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jarní práce na zahrádce. Využíváme sběr- zametání ulic neplánujeme. Bohužel jsme
ný dvůr a kompostárnu, kam bezplatně dosud neobdrželi žádnou zprávu o dotaci
odvážíme téměř všechno. Za pomyslnými na zametací vůz.
i skutečnými hranicemi našich obydlí je
Za Vaši pomoc Vám děkuji.
Mgr. Otto Hájek, starosta
však situace trošku jiná. Není to již naše,
o to se přece nestaráme, od toho tu jsou
zaměstnanci obce, oni nám ten nepořádek udělali, tak ať si ho uklidí. Ten, kdo
toto tvrdí, má v podstatě pravdu, ale má
taky možnost pomoci situaci řešit.
Tímto bych chtěl každého, komu to
síly, možnosti a zdravotní stav dovolí, požádat o pomoc. Ukliďte si prosím i okolí
svých domků, zameťte chodník, ulici
a pohrabte trávníky. Určitě budete mít
dobrý pocit z toho, že jste přispěli ke
zlepšení svého okolí. Naši zaměstnanci
umístí po obci kontejnery, které můžete
ukázněně naplnit. V letošním roce zatím
zametání ulic neplánujeme. Bohužel jsme
dosud neobdrželi žádnou zprávuK oOdotaci
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na zametací vůz. Za Vaši pomoc Vám
děkuji.

Paní Zima se snad definitivně loučí, jarní
rovnodennost je za námi, den se začíná
prodlužovat, letní čas nás posouvá do
delšího dne a věřím, že se lepší i nálada
každého z nás. Po zimě však zůstává vše
v plné nahotě, jsou vidět poházené
odpadky, převládá šedivá barva, vše je
zaprášené a znečištěné. Po zimní údržbě
jsou potrhané krajnice, trávníky a všude
jsou zbytky posypu. Jarní deštík na sebe
nechává čekat dosti dlouho. Po něm vše
určitě povyroste, plochy se zazelenají
a jarní barvy nás jistě ještě více a lépe
naladí. Na svém pozemku si postupně
dáváme vše do jarního pořádku, uklízíme,
hrabeme trávu, zametáme a začínáme
jarní práce na zahrádce. Využíváme
sběrný dvůr a kompostárnu, kam
bezplatně odvážíme téměř všechno. Za
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Příští jednání Zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse.
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SLOVO HEJTMANA
JARNÍ ÚKLID VYSOČINY
Jakmile skončí zima, nastává čas na pořádný úklid. Začátek jara je tedy ideální
dobou pro změnu a očistu. Kraj Vysočina
v tuto roční dobu pravidelně vyhlašuje
dobrovolnou „úklidovou akci“ Čistá
Vysočina. V termínu od 13. do 20. dubna
se tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky a v pracovních rukavicích začnou
čistit okolí svých domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. Budou vidět všude.
Důvody, které nás – veřejnost vedou
k jarnímu úklidu, mohou být různé. Poskytují nám radost z přírody, zábavu
a některým i aktivní odpočinek. Někteří
už nemají sílu dívat se, jak se příroda
v jejich okolí mění ve skládku. V loňském
roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků
a bylo sebráno 84 tun odpadků. Plné
pytle roztříděných odpadků míří na skládku nebo k dalšímu zpracování a všichni
mají radost z toho, že udělali něco pro
přírodu i ostatní lidi.

Hlavním přínosem celé kampaně Čistá
Vysočina je však fakt, že posiluje zodpovědnost každého z nás za stav našeho
životního prostředí, což přináší velký
význam zejména u dětské populace, která si pomocí takovýchto akcí formuje
pohled na přírodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky.
Chce se mi věřit, že příští generace
ovlivňované současnou masivní environmentální výchovou budou k ochraně
životního prostředí přistupovat komplexněji, to znamená, nebudou se zbavovat
pokoutně odpadu a akce Čistá Vysočina
bude moci hrdě zaniknout.
Lidé si mohou sami určit, kde přesně
budou odpadky na území Kraje Vysočina
sbírat. Důležité ale je, aby dali organizátorům vědět, kde pytle s odpadem
nechali, pak je spolupracovníci z Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny mohou
odvézt. Více informací o aktivitě Čistá
Vysočina je k dispozici na krajském webu
na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí
a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve
kterém společně žijeme.
Jiří Běhounek,hejtman KrajeVysočina
Více informací:
Marta Vencovská, tel. 564 602 556
Petr Holý, tel. 564 602 538
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj

ČISTÁ VYSOČINA PROBĚHNE TAKÉ V NAŠEM MĚSTYSI. JIŽ POTŘETÍ SE AKTIVNĚ ZAPOJÍ ŽÁCI ZŠ
A MŠ. VYZÝVÁME OBČANY K ÚČASTI. BLIŽŠÍ INFORMACE VČAS UPŘESNÍME NA PLAKÁTECH A V ROZHLASE.
AKCE

SBĚRNÝ DVŮR
BIOODPADU

A

KOMPOSTÁRNA

Provoz byl zahájen v sobotu 24. března.
Provozní doba:
SOBOTA: 10.00 – 12.00 hodin,
STŘEDA: 9.00 – 11.00 hodin.
KOMPOSTÁRNA je určena pro tyto druhy
odpadů:
 Zeleň ze zahrad či údržby zeleně
(posekaná tráva, listí, ořezané větve,
květiny apod.)
 Piliny, kůra, korek
 Zemina (pouze na základě předběžné
domluvy s provozními zaměstnanci)
SBĚRNÝ DVŮR – odběr těchto odpadů:
 Použitá elektrozařízení – elektrospotřebiče (televizory, počítače, vysavače,
ledničky, el.sporáky, elektronářadí ap.)
 Využitelný odpad – papír, sklo, plasty,
nápojové kartony apod.
 Drobná
použitá
elektrozařízení
– radia, varné konvice, kávovary
 Nebezpečný odpad – léky, barvy, lepi-dla,
motorové oleje a nádoby jimi zne-čištěné,
kapalné a tuhé chemikálie, pesticidy,
vyjeté oleje, filtry staré olejové, staré
akumulátory
 Objemný odpad – starý nábytek,
kuchyňské linky, koberce, linolea ap.

ÚŘAD MĚSTYSE
INFORMUJE
Odečet vodoměrů proběhl v posledním
březnovém týdnu. Cena vodného a
stočného pro tento odpočet činí 18 Kč
(vodné 12, stočné 6) a odpovídající
částku mohou občané uhradit na Úřadu
městyse v průběhu měsíce dubna, od
2. 4. do 30. 4.

POPLATKY
Do konce měsíce dubna jsou splatné
následující poplatky:
za vývoz popelnice 400 Kč za osobu,
za vývoz popelnice za rekreační
objekt v částce 500 Kč/ za objekt,
poplatek ze psa v částce 200 Kč,
společná elektřina z chodeb bytových domů za rok 2011 (čp. 110, čp.
220 a čp. 345),
nájemné za pronajaté obecní
pozemky.

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU OD DUBNA 2012
Od začátku měsíce dubna dochází ke
změně svozu komunálního odpadu 1x za
14 dnů. Svoz bude probíhat v sudých
týdnech, vývozní den se nemění.

ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO
A STOČNÉHO

v ulicích: Rybízovna, Pivovarská, horní
část ul. Zelenýho, pravá část náměstí,
část ul. Havlíčkova po muzeum

V letošním roce se nám sešly dva nepříjemné aspekty, a to zvýšení DPH z 10 na
14% a zákon č. 428/2001, podle kterého
je obec povinna tvořit finanční rezervu
na opravu a výměnu vodohospodářské
infrastruktury. Částka na tyto opravy,
která má být dávána do rezervního fondu, byla vypočtena na 650 tis. Kč ročně.
Z tohoto důvodu byla zvýšena cena
vodného a stočného, a to u vodného z
12,- Kč na 16,- Kč a u stočného z 6,- Kč na
9,- Kč. Tímto zdražením dosáhneme zisku do rezervního fondu cca 450 000,-Kč,
zbylá část bude doplácena z rozpočtu
městyse. Pro letošní rok zastupitelstvo
městyse rozhodlo, že bude zasílání peněz
do rezervního fondu odloženo a peníze
vybrané na vodném a stočném budou
použity na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Havlíčkova.

25. 4. 2012 od 8 do 10 hod

ÚZEMNÍ PLÁN

NEVYBÍRÁ SE: asfaltová lepenka,
azbestocementové výrobky (eternit).
UPOZORNĚNÍ: na kompostárně je zbylá
část kompostu, který si mohou občané
odvézt. Po dohodě se zaměstnanci
městyse lze odvézt i hlínu, která je na
skládce u sběrného dvora a u vodárny.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ

DODÁVKY ELEKTŘINY
24. 4. 2012 od 10 do 15 hod
v ulicích: Kopaninská, Luční, Zahradní,
spodní část ul. Zelenýho od Doležalů
po Dr. Rychnovského

24. 4. 2012 od 10 do 12 hod

v ulicích: Horecká, Drahotín,
Družstevní, Dolní

25. 4. 2012 od 8 do 15 hod
v ulicích: K Vepřové, Horní Obec,
Dlážděná, horní část ul. Havlíčkova,
U Vodárny, Polní, levá část náměstí,
Na Výsluní, část ul. Horecká
Bližší informace na 840 850 860

V současné době Městys Havlíčkova
Borová zpracovává územní plán k.ú.
Havlíčkova Borová, Peršíkov a Železné
horky. Na úřadu městyse je možno
podávat návrhy a připomínky k jeho
podobě (zalesnění pozemků, stavební
pozemky, rybníky atd...).
Ing. Aleš Uttendorfský, místostarosta
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ZŠ i n f o r m u j e

MŠ i n f o r m u j e

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Média obklopují dnešní děti již od kolébky.
Jak ale děti médiím rozumějí a co si od nich
slibují? Televize, internet, počítačové hry,
noviny, časopisy, rádio, mobilní telefony.
Všechna tato média se stala nedílnou součástí našeho každodenního života. Někdy se
jejich účinků tak trochu bojíme, jindy
přemýšlíme víc o tom, jak je využít – můžeme komunikovat s našimi dětmi a členy
rodiny prakticky kdykoliv a kdekoliv, počítače bereme jako nedílnou součást našeho
života. Mají na nás média vůbec vliv?
A pokud ano, jaký, kdy a na koho? Takovými a ještě mnoha dalšími dotazy se momentálně zabývají osmáci v rámci mediální
výchovy s novinářem Havlíčkobrodského
deníku Jakubem Janáčkem. Už v příštím
vydání Borovských listů se možná dočkáte
– snad se osmáckým pisatelům podaří
vymyslet nějaký zajímavý článek.

Celý měsíc BŘEZEN probíhal v MŠ v duchu
VÍTÁNÍ JARA. Učili jsme se nové básně,
písně, tanečky a vyráběli jarní a velikonoční
dekorace.
Naše aktivity:
 7.3. – slavnostní Stužkování
předškoláků
 15.3. – kino Krucemburk – pásmo
krátkých pohádek „Krtek ve snu“
 21.3. – 1. lekce plaveckého výcviku
předškoláků (bazén Hlinsko)
 22.3. – beseda s Policií ČR

Martina Brychtová

VÝUKA PLAVÁNÍ
Ve středu 21. března jsme opět zahájili plavecký výcvik v Hlinsku, kterého se účastní
jak žáci třetích a čtvrtých ročníků z naší školy a Oudoleně, tak i předškoláci z Havlíčkovy Borové, Oudoleně a Žižkova Pole. Čeká
je celkem 10 lekcí. Někteří již plavou jako
ryby ve vodě a bez pomůcek, jiní se s vodou
teprve seznamují. V každém případě se
hrátky s vodou dětem líbí.

PŘEDVELIKONOČNÍ DÍLNY
V sobotu 24. března ožila naše škola přípravou na svátky jara. Všichni návštěvníci
mohli podle zájmu navštívit několik připravených dílen: výrobu smaltovaných šperků
a vinutých perel, pletení košíčků z pedigu
nebo papírových ruliček, malování na trička
a ukázku patchworku. Zájemců bylo opravdu mnoho a jejich výrobky obstály na výbornou. A ti, kteří nevyráběli, si prohlíželi
velikonoční výrobky našich žáků, některé si
i zakoupili, dále ochutnávali napečené mazance, beránky, jidáše, řezy a popovídali si
u čaje nebo kávy.
Doufáme, že Vám velikonoční dílny
zpříjemnily sobotní den a že jste se naladili
na blížící se velikonoční svátky.
Blanka Zvolánková

V týdnu od 5. – 9.3. proběhl zápis do MŠ.
Bylo zapsáno 8 dětí. Do 1. třídy odejde
6 předškoláků.

STUŽKOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Stalo se již pěknou tradicí v naší MŠ, že
úspěšné absolvování „první životní zkoušky
vědomostí“ našich předškoláků, ZÁPISU do
ZŠ, společně oslavíme.
Slavnostní STUŽKOVÁNÍ předškoláků se
letos konalo ve středu 7. března. Nechyběli
při něm rodiče a hosté předškoláků, pan
ředitel, paní učitelky z MŠ a ZŠ a také
zástupkyně „deváťáků“. Předškoláci pyšně
předvedli svůj krátký program plný básniček, písniček, tanečků a pohybových her.
Potom jim pan ředitel s dívkami z deváté
třídy každému slavnostně připnuli stužku
a předali Pamětní list ze zápisu, Rozhodnutí
o přijetí k základnímu vzdělávání a malý
dáreček. Celé STUŽKOVÁNÍ jsme zakončili
společným posezením a pohoštěním v MŠ.

BESEDA S POLICIÍ ČR
Ve čtvrtek 22. března nás navštívila příslušnice POLICIE ČR nadpraporčík Monika Pátková z preventivně informační skupiny
v Havlíčkově Brodě s pěknou a pro děti poučnou besedou o tom, co policistům vadí,
a co vašim dětem radí při kontaktu s cizími
lidmi.
Eva Šrámková

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
je předmětová soutěž z českého jazyka pro
žáky základních a středních škol. Účast v
soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší
soutěžící samostatně v časovém rozpětí
- gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut.
Olympiáda z češtiny je jednotná pro celé
území ČR a pořádá se každoročně, v letošním školním roce proběhl již 38. ročník. Je
postupovou soutěží, skládá se z několika
soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Školní kolo letos s přehledem vyhrála Zuzka Havlíčková z VIII. třídy a získala
tak možnost 20. března 2012 reprezentovat
naši školu v kole okresním. Nevedla si vůbec
špatně, nakonec obsadila výborné 6. místo
mezi 27 žáky okresu Havlíčkův Brod.
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VÍTE, CO JE
MATEMATICKÝ KLOKAN?
Počátky této soutěže sahají do roku
1980 a jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O'Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejtalentovanější matematiky (v České republice je takovou soutěží například
Matematická olympiáda), ale získávat pro matematiku „normální“ žáky.
Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný
a obávaný školní předmět. Chtěl jim
poskytnout radost ze soutěžení při
řešení netradičních úloh, kterých
stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání
vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v
širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. Možná právě z tohoto důvodu si soutěž získala v krátké době značnou oblibu u žáků
i učitelů v celé Austrálii.
Od roku 1991 se rozšířila i do
Evropy. Dnes se již této soutěže
účastní na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan
bez hranic, jejíž koordinační centrum
je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR
je Jednota českých matematiků a
fyziků.
Soutěžící
jsou podle věku
rozděleni do 6 kategorií:
 Cvrček (2. - 3. ročník ZŠ),
 Klokánek (4. - 5. ročník ZŠ),
 Benjamín (6. - 7. ročník ZŠ),
 Kadet (8. - 9. ročník ZŠ),
 Junior (1. - 2. ročník SŠ) a
 Student (3. - 4. ročník SŠ).
Naše škola se v pátek 16. března
do této soutěže také zapojila.
Nejlepší řešitelé:
Kategorie Cvrček:
Jitka Novosadová (3.r.),
Kamila Havlíčková (3.r.),
Denisa Bruknerová (2.r.)
Kategorie Klokánek:
- Denisa Karásková (5.r.),
- Hana Stránská (5.r),
- Tomáš Blažek (4.r.)
Kategorie Benjamín:
- Michal Fišer (7.r),
- Jana Kohoutová (6.r.),
- František Venc (7.r.)
Kategorie Kadet:
- David Křesťan (8.r.),
- Eliška Havlíčková (8.r.),
- Zuzana Havlíčková (8.r.)
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TJ SOKOL

LETNÍ KINO OPĚT BUDE. A COUNTRY MOŽNÁ TAKÉ…

informuje

FOTBALISTÉ A TÝMU ZAČALI
JARO VÝHROU
Po zimním spánku se ke slovu o víkendu na
Vysočině přihlásila i mistrovská fotbalová
utkání krajských soutěží. H. Borová na domácí půdě přivítala Lípu, které chtěla vrátit
podzimní porážku 2:4. A povedlo se.
Domácím vyšla parádně první půlhodina
utkání, během které se ujali po trefách Petra Veselého a Rakušana dvoubrankového
vedení. Navíc ještě do poločasu trefil Stejskal břevno. Ve druhém dějství si hosté vypracovali několik dobrých šancí, ale snížit se
jim nepodařilo. A když za domácí orazítkoval Fikar opět jen břevno, skončilo
utkání výhrou domácí Havlíčkovy Borové 2:0.
HAVLÍČKOVA BOROVÁ - LÍPA 2:0 (2:0).
BRANKY: PETR VESELÝ, RAKUŠAN
Jakub Janáček

NETRADIČNÍ PŘÍDAVEK
STÁL ZA TO
Po vystoupení v Havlíčkově Brodě se celorepublikový sbor Bohemiachor, který
vede Michal Hájek, společně s houslistou
Romanem Mžikem nedávno představil
i v Havlíčkově Borové.
Pro zhruba padesátičlenný soubor
bylo toto vystoupení jakousi generálkou
před mezinárodní soutěží v Bratislavě.
Kromě klasického, zhruba hodinového
vystoupení na pódiu sokolovny, pak
zpěváci diváky příjemně překvapili
netradičním "odchodným" v podobě
přídavku na chodbě. A stálo to skutečně
za to.
Jakub Janáček

Vloni zaznamenal první ročník Borovského letního kina divácký úspěch, a proto se
celá akce letos zopakuje. Promítat se bude opět od 29.8 do 1.9 na asfaltovém hřišti
a technicky celou akci znovu zajistí Jiří Čáslavský. Ke zhlédnutí bude určitě jeden
film pro děti, jeden snímek "vážnějšího" charakteru a minimálně jedna komedie.
Nově také uvažujeme o tom, že by jeden večer z celé akce mohl být věnován
zajímavým dokumentárním snímkům různého charakteru. Ale o tom, co přesně se
bude promítat, vás budeme ještě informovat.
Navíc by letní kino nemuselo být jedinou letní akcí pořádanou na asfaltovém
hřišti. Pokud vše dobře dopadne, 21. července zde místní fotbalisté uspořádají
posezení s country hudbou, dobrým pitím a jídlem.
Jakub Janáček

PŘIJĎTE NA GULÁŠ A MŮŽETE I VYHRÁT!
V sobotu 31. března bude probíhat (s)lovení rybníka v Kopaninách. Rybník bude vypuštěn a za pomoci dobrovolníků a členů OS Trojháček dojde k vyčištění
a sumarizaci rybníka. Pohoštění je zajištěno a každý dobrovolník je vítán. Součástí
této akce je i tipovačka, jaká největší kaprovitá a dravá ryba se v rybníku nalézá.
Nejlepší tip bude ohodnocen, jak jinak, než výhrou v podobě ryby.
Všem dobrovolníkům a členům patří veliké díky!
OS Trojháček

REKONSTRUKCE SILNICE
V pondělí 2. dubna 2012 začnou práce na rekonstrukci silnice z náměstí směrem
na Přibyslav až na konec městyse. Vyzývám všechny, kterých se rekonstrukce
týká, ke spolupráci. Akce bude probíhat poměrně dlouhou dobu a bude náročná
na trpělivost. Občany, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti, vyzývám ke spolupráci
tak, abychom všechny potřebné věci průběžně řešili a nedocházelo
k nesrovnalostem. Především se jedná o rekonstrukci vodovodních přípojek,
dešťové a splaškové kanalizace. Připomínám, že je nutno počítat s omezením
pohybu vozidel a zajistit si parkování. Bude třeba zajistit si uložení popelnic na
místa, kam dojede sběrný vůz. Na úřední desce je uvedena informace o objízdné
trase. Věřím, že se na akci budeme všichni, koho se bezprostředně týká, podílet
tak, abychom ji dovedli do včasného a zdárného konce.
Mgr. Otto Hájek, starosta

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
V zimním období jsme uspořádali pro veřejnost čtyři setkání, na kterých bylo
možno doplnit si svoje vědomosti, získat informace o dění doma i ve světě.
V prosinci to byla beseda s paní Marií Holečkovou, v únoru nás seznámil se zážitky
z cesty po Peru pan Martin Kamarád a koncem března to byly dvě akce. Nejdříve
vyprávěl a snímky o Mexiku promítal Jaroslav Panáček a o historii pohlednic
informoval pan Prchal. Děkujeme všem, kdo se zúčastnil. Další porci nadělíme
opět v zimním období roku 2012-2013.

MĚS Í C DUB E N - KA LEN DÁ Ř
Bohemiachor v Havlíčkově Borové

1. 4.

neděle

otevření muzea Karla Havlíčka Borovského

5. – 9. 4.

čtvrtek - pondělí

velikonoční prázdniny žáků ZŠ

7. 4.

sobota

Velikonoční zábava ROCK BAND Vojnův Městec

9. 4.

pondělí

Velikonoční pomlázka

13. – 20. 4.

pátek - pátek

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

24. 4.

úterý

prodej bižuterie a výrobků z překližky v zasedací
místnosti Úřadu městyse

24. 4.

úterý

přerušení dodávky elektřiny
– podrobnosti na úřední desce

25. 4.

středa

přerušení dodávky elektřiny
– podrobnosti na úřední desce
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STŘÍPKY Z HISTORIE HAVLÍČKOVY BOROVÉ:
KTERAK TKADLEC JAN ŠMÍD Z BOROVÉ ZNESVĚTIL NEDĚLNÍ SVÁTEK SVOU PRACÍ

Při procházení zažloutlých a zaprášených listin archivů se před našima očima znovu
objevují a ožívají lidé, jejichž kosti se dávno rozpadly v prach, kteří ale existují dál
v nás, svých potomcích. Žili v různých dobách, dobrých i zlých, pracovali, vychovávali
děti, dělali chyby a snažili se je napravovat stejně, jako činíme i my v současnosti.
Toto všechno vytváří mezi námi a našimi předky zvláštní pouto.
Vydejme se spolu do 50. let 19. století, kdy po celkovém uvolnění z roku 1848
zavládl v Rakouské monarchii absolutismus a cenzura. Je to doba, kdy se z Brixenu
vrací Karel Havlíček Borovský a umírá, kdy vzniká četnictvo, které je v této době
využito k šikanování obyvatelstva, kdy bují udavačství, kdy katolická církev získává
dohled nad školstvím, rodinným a manželským právem, kdy pracovat ve svátek
rovnalo se přestupku v dnešním slova smyslu...
Protokol
zahájený u c.k. Okresního úřadu v Přibyslavi 12. ledna 1857
/pramen: SOkA Havlíčkův Brod, fond Okresní hejtmanství Přibyslav, kart. č. 9, sign. 19-7/

Předmět: Výslech tkalce Jana Šmída z Borové kvůli znesvěcení nedělního dne skrze
konání jeho živnosti na četnické udání z 22. prosince 1856
obecně: Jan Šmíd, v Dolní Krupí zrozen, 34 roky stár, katolík, ženatý, otec od tří
nezaopatřených dítek, bydlím v nájmu u Skřivanů v Boroví č. 34 skrze pět roků
v nájmu, živím se co tkadlec, pracujíc pro zdejšího faktora Václava Holcmana, sem
pouze na domovský list v Boroví, dosaváde zachovalý.
Otázka: Dle sem předložené zprávy c.k. četnictva z 22. prosince 1856 byl jste
v neděli dne 21. prosince minulého roku v 9 hodin ráno při vykonávání řemesla
tkalcovského dostižen. Poněvadž ste tím den sváteční proti zákonu zneuctil, tady se
vybízíte skrze tento přestupek k ospravedlnění?
Odpověď: Já mám u starého Skřivana v čp. 34 v Borové pronajatou pouze jednu
světnici, která mě spolu za dílnu neb verkštat slouží, v které dva tkalcovské stavy,
totiž jeden pro mě a jeden pro mého učedlníka, státi má. Bydlíc s mojí rodinou
pohromadě v tomto verkštatu, dostihl mě v neděli c.k. četník, vkročiv s obecním
radním Řičanem do této mé světnice, státi při mém řečeném tkalcovském stavu,
když sem právě prohlížel mojí práci tkalcovskou, kterou jsem před tím až do půlnoci
zhotovil. Z toho ohledu, že v mé světnici a spoludílně ticho býti nemůže, když tam
s dětmi bydlím, jakož z toho ohledu, že sem právě při tkalcovském stavu stál, mohl
c.k. četník snad myslet, že bych právě býval tkalčil, to však žádná pravda nejni, i co
mě můj domácí pán dosvědčiti může, neb sem katolík a nezlehčoval jsem nikdy dnu
svátečního. Jak sem doslechl, byl jsem udaný od mladého Skřivana, totiž syna mého
domácího pána, který tomu nerad jest, že mě jeho otec onu světnici pronajal,
a který, poněvadž u této mé dílny skleněných dveří se nachází a on všechno mé
zaměstnání tam pozorovati může, mě v tom oumyslu, že se řemeslem zabývám,
podle c.k. četníků sám měl udat, by mě do nějakého odpovídání přivedl, a z této
světnice, kterou nejprv sám užíval, vypudil. Tím způsobem tady odpírám obvinění,
neb sem nikdy v neděli neb ve svátek dosavade netkalčil. Jan Šmíd.
O tom, jak celá věc dopadla, zda tkadlec Jan Šmíd dostal pokutu či nikoli, se už
bohužel z archívu nedozvíme. Další listiny se nezachovaly...
Petr Škarvada, rodák z Vepřové

MUZEUM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
již brzy přivítá první letošní návštěvníky
V neděli 1. dubna 2012 bude zahájen provoz v Rodném domku Karla Havlíčka
Borovského. Průvodkyní v muzeu bude paní Marcela Sobotková, která bude
pracovat i jako knihovnice místní lidové knihovny.

Otevírací doba muzea:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

zavřeno
9 – 17
9 – 16
9 – 16
9 – 16
9 – 17
10 – 15

Otevírací doba knihovny:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

zavřeno
14 – 17
zavřeno
zavřeno
zavřeno
14 – 17
zavřeno

INZERCE
MĚSTYS

HAVLÍČKOVA

BOROVÁ

nabízí možnost zaměstnání na VPP
(veřejně prospěšné práce) 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.

MARCO – VLADIMÍR KŘESŤAN
PNEUSERVIS
zahajuje jarní přezouvání pneu. Požadavky na nákup
pneu, přezutí, vyvážení sjednejte přímo
v servisu, případně volejte na mobil
603 157 505. Přejeme šťastné kilometry
v roce 2012!

PRODEJ BIŽUTERIE A VÝROBKŮ Z
PŘEKLIŽKY
Přijďte si vybrat z široké nabídky
bižuterie! Nabízím naušnice, náhrdelníky, náramky, přívěsky na mobil.
Vše za příznivé ceny. Zakoupit si můžete
také výrobky z překližky – puzzle,
magnetky, přívěsky na klíče. Prodej se
uskuteční v úterý 24. 4. v 15 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse
v 1. patře.

Pétanque club 1293 Vojnův Městec
Vás srdečně zve na velikonoční
zábavu s kapelou ROCK BAND v
sobotu 7. 4. do sokolovny Vojnův
Městec. Pro pamětníky tanečních
zábav 80. let kapela VITAMÍN. Svoz
zajištěn. Další informace na telefonu
775 076 199 nebo 607 805 601.

Z VAŠICH DOPISŮ
Vážení spoluobčané!
Hlavně mladíci, kteří rádi používají
soukromou rampu na opravu aut za
soukromými garážemi na Dolní obci
v ulici Kopaninská.
My, majitelé garáží, Vás žádáme,
abyste po použití rampy udělali v šachtě
a jejím okolí pořádek. Do odtokového
kanálu lejete olej a odhazujete použité,
znečištěné hadry. Ty potom brání přirozenému odtoku vody, k čemuž by měl
tento kanál především sloužit. Kdo to po
Vás má uklízet? Bude-li se toto i nadále
opakovat, musme přístup na rampu
zamknout, a ten, kdo ji bude chtít použít, bude si muset o klíč požádat.
Samozřejmě bude i zkontrolován pořádek po ukončení práce.
Majitelé garáží v Kopaninské ulici
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KŘÍŽOVKA O CENU
Správná tajenka z minulé křížovky zněla: „Pivovarská“. Z došlých
odpovědí vylosoval starosta 3 šťastné výherce, kterými jsou:
1. Půžová Tereza, 2. Sedláková Lucie, 3. Janeček Jan.
Svoji výhru si mohou vyzvednout na Úřadu městyse. Blahopřejeme!

Správnou tajenku můžete doručit do 20.4.
na Úřad městyse, a to
buď e-mailem, telefonicky nebo využijte
schránku.
Nezapomeňte uvést
Vaše jméno a adresu.

VODOROVNĚ: A: Kosmetická kabelka; skaut,
B: býv. SPZ Šumperka; solmizační slabika; zákoníky,
C: osobní zájmeno, nabrat sílu, D: 1. část tajenky,
Tugendhat, E: webová doména 1. řádu Israele,
zkratka tiskové agentury Francie, Izákův syn,
F: dětský pozdrav; zastrčit, G: upozornění,
H: vodní rostlina; předložka; chemická značka radia,
I: federace; cokoliv, J: dějiny, MPZ Filipín
SVISLE: 1: karta; zkratka pro významné osoby;
zařízení pro orání půdy, 2. podnikatel nekalými
praktikami; osobní zájmeno, 3: předložka; slitiny
mědi a zinku; jehličnatý keř, 4: česká řeka; anglicky
„básník“, 5: zkratka Evropské komise; etiopská hora;
hlavní město Norska, 6: růžové víno; anglicky
„skokan“, 7: oblékání; zastarale „říci“,
8: 2. díl tajenky, 9: vyhnanství; česneková polévka,
10: kšefty; zkratka tiskové agentury Bulharska;
pravděpodobně.

Hodně štěstí!

Nápověda: Ari, Elis, BTA

Zpracovali Otto Hájek a Josef Staněk st.

BOROVSKÉ LISTY – uzávěrka k 20. dni v měsíci
Sdělit nám svoje náměty můžete i telefonicky, e-mailem, popřípadě je možné využít také schránku přímo na Úřadu městyse.
Telefonní čísla: 569 642 101; 569 642 020.
E-mailové adresy: urad@havlickovaborova.cz, ottohajek@seznam.cz, hospodarka@havlickovaborova.cz
Podílejte se na tvorbě vydání společně s námi!

