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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, s nastupujícím létem se blíží
čas dovolených, odpočinku, plánovaných návštěv, výjezdů, výšlapů a nevím, jak jinak si dovolenou pojmenováváte a užíváte. Na mnohých místech nejenom našeho okresu a kraje
se setkáváte s různými objízdnými trasami
a rozčilujete se nad tím nepořádkem. Skutečně vězte: “Je to třeba opravit“. Nejinak tomu bude celé léto a částečně i na podzim
v našem městysu. Nebude utichat rachot motorů nákladních automobilů, bagrů, nakladačů, po stavbě se budou pohybovat řemeslníci,
budou slyšet ozvěny kladiv a paliček dlaždičů,
natahané dráty, trubky a přechodky budou
překážet při překonávání vzdáleností, při cestě domů a do zaměstnání. Bude-li sucho, bude se prášit, zaprší-li, budeme chodit v blátě.
Mezitím k nám dorazí naši známí a příbuzní
a my jim budeme vysvětlovat, že si to u nás
chceme opravit a budeme to tu mít hezké,
a tak to rádi vydržíme. Nebo jim to vymalujeme v těch černých a smutných barvách, otrávíme je i sebe, ale i tak to budeme muset vydržet, jen se více rozčílíme, unavíme sebe a
naše známé.
Rekonstrukce silnice úspěšně pokračuje
a někde jsou již vidět začínající kontury stavby. Nové osvětlení se rýsuje od Tonarových
ko-
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kolem školy až na konec městyse směrem
na Přibyslav. Pokládají se dlážděné vjezdy
a chodník. Hotová a napojená je splašková kanalizace. Dokončen je hlavník dešťové kanalizace, do kterého se bude postupně napojovat odpadní voda ze střech a ze
silnice. Naši zaměstnanci Karel Krčál a Petr Kučera provádějí výměny, případně
přeložky všech vodovodních přípojek
a hydrantů tak, aby byl uzávěr v chodníku. Z prostředků Kraje Vysočina bylo přeloženo drátové elektrické vedení do kabelového od Lukšovky na roh Dlážděné ulice. Zaměstnanci ČEZ zde umístili nevzhledné betonové sloupy a rozvodné
skříně. Ostatní drátové vedení zůstane na
domech a na konzolách. Na vlastní náklady však provádíme pokládku chrániček
a prostupů pro případ, že by bylo v budoucnu rozhodnuto provést vedení kabelové – nebylo by pak třeba vše nově
překopat.
Chtěl bych požádat občany o trpělivost, shovívavost, porozumění a ochotu
pomoci. Léto a s ním spojený odpočinek
a dovolenou si nenechte pokazit, buďte
stateční, rozvážní a rozumní … a vězte, že
to dobře dopadne. Všem přeji příjemnou
dovolenou a načerpání nových sil a elánu
do časů budoucích.
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PUTOVNÍ POHÁR
JE NA ROK NÁŠ
O uplynulém víkendu se v Borové u
Poličky konalo další z řady setkání obcí, které se ve svém názvu honosí
slůvkem Borová. S nimi jsou již naprosto neodmyslitelně spojeny i soutěže, které se letos v příjemném místním sportovním areálu nesly v duchu
oslav výročí sta let existence zdejší
základní školy. Téma borovských her
bylo tedy jasné.
Soutěžící z pěti týmů si mohly postupně v odlehčené formě znovu prožít
třeba nástup do školy, vlastivědu, matematiku, přestávku, oběd, nebo třeba
brannou výchovu. A na některých byla
radost z krátkého návratu do školních
lavic opravdu znát…

Otto Hájek, starosta
...pokračování na str. 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE
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USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE SCHVALUJE:

4/6/2012

- prodej části pozemků p.č. 252/1 + 254/1 + 278/3 v katastrálním
2
území Peršíkov o výměře cca 1500 m panu Ladislavu P. dle jeho
2
žádosti za cenu 50Kč/m . Po zaměření pozemku s odsouhlasením
Městyse Havlíčkova Borová bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí
s věcným břemenem na vodovod a obecní studny.

5/6/2012

- čerpání dotace na lesnickou techniku a jmenování komise za účelem
výběru komponentů lesnické techniky, které Městys Havlíčkova
Borová pořídí v rámci dotace ze SZIF v tomto složení: Ing. Uttendorfský
Aleš, Hájek Ladislav, Tonar Radoslav, Kučera Petr, Sedlák Jaroslav.

6/6/2012

- žádost o nákup dlažebních kostek a krajníků, které zbudou z akce
2
III/3507 – 3. etapa, od Kraje Vysočina v ceně: 300 Kč/m za kostky,
200 Kč/m za krajníky.

7/6/2012

- rozpočtové opatření č . 2.

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 12. ČERVENCE 2012
OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

Zdeněk Frűhbauer při jedné z disciplín.

Letos sestavila naše Borová soutěžní
družstvo ve složení: PETRA MACOUNOVÁ, MICHAELA DOSTÁLOVÁ, JANA HAVLÍČKOVÁ, ZDENĚK FRŰHBAUER, MICHAL PAVLAS
a JAKUB JANÁČEK. Bez zbytečných skrupulí je třeba hned dodat, že si tým,
který přijeli z naší Borové podpořit
fanoušci na kole i po automobilové
ose, vedl nadmíru dobře. S těsným
náskokem před ostatními celky totiž
celou soutěž se ziskem 34 bodů
vyhrál a do našeho držení se tak
minimálně na rok dostal putovní
pohár.
Jak se říká, o výsledky jde sice až
v první řadě, ale přesto se celé klání
neslo opět ve velmi přátelském duchu
a pořadatelé zaslouží pochvalu za připravené soutěže i celkovou organizaci
pohodového víkendu.
...pokračování na str. 2

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

SLOVO HEJTMANA
Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob. Právě důstojnost
a to, abychom ty dva póly lidské populace
– seniory a děti neponižovali svou fyzickou a materiální nadvládou, považuji za
snad nejdůležitější.
Dříve systém vejminků nahrával soužití, které mělo různou úroveň, ale každopádně byly jednotlivé generace stále
v kontaktu. Dnes žijí i tři až čtyři generace
často mimo svůj dosah, v mnoha případech se vidí jednou za čas. Pak přirozeně
neznají své starosti a neznat znamená
nechápat a netolerovat. Kdysi u základního domu bývala menší chaloupka pro
dožívání starší generace. Tam se v pokročilejším věku přemístili dědeček s babičkou a místo v domě uvolnili „mladým“.
Mělo to nemálo výhod pro obě strany. Ti
staří měli po ruce potřebnou péči a pomoc, naopak mladí mohli počítat s pohlídáním domu i dětí. Pro děti ostatně bylo
soužití se dvěma generacemi určitě obohacujícím vkladem do života. Zkušenost
a nadhled nejen rodičů, ale i dědečků
a babiček obohacoval jejich osobnost.
Výhodné to bylo i prakticky. Senioři
netrpěli nudou, i když neměli televize.
Starali se o děti, o domácí zvířectvo,
nasekali trávu, obhospodařovali políčko.
Byli užiteční a neměli nedostatek pohybu,
kterým trpí dnes mnoho starších lidí. Při
marodění nebyli sami a bez pomoci.

V dnešní přece jen jiné situaci filosofii
Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity nejlépe vystihuje myšlenka, že po šedesátce život
zdaleka nekončí. Evropská společnost si
začíná zvláště přínos seniorů uvědomovat a hodnoty aktivního stárnutí jsou
tak stále více a více prosazovány.

I tradiční Den otevřených dveří v sídle
Kraje Vysočina byl letos v červnu věnován dětem, rodičům i prarodičům, prostě aktivnímu stárnutí s podporou celé
rodiny. Program pro zhruba osm stovek
návštěvníků zajišťovaly v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě všechny tři generace.
Děti zpívaly, střední generace hrála
a tančila. Největší podíl aktivit však zajistili senioři z krajských zařízení – podávala
se připravená tradiční i netradiční jídla,
tančilo se na klasickou i supermoderní
hudbu a rozmanitá byla nabídka bytových doplňků. Svým vystoupením mě pobavily „Hodické kočky“ – postarší dámy
se smyslem pro humor. Na konec srpna
chystá náš odbor sociálních věcí setkání
seniorů a dětí pod názvem „Příroda mostem mezi generacemi“, kde dojde k navázání kontaktů, vzájemnému poznávání
a tvorbě při pobytu ve vzdělávacím
středisku Chaloupky.
K pojetí aktivního stárnutí patří i celoživotní vzdělávání. Po Jihlavě a Velkém
Meziříčí se další cykly Univerzity třetího
věku budou realizovat i v Pelhřimově.
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Vysoká škola polytechnická Jihlava společně s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a za vydatné
pomoci Domova pro seniory Pelhřimov
připravili pro občany nad 50 let nový
vzdělávací cyklus s názvem „ZDRAVÝ
ŽIVOTNÍ STYL I“. Jeho součástí budou
přednášky na téma: POETICKÉ MYŠLENÍ,
POHYB A CVIČENÍ V SENIORSKÉM VĚKU,
STRAVOVACÍ NÁVYKY SENIORŮ, PSYCHOSOMATICKÁ TERAPIE, PAMĚŤ A ŽIVOTOSPRÁVA, DUŠEVNÍ HYGIENA, MEZILIDSKÉ VZTAHY a řada
dalších zajímavých témat. Myslím, že to
vše může být pro seniory, kteří nechtějí
jen pasívně stárnout u televize, dost
zajímavé.
Věk starší populace se díky zlepšující
se zdravotní péči (přes všechny nedostatky) stále prodlužuje a bude přinášet
mnoho nahromaděných problémů. Nemůžeme v tom nechat seniory samy, je
třeba si připomínat, že solidarita se seniory je výrazem vyspělosti společnosti.
Ale žádná úřední správa, žádné instituce
tyto úkoly samy nevyřeší. Bude záležet
na přístupu všech – těch v produktivním
věku i samotných seniorů. Na našich
schopnostech vzájemně si naslouchat,
umět se vžít do situace těch druhých. A
pomáhat si s využitím nejen různých
organizací, paragrafů nebo nařízení, ale
především obyčejného lidského rozumu
a soucítění. Neméně důležité je vnímání
dětí jako subjektů s právem na svůj názor, na své důstojné místo v tom
složitém světě dospělých.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET!

PUTOVNÍ POHÁR ...pokračování ze str. 1
Příští rok se Borovské hry budou konat
takřka u hranic s Polskem – v Borové
u Náchoda.
Jakub Janáček

Vítězná sestava: Petra Macounová, Michaela Dostálová, Jana Havlíčková, Zdeněk Frűhbauer, Michal
Pavlas, Jakub Janáček. Na fotu spolu se starostou
O. Hájkem a místostarostou A. Uttendorfským.

Nastal čas cestování a výletů. Pokud
rádi cestujete, máte zájem něco vidět
a zažít, tak právě pro Vás je tu náš
malý autobus. Naším cílem je pořádat
výlety pro všechny, kteří chtějí opustit
stereotyp každodenního života a nemají příležitost tak učinit.
Podíváte se s námi nejen na zámky
a hrady, ale také do národních parků
a chráněných oblastí, do botanických
zahrad, skanzenů, muzeí či pevností.
A když pomine hezké počasí, vypravíme se na kulturní akce.
Každý výlet bude s průvodcem,
organizován s ohledem na Vaše potřeby. Těšíme se na společné zážitky.
Informace o výletech budou zveřejněny na vývěsce Úřadu městyse a k dispozici na tel. 776 297 888
S námi se neztratíte!
Ivan Vítek a Ilona Danišková
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Příprava na „oběd” – podávaly se jahody se šlehačkou na originálním talíři...

Přijímáme také objednávky na individuální dopravu, odvozy na letiště,
svatby, pronájem vozidla. Ceny smluvní.
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SLOVO STAROSTY
…pokračování ze str. 1
V minulém čísle Borovských listů jsem vás
zval na Borovskou pouť, Borovské hry
a do Brixenu. První dvě akce proběhly
velmi zdařile. Na borovské náměstí se podařilo umístit neuvěřitelné množství zábavných pouťových atrakcí, a tak si návštěvníci přišli na své. Nepotvrdily se obavy že bude málo místa a už žádné pro
stánkaře. Každý z nich si místo ale našel
a ulice Zelenýho zůstala v rezervě. Pěkné
počasí návštěvníky jistě potěšilo. Vydařilo
se i utkání fotbalových hvězd hasičského
sboru a místních fotbalistů. Děkuji investorovi stavby za úklid náměstí tak, aby
bylo co nejprostornější a bezpečné. Jsem
rád, že se nikomu nic nestalo. Poděkování
patří i hasičům, kteří umyli ulice od
prachu a špíny.
Rovněž tak Borovské hry, které se o minulém víkendu konaly v Borové u Poličky,
se vydařily. Pro občany jsme měli připravený autobus, ale bohužel nikdo zájem neměl. Je to škoda, neboť v Borové
u Poličky bylo co obdivovat a sobotu si
bylo možno krásně užít. Soutěžní družstvo a několik fandů na místo dopravil
pan Ivan Vítek. Do místa konání dorazila
více jak desítka cyklistů. Po loňském stříbru jsme letos dosáhli na kov nejcennější.
Nebylo to zlato, ale veliká jednička. Soutěžní družstvo bylo hodnoceno jako ve
škole, neboť v Borové u Poličky bylo sté
výročí od založení školy a konalo se zde
setkání rodáků. Poděkování patří soutěžícím a hrstce věrných fanoušků.

SRPNOVÝ ZÁJEZD DO BRIXENU
Třetí pozvání bylo do Brixenu. Zde je o zájezd zájem veliký a autobus pro 45 lidí je
již téměř obsazen.
Odjezd je plánován na pátek 24. srpna
mezi 4. -5. hodinou ranní. Cestou bude
zastávka u některého jezera. Po příjezdu
se ubytujeme přímo v Brixenu a poté
začínají místní slavnosti. V sobotu plánujeme výlet do okolí a pobyt na slavnostech. Stejně by tomu mělo být i v neděli, neboť bychom zpět odjížděli asi až
po 16. - 17. hodině s návratem do
Havlíčkovy Borové po půlnoci.
Městys uhradí autobus, což je náklad
cca 50 tisíc korun. Účastníci si na místě
uhradí 2 x nocleh se snídaní (dohromady
cca 70 euro na osobu). Dále si hradí
veškerou stravu a občerstvení na místě
pobytu, případně na výletě. Na detailech
zájezdu stále intenzivně pracujeme.
Otto Hájek, starosta
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KULINÁŘSKÉ SPECIALITY A DOBRÉ VÍNO
TO JE BRIXEN OLD TOWN FESTIVAL 2012
Třídenní festival pořádá Brixen každý druhý rok už od roku
1978. Vždy přiláká tisíce návštěvníků. Letos se festival
uskuteční ve dnech 23. – 26. 8. V pátek v 17 hodin ho zahájí
slavnostní průvod s vozy taženými koňmi, jezdci na koních,
skupiny v kroji, vše za doprovodu hudby. Více než padesát
různých spolků či sdružení bude rozmazlovat návštěvníky
jihotyrolskými specialitami a vínem, a samozřejmě bude
festival doprovázet bohatý doprovodný program včetně
hudební produkce nebo divadelních akcí. Více informací
v případě zájmu najdete na www.altstadtfest.it.

BRIXEN – NEJSTARŠÍ MĚSTO V TYROLSKU
Po staletí byl Brixen duchovním a kulturním centrem a také sídlem biskupů.
Pradávnou tradici města a zároveň jeho příjemnou maloměstskou atmosféru si
nejlépe vychutnáte při procházce Starým městem. Čekají tu na vás malebná
podloubí, starobylé kostely, dóm, křížová chodba a hrad Hofburg. Okolí Brixenu
udávají tón vinice a kaštany. Keschtnweg neboli kaštanová stezka začíná u
působivého jezera Vahrner See/Lago di Varna a pokračuje celých 60 kilometrů dále
prastarými kaštanovými háji až k hlavnímu městu Jižního Tyrolska Bozen/Bolzano.
Milovníci umění jistě ocení nedaleký klášter Neustift/Novacella. V klášterních
sklepích se vyrábí nejsevernější víno celé Itálie, které se může pyšnit i řadou
ocenění. Velice zajímavá je i pevnost Franzensfeste /Fortezza, která pochází z dob
rakousko-uherské monarchie a mimo jiné sloužila i jako úkryt nacistického zlata.
Dnes se zde pravidelně konají nejrůznější výstavy.
Brixen je nejstarší město v Tyrolsku, zmiňované jako „Prihsna” bylo založeno
v roce 901 našeho letopočtu udělením darovací listiny vydané králem Ludvíkem IV.
Město se rozvíjelo v geograficky výhodné poloze v širokém údolí u soutoku řek
Rienz/Rienza a Eisack/Isarco.
Rozvoj města jako církevního a duchovního centra se zastavil v roce 1803, kdy
bylo knížectví připojeno k Rakousku. Za bavorské nadvlády byla krutovláda vedena
proti církvi; navrácení rakouské vládě (1814) zlepšilo podmínky diecéze. Rozvoj
turistického ruchu přišel s otevřením železnice Innsbruck – Verona v roce 1867
a ohlásil tak novou éru prosperity. Dnešní Brixen se stal centrem vzdělanosti díky
fakultě Svobodné univerzity v Bozen/Bolzanu, teologické škole, oborům Univerzity
Padova a díky dalším školám, které byly ve městě zřízeny. Třetí největší město
Jižního Tyrolska sdílí diecézi s hlavním městem provincie Bolzano (diecéze Bozen –
Brixen). Pro Čechy je Brixen neodmyslitelně spojen s pobytem Karla Havlíčka
Borovského, který zde strávil několik nedobrovolných let (1851 – 1855). První týdny
svého vyhnanství strávil v hotelu Elephant. Poté pobýval v domě zvaném Kellerhäusl, který je v současnosti soukromým majetkem. Přesto jsou zde umístěny dvě
pamětní desky, velká v italštině a češtině a malá v němčině.
BRIXEN V KOSTCE:
Počet obyvatel: 20 528 (rok 2010)
Rozloha: 84,87 km
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Nadmořská výška: 538 – 2 576 m n. m.
Region/Provincie: Trentino – Alto Adige
Jižní Tyrolsko,
oblast Bolzano
Jazyky: němčina (73%), italština (26%),
ladinština (1%)
Oficiální web: www.brixen.it
www.brixen.org
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Z Š a MŠ informuje
STRUČNĚ ZE ŠKOLY
29. 5. fotografování žáků
30. – 1. 6. testování žáků 5. a 9.
ročníku z matematiky, českého a anglického jazyka
4. 6. - Malá přírodovědná soutěž žáků
3. – 4. tříd v České Bělé
7. 6. - školní výlet 1.,3.,5. ročníku do
ZOO Jihlava
8. 6. - školní výlet 2., 4. ročníku
do Žlebů
12. 6. - Den s Policií – Jihlava
- 1.- 4. ročník, 7. a 9. ročník.
18. – 19. 6. - školní výlet 7. ročníku
- Počátky u Pelhřimova
19. – 20. 6. - školní výlet 6. ročníku Počátky u Pelhřimova
26. 6. – školní výlet 9. ročníku - Praha
28. 6. - sportovní den
29. 6. - slavnostní ukončení školního
roku

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
Na letošní přírodovědnou soutěž se 4. června 2012 vydala naše dvě družstva ze
třetího a čtvrtého ročníku do ZŠ v České
Bělé. Své znalosti mohli naši žáci změřit se
soupeři z Oudoleně a z České Bělé. Bylo
nelehké určovat skutečné rostliny, které se
mnohdy liší od obrázků. Zato obrázky zvířat
většině soutěžících nedělaly žádné problémy. Po vyčerpávajícím výkonu byli žáci odměněni malým občerstvením.
Výsledky: 3. ročník – jednotlivci: Riegerová
T. - 2. místo, Čejka V. - 3. místo; 4. ročník
- jednotlivci: 7. - 9. Místo - Lipavská I., Dejmal O., Zvolánek P. Družstva: Havlíčkova
Borová 3. ročník - 1. místo a 4. ročník
- 3. místo.
Dana Neubauerová

ZAČALA DOBA VÝLETŮ…
Doba školních výletů se přiblížila neskutečným tempem a jako první vyrazili do nedaleké Jihlavy prvňáci, třeťáci a páťáci. A program byl opravdu pestrý. Nejprve jsme
navštívili jihlavské podzemí, kde jsme dokonce uviděli místní strašidlo. Pak následoval přesun do lanového centra PRALEZU, kde se v metrové výšce a na různých
lanových průlezkách prostřídali úplně
všichni žáci. Ale ze všeho nejvíce se všichni
těšili do ZOO na zvířátka a do výběhu ke
kamerunským kozám. Sluníčko nás provázelo celý výlet, a proto není divu , že byli
všichni spokojení a vyřádění.
I. Neubauerová

… JAK JEDEN Z NICH
ZHODNOTILI SAMI ŽÁCI ?
II. A IV. TŘÍDA VE Ž LEBECH
Nastoupili jsme do autobusu a už se
jelo. Když jsme ve Žlebech vystoupili, šli
jsme si prohlédnout celou oboru. Viděli
jsme bílé jeleny, divoká prasata, daňky,
divoké krocany, labutě, lišče, ježka,
srnku a hodně dravců. Pak jsme se dívali
na ukázku letu a lovu supů a orlů.
Zastříleli jsme si z luků a hráli jsme si na
dětském hřišti. Nakonec jsme šli na
prohlídku zámku.
Nejvíc se mi tam líbilo brnění a meče.
Natáčely se tam pohádky Královský slib
a Nejkrásnější hádanka. Bylo to tam
moc hezké.
J. Hájková a K. Luňáčková 2.r.

DEN S POLICIÍ ČR
Akce Den s policií České republiky se konala pod záštitou primátora statutárního města Jihlavy v úterý od 9 hodin
na letišti Henčov. Pro návštěvníky byl
připraven bohatý program složený ze
zajímavých ukázek složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a jimi používané techniky.
Děti zhlédly zásah pořádkové jednotky policie, zásahové jednotky, letecké
služby, jízdní policie. Viděly práci policejních kynologů, pyrotechniků, hasičů.
Mohly si prohlédnout kriminalistickou
techniku, vyzkoušet posezení v různých druzích policejních vozidel, záchranky, vrtulníku, hasičského auta. Velkému zájmu se těšily ukázky zbraní
a technického vybavení policistů.
Vlasta Slámová

...A JAK VNÍMALY DEN S POLICIÍ DĚTI?
„Dne 12. 6. jsme jeli do Jihlavy na letiště. Nasvačili jsme se na lavičce i pod
klouzačkou. Pak jsme se šli podívat na
letadlo, které bylo staré a rozbité. Bylo
to letadlo pro děti, a tak jsme na to
mohli lézt. Šli jsme k betonu ohraničenému páskou a koukali se na ukázky
psovodů. Na travnaté ploše zase psi stopovali různé látky. Fenka Terezka vystopovala Tomáše B. z naší třídy, kterého si
psovod vybral. Pak byla ukázka, jak zloději kradli různé věci a policie je honila.
Byly tam různé stánky, kde jsme si potěžkali zbraně, dělali různé testy a žluté
auto, které se točilo dokola jak při
bouračce. Nakonec jsme se nasvačili
a jeli do Havlíčkovy Borové. Výlet se mi
líbil a třeba pojedeme někdy zas.”
A. Lipavská, 4.r.
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NOVINKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Končí školní rok a máme za sebou poslední měsíc ČERVEN. Když se ohlédneme
zpátky, je za námi velký kus práce. Děti se
v naší Mateřské škole za celý rok na-učily
spoustu věcí, a proto jsme nazvali téma
na červen „CO UŽ UMÍM“. Opakovali jsme
hry, tanečky, říkanky, ale také procvičovali
znalost barev, tvarů, názvy květin, zvířat
apod. Hodně času jsme také trávili v
přírodě. Všechny děti hravě zvládly pěší
túru do Peršíkova, k rybníku Podhorák a
do Železných Horek. Starší děti se vydaly k
Poustevníkově studánce.
NAŠE AKTIVITY:
1.6. - Den dětí v Mateřské škole
2.6. - děti z obou oddělení vystoupily
s krátkým programem u rybníka v Kopaninách, kde pořádal Trojháček Dětský den
6.6. - školní výlet do ZOO Jihlava
15.6. - výlet autobusem do Jitkova
19.6. - předškoláci se vydali na výlet
vlakem do Havlíčkova Brodu
20.6. - žáci z osmé třídy ZŠ sehráli pro děti
dvě pohádky v angličtině „Červená
Karkulka“ a „Popelka“
27.6. - předškoláci předvedli žákům prvního stupně ZŠ pohádku „ O vodníku
Hlubinovi“
28.6. - slavnostní rozloučení předškoláků
s MŠ
PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A POHODY!!!
Jaroslava Janáčková

LITTLE RED RIDING HOOD
AND CINDERELLA
Že nevíte, o čem je řeč? Titul nese název
dvou pohádek v angličtině – Červenou
karkulku a Popelku. Ty nám v polovině
června zahráli osmáci. Sami si rozdělili
role, sami si napsali dialogy (ty jsem
pouze zkontrolovala) a samozřejmě sami
(jak jinak) nastudovali. Svůj výkon předvedli nadvakrát. Poprvé celé v angličtině
pro druhý stupeň, podruhé pro první
stupeň, mateřskou školku a také pro
některé maminky a babičky hráli anglicky a vypravěč uváděl scénky česky.
Doufám, že byli všichni spokojení a že
se těší, co si pro ně budoucí deváťáci připraví příští rok.
Marie Holcmanová
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

37 MINUT?

BÉČKO SLAVÍ POSTUP!
ÁČKO NEČEKANÉ ČTVRTÉ MÍSTO
Fotbalová sezona 2011/12 je již minulostí a dospělé týmy Havlíčkovy
Borové mají po jejím skončení hned dva důvody k oslavě. B tým si totiž
po několika letech marných pokusů konečně vybojoval právo postupu
z nejnižší soutěže do III. třídy. Navíc béčko po povedeném závěru
nakonec opanovalo tabulku s luxusním náskokem jedenácti bodů!
A tým, který se během podzimní části ocitl i ve spodních patrech
tabulky, během jarní části sezony zabral a v konečném účtování se usadil na čtvrtém místě I.B třídy, což bylo možná po nepovedeném úvodu
sezony možná až překvapivé umístění. Mezi týmy z Havlíčkobrodska,
které v soutěži startují, byla Borová dokonce nejlepší a v samostatné
tabulce jara by bojovalo o úplně nejvyšší příčky.
POSLEDNÍ VÝSLEDKY:
A tým:
Havlíčkova Borová – Lučice 3:1(2:1); branky: Petr Veselý 2, Blažek
Tis – Havlíčkova Borová 1:2(0:1); Branky: Hošák, Šrámek
B tým:
Havlíčkova Borová B – Maleč 3:0(0:0); branky: Klement, Veselý, Antl
Úsobí – Havlíčkova Borová B 0:3(0:1); branky: Šrámek, Tonar, Sobotka
Jakub Janáček

BOROVSKÁ DESÍTKA
JDE ZABĚHNOUT JEŠTĚ
O TŘI MINUTY RYCHLEJI,
ŘÍKÁ LOŇSKÝ VÍTĚZ JIŘÍ BRYCHTA
Loňský finiš Borovské desítky, kterou letos 28. července opět městys pořádá, byl opravdu dramatický.
Do cílové rovinky totiž vbíhali hned tři závodníci,
kteří se přetahovali o první místo. Jiřího Beránka z
Havlíčkova Brodu a Františka Tůmu ze Světlé nad
Sázavou nakonec rozdílem jen dvou, respektive tří
vteřin pokořil brodský Jiří Brychta. Ten patří na delších tratích mezi českou špičku a dostal se dokonce
do reprezentace České republiky. 37 minut a 3 vteřiny? Dokázal bych čas ještě stlačit, říká úspěšný
vytrvalec v našem minirozhovoru.
BL: VLONI JSTE NÁŠ ZÁVOD NA DESET KILOMETRŮ VYHRÁL.
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE SE VÁM TEDY URČITĚ MUSEL LÍBIT...
JB: Líbil. Vážně to byla moc příjemná akce v pěkném
přírodním terénu. Běželi jsme v malé skupince s dalšími dvěma kolegy a nemysleli až tolik na čas, ale
opravdu jsem si to užil.
BL: ZABĚHL JSTE, PRO VĚTŠINU AMATÉRSKÝCH BĚŽCE
NEMYSLITELNÝCH 37 MINUT A TŘI VTEŘINY. ŘÍKÁTE, ŽE JSTE SI
TOLIK NEHLÍDALI ČAS. ZA KOLIK BYSTE TEDY DOKÁZAL TUTO
TRAŤ ZABĚHNOUT?
JB: Myslím si, že bych dokázal čas stlačit tak na 34
minut (úsměv).

FOTO: Ivo Havlík

Áčko Havlíčkovy Borové se zpočátku soutěže strachovalo o záchranu
v I.B třídě. Povedené jaro však tým nakonec katapultovalo na krásné
čtvrté místo tabulky. Mezi týmy z Havlíčkobrodska, které v soutěži
startují, byla Borová dokonce nejlepší. Sestupuje Dlouhá Ves a rezerva
Chotěboře. O patro výš míří Luka nad Jihlavou a Kamenice nad Lipou.

FOTBALISTÉ UKONČILI DALŠÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK
Při jeho hodnocení lze konstatovat, že byl pro naše mužstva velmi
úspěšný. Jak už Jakub Janáček na jiném místě v tomto vydání uvádí,
„A“ mužstvo skončilo celkově na 4. místě v I.B třídě Kraje Vysočina. Je
to nejlepší umístění ze sedmi zástupců našeho okresu, startujících
v uvedené soutěži. V jarní části ztratili naši hráči v domácích utkáních
pouze 2 body. „Béčku“ našeho fotbalového oddílu se po pěti soutěžních
ročnících podařil vytoužený postup z nejnižší okresní soutěže do
III. třídy. K úspěchu samozřejmě blahopřejeme! Fotbalový ročník byl
zakončený na našem hřišti pouťovým utkáním našich dospělých hráčů
proti výběru SDH Havlíčkova Borová. Mladší žáci skončili ve své soutěži
na 13. místě z 15 zúčastněných. Jsme rádi, že chlapci projevují o sportování vůbec nějaký zájem.
Poděkovat chci všem hráčům, funkcionářům jednotlivých mužstev
i všem fanouškům a fanynkám. Nový soutěžní ročník bude zahájen
11., resp. 12. 8. 2012 soutěžemi dospělých, žáci svoji soutěž začnou
později.
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Josef Staněk, předseda fotbalového oddílu
TJ Sokol Havlíčkova Borová

BL: A ZÚČASTNÍTE SE I LETOS?
JB: To bohužel ještě nemůžu potvrdit. Připravuji se
totiž na Mistrovství Evropy, tak netuším, zda budu
na konci července v Havlíčkově Brodě. Pokud ano,
urči-tě dorazím znovu. Jak říkám, pro ty, kdo si chtějí
za-běhat v příjemném prostředí a závod si v klidu
užít, je tato akce naprosto ideální. Je ale adekvátní
jako příprava i pro kvalitní běžce.
Zda tedy i letos dorazí reprezentant Jiří Brychta, se
teprve dozvíme. Ale každý, kdo si chce s ostatními
běžci změřit síly na desetikilometrové trati, se může
přihlásit na www.borovska10.wz.cz, kde najde příslušný formulář. A účast by měla být ještě masovější
než vloni, už nyní je totiž přihlášeno více než třicet
závodníků.
Pro ty, kdo se nahlásí zavčas, budou připravena
startovní čísla se jmény. Nebudou opět chybět ani
památeční trička, medaile, občerstvení pro závodníky zdarma a výsledky se budou hodnotit hned ve
čtyřech kategoriích: muži, ženy, veteráni a „borovští“ účastníci. Registrace přímo na místě je také
možná (samozřejmě bez záruky nároku na pamětní
medaili a jméno na startovním čísle).
A navíc: před závodem bude od 15.30 připraven
i program pro děti o sladké ceny a po vyhodnocení
výsledků si můžeme všichni posedět u dobrého pití
a jídla, které připraví členové TrojHáčku.
Tedy nezapomeňte. Běží se v sobotu 28. července
zhruba od 16.30 hodin.
Jakub Janáček
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MLADŠÍ ŽÁCI BILANCUJÍ

125 LET S VÁMI

Mladší žáci hráli soutěž 5+1. Nově se registrovali hráči Lukáš Balcar,
Daniel Hájek a Pavel Neubauer. Celkově jsme z patnácti týmů skončili
na 13. místě.
Sezónu zakončili mladší žáci na turnaji v Libici n. Doubravou. Ze šesti
týmů skončili na 5. místě. Pro dovršení věkové hranice končí David
Neubauer, který se v Libici n. Doubravou s týmem rozloučil. V družstvu
hráli: David Lupták, Tomáš Blažek, Matěj Běhounek, David Kučera,
Ondřej Dejmal, Ladislav Luňáček, David Neubauer, Pavel Zvolánek, Lukáš
Balcar, Vilém Klement, Daniel Hájek a Pavel Neubauer.
Všem hráčům děkuji a přeji jim krásné prázdniny.

HISTORIE ZALOŽENÍ SDH
... pokračování z minula

Dva velké požáry z 10. září 1886 a z 12. února 1887
měly za následek, že již na konci února 1887 ustanovilo obecní zastupitelstvo sedmičlenný výbor pro
zřízení sboru. Pojednává o tom zápis z kroniky pana
Kamila Hájka, (z čp. 131 pod farou).
V Borové v únoru 1887 ustanovilo obecní zastupitelstvo sedmičlenný výbor, který měl za úkol zřídit
Ladislav Luňáček, trenér
sbor, připravit stanovy spolku a požádat Její Exellenci
Klotildu hraběnku Clam-Gallasovou o podporu. Usnesením vysokého c.k. místodržitelství ze dne 27. května 1887, č.j. 38 217, byly stanovy schváleny. První
ustavující valná hromada se konala 24. června 1887
za přítomnosti 42 členů. Starostou spolku se stal řídící
... VYDAŘENÝ DĚTSKÝ DEN S RYBÁŘSKÝMI ZÁVODY
Jan Hruška. V krátké době byla zakoupena dvouproudová stříkačka od firmy R.A. Smekal Praha za 904 zl.
A OTEVÍRÁNÍ RYBNÍKA S VODNÍKEM HLUBINOU
a k tomu 200 m hadic. Borovský hasičský sbor byl
Dne 2. června proběhl pod naším vedením první dětský den spojený
přijat do Župní hasičské jednoty německo-brodské
s rybářskými závody. Dle zpětných reakcí, které se k nám dostaly, se
a do Zemské ústřední hasičské jednoty Praha.
dětský den vydařil. Za pomoci dětí i vodníka Hlubiny jsme odemkli
Dne 25. září 1887 uzavřena výpůjčka pro hasičský
vodu a zahájili rybářskou sezónu pro tento zlomový rok.
sbor 600 zl. Tentýž rok zřízena stříška a věšáky na
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich dary
školním dřevníku, na háky a žebříky k hašení požárů.
a příspěvky, a také všem pořadatelům a členům, kteří se na přípravě
První hasičský ples se konal 21. ledna 1888 a spoldětského dne podíleli. Veliké díky patří i dětem z Mateřské školy
kové pokladně vynesl 30 zl. 68 kr. V září roku 1889
Havlíčkova Borová za kouzelné představení! A jak pevně doufáme,
projednáno při schůzi obecního zastupitelstva, co se
tímto naše spolupráce s mateřskou školou nekončí.
má státi
s cihelnou v ROZHLASU
Hamřištích. Usneseno
dáti sboru
ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO
E MAILEM
CO VÁS ČEKÁ, CO NÁS NEMINE:
dobrovolných hasičů k rozebrání pro jejich potřebu.
Všem, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají možnost vyslechnout hlášení
Josef Nevole
Spolupráce OS TrojHáčku s BOROVSKOU „10“,
kde budeme
místního
rozhlasu, nabízíme nově možnost jeho zasílání e-mailem.
připravovat něco k snědku pro mlsné jazýčky.
Tímto
Vásinformace a novinky tak budete mít ihned po vyhlášení
Veškeré
zprávy,
zveme na krásných 10 kilo-metrů okolím malebné
Havlíčkovy
místním rozhlasem ve Vaší doručené poště.
Borové.
V sobotu
26. května
se v Oudoleni
K odběru e-mailového
hlášení dne
se můžete
jednoduše
přihlásit unapříležitosti
e-mailu
110
let
založení
SDH
Oudoleň
uskutečnila
okrsková
Dále připravujeme LETNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY jak urad@havlickovaborova.cz.
pro malé rybáře,
- do předmětu zprávy napište „hlášení
soutěž. Borovský sbor reprezentovali hned tři družtak i pro dospělé. Program včas upřesníme, můžeme
slíbit,
místníhoale
rozhlasu”.
stva. Jedno
družstvo
v kategorii
muži mladší
že je na co se těšit – prozradit už nyní můžeme např.
Vždy soutěže,
aktuální hlášení
místního
rozhlasu
uveřejňujeme
rovněža dvě
na
družstva
v
kategorii
muži
starší.
Mladší
se
v záplavě
u kterých nezůstane niť suchá, noční lov a webových
spousty zábavy.
stránkách městyse hned na úvodní stránce.
bělských hasičů neztratili a umístili se
pěkném
Jitkana
Škaredová
Společně s předškolním časem přifouká k rybníku i DRAKIÁDA
pátém místě. Starší obsadili krásné druhé a třetí
pro nejmenší, ale zábavu naleznou i dospěláci a trojháčkovská
místo. Děkuji především družstvu starších mužů ve
povidla.
složení: Krčál Karel, Nevole František st., Ježek Karel,
Podařilo se nám v termínu dokončit pergolu a za přispění městyse
Šrámek Vladimír, Smejkal Luboš, Zvolánek Pavel
Havlíčkova Borová srovnat terén u rybníka v Kopaninách. Díky všem,
a Fišer Michal za dobrou reprezentaci sboru. Jejich
kdo přidali ruku k dílu.
účast je vždy takovým hnacím motorem pro nás
OS TrojHáček
ostatní a zárukou výborného výsledku.

HLÁSÍ…

-



PODĚKOVÁNÍ





Josef Nevole

BLAHOPŘÁNÍ
A PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Dětský den a vodníci Hlubinové

Nádherné vystoupení dětí z MŠ

Více fotografií nejen z dětského dne: www.facebook.com/TrojHacek,
www.trojhacek.cz
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Blahopřeji hráčům a funkcionářům „B“ mužstva TJ
SOKOL Havlíčkova Borová k postupu do vyšší soutěže – III. třídy. Současně děkuji všem hráčům
a funkcionářům všech družstev a fanouškům za
velmi dobrou reprezentaci našeho městyse.
Mé poděkování patří rovněž hasičům, myslivcům,
členům Trojháčku a zaměstnancům mateřské školy,
za uspořádání zajímavých soutěží a her pro děti
a žáky školy v rámci oslav Dne dětí. Akce byly
vydařené, přínosné a líbivé.
Otto Hájek, starosta

ČERVEN 2012

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

OSMISMĚRKA O CENU

Havlíčkova Borová patří do několika svazků obcí,
v jejichž rámci se zapojuje do společných
projektů, které se týkají především prezentace
našeho regionu. Jedním z nich je Svazek obcí
......(tajenka).

KALENDÁŘ NA MĚSÍC Č E R V E N E C
1.7.

neděle

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ H. Borová

po - pá

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

5.7.

čtvrtek

6.7.

pátek

DEN SLOVANSKÝCH ZVĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA
HUSA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

2.7. -

14.7.

12.7.

19:00

čtvrtek

21. 7.

18:00

sobota

COUNTRY ZÁBAVA NA ASFALTOVÉM HŘIŠTI U SOKOLOVNY
detaily budou ještě upřesněny

28.7.

sobota

BOROVSKÁ DESÍTKA

LEGENDA: ALBA, AMBASÁDA, ANDĚL, ANTARKTIDA,
ATEISTA, BYTNÁ, CENA, DÁMA, DIKTATURA, FAKT,
FARA, HRTAN, KIA, LAJDÁCTVÍ, LEN, LEOŠ, LÍNÝ, LUP,
SAM, MEDITACE, PODPORA, PRANOSTIKA, STANDARD,
TRAKT, VAL, VÝVRTKA, ZIMA

SPRÁVNOU TAJENKU MŮŽETE DORUČIT DO 20. 7.
NA ÚŘAD MĚSTYSE (osobně, vhoďte do schránky
nebo e-mailem). NEZAPOMEŇTE UVÉST VAŠE JMÉNO
A ADRESU.
HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Správná tajenka z minulé křížovky zněla:
„MALÁ LESNÍ STUDÁNKA“.
Z došlých odpovědí vylosoval místostarosta 3 výherce,
kterými tentokrát jsou:
1. JOSKOVÁ IVA
2. VALENTA JINDŘICH
3. FIEDLEROVÁ JITKA
Svoji výhru si mohou vyzvednout na Úřadu městyse.
Blahopřejeme!

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
u rybníka "Na Rozvalinách" se vydařily
10. června v šest hodin ráno odstartoval na rybníku Na Rozvalinách 19. ročník rybářských závodů. Ve dvou kategoriích celkem
závodilo 24 dětí; nejmladšímu byly 4 roky, nejstaršímu 15 let.
Děkujeme všem sponzorům, díky nimž jsme mohli mladým
závodníkům připravit zajímavé ceny. I přes nepřízeň počasí se
letošní závody vydařily a těšíme se společně s Vámi na příští ročník.
Miroslava Luňáčková
Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová

HAVLÍČKOVA BOROVÁ NA ČT1
SVÁTEČNÍ SLOVO PAVLA JAJTNERA
Kdo měl příležitost shlédnout v neděli 24. června
v 9:40 pořad České televize „SVÁTEČNÍ SLOVO“,
byl jistě mile překvapen poutavými záběry
Havlíčkovy Borové, které celé povídání diplomata
a bývalého velvyslance ve Vatikánu Pavla Jajtnera
– tentokrát na téma „Pravda a lež“ – doprovází.
Pořad je možné shlédnout v online videoarchivu
České televize na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/880349svatecni-slovo/video/
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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!

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

ČERVEN 2012

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Sestry Jana a Tereza Šimůnkovy již pátým rokem pravidelně dojíždějí na tréninky k paní Heleny Bočkové a trénujÍ v Jiskře Havlíčkův
Brod. Obdobně je tomu i u sester Jany a Lenky Novosadových, které jsou v péči svého otce, trenéra a závodníka v jedné osobě.
Všichni se úspěšně prosadili v krajském kole a postoupili do republikového finále, jehož výsledky Vám přinášíme. Vážím si zájmu
a práce rodičů těchto dětí a děkuji jim. Všem závodníkům gratuluji a děkuji za prezentaci našeho městyse.
Otto Hájek, starosta

REPUBLIKOVÉ FINÁLE Asociace sportu pro všechny – lehká atletika Brandýs nad Labem 2. června 2012
Jana Šimůnková – žákyně 3. ročníku; jednotlivci - 1. místo 969,26 bodů, družstva - 1. místo. Výsledky: 50 m - 8,42 s., dálka - 337 cm,
hod - 27 m, 400 m - 1:21, 8 min
Tereza Šimůnková – žákyně 5. ročníku. Tereza závodila po nemoci a v nedobré formě; jednotlivci = 14. místo = 600,21 bodů, družstva
= 2. místo. Výsledky: 60 m - 10,18 s., dálka - 343 cm, hod - 22,10 m, 800 m - 3:01,6 min
Jana Novosadová – žákyně 8. ročníku; jednotlivci - 1. místo = 975,64 bodů, družstva - 1. místo. Výsledky: 60 m - 8,39 s.,dálka - 468 cm,
hod - 34,50 m, 800 m - 3:06, 5 min
Lenka Novosadová – studentka 2. ročníku střední školy
jednotlivci – 9. místo = 570,64 bodů, družstva – 3. místo. Výsledky:
100 m – 15,09 s., dálka – 396 cm, hod – 23,60 m, 800 m - 4:09, 6 min
Vojtěch Novosad – veterán; jednotlivci - 4. místo = 785,19 bodů, družstva - 2. místo. Výsledky: 100 m -13,03 s., dálka - 539 cm,
hod - 49,43 m, 1500 m - 6:02, 4 min

POVĚST NA CIKÁNCE NENÍ NAŠE
V minulých Borovských listech byla uveřejněna pověst Na Cikánce,
která se údajně vztahuje k Peršíkovu. Pak jsem se ale dozvěděla, že to
pravděpodobně vůbec naše pověst není. Má šikovná sestra ji velmi
rychle „vygooglovala“ a ejhle, ono to vypadá, že je to pověst Cikháje
na Žďársku.
Pověsti z roku 1907, zveřejnil ve Žďárském obzoru František
Chaloupka jako Lidopisné drobnosti z Cikháje:

Lenka, Vojtěch a Jana Novosadovi

O zakopané cikánce
V údolí, kudy řeka Švarcava teče, rozloženy jsou louky, totiž od Cikháje
ku Herálci, které kolkolem obklopeny jsou lesem. Koluje o nich pověst,
že chovají v lůně svém asi před 70 roky zemřelou, tehdy 108 roků
starou cikánku, jménem Danielku. Byla prý již dlouhý čas chromá;
musili ji nosit na nosítkách. Jednoho času zavítala tlupa cikánská na
louku tu, zvanou „Pihoviny“, a po dlouhém radění usnesli se všichni
i s tou starou, že ji tam pochovají. Vykopali hlubokou jámu a polovičku hlíny odnesli do lesa, aby mohyla nebyla tak znalá. Pak přinesli
na nosítkách starou a za velkého smutku ji tam i s nosidly pochovali
snad živou. Staří lidé doposud ukazují na pravé straně luk vedle silnice
jakýs malý pahrbek, že je to hrob staré Danielky.
V obou pověstech se jmenuje cikánka Danielka, a obě jsou téměř
shodné, byť ta „peršíkovská“ je zasazená do dvojnásobně dlouhé
omáčky. V knize paní Stránské je pod pověstí podepsaná autorka,
z čehož by se mohlo zdát, že ji sama napsala. O jiném zdroji se tam
nedovíme, a tak těžko zjistíme, kde čerpala. Jenže peršíkovské
Cikánce se tak říká prostě proto, že tam ještě v roce 1970 cikáni
skutečně žili...
Děkuji Borovákům, že si toho všimli.
Hanka Tonarová
Paní Jaroslavy Stránské, autorky pověsti, jsme se v reakci na některé odezvy
našich občanů zeptali. Autorka, která nám dala svolení texty ze své knihy na
stránkách Borovských listů otisknout, tuto pověst čerpala z knihy Šacha
Vladimír: U vyhaslých milířů z roku 1954. Svůj zdroj v knize uvádí.

V NEDĚLI 1. ČERVENCE OD 10.00 HOD. BUDE V HAVLÍČKOVĚ
BOROVÉ SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ (NA LOUCE PŘED FAROU),
PŘI KTERÉ BUDE KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP JEHO
EXCELENCE MONS. JUDR. JAN VOKÁL UDĚLOVAT SVÁTOST
BIŘMOVÁNÍ.
Jana a Tereza Šimůnkovy
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MGR. DANIEL KOLÁŘ, FARÁŘ

