinou se zvěstí o nebývalých výstavách a dalších kulturních
počinech zdejších obyvatel.
Rád bych připomněl alespoň některé
z těchto pěkných akcí. Velké orchestry
Vysočiny koncertovaly v Jihlavě už v květnu, dále nás čeká v červnu řada koncertů
malých dechových kapel pod korunami
stromů ve Žďáru nad Sázavou, jazzová
hudba, kostýmy, veteránská auta v Dalešicích a Třebíči, galavečer rekordů v Pelhřimově, swing na Havlíčkově náměstí
v rámci tradičních letních promenádních
koncertů bude vévodit Havlíčkobrodskému kulturnímu létu v srpnu, závěrečná

Tančírna opět v Jihlavě využije pěkných
zářijových dnů. Mezi nejatraktivnější
výstavy i v širším kontextu celé republiky
se zařadila hned ta první na jaře v
Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Už od
13. dubna 2012 tu probíhá výstava 140
obrazů pod názvem „Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské
umění ze sbírky Patrika Šimona / 1880
– 1930“. Díla pocházející z rukou umělců
oblasti od Vídně přes české území až po
Mnichov jsou zajímavým svědectvím své
doby bez národnostního omezení. Výstava svým nekonvenčním pojetím otevírá
cesty novému vnímání středoevropské
avantgardy. Kdo máte rádi moderní
umění, neopomeňte ji navštívit, potrvá
do 7. října.
Tato výstava souvisí i s tím, jak splácíme postupně bez ohledu na ideologické
omezení a národnostní aspekty dluhy
svým slavným rodákům. Gustav Mahler
se už vrátil do svého rodiště kromě mnoha každoročních aktivit i prostřednictvím
svého zhmotnění krásnou sochou Jana
Ko

Koblasy umístěnou v jihlavském parku
pojmenovaném po světoznámém hudebníkovi. Nyní jsou na řadě další slavní
rodáci. Osobně se těším na zářijovou
premiéru filmu o Josefu Hoffmanovi, který vznikl za výrazné podpory Kraje Vysočina. Josef Hoffmann patří mezi nejvýznamnější světové architekty a designéry
první poloviny 20. století. Rodák z Brtnice u Jihlavy byl průkopnickou osobností hnutí secese ve Vídni, byl ztělesněním nové moderní estetiky a nezpochybnitelnou autoritou ve všech estetických otázkách. Dokument přiblíží
Hoffmannův život i rozsáhlé dílo společně se zobrazením dlouhodobé koexistence kultur ve středoevropském prostoru s důrazem na jejich vzájemné
ovlivňování.
Milovníci umění a kulturního dění si
opravdu přijdou v nadcházejících měsících v Kraji Vysočina na své. Pro širokou
veřejnost je už nyní připravována téměř
padesátka aktivit, které stojí za to si zapsat do kalendářů a navštívit je. Kompletní přehled plánovaných výstav, koncertů a festivalů najdete na stránkách
kraje na adrese www.kr-vysocina.cz.
Doufám, že si je s radostí užijete a že
obohatí vaše prožívání příjemných dnů.

NÁVŠTĚVA DRUŽEBNÍ
ŠKOLY Z POLSKÉ JERKY
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Poslední květnový víkend tomu
bylo přesně rok, kdy 10 žáků naší
školy odjelo k polským spolužákům do Jerky. Bydleli v jejich
rodinách a učitelé i žáci jim připravili zajímavý program. Nyní nám
oplatili návštěvu Poláci a přijelo
celkem 20 žáků v rozmezí 12 – 15
let se třemi učiteli. Jednak přijeli
ti, které už známe z loňského
roku, jednak jsme viděli i zcela
neznámé tváře.
Od čtvrtečního odpoledního
příjezdu polské školy jsme všichni
prožili společný víkend, který jsme
začali prohlídkou obce a školy.
Páteční den jsme zahájili klasicky
v základní škole a v průběhu tří
hodin jsme polským žákům a učitelům představili výuku českého,
anglického a německého jazyka,
matematiky, chemie a zeměpisu.
Poté se žáci přesunuli na dětské
hřiště, kde podél lanovky zasázeli
na břeh národní stromy – lípy.
Nela Bartušková a Jan Bartušek z Havlíčkovy Borové vybojovali Následně proběhl česko – polský
na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku krásnou zlatou turnaj ve cvrnkání kuliček odmedaili. Na příčce nejvyšší se umístili se SRC Fanatic v kategorii děleně v kategorii děvčat a chlap8 – 10 let Step. Blahopřejeme!
jídelně jsme si jeli prohlédnout

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

ců. Po společném obědě ve školní
jídelně jsme si jeli prohlédnout
památku UNESCO - kostel na
Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Hasičské muzeum v Přibyslavi
a Žižkovu mohylu. Páteční den
jsme zakončili grilováním a diskotékou U Havlíčků.
Na přání polských žáků a učitelů jsme celou sobotu strávili
v našem hlavním městě. V neděli
ráno jsme se všichni rozloučili,
protože naše hosty čekala ještě
dost dlouhá cesta domů.
Děkujeme všem rodičům, kteří
se nebáli svoje děti podpořit
a spolu s nimi se postarali o polské žáky, všem, kteří napekli a navařili, v neposlední řadě Městysu
Havlíčkova Borová a Obecnímu
úřadu Oudoleň za finanční příspěvky a dalším sponzorům (Pleas
Havlíčkův Brod, Pivovar Rebel
Havlíčkův Brod, Česká spořitelna
Přibyslav a Žďírec nad Doubravou,
Pribina Hesov, Fontána Přibyslav,
Apolly Ronov nad Doubravou),
kteří nám zajistili dárky pro polské
žáky. Za rok jsme pozvaní do
Polska zase my.
Martina Brychtová
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Z Š a MŠ informuje
OKRESNÍ SOUTĚŽ HLÍDEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V pátek 11. 5. proběhlo v Havlíčkově Brodě
okresní kolo ve zdravovědě. Celý rok se žáci, dobrovolníci z prvního stupně, připravovali na zdravotnickou soutěž. Někteří žáci
jeli už potřetí, jiní poprvé. V obtížných
situacích, které připravili dobrovolníci ze
střední zdravotnické školy, se museli rychle
rozhodovat, jak nejlépe pomoci, jaký zvolit
postup a hlavně si procvičili, jak složitá je
týmová práce. Odměnou jim bylo získání
nových informací a upevnění toho, co se
naučili ve škole. Nejeli jsme pro zlatou
medaili, ale i tak jsme se umístili na
krásném pátém až osmém místě.
Všem soutěžícím děkuji a doufám, že by
dokázali pomoci i v běžném životě. Už jenom tím, že by přivolali pomoc telefonicky.

TAKÉ ŠESŤÁCI ZAKONČILI
MĚSÍC DUBEN EXKURZÍ
Ani šesťáci nezůstali pozadu a ve čtvrtek
26. dubna absolvovali dějepisnou exkurzi v Brně. Hned na začátku vyšplhali
na hrad Špilberk, kde navštívili známé
kasematy, vězení za doby Josefa II. Ne
moc příjemně působily mučící nástroje,
kobky a cely pro vězně. Ze Špilberku
jsme se šalinou přesunuli k muzeu Anthropos, místu, které se věnuje nejstarším počátkům lidských dějin. Asi největší zájem způsobil mamut s mládětem
v životní velikosti a známá věstonická
venuše. Poslední návštěva směřovala
do Kapucínské hrobky, kde jsme se
seznámili s tím, že lidské tělo se může
stát mumifikovaným pouhým provzdušněním vhodných prostor, tzn., že těla
zemřelých řeholníků se postupem času
pozvolna vysušila.
Martina Brychtová

Iveta Neubauerová

Dana Neubauerová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PŘÍHODY VEVERKY ZRZEČKY
Dne 4. 5. přijeli do naší školy se svým programem herci z Hradce Králové. Veselou
pohádkou o příhodách veverky Zrzečky,
kde se vystřídala řada lesních zvířat a děti
se mohly poučit i o ochraně přírody, zaujali
děti z mateřské školy i žáky 1. stupně, kteří
s herci aktivně spolupracovali. Všem se pohádka velice líbila a těšíme se na příští školní rok, kdy k nám Divadélko K. Čapka opět
zavítá.
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Žáci 4. ročníku

NOVINKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc KVĚTEN svou tématikou pozval
děti do jarní přírody. Rozšiřovali a prohlubovali jsme si poznatky o zahradních
a lučních květinách, stromech a keřích.
Učili jsme se správně pojmenovat
některé drobné živočichy, hmyz i plazy.
Vítaným zpestřením v programu naší
školky byla i oslava Svátku matek.
Naše aktivity:

3.5. – navštívili jsme HASIČSKÝ
ZÁCHRANNÝ SBOR kraje Vysočina,
stanici v Chotěboři, kterou nás provedl
nadporučík Jiří Prchal a ukázal dětem
veškerou techniku

4.5. – členové Divadélka Karla
Čapka z Hradce Králové k nám přijeli
s představením
DOBRODRUŽSTVÍ
VEVERKY ZRZEČKY

10.5. – obě oddělení mateřské
školy si připravila pro maminky besídky
ke SVÁTKU MATEK a mladší děti
společně se svými maminkami
vyráběly květinové dekorace

JARNÍ SLAVÍK
Pěvecká soutěž proběhla 10. 5. v kulturním domě v Přibyslavi a jejími účastníky
byli žáci ZŠ z Havlíčkovy Borové, Přibyslavi
a Velké Losenice. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků – sedm z prvního stupně a čtyři ze 2. stupně. Soutěžící měli malou premiéru již dopoledne, kdy si za
mohutné podpory celé naší školy své písně
vyzkoušeli. Odpolední vystoupení měla
možnost zhlédnout i veřejnost a přísná porota vybírala ty nejlepší.
Našim žákům se podařilo vybojovat
celkem čtyři ceny. Ríša Lipavský a Pavel
Neubauer z 1. ročníku získali cenu za nejlepší duet s písní „Na tý louce zelený”,
Karolína Žáková z 5. ročníku si vyzpívala
s písní „Lotrando a Zubejda” krásné 3. místo v kategorii 1. stupně. V kategorii 2. stupně si odnesl ocenění 2. místem Jára Dohnal s písní „Dělání” a cenu spolužáka
vybojoval Rosťa Beran z 8. ročníku s písní
„Země vzdálená”. Oceněným i všem účinkujícím srdečně blahopřejeme k úspěchu
a děkujeme za reprezentaci naší školy.
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17.5. – jeli jsme do kina
v Krucemburku na PÁSMO KRÁTKÝCH
POHÁDEK Perníková chaloupka
Šesťáci v muzeu Anthropos v Brně

OPRAVA
Vážení spoluobčané,
rád bych uvedl na pravou míru nepravdivou informaci, která se objevila
v minulém čísle Borovských listů. Jakub Janáček pravděpodobně z neznalosti uvedl, že tradici stavění a kácení
májky zavedl v H. Borové soubor JenTak. Pravda je ovšem taková, že tuto
tradici inicioval v roce 2005 Petr Štefáček s řadou dobrovolných nadšenců
z řad borovských občanů. Sdružení
JenTak v té době ještě neexistovalo.
A pro úplnost dodejme, že se
nejedná o zavedení tradice, ale pouze
o její obnovení, v Borové se májka
v minulosti již stavěla.


21.5. – pro nás a žáky ZŠ vystoupila v sokolovně skupina historického
šermu PERNŠTEJNOVÉ s programem
Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků

23.5. – proběhla poslední 10.
lekce
PLAVECKÉHO
VÝCVIKU
předškoláků v bazénu v Hlinsku

24. - 25.5. – děti předškolního
oddělení , v letošním školním roce již
po druhé, PŘENOCOVALY v mateřské
škole
Eva Šrámková

Michal Hájek

Děti z Mateřské školy při plaveckém výcviku

Stavění máje, sobota 5. 5. 2012. Na borovském
náměstí vydržela necelý týden.

Fotografie ze školních akcí, články a další
užitečné informace najdete na stránkách
Základní školy a mateřské školy Havlíčkova
Borová na adrese http://zsborova.ic.cz.
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TJ SOKOL i n f o r m u j e
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125 LET S VÁMI

ÁČKO JE KRŮČEK OD ZÁCHRANY, BÉČKO
ZASE OD POSTUPU. ŽÁCI STŘÍLELI OSTRÝMI
Dalšími zápasy pokračovaly fotbalové soutěže, ve kterých startují i naše
družstva dospělých. Áčko se po poslední výhře na Kožlím notně přiblížilo záchraně. Béčko sice překvapivě prohrálo s Lípou, ale přesto má boj
o postup pouze ve svých rukou. V prozatím posledním zápase žáků se
diváci dočkali zajímavé přestřelky se šťastným koncem pro domácí.
A MUŽSTVO:
Havlíčkova Borová – Černovice 2:1(1:1) Branky: Němec, Stejskal
Kamenice nad Lipou – Havlíčkova Borová 3:2(1:0) Branky: Sobotka,
Petr Veselý
Havlíčkova Borová – Kožlí 3:2(0:0) Branky: Blažek, Hošák, Němec
B MUŽSTVO:
Vepřová – Havlíčkova Borová B 0:3(0:2) Branky: vlastní, Z. Frűhbauer,
Sobotka
Havlíčkova Borová B – Štoky B 3:1 Branky: Sobotka 2, Antl
Lípa C – Havlíčkova Borová B 4:1(3:1) Branka: T.Štefáček
ŽÁCI:
Havlíčkova Borová – Lučice 7:4 Branky: Zvolánek 3, Luňáček 3,
Neubauer
Jakub Janáček

se rychle blíží
Už 28. července odstartuje u vodárny druhý ročník amatérského
běžeckého závodu na deset kilometrů. Pro běžce letos připravují
organizátoři novinku. Každý, kdo se přihlásí s dostatečným předstihem, dostane kromě památečního trička i cedulku se startovním
číslem, na které bude mít své jméno. O případném doprovodném
programu pro děti vás budeme ještě informovat.
Hlavní závod bude hodnocen ve čtyřech kategoriích:
1. CELKOVÝ VÍTĚZ
2. ŽENY
3. VETERÁNI NAD 40 LET
4. BOROVŠTÍ UČASTNÍCI
Po závodě bude připraveno i posezení s bohatým občerstvením.
Přihlášky můžete posílat na jakub.janacek@denik.cz, nebo na telefon
+420 737 480 777.
Jakub Janáček

HISTORIE ZALOŽENÍ SDH
V letošním roce si připomínáme výročí založení Sboru dobrovolných hasičů u nás v Havlíčkově Borové. Je
tomu již 125 let, co sbor v naší obci aktivně působí.
Jeho založení předcházelo několik dramatických událostí spojených s rozsáhlými požáry, které vždy poničily velkou část Borové. Požáry ze dne 10. září 1886
a 12. února 1887 zničily celkem 96 budov, a to včetně hospodářských stavení.
Krátký úryvek ze školní kroniky, který pojednává
o ohni ze dne 12. února roku 1887:
Ještě nikdo z nás z prvého tak hořkého neštěstí,
které potkalo obec naši se nevzpamatoval, a již tu
neštěstí nové, prvého hroznější; neboť vyžádalo sobě
dva lidské životy. Bylo to v sobotu dne 12. února 1887
po 9. hodině večerní, když tichem nočním ozývaly se
děsné výkřiky „hoří“. Lid vybíhal na městečko
a hrůzou patřil na nespoutaný živel, který ze stodoly
čísl. 42 vyšel, a podporován jsa silným větrem,
ohrožoval celou dolní část městečka. Na hájení při
velkém větru a nedostatku hasičského náčiní
pomyšlení nebylo. Dospělí i děti běhali v zmatku
polonazí samo tamo – pláč, nářek, bědování, ve které
mísilo se řvaní dobytka – nelze vypsati. Neuplynulo
od té doby ani půl hodiny a již stálo 32 čísel v jednom
plameni. Celá ulice Zeleného i domky stojící podél
silnice ku Ždírci obrácena byla v prach a popel. Lidé
málo co zachránili, každý byl rád, že vyvázl životem.
Nejhůře se dálo v rodném domku Zeleného č. 36.
Když oheň nejvíce zuřil přiběhl na městečko starý
hospodář a úpěnlivě prosil lid, aby vnikl do domu, že
tam jest celá rodina. A vskutku! V krátké době
vyneseno bylo 8 osob do hostince p. Jana Stránského,
kdež 6 mezi nimi i dítě 1/2 roku staré přivedeno bylo
k životu – mladého hospodáře Jana Zeleného a manželku jeho Marii nepodařilo se vzkřísiti – udusili se.
Smutná to doba.
Tolik krátký úryvek ze školní kroniky.
Tyto dva velké požáry měly za následek, že již na
konci února 1887 ustanovilo obecní zastupitelstvo
sedmičlenný výbor pro zřízení sboru.
Pokračování příště...
Ing. Josef Nevole

DĚTSKÝ DEN S HASIČI
SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HASIČI PROTI FOTBALISTŮM

DĚTSKÝ DEN, KTERÝ SE USKUTEČNÍ

SDH Havlíčkova Borová a oddíl kopané Vás srdečně zvou na
EXHIBIČNÍ ZÁPAS, který sehrají v neděli o pouti, tj. 17. 6. 2012
na místním hřišti u sokolovny.
Začátek srandamače je ve 13:30 hodin.
Přijďte podpořit borce z obou organizací!

V SOBOTU 9. 6. 2012 NA ASFALTOVÉM
HŘIŠTI U SOKOLOVNY.

Ing. Josef Nevole
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ZAČÁTEK AKCE JE V 15 HODIN.

PRO DĚTI JE PŘIPRAVENA ŘADA SOUTĚŽÍ
S HASIČSKOU TEMATIKOU.
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

SDH Havlíčkova Borová

KVĚTEN 2012
ÚŘA D MĚSTYS E i n f o r m u j e

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

NA CIKÁNCE
Kolem Peršíkovského potoka se rozkládají
široké louky, plné vzácné květeny, které dříve
končily na západní straně hluboko v lesích. Na
straně východní zabíhaly kolem potoka až dolů
pod vesnici. Všude vládl nesmírný klid, který
občas narušil zpěv ptáků a šplouchání vody
z nedalekého potoka. Kolem potoka rostly olše,
které časem vytvořily stěnu, která vrhala ponurý
stín. Když tam byl někdo sám, padala na něho
podivná tíseň, jaká na člověka občas padne při
návštěvě hřbitova.
Když přijeli do vesnice cikáni, vždy tábořili na
louce u potoka. Jednou v létě zase přijeli a přivezli
s sebou starou ženu, která už byla chromá. Museli
ji nosit na nosítkách. I tak bába nejraději seděla
venku u stanu a celý den bafala z dýmky. Bílé
vlasy jí poletovaly nad uhrančivýma a jako hrob
tajemnýma očima.
Jednou ráno svolala celou rodinu a navrhla jim:
„Chtěla bych umřít a nemohu. Nic mne na světě
netěší, všechno už vím. Pomoci vám také
nemohu, zdržuji vás v cestách. Protože se mi
zdejší tichý a odlehlý kout líbí, chtěla bych zemřít
zde. Vykopejte hluboký hrob, dáte mi míšek
tabáku a křesadlo s hubkou do kapsáře a pochováte mne i s nosítky !“
Cikáni se vyděsili. Stará jim překážela, ale
nenapadlo je, že by se jí takhle zbavili. Naopak,
jsou pyšní, že tak dlouho žije. Uměla hádat z ruky,
byla zkušená, všechno věděla, kdyby chtěla
vydělala by pro všechny.

Danielka, tak se stará nazývala, jim pohrozila
cikánským bohem, se kterým byla stále ve
spojení. Museli tedy souhlasit. Vykopali
v místech, kde louka stoupala do stráně hluboký
hrob, hlínu odnesli do lesa, aby nevznikl velký
pahorek a za smutných cikánských zpěvů ji
pochovali i s nosítky, tabákem a dýmkou. Živá
seděla a kouřila. Tak ji viděli naposledy a připadala jim jako sám bůh cikánů. Upravili střechu
z prken, chvojí a zasypali hlínou. Vytvořil se přece
jen trochu zvýšený pahrbek.
Lidé se o podivném pohřbu dozvěděli až za
mnoho let, ale hrob nikdo nenašel. Od té doby se
cikáni v Peršíkově neobjevili. Cikáni se totiž nikdy
nevracejí na místo, kde někdo z jejich rodu zemře.
Jediné co Peršíkovu zůstalo je název, dodnes se
tam říká „Na cikánce“.
Jaroslava Stránská
Děkujeme autorce paní Jaroslavě Stránské za možnost
zveřejnění pověstí na stránkách Borovských listů.

5

ČEZ OZNAMUJE PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 7. 6. 2012 od 8:00 do 16:00 bude přerušena dodávka elektřiny
v těchto ulicích/lokalitách: náměstí, ul. Havlíčkova, část ulice Horecká,
ulice Dlážděná, ulice K Vepřové.
Dne 22. 6. 2012 od 10:00 do 13:00 bude přerušena dodávka elektřiny
v ulicích: Kopaninská, Zelenýho, Luční, Zahradní.

Čištění komínů s platnou revizní zprávou pro rok 2012-13 si mohou
občané zajistit prostřednictvím nabídky – inzerátů uveřejněných na
úřední desce a webových stránkách městyse.

CZECH POINT – VYŘÍDÍTE U NÁS
Výpisy z veřejných evidencí:
 Obchodní rejstřík
 Živnostenský rejstřík
 Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí
 Rejstřík trestů
 Bodové hodnocení řidiče

CENÍK:
Obchodní rejstřík: za první stránku 100 Kč (výstup obsahuje pouze jednu
stranu); za první stránku 75 Kč a za každou další započatou stránku 25 Kč
(výstup obsahuje více stran)
Živnostenský rejstřík: za první stránku 25 Kč a za každou další započatou
stránku 25 Kč
Katastr nemovitostí: za první stránku 100 Kč (výstup obsahuje pouze
jednu stranu); za první stránku 75 Kč a za každou další započatou stránku
25 Kč (výstup obsahuje více stran)
Rejstřík trestů: za výpis 100 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče: za první stránku 25 Kč a za každou
další započatou stránku 25 Kč
Jaké doklady mají žadatelé o výpis předložit
Ověřené výpisy z veřejných evidencí: u veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria
pro vyhledávání svého požadavku.
Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Ověřené výstupy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat
písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.
K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní
pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i
úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Ověřené výstupy z neveřejných evidencí - Výpis z bodového hodnocení
řidiče: Pro vydání z výpisu bodového hodnocení řidiče je třeba doložit
platný občanský průkaz. Jako nepovinný doklad je možno doložit řidičský
průkaz.

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
u rybníka "Na Rozvalinách"
Borovští myslivci pořádají 10. června na rybníku Na Rozvalinách už tradiční rybářské závody. Akce začíná od šesti hodin ráno a startovat se
bude hned ve dvou kategoriích. Startovné je 40 korun
a občerstvení na místě je samozřejmě zajištěno. Tedy neváhejte
a dorazte i se svými ratolestmi.
Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

INZERCE / POZVÁNKY

NEOTVÍREJTE DVEŘE
NEZNÁMÝM LIDEM.
MŮŽE VÁS TO PŘIJÍT
HODNĚ DRAHO

MŠE SVATÁ
10. ČERVNA 2012
V 9:30 V PERŠÍKOVĚ

O TROFEJ RYTÍŘE
MIKULÁŠE STŘELY
Dovolujeme si Vás pozvat na Historicky
první závody

Dračích lodí
na rybníku Řeka
O trofej rytíře Mikuláše Střely

16. června 2012, začátek v 10:00
VSTUPNÉ ZDARMA
Závod je určen výhradně pro začátečníky
a amatérské posádky! Závod se pojede
na 200 m s pevným startem, podle pláže
směrem ke hrázi.
Kategorie:
Muži a smíšené posádky / Ženy
Bližší informace a přihlášky na:
http://www.draci-lodereka.wbs.cz/Uvod.html

Tímto zveme Vás a posádku Vaší obce.
Přijďte i vy poznat atmosféru této největší
týmové vodácké disciplíny.
Za pořádající PERUN HLUBOKÁ
a obec KRUCEMBURK
Jiří Přiklopil
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Ač se takové varování může zdát
zbytečné, je – soudě podle posledních
zpráv - zřejmě na místě. Na Havlíčkobrodsku totiž eviduje policie za letošek
hned několik případů, při kterých
důvěřiví senioři naletěli podvodníkům
a přišli tak mnohdy o desítky tisíc
korun. Poslední případ se stal minulý
týden, kdy si důchodkyně z Havlíčkova
Brodu pustila do svého bytu neznámou ženu. Když podvodnice odešla,
zjistila důchodkyně, že ji chybí zhruba
25 tisíc korun. A podobné případy se
objevují i na vesnicích, dávejte tedy
dobrý pozor.

KVĚTEN 2012

ODDLUŽENÍ – OSOBNÍ
BANKROT, INSOLVENCE,
EXEKUCE
e-mail: osobnibankroty@email.cz
tel.: 602 153 605
První nezávazná konzultace zdarma.
PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
PRO OSOBY VE FINANČNÍ TÍSNI.

Sepsání návrhů na oddlužení
fyzických osob, provedení výpočtu,
zda je dlužník schopen ekonomicky
dle svých příjmů a závazků zajistit
zákonné požadavky pro povolení
oddlužení.
Řešení exekucí, zastupování
v exekučních řízeních.
Správa dluhů.

Tady je varování
republiky:

Policie

České

NĚKOLIK RAD JAK SE VYHNOUT
PODVODU:
PODVODNÍCI VYUŽÍVAJÍ RŮZNÉ ZÁMINKY
A LSTI, ABY SE DOSTALI K VAŠIM PENĚZŮM,
AŤ UŽ TO JE VYPLÁCENÍ PŘEPLATKŮ NEBO
RŮZNÝCH VÝHER, NABÍZENÍ ZBOŽÍ, ROZMĚŇOVÁNÍ BANKOVEK, BROUŠENÍ NOŽŮ,
PŘÍBUZNÝ V NEMOCNICI, KTERÝ NEMÁ PENÍZE A TAK DÁLE. CHTĚJÍ VNIKNOUT DO BYTU A POKUD NEVYLÁKAJÍ PENÍZE PŘÍMO,
OVLÁDAJÍ ŘADU ZPŮSOBŮ JAK VÁS OKRÁST
NEDŮVĚŘUJTE NEZNÁMÝM LIDEM, NIKOHO
CIZÍHO NEVPOUŠTĚJTE DO SVÉHO OBYDLÍ
NIKDY NEOTVÍREJTE DVEŘE, NEVÍTE-LI, KDO
JE ZA NIMI
NEPODLÉHEJTE LÁKAVÉ VIDINĚ SNADNÉHO
ZBOHATNUTÍ, PODOMNÍ NABÍDKY VÝHER
V LOTERII NEBO VÝHODNÝCH KOUPÍ ODMÍTEJTE – V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ JDE O PODVOD
ZVONÍ-LI OPRAVÁŘ, PRACOVNÍK ÚŘADU ČI
JINÝCH SLUŽEB, NECHTE SI PŘEDLOŽIT JEHO
SLUŽEBNÍ PRŮKAZ NEBO JEŠTĚ LÉPE ZAVOLEJTE NA ÚŘAD ČI INSTITUCI, NA KTEROU
SE PRACOVNÍK ODVOLÁVÁ. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ TRVEJTE NA TOM,
ŽE O NABÍZENOU SLUŽBU NESTOJÍTE

Jakub Janáček

Asistence při likvidaci obchodních
společností.

Sepis přihlášek pohledávek do
insolvenčního řízení. Zastupování
věřitelů v insolvenčním řízení.
Veškeré služby zajišťuje právník.
Kancelář Polnička 151,
Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02.

KVALITNÍ MED
PŘÍMO OD VČELAŘE
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA
KVĚTOVÝ MED PASTOVANÝ
(MECHANICKY PROMÍCHANÝ TAK, ŽE
VZNIKNE PASTA, TAKŽE MED NIKDY ZCELA
NEZKRYSTALIZUJE) I TMAVÝ MED (LESNÍ,
MEDOVICOVÝ) PŘÍMO OD VČELAŘE.
KILOGRAM MEDU PRODÁVÁME ZA 110
KORUN (K DODÁNÍ V KILOVÝCH ČI PĚTIKILOVÝCH SKLENICÍCH). PŘI ODBĚRU 10 KG
DOSTANETE KILOGRAM ZDARMA.
ZÁJEMCI MOHOU PSÁT NEBO VOLAT
OBJEDNÁVKY NA ČÍSLO 604 351 710
NEBO NA NÁS ZAZVOŇTE NA NÁMĚSTÍ.
VČELAŘSTVÍ TONAROVI
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Vstupné dobrovolné. Veškeré změny vyhrazeny.
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ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

KŘÍŽOVKA O CENU
V lese zvaném Pasíčka se nachází ...(tajenka)... s velmi
dobrou pramenitou vodou. Od nepaměti se jí říká
Poustevníkova.

VODOROVNĚ: A: muzeum anglicky; iniciály bývalého
československého prezidenta (1957-68); Evropan;
B: lump; zkrácenina anglického jména Zachary; český
časopis o ekologii; C: dům ze dřeva; česká firma;
D: jihoamerické pohoří; nádržka; E: citoslovce troubení;
sladkovodní ryba; F: potopený; předložka; G: jméno
posledního mohykána; kožní onemocnění; H: hra
(z angličtiny); zkratka televizních novin; švédská hudební
skupina; I: voda francouzsky; oznámení; decilitr; J: část
Prahy; vyhnanství.
SVISLE: 1: pochutnávat si; břicho; 2: SPZ Ústí nad Orlicí;
chemická zn. Radonu; proud (zastarale); část Vídně;
3: 2. část tajenky; belgická řeka; 4: štíty; zkratka Ruské
osvobozenecké armády; volně prodejný přípravek
způsobující vyprázdnění střev; 5: řeznictví; 6: 1. část
tajenky; 7: kyselina (anglicky); vpád vojska; 8: noční
savec; sportovní disciplína; 9: japonská aranžovaná
květina; kód Burundi; 10: ženské křestní jméno, anglický
letec z 1. světové války.
Nápověda: BDI; Ball; Ur.

SPRÁVNOU TAJENKU MŮŽETE DORUČIT DO 20.6. NA ÚŘAD
MĚSTYSE (osobně, vhoďte do schránky nebo e-mailem).
NEZAPOMEŇTE UVÉST VAŠE JMÉNO A ADRESU.
HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Správná tajenka z minulé křížovky zněla: „DUBEN, MĚSÍC
BEZPEČNOSTI“. Z došlých odpovědí vylosoval místostarosta 3 výherce, kterými tentokrát jsou:
1. KRČÁLOVÁ BOŽENA
2. NEJEDLÁ IVA
3. JANÁČKOVÁ MIROSLAVA

Svoji výhru si mohou vyzvednout na Úřadu městyse.
Blahopřejeme!

SKRYTÉ PŘÍSLOVÍ – poznáte ho?
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„Pomalost zařízení určených k drcení obilí řízených
mýtickou bytostí je vyvážena jejich vysokou spolehlivostí.“
Odpověď z minulého čísla: „Tichá voda břehy mele.“
.

K AL E N D Á Ř N A M Ě S Í C Č E R V E N
2.6.

7:00

sobota

DĚTSKÝ DEN S RYBÁŘSKÝMI ZÁVODY A OTEVÍRÁNÍ RYBNÍKA
V KOPANINÁCH S VODNÍKEM
HLUBINOU – OS TrojHáček
Fotbalové utkání H. Borová
(žáci 5+1) – Veselý Žďár

2.6.

16:00

sobota

3.6.

10:00

neděle

Fotbalové utkání H. Borová B
– Keřkov B

3.6.

16:30

neděle

Fotbalové utkání Košetice
– H. Borová, odjezd 14:15

9.6.

15:00

sobota

DĚTSKÝ DEN S HASIČI H. Borová

9.6.

16:30

sobota

Fotbalové utkání Rozsochatec B
– H. Borová, odjezd v 15.15

10.6.

6:00

neděle

10.6.

9:30

neděle

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA RYBNÍKU „V ROZVALINÁCH”
– Myslivecké sdružení H.Borová
MŠE SVATÁ V PERŠÍKOVĚ

10.6.

16.30

neděle

14.6.

19:00

čtvrtek

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

15.6.

pátek

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
podrobnosti na plakátech

16.6.

sobota

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
podrobnosti na plakátech

sobota

Fotbalový zápas H. Borová B
– Maleč , začátek v 16.30,

Fotbalové utkání H. Borová
– Lučice , začátek v 16.30,
poslední utkání na domácím hřišti

16.6.

16:30

poslední utkání na domácím hřišti

17.6.

neděle

BOROVSKÁ POUŤ

17.6.

13:30

neděle

„SRANDAMAČ” – exhibiční utkání
mezi TJ Sokol a SDH H. Borová

17.6.

16:30

neděle

Fotbalový zápas Tis – H.Borová –
odjezd v 15.00, poslední utkání

23.6.

16:30

sobota

fotbal. ročníku 2011/2012

Úsobí – H.Borová B, odjezd
v 15.15, poslední utkání fotbal. ročníku
2011/2012

23.6.

sobota

BOROVSKÉ HRY Borová u Poličky

BOROVSKÉ LISTY – uzávěrka k 20. dni v měsíci
Kontaktní e-maily:
urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz
hospodarka@havlickovaborova.cz
Sdělit nám svoje náměty můžete i telefonicky na čísla 569 642 101;
569 642 020, popřípadě využijte schránku přímo na Úřadu městyse.
Podílejte se na obsahu vydání společně s námi!

