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SLOVO STAROSTY
Čtenářům Borovských listů předkládám k posouzení čtyři krátké příběhy, které se během
dvou měsíců odehrály v našem městysi. První
dva (zvířecí) jsem si prožil, druhé dva (lidské)
se mě velice dotkly. Je v nich mnoho dobra,
zodpovědnosti, zla, lhostejnosti, nedbalosti,
vypočítavosti, drzosti... Jde zde o ohrožení života jak zvířecího, tak i lidského? Další posouzení ponechám na Vás, milí čtenáři.
PŘÍBĚH PRVNÍ
První příběh začal odpoledne na Silvestra,
když na dveře našeho domu zaťukala sympatická dvojice. Dívka vysvětlila, o co se jedná,
a mládenec utěšoval u silnice rezatého psíka.
Mladí lidé z Prahy ho našli v Kopaninách, kde
byli na procházce. Psa jsem se ujal, ustlal mu
v suterénu domu a nakrmil ho. Nový rok jsem
strávil pátráním po rase a původu. Přes plemennou knihu (pes měl tetování v uchu)
jsem zjistil i majitele. V pondělí ráno jsem byl
psa venčit. Po dvoudenním luxusním pobytu
pohrdl mou pohostinností, do suterénu se
SUTERÉNU poh
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urad@havlickovaborova.cz
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PŘÍBĚH DRUHÝ
Druhý příběh je taky o pejskovi, kterého mi v polovině ledna přinesla domů
slečna z nedaleké vesnice. Jela do našeho městyse a pejsek byl u silnice na poli. Byl to vyložený „gaučák“ a byl neuvěřitelně vyhublý a špinavý. S pomocí
sousedovic rodiny jsme psa osprchovali
psím šamponem, vyfénovali a vzal jsem
si ho do obývacího pokoje. Manželka
silně protestovala, ale fenečka byla tak
vděčná a milá, že manželka tentokrát
nezvítězila. Čirou náhodou mi druhý
den volali manželé až od Chotěboře
s tím, že jim někdo nedávno otrávil psa
a děti doma smutní a truchlí. Pozval
jsem je všechny k nám. Přijeli obratem,
psíka si prohlédli, dětem se zalíbil a od-
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SCHVALUJE:

Rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2012 ve výši 10,4 mil. Kč na výdajové straně za
účelem financování akce silnice III/3507 - 3. etapa; a dorovnání na příjmové straně
přebytkem z minulých let tak, aby byl rozpočet vyrovnaný.
Uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou Skanska a.s., jejímž předmětem je
kompletní realizace stavby „III/3507 Havlíčkova Borová 3. etapa“.'
Plán financování vodovodů a kanalizací Městyse Havlíčkova Borová.
Pořádání letního kina u sokolovny v posledním týdnu v srpnu 2012.
Žádost p. Jaroslavy J. o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken.
Zadat Radě městyse spolu s Kontrolním výborem zpracování
vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

ZASTUPITELSTVO

569 642 101

nevrátil, ale vydal se do terénu. Zřejmě nesly si ho do auta. Dnes je jako ze
mu nechutnaly moje granule, a tak za- škatulky a je mu dobře.
kousl u dvou sousedů celkem šest slepic. Sousedé ho nakonec vidlemi nepropíchli, odchytli ho a majitel po úhradě škody dal svému miláčkovi jistě
výchovnou lekci.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE

*

BERE NA VĚDOMÍ:

Zprávu kontrolního výboru k přezkoumání nákupu traktoru New Holland.
Informaci týkající se objízdné trasy a výhyben v souvislosti s realizací stavby
III/3507 – 3. etapa.
Pronájem budovy ZŠ o víkendu 9. -11. 3. pro cca 60 osob - soustředění hudebního
orchestru.
Odstoupení p. Davida Buriana z Kontrolního výboru na vlastní žádost.
Pokračující jednání s firmou ČEZ ohledně provedení zemního elektrického vedení
v souvislosti s akcí III/3507 – 3. etapa.
Probíhající jednání s bankovními domy za účelem zjištění podmínek pro: uložení
finančních prostředků, možnost poskytnutí úvěru.
Prezenční listinu zastupitelů od ustavujícího zasedání do konce roku 2011.
Příští jednání Zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2012
od 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse.

PŘÍBĚH TŘETÍ
Třetí příběh je o lidech. Je o dětech,
které se dohodly, vybraly si mezi sebou
peníze, obstaraly si tvrdý alkohol a piva. Vše si donesly v sobotu odpoledne
na borovské náměstí do přístřešku pro
cyklisty a s chutí hospodských gurmánů
nasávaly. Netrvalo dlouho a z dětí se
stali opilci, válející se po sněhu. Kolemjdoucí si ničeho nevšimli? Vzniklou situaci vyřešila až paní učitelka borovské
školy, která, procházejíce kolem, poznala, o koho se jedná, poskytla první pomoc a zavolala záchranku. Dnes jsou
děti zase doma a chodí do školy. Jaké
myšlenky se jim honí hlavou? A co jejich
rodiče?
PŘÍBĚH ČTVRTÝ
Poslední příběh je z pátku 24. ledna. To
si na parkovišti u školy zaparkoval osobní automobil pan Petr Hájek, prokurista
zemědělské akciové společnosti, a odskočil si za poledne otevřít okna a vyvětrat v rodném domku. Vzdálil se na
15 minut. Po čtvrthodince se vrátil
a zjistil, že mu někdo rozbil okno
u zadních pravých dveří, vzal tašku s nezajímavými tiskopisy a razítkem a za
zvuku alarmu zmizel. Je to normální nebo je to neuvěřitelná drzost za pravého
poledne na frekventovaném místě?
Mgr. Otto Hájek, starosta

ŽÁDOSTI O DOTACE
Nejpozději do 30. března jsou na Úřadu
městyse přijímány žádosti o příspěvek
na aktivity spolků, organizací, škol
a jednotlivců. Nezapomeňte si požádat.
Pravidla a tiskopisy jsou na webových
stránkách, případně si je můžete vyzvednout na Úřadu městyse.
http://www.havlickovaborova.cz/uradmestyse/uredni-deska
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SLOVO HEJTMANA
Každodenní rutina každého jednoho z nás
staví před řadu rozhodnutí. Volbu, kdy
ráno vstaneme, co posnídáme, kam pojedeme na dovolenou, jaký program
zvolíme při večerním sledování televize,
jaký si koupíme jogurt – v jakém balení...
Ale je tu i volba resp. rozhodnutí, které se
zdá být zcela jasné, a to kam s nimi. Konkrétně? Kam s odpady. Odpověď je zdánlivě jednoduchá: Do přistavené popelnice. Současná společnost vyprodukuje
denně tuny odpadu. Starost o jejich budoucnost však nekončí spolu s nimi v popelnici – v tom lepším případě v popelnici
na tříděný odpad. A co dál? Recyklace
a skládka nebo recyklace a energetické
využití toho, co ještě energeticky využít
jde? Zařízení pro energetické zpracování
odpadů (ZOVO) v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo kdekoli jinde na Vysočině – ano
nebo ne? Odpověď na tuto otázku si musí
najít každý jeden z nás. Jde totiž o rozhodnutí, které skutečně ovlivní, a to zásadním způsobem, nakládání s odpady
v blízké budoucnosti. Jsem pragmatik
a realista. Jsem přesvědčen, že tato společnost je schopna s maximální disciplínou posílit třídění, kompostování i zplyňování vyprodukovaného komunálního
odpadu. Ale je třeba si uvědomit, že tu
zůstává velké množství odpadu končícího

TJ SOKOL
informuje
VÁŽENÍ FANOUŠCI A PŘÍZNIVCI
BOROVSKÉHO FOTBALU,
dříve než vás pozvu na jarní část stávajícího soutěžního ročníku našich mužstev,
dovolte, abych vás informoval o činnosti
našeho oddílu od začátku letošního roku.
V sobotu 18. 2. 2012 uspořádal náš fotbalový oddíl opět po roce Maškarní průvod
naším městysem. Počasí se vydařilo a jak
se to celé povedlo, nechť posoudí každý,
kdo masky přivítal, pohostil a odměnil. Poděkování patří všem, kdo rozdával radost,
zpíval a tančil, ale i pekl a smažil. A dobré
akci, která se již v naší obci stává tradicí,
pomáhal. Nezanedbatelný byl i finanční
příspěvek občanů, který bude využit na
rozvoj mládežnické kopané. O týden později 25. 2. byl fotbalový oddíl pořadatelem
Maškarního plesu, kterého se zúčastnilo sice jen 105 platících, ale ti se jistě dobře bavili a měli radost i z bohaté tomboly. Na
pátek 9. 3. je připravena od 18 hodin v přísálí sokolovny schůze (valná hromada) našeho fotbalového oddílu. Touto cestou zvu
na schůzi všechny naše členy.
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na skládce. A pokud je ta skládka v katastru jiné vzdálené obce nebo je diskrétně skryta ve stínu vysokého lesa, pak
o ní vlastně ani nevíme. Prostě nás
netrápí, možná si ani neuvědomujeme,
že starosti, které jsme na ni v podobě
odpadu přenesli, mohou dělat vrásky
našim vnoučatům. Skládky je důsledně
nutné udržovat pod kontrolou, protože jsou pro životní prostředí časovanou
bombou a vyžadují velké investice i desítky let po svém uzavření. Proč tedy pro
zbytek odpadové produkce po vytřídění,
kompostování a výrobě bioplynu místo
bezcenného ukládání na skládky nenajít
energetické využití? POZOR! Nemluvím
tu o spalovně – což je zařízení, které se
suroviny pouze zbavuje bez jakéhokoli
pozitivního efektu. Mluvím o zařízení pro
energetické využití odpadu – ZEVO, které přemění zbytkový směsný odpad na
teplo a energii. Na energii, které současná moderní společnost spotřebovává
stále více.
Není to tak dávno, kdy jsme vraceli
láhve od mléka, od limonád i od piva do
obchodu, obchod je poslal zpátky do
továrny, tam je umyli, sterilizovali a znovu naplnili – jedna láhev se tak použila
několikrát. V té době byly láhve opravdu
recyklovány. Když jsme měli žízeň, pili
jsme vodu z kohoutku. Nepoužívali jsme
plastové kelímky a plastové láhve, které

se vyhazují po jednom použití. Na usušení prádla jsme použili na zahradě přirozenou větrnou a solární energii a nepoužívali jsme elektrickou sušičku, která spotřebuje tisíce wattů za hodinu. V kuchyni
každý připravoval potraviny ručně. Neměli jsme všechny možné speciální elektrické přístroje na přípravu bez námahy,
které spotřebují velké množství elektřiny. Když bylo potřeba zabalit křehké
předměty, aby mohly být poslány
poštou, použili jsme jako výplň noviny
a balili jsme je do krabic, které už dříve
sloužily – nepoužívali jsme žádné bubliny
z polystyrénu nebo plastu. V té době
jsme na sekání trávníku používali ruční
energii, neměli jsme elektrické či benzínové sekačky. Pracovali jsme fyzicky
a nebylo proto potřeba chodit do posilovny na běžící pásy, které také spotřebovávají elektřinu. A energii budeme
potřebovat stále. Proč tedy vedle vodních, větrných nebo fotovoltaických
elektráren nevyužít technologii značně
pokročilého čistého spalování.
A závěr? Odpadů vyprodukujeme právě tolik, kolik jich vyprodukovat chceme!
Na skládkách neskončí pouze ten odpad,
který nejsme líní vytřídit a recyklovat.
Proč by tam měl končit i ten zbytek, který můžeme využít k výrobě energie. Více
na www.kr-vysocina.cz/isnov.asp.
Jiří Běhounek, hejtman KrajeVysočina

V nastávajících soutěžích mají všechna
naše mužstva o co hrát, proto se bude vaše fanouškovská podpora z hlediště určitě
hodit. Pamatujme však, že fotbal je hrou
a tou by měl zůstat. Přijďme se tedy
všichni na hřiště bavit čistým sportem.
Rozlosování jarní části SR našich mužstev
bude uveřejněno v Borovských listech,
na vývěsce u nákupního střediska, v pohostinstvích a ve fotbalovém zpravodaji.
„A“ mužstvo zahájí jarní část soutěžního
ročníku 2011/12 v neděli 25. 3. domácím
utkáním od 15 hodin se So. Lípa. „B“
mužstvo dospělých a mladší žáci sehrají
svá první utkání v neděli 15. 4. Mužstvo
dospělých složené z hráčů „A“ a „B“ sehrálo zatím pouze jediné přípravné utkání, a to 19. 2. na umělé trávě ve Žďáře
n.S. se Svratkou a vyhrálo v poměru 4:2.
Přeji všem mužstvům hodně sportovních úspěchů a vám divákům radost z
předvedených výkonů.

oplocení areálu, Milanu Stehnovi za zbudování střechy na přístřešku za fotbalovým hřištěm, Slávku Kubátovi za zapůjčení techniky a pomoc při rozvozu kamene, Koloniálu Marie Šrámkové za částečné
zajištění občerstvení pro naše nejmladší
fotbalisty. Poděkování patří ještě dvěma
členům našeho oddílu – Mílovi Němcovi
a Ladislavu Luňáčkovi – za zajištění výroby
a instalaci bran do oplocení areálu.
Závěrem mi zbývá jménem celé
TJ Sokol vyslovit upřímné díky zastupitelstvu našeho městyse za prominutí
zbývající částky bezúročné půjčky a vyhovění žádosti o posun termínu vyúčtování
dotace. Ta byla poskytnuta Městysem a
bude využita na opravu tribuny a nákup
antuky.

PODĚKOVÁNÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU
V prosincovém vydání Borovských listů
jsem při hodnocení činnosti fotbalového
oddílu zapomněl poděkovat několika níže
uvedeným. Děkuji tedy jménem oddílu
Martinu Pertlovi za výrobu vybavení do
kiosku a pomoc při instalaci prkenného
op

Za fotbalový oddíl Josef Staněk, předseda

MAŠKARY VYBRALY PŘES 14 TISÍC KORUN
Skupina zhruba 20 masek a muzikantů opět
po roce během několika hodin prošla celou
obcí a přestože nezastihla doma všechny
obyvatele, nebo chalupáře, podařilo se díky
dobrovolným příspěvkům vybrat zhruba
14 500 Kč. Všem, kteří jakoukoliv částkou
přispěli, velmi děkujeme! Pro příští rok by se
této příjemné tradice měli opět zhostit
borovští hasiči.
Jakub Janáček
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Z Š a MŠ i n f o r m u j e
ÚNOR VE ŠKOLE
2.2. Dan Fiedler z VIII. tř. se zúčastnil
dějepisné olympiády v Havlíčkově Brodě,
skončil na pěkném 8. místě
6.2. Zápis dětí do první třídy
8.2. Stužkování deváťáků – páťáci připravili program ke stužkování žáků IX. třídy.
Složili písničku, společně ji zazpívali za
doprovodu varhan a slavnostně ostužkovali
deváťáky
14.2. – deváťáci připravili krátký program
ke dni sv. Valentýna
23.2. Školní kolo karaoke - (zpěvák zpí-vá
známou píseň pouze s reprodukovanou
hudbou), z 27 soutěžících bylo vybráno 12,
kteří postupují do dalšího kola, kde se utkají
se zpěváky ze ZŠ Přibyslav a Vel. Losenice
žáci IX. třídy mají do poloviny března
poslat přihlášky na střední školy a odborná
učiliště

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vánoce uběhly jako voda a všichni jsme se
3. 1. vrátili v plné síle. Měsíce leden a únor znamenají pro děti především radost
ze sněhu, stavění sněhuláků, koulování,
zimní sporty a karnevaly. Všechny tyto radovánky jsme zařadily i do činností a her
pod názvy PANÍ ZIMA JEDE (leden) a SVĚT
JE JAKO POHÁDKA (únor).
Naše aktivity:
- 12. 1. - předškoláci navštívili knihovnu
v Havlíčkově Brodě
- 19. 1. kino Krucemburk - Příběhy zvířátek
- 25. 1. Ježíšek dětem s malým zpožděním
nadělil do obou tříd krásnou kuchyňku
- 2.2. - předškoláci na návštěvě
v I. třídě ZŠ
- 6.2. - 6 statečných předškoláků bylo
zapsáno do I. třídy ZŠ
- 16.2. kino Krucemburk - Kytice pohádek
- 20.2. karneval v Mateřské škole

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Také naše škola má za sebou zápis dětí do
první třídy. Na zápis se dostavilo sedm dětí.
Jeden z nich zažádal o odklad, čili – pokud
se nic nezmění - v příštím roce bude naši
první třídu navštěvovat šest žáků.
Budoucí prvňáčci se dostavili natěšení,
možná trochu nervózní, netušili, co je čeká,
ale přesto všichni spolupracovali. Paní učitelky si je trochu přezkoušely. Předškoláci
poznávali zvířátka, barvy, počítali, přiřazovali číslice, vyprávěli pohádku, dokonce
malovali i portrét jednoho z rodičů dle
vlastního výběru. Poté si je přebrali deváťáci, kterým s programem pomáhaly dvě
osmačky. Jedna skupinka provázela děti
s rodiči po škole, druhá si pro ně připravila
pohádku Perníková chaloupka a třetí pohádku O Červené karkulce. Přitom všem
ještě děti stihly plnit zábavné úkoly, hrát
kuželky a být pasovány na prvňáčky.
Předškoláci dostali mnoho dárků na památku. Doufáme, že byli spokojeni a natěšení a tou správnou nohou 1. září vykročí vstříc novým školním začátkům.

na školní rok 2012/2013 (s nástupem
od 1.9.2012) se bude konat v týdnu
5. 3. 2012 – 9. 3. 2012

Marie Holcmanová

Jaroslava Janáčková

PŘEDVELIKONOČNÍ DÍLNY V ZŠ
Stejně jako v loňském roce i letos podávám žádost o grant na Úřad městyse
v Havlíčkově Borové pro uspořádání
velikonočních dílen v ZŠ. Loňský první
ročník přijali návštěvníci velikonoční
výstavy velice kladně, proto bychom
rádi akci letos zopakovali a snad i trochu
rozšířili. Pokud se tedy podaří získat
prostředky od Úřadu městyse, máme
v plánu v sobotu 14. března 2012
v době od 10 do 18 h představit veřejnosti tyto řemeslné a tvořivé činnosti:
pletení košíčků z pedigu, malování na
trička, pletení z papíru – věneček,
košík, …, výroba smaltovaných šperků
a vinutých skleněných perel.
Všech dílen se mohou návštěvníci
zúčastnit podle zájmu a odnést si
vlastnoručně vyrobené výrobky domů.
Na připravovanou akci Vás srdečně
zveme do základní školy v H. Borové.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

PODĚKOVÁNÍ

Maminka s dcerou při pondělním zápisu

Fotografie ze školních akcí, články a další
užitečné informace najdete na stránkách ZŠ
a MŠ na adrese http://zsborova.ic.cz

Děkuji paní učitelce Mgr. Marii Holcmanové za poskytnutí první pomoci
a zajištění odborného ošetření dětí,
které v sobotu odpoledne 25.2.2012
na náměstí pod přístřeškem pro
cyklisty popíjeli pivo a tvrdý alkohol.
Nebýt pomoci paní učitelky mohla
nevhodná aktivita dětí školou povinných skončit mnohem hůře.
Mgr. Otto Hájek

BOHEMIACHOR V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
O druhém březnovém víkendu zavítá do
našeho městyse pěvecký sbor BOHEMIACHOR. Toto pěvecké těleso čítá 50 – 60
zpěváků, kteří pocházejí z celé ČR. Sbor nemá stálé místo působiště a schází se ke
svým soustředěním pouze pětkrát ročně,
vždy v jiném městě či obci naší země. Tentokrát na svých cestách doputuje k nám do
Havlíčkovy Borové. Od pátku 9.3. do neděle
11.3. bude sbor pobývat v místní ZŠ, která
nám umožní ubytování, stravování a pilné
zkoušení. Zazpíváme i na dvou koncertech.
Těžko jsme hledali místo a termín koncertu,
neboť se zpěváci již v neděli odpoledne rozjíždějí do svých domovů. Nakonec jsme se
rozhodli uskutečnit dvě vystoupení. První
koncert bude v sobotu 10.3. v 19.00 v Havlíčkově Brodě v klášterním kostele sv. Rodiny, druhý pak bude přímo v borovské
sokolovně v neděli 11.3. v 11.15 a bude mít
podobu neformálního zazpívání. Pokud budete mít chuť poslechnout si před nedělním
obědem porci sborové hudby vážné i lidové,
přijďte se na nás podívat. Společně se mnou
bude dirigovat i Libor Sládek. Vstupné je
dobrovolné. Srdečně Vás zveme.
Michal Hájek, dirigent

ŠKOLNÍ PLES
Letošní ročník tradičního Školního plesu pořádali rodiče prvňáčků, kterých jak jistě víte,
není mnoho. Do ZŠ nastoupil po dlouhé době jeden z nejslabších ročníků dětí z Borové
a okolí. Přesto se v tomto rekordně nízkém
počtu rodičům povedlo skvěle připravit vše
potřebné, i něco navíc. Borovskou sokolovnu vyzdobili na téma Podmořský svět kapitána Nema, jejímž autorem je p. L. Sedláková. Tatáž výzdoba posloužila ještě organizátorům Dětského karnevalu a Maškarního
plesu. Stoly na školním plese ozdobily keramické svícínky ve tvaru rybiček, které vytvořily naše jitkovské keramičky. V malém
akváriu čekala čísla výher opravdu bohaté
tomboly ukrytá v rybičkách a chobotnicích.
S nimi si vyhrála p. D. Hájková. Výtečně zahrála skupina Garde, v předtančení se báječně předvedly žákyně naší školy navštěvující taneční kroužek p. R. Večeřové a poté
skupina břišních tanečnic. Největším překvapením večera však byl neuvěřitelně nízký
počet návštěvníků, kteří se přišli pobavit na
Školní ples. Tak to si pořadatelé plesu
opravdu nezasloužili! Těm, kteří si dali tolik
práce a ples připravili, patří poděkování za
ochotu a čas věnovaný pro dobrou věc. Na
druhé straně stojí rodiče, kteří nás nepřišli
podpořit a nepřispěli tak nějakou tou korunou do pokladny Unie rodičů. Udržení tradice školního plesu je tak výhradně v rukou
borovské veřejnosti!!!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA BESEDU O MEXIKU,
která se uskuteční v sobotu 24.3. od 18.30
v zasedací místnosti úřadu městyse.
J. Panáček

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ – ZPŘESNĚNÍ HRANIC POZEMKŮ V INTRAVILÁNU OBCE
Vzhledem k právě probíhajícím pozemkovým úpravám v katastrálním území Havlíčkova Borová, je třeba upozornit na následující skutečnosti. Po vyhlášení výsledků
pozemkových úprav bude v extravilánu městyse nejpřesnější možná katastrální mapa
(tzv. DKM) v souladu s platnými legislativními předpisy. Každý z vlastníků tak v extravilánu obce bude přesně vědět, kde svůj pozemek má a kde leží jeho hranice. Pokud
dojde během času ke zničení hraničních znaků, bude možné tyto kdykoliv obnovit s nejvyšší přesností, kterou katastr umožňuje, a to bez případných sporů o průběh hranice.
Na rozdíl od tohoto stavu bude v intravilánu městyse vytvořena digitální mapa ve formátu KMD. Mapa KMD (na rozdíl od mapy DKM) je přepracovaná z tištěné mapy do
digitální podoby překreslením hranic bez nového měření a zpřesnění stávající platné
katastrální mapy. Přesnost této mapy, která svojí podstatou vychází z mapy rakouského stabilního katastru (byla měřena přibližně v polovině 19. st.), je charakterizována
mezní chybou lomového bodu parcelní hranice s hodnotou bezmála tří metrů (2,83 m).
S cílem předcházet sporům o průběh hranic pozemků společnost GRID a spol.
vypracovala projekt „Souhlasné prohlášení“. Ten napravuje nepřesnosti katastrálních
map a urovnává hranice držby mezi sousedy v rámci evidence katastru nemovitostí
tím, že jsou prováděny práce a činnosti směřující ke zpřesnění evidence průběhu hranic
pozemků. Hranice nově digitálně zaměřených nemovitostí budou v ideálním případě
stvrzeny souhlasným prohlášením majitelů sousedících pozemků a následnou aktualizací záznamů v katastru nemovitostí již nikdy nebudou zpochybnitelné. Lidé většinou
nevědí, že údaje o výměrách vedených v katastru nemovitostí nejsou závazné. Katastr
za ně neručí a navíc není nikde dáno, že jsou správné. Vlastnictví nemovitosti s sebou
přináší, kromě fyzické údržby i údržbu evidenční. Je v zájmu každého vlastníka mít co
největší jistotu, že údaje vztažené k jeho nemovitosti, jsou správné, mimo jiné pro
daňové přiznání nebo pro komerční nakládání s nemovitostí.
Pro více informací bychom Vás rádi pozvali na veřejný seminář k této problematice,
který se bude konat v zasedací místnosti úřadu městyse Havlíčkova Borová dne
15.3.2012 od 18:00.
Ing. Aleš Uttendorfský, místostarosta

PIRÁTI, PRINCEZNY A JEDNO NEDĚLNÍ ODPO LEDNE
V neděli 12. února se konal v místní sokolovně dětský karneval, který pořádal hlavní
výbor TJ Sokol Havlíčkova Borová ve složení – Brukner Roman, Fišer Jaroslav,
Mgr. Hájek Otto, Hošák Albert, Hošáková Magda, Klement Martin a Luňáčková
Miroslava. Karnevalu se zúčastnilo přes 60 masek. Poděkování patří Vlastě Šnajdrové
za rychlý úklid prostor po školním plese a především všem sponzorům: Městys
Havlíčkova Borová, TJ Sokol Havlíčkova Borová, Pribina Přibyslav, Koloniál Šrámková,
Velkoobchod Křesťan, Burian Roman, Dejmal Ondřej, Hošák Albert a Kubát Boleslav.
Děkujeme všem za krásně strávené nedělní odpoledne a doufejme, že se příští rok
znovu sejdeme v ještě hojnějším počtu.
Magda Hošáková, účetní TJ Sokol Havlíčkova Borová

CENY ZA NEJLEPŠÍ MASKU V SOBOTU VYHRÁL „STOPROCENTNÍ ČAJÍČEK“
Opět po roce se v Havl. Borové konal maškarní ples, ze kterého
by chtěli místní fotbalisté do budoucna udělat příjemnou tradici.
Přestože návštěvníků bylo letos přeci jen méně, bylo vidět, že
někteří se při přípravě masek opravdu vyřádili. Cenu pro nejlepší
masku si pro letošek v tvrdé konkurenci odnesl Libor „čajda“
Jonák za svoji parádní čajovou konvici. Tak nezapomeňte a už
přemýšlejte nad maskami pro příští ročník!
Jakub Janáček

OSMISMĚRKA O CENU
Tajenka tentokrát ukrývá název jedné
z borovských ulic.
Správná tajenka z minulé křížovky zněla:
„Borovský kostel“. Z došlých odpovědí
vylosoval místostarosta 3 výherce: 1. Veselá
Soňa, 2. Nejedlá Iva, 3. Čejková Monika.
Svoji výhru si mohou vyzvednout na Úřadu
městyse. Blahopřejeme!

Správnou tajenku můžete doručit nejdéle
do 20. 3. na Úřad městyse. Nezapomeňte
uvést Vaše jméno a adresu. Hodně štěstí!
LEGENDA: Akr, Aš, asfalt, bambus, baret, brk, bysta, čas, člun, ČSA, čtverec, čtvrť, Elsa,
hra, hrot, kur, kvintet, lest, nést, paté, peklo, pes, Petra, pouť, prsten, refrén, série, sobol,
špína, srub, touš, tresť, trn, ubrus, uplést, upnout, uran, vnory

ÚNOR 2012
Havlíčkova Borová zemědělská a.s. přijme pracovníka do ŽV na pozici krmivář-stájník. Bližší
informace na tel. 737 359 583.
Městys Havlíčkova Borová nabízí možnost zaměstnání na VPP těmto skupinám obyvatel:
osoby se zdravotním postižením (OZP), mladí do
24 let, osoby starší 55 let, osoba s péčí o dítě do
6 let. Nutná evidence minimálně 5 měsíců na
úřadu práce. Bližší informace na Úřadu městyse.
Městys Havlíčkova Borová nabízí k prodeji
traktor značka Zetor 7145 po technické kontrole,
rok výroby 1985, 7120 motohodin, 57,1 kW,
cena dohodou. Zájemci mohou podávat nabídky
na Úřadu městyse.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Ochotnickým spolkem JenTak vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ v sobotu 3. 3.
8.00 – 9.30 hodin. Sběrné místo: POZOR
ZMĚNA! Bytovka – Pivovarská čp. 110 v Havl.
Borové (bývalá požární zbrojnice). Věci prosíme
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Více informací na
www.havlickovaborova.cz

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ O.P.S INFORMUJE
DOTACE: MAS Havlíčkův kraj poskytne dotaci na
pořádání kulturních, sportovních a společenských
akcí v regionu MAS. Maximální výše dotace jsou
2000 Kč a lze ji použít na pronájem prostor,
pronájem vybavení, propagační materiály, prezentace na webových stránkách. Žádost mohou
nestátní neziskové organizace, církve, obce,
podnikatelé, příspěvkové organizace posílat do
22.3.2012 na adresu: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice č.p. 67, 582 23 Havlíčkova Borová. Akci
je třeba uskutečnit od 1.4. do 30.6. 2012. Případné
dotazy zodpoví paní Jaroslava Hájková.

HODY, HODY, DOPROVODY: v sobotu 24.3. bude
v Přibyslavi v prostorách Kurfürstova domu zahájena velikonoční výstava spojená se soutěží o nejhezčí velikonoční vajíčko. Výstavu pořádá KZM Přibyslav ve spolupráci s MAS Havlíčkův kraj. Při vernisáži
vás zveme na ukázku zdobení perníků a pletení pomlázek. Kdo umí zdobit a krášlit, může odevzdat do
22.3. tři malovaná vajíčka p. Hájkové do „Lukšovky“.
Kraslice budou vystaveny a návštěvníci budou anonymně provádět jejich hodnocení. Výsledek hlasování bude zveřejněn po ukončení výstavy.

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN
3. – sobota – Sbírka použitého ošacení
9. – pátek - od 18. 00 hodin v přísálí sokolovny
valná hromada oddílu kopané
11. – neděle - od 11.15 v sokolovně - koncert
BOHEMIACHOR, diriguje M. Hájek a L. Sládek
22. – čtvrtek - poslední termín odevzdání
tří malovaných vajíček paní Hájkové do Lukšovky
24. – sobota - velikonoční vernisáž V prostorách
Kurfürstova domu v Přibyslavi
24. – sobota – beseda o Mexiku – viz str.3
25. – neděle - od 15.00 hodin – první mistrovské
utkání I.B třídy – doma hostíme fotbalisty So. Lípa
30. – pátek - poslední termín přijímání žádostí
o příspěvek na aktivity spolků ap.

BOROVSKÉ LISTY – uzávěrka k 20. dni v měsíci
urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz
hospodarka@havlickovaborova.cz

