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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU BOROVÁ OBČANŮM:
Především rodiče našich nejmenších zaregistrovali informaci, že Mateřská škola Borová
bude v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 uzavřena. Je to pro naši školku nezvyklá výluka,
která znepříjemní život především rodičům dětí, které školku navštěvují. Důvodem je
skutečnost, že vlastník objektu a investor akce „Stavební úpravy pavilonu MŠ Borová 1. NP a
2. NP“ Obec Borová přistoupil ke stavebním úpravám, které zahrnují rekonstrukci stávajících
rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a spočívají především v modernizaci umýváren
a sociálních zařízení v obou podlažích. Sami jistě uznáte, že pobyt dětí na „staveništi“ by byl
nereálný a hlavně nebezpečný. Akce byla záměrně naplánována na období letních prázdnin,
kdy školku navštěvuje omezené množství dětí. V případě potřeby je možné dítě umístit do
Mateřské školy v Oldřiši, a to po předchozí domluvě na tel.č. 461 747 145. MŠ Oldřiš bude
uzavřena od 18.7. do 21.8.2016. Tímto děkujeme rodičům dětí za pochopení;
Dalším „znepříjemněním“ nejen pro naše občany bude rekonstrukce katolického a
evangelického hřbitova, která proběhne v měsících červenci, srpnu a září 2016. Tento
termín je vázán na získání dotačních prostředků na opravu „páteřních komunikací na
hřbitovech“, závěrečné vyúčtování akce a doložení financování poskytovateli dotace musí
proběhnout do konce září 2016. Akce spočívá především v rekonstrukci pochozích částí
hřbitovů, rozvodů vody, elektro a odpadů. Před započetím prací bude stav jednotlivých
hrobů vyfotografován kvůli případnému poškození během stavby. Bude postupováno
s maximální možnou opatrností. Neváhejte mě prosím kontaktovat, pokud by došlo
k poškození vašeho zařízení hrobového místa.

Starostka obce
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KANALIZACE
Obec Oldřiš a Borová v současné době nechává vypracovat projektovou dokumentaci na výstavbu
gravitační kanalizace a čistírny odpadních vod. Odkanalizování bude provedeno gravitační
splaškovou kanalizací, která bude napojena do čistírny odpadních vod umístěné v jižní části obce
Oldřiš. V současné době probíhá projednávání celého projektu pro zajištění územního rozhodnutí,
kdy se mimo jiné rozhoduje, na kterých pozemcích bude stavba umístěna v souladu s vyjádřením
vlastníků. Navržené umístění kanalizace se dotkne pozemků, které budou specifikovány v textové
části dokumentace kanalizace a jehož můžete být podle výpisu z katastru nemovitostí vlastníky.
Jednotliví vlastníci dotčených pozemků budou ze strany obce osloveni a budou požádáni o souhlas
s uložením kanalizačního potrubí formou smlouvy. O dalších krocích vás budeme včas informovat.

VODOVODNÍ VRT BOROVÁ
V minulém čísle informačního letáku jsme vás informovali o úspěšné realizaci průzkumného
vodovodního vrtu v jímací oblasti na Bukovině. Před zahájením prací byl získán souhlas majitele
pozemku (Město Polička), na kterém byl vrt realizován. Vzhledem k tomu, že projektem byly
navrženy vrtné práce s hloubkovým dosahem přes 30 metrů, byla realizace průzkumných prací
ohlášena Báňskému úřadu v Hradci Králové. Oproti projektu došlo na základě zjištěných konkrétních
geologických a hydrogeologických podmínek k mírným odchylkám. Jednalo se o změnu hloubky vrtu
(vrt byl ukončen v 35 m oproti původně projektované hloubce 40 m), větší průměr vrtu (220/178
mm oproti projektovaným 176/153 mm) a upřesnění způsobu finálního vystrojení vrtu a jeho užitné
hodnoty. Tedy s takovými parametry, aby mohl být v případě pozitivních výsledků průzkumných
prací upraven pro jímací objekt. Následná čerpací zkouška potvrdila, že tento způsob byl zvolen
správně. Úplný rozbor čerpané vody potvrdil, že se jedná o kvalitní vodu, jejíž složení odpovídá
geologickému podloží a po jednoduché úpravě ji bude možno využívat pro zásobování obyvatel
pitnou vodou. Výsledky hydrogeologického průzkumu ukazují, že provedený vrt může být zahrnut
do plánu „Intenzifikace a modernizace vodovodu Borová“, přičemž projektové práce zahájí obec již
v druhém pololetí letošního roku.

Starostka obce a Jiří Abraham
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…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 3/2016 ZE DNE 6.6.2016
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:

rozpočtové opatření č. 2/2016;
žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Borová;
žádost o poskytnutí zápůjčky Římskokatolické farnosti Borová;
veřejnoprávní smlouvu č. 9/2016 mezi Obcí Borová a Římskokatolickou farností Borová;
smlouvu o zápůjčce č. 1/2016 mezi Obcí Borová a Římskokatolickou farností Borová;
žádost o dotaci Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Borové;
žádost o poskytnutí zápůjčky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Borové;
veřejnoprávní smlouvu č. 10/2016 mezi Obcí Borová a Farním sborem Českobratrské církve
evangelické v Borové;
smlouvu o zápůjčce č. 2/2016 mezi Obcí Borová a Farním sborem Českobratrské církve
evangelické v Borové;
zpracování projektové dokumentace „Borová-vodovod“ podle předložené výzvy veřejného
zadavatele k podání nabídky a podání žádosti o dotace na vypracování projektové
dokumentace (generelu vodovodu);
schvaluje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Borová ve znění
předloženém pořizovatelem. Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění je přílohou
usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Borová dne 6.6. 2016;
po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že Územní plán Borová je v
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje v právním stavu po vydání aktualizace č. 1, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje;
Zastupitelstvo obce Borová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v
souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy č. 1/2016
Územní plán Borová;
schvaluje, že v projektu pro územní řízení budou zakresleny a vypsány celkové délky veřejné
části kanalizačních přípojek. Veřejná část kanalizační přípojky bude v délce od napojení na
stoku až po hranici soukromého pozemku a bude ukončena revizní šachtou na veřejném
pozemku. V případě tlakové kanalizační přípojky bude také vyprojektována gravitační
veřejná část kanalizační přípojky s revizní šachtou, kde bude docházet ke změně proudění (z
tlakového na gravitační);
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schvaluje, že v případě vedení stoky po soukromém pozemku bude také v rámci projektu
zakreslena část kanalizační přípojky a to v délce max. 5-ti metrů. Tato část kanalizační
přípojky bude také ukončena revizní domovní šachtou;
schvaluje, že tlakové přípojky (čerpací šachta a výtlačné potrubí), které bude nutné v rámci
stavby budovat u “utopených“ nemovitostí nebudou součástí projektu pro územní řízení;
aj.
Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí:

Zprávu o projednání návrhu Územního plánu Borová předloženou pořizovatelem;
že návrh projektantů: „V případě zdvojených stok (jedna vedena v soukromých zahradách a
druhá souběžně v komunikaci) bude stoka vedená v soukromých zahradách zrušena. Toto
řešení bude však generovat vybudování tlakové kanalizační přípojky pro budovy, které jsou
umístěny pod komunikací (utopeny)“- byl ZO Oldřiš zamítnut, tudíž obec Borová toto
stanovisko respektuje a přebírá i pro navrženou stoku A-10-7 (v délce 45 m), jelikož tato musí
navazovat na stoku v k.ú. Oldřiš.
Pozn.: usnesení ZO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou odstraněny
osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text), originální
text a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

OBEC BOROVÁ NABÍZÍ K PRONAJMUTÍ DVA OBECNÍ BYTY v domě s pečovatelskou
službou (vhodné pro seniory):
Byty obsahují: pokoj s kuchyňskou linkou, předsíň, koupelnu s WC, balkon a sklepní kóji o celkové
výměře cca 50 m2. Měsíční nájemné je cca 2000,-- Kč, roční náklady na provoz společných prostor
1800,-- Kč, vodné a stočné 40,-- Kč/m3. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn a el. energii.
V případě zájmu o pronájem podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu nejpozději do pátku
22.7.2016.

OBECNÍ ÚŘAD bude v pondělí 4.7.2016 uzavřen.
SBĚRNÝ DVŮR bude ve středu 6.7.2016 uzavřen.
KOMPOSTÁRNA bude ve středu 6.7.2016 otevřena.

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA
27.6. – 1.7.2016, 25.7. – 29.7.2016 a 8.8. - 12.8. 2016
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ - 14.7. a 28.7.2016 od 10:00 do 15.00 hod.
ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.
2. - 3. 7. 2016
5.7.2016
6.7.2016
9. - 10. 7. 2016
16. - 17. 7.
2016
23. - 24. 7.
2016
30. - 31. 7.
2016
6. -7. 8. 2016

MDDr. Elčknerová
MUDr. Eliáš
MUDr. Filip
MUDr. Kašparová
MUDr. Kopecká

Irena
Adolf
Nataliya
Leona
Eva

Polička, 1. Máje 606
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Polička, Růžová 195
Bystré, nám. Na Podkově 25

733 152 435
461 612 733
461 612 733
775 724 524
606 182 715

MUDr. Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

MUDr. Kosslerová

Jitka

Polička, Haškova 445

461 724 369

MUDr. Králová

Zdena

Litomyšl, Družstevní 69

461 100 497

KNIHOVNA V BOROVÉ ,,LOĎ POZNÁNÍ"
„Budeme si číst o prázdninách“
Škola už nám skončila,
prázdniny jsou tady.
V knihovně se sejdeme,
u knihovnice Báry.
Knížka je Tvůj kamarád,
v knihovně se nesmíš bát.
Každý čtvrtek sejdeme se
a do knížek začteme se.
Vezmu sebou dospělí,
ti kolektiv setmelí.
Děti rádi poslechnou si,
co dědovi nejde pod fousy.
Babička to napraví,
přečte knížku o zdraví.
Důvod to má jediný,
jsou tu přece prázdniny.
A pak v září vesele,
čtení hravě zvládneme.

Při čtení o prázdninách bude probíhat běžný provoz knihovny a to každý čtvrtek od 1330 - 1630 hodin. Vše co
proběhne v naší knihovně i s čtenářským deníkem si můžete prohlédnout na obecních stránkách ve složce
knihovna: http://www.borova.cz/knihovna-lod-poznani/. Těším se na krásné prázdniny s Vámi a s knížkou.
B.H
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ZŠ BOROVÁ
………a už zase prázdniny a loučení s páťáky………….
Natálka Veselíková, Hanča Moravcová, Štěpánka Krčilová, Anička Vajsová,
Lucka Nekvindová, Niky Hlušičková,Terka Škrochová a Štěpán Střítežský
opouštějí naší školu podle všeho neradi. 
A aby toho nebylo málo, odchází od nás po úspěšném výběrovém řízení do
ZŠ Masarykova paní učitelka
Mgr. Hana Šafářová a z první třídy Anetka Hlušičková.
Loučíme se s nimi s přáním jen toho nejlepšího do dalšího života.

Děti z naší školy se mohly zapojit do těchto zájmových kroužků:
kroužek angličtiny, dramatický, mediální, keramický, sportovní, zdravotní.
Děkuji všem vedoucím těchto kroužků za jejich celoroční a nezištnou práci.
Rovněž patří poděkování panu faráři Milanu Romportlovi za výuku náboženství.
Přejeme Vám všem hezké léto.
Ředitelka ZŠ Mgr. Hana Chadimová
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KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ahoj školko, škola volá!
Velká zahradní párty v námořnickém stylu, bylo slavnostní rozloučení s třinácti předškoláky.
Sluníčko sice trochu trápilo i nějaká kapka spadla, ale vše dopadlo dobře.
Milé vystoupení dětí, které v září odplouvají do ZŠ, šerpování s dárečky, hry, soutěže, dobroty od
maminek a na závěr opékání buřtíků.
Loučíme se s předškoláky, přejeme jim šťastnou plavbu v první třídě a všem krásné a sluníčkové
prázdniny.

Uzavření mateřské školy
Mateřská škola bude v době školních prázdnin uzavřena od 1. července - 31. srpna 2016 nebo do
odvolání. V případě potřeby je možné dítě dát do Mateřské školy v Oldřiši, která nám tuto možnost
nabídla a to po předchozí domluvě na tel.č. 461 747 145. MŠ Oldřiš bude uzavřena od 18.7. do
21.8.2016.
Uzavření školní jídelny
Školní jídelna bude v době školních prázdnin uzavřena od 18. července - 31. července
2016.
Ředitelka MŠ Jana Šumpíková
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DĚTSKÝ DEN
TJ Sokol Borová a Základní škola Borová uspořádali 12. června na místním koupališti dětský den.
Tohoto krásného odpoledne se zúčastnilo 89 dětí, které si prošly trasu okolním lesem, kde na ně
čekalo mnoho dovednostních a vědomostních disciplín. Každé dítě dostalo sladkou odměnu a celá
akce byla ukončena opékáním buřtů. Poděkování za celou akci si zaslouží paní Blanka Koutná, TJ
Sokol Borová, ZŠ Borová, Hasiči Borová, Obec Borová a ostatní zúčastnění.

CYKLOVÝLET – DAMAŠEK
Sportovní kroužek při ZŠ se zúčastnil ve dnech 18 – 20.6.2016 cyklovýletu na Damašek. Různých částí
výletu se zúčastnilo 29 dětí. Počasí /to je nejdůležitější/ nám zprvu přálo. V sobotu jsme jeli ve dvou
skupinách se společným cílem – hájenka na Damašku. Později se hrály různé hry, opékaly buřty a
den završila „malá“ stezka odvahy. V neděli dopoledne nám počasí ještě přálo. Vypravili jsme se na
kolách ve směru Tři lipky, Zelená křižovatka, Křižánky, Devět skal. Po zaslouženém obědě /kuřecí
řízky/ a výstupu na Devět skal nás začala pronásledovat bouřka. Cestou ke kolům jsme trochu zmokli,
ale cesta na Milovy byla relativně v suchu. Na Milovech místo koupání přišlo „boží dopuštění“. Po
dvou hodinách jsme před dalším deštěm dojeli na hájenku. Večer jsme využili zázemí hájenky.
Pondělí bylo rovněž deštivé, zahráli jsme několik her, navštívili obchod a úspěšně jsme hájenku po
dešti opustili. Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům /Obec Borová, TJ Sokol Borová,
Pekárna Borová/ a všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této třídenní akce.
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BOROVSKÉ HRY V BOROVÉ U OPAVY
25. června 2016 se v Borové Bolatice uskutečnil již 17. ročník Borovských her, kterých se samozřejmě
zúčastnila i naše Borová. Velký počet našich občanů, kteří odjeli reprezentovat obec, již od pátečního
odpoledne napovídal o krásném společně stráveném víkendu. Naše družstvo ve složení Helena
Dobřická, Iveta Teplá, Gabriela Kadidlová, Pavel Halamka, Michal Halamka a Luboš Láznička sice
neobsadilo první místa, ale bojovalo s velkým odhodláním a spoustou humoru.Ti, kteří by se rádi
setkali s kamarády z ostatních Borových, budou mít tuto příležitost příští rok, neboť naše obec
pozvala ostatní Borové na 18. ročník k nám.

9

DEN MYSLIVOSTI, LESNICTVÍ A OCHRANY PŘÍRODY - OHLÉDNUTÍ
Dne 11. 6. 2016 se uskutečnila akce s názvem „Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody“. Byla to první akce
pořádaná v tomto duchu v našem okolí. S napětím jsme očekávali, jak velká bude účast a jak se akce bude
líbit. Bylo to odpoledne plné soutěží pro děti. Avšak i dospělí si zde našli zábavu i nové zajímavé a užitečné
informace z oboru myslivosti, lesnictví a ochrany přírody.
Dne Myslivosti se zúčastnilo okolo 450 lidí, z toho bylo 150 dětí.
Děti u vstupu dostaly tašku s jejich jménem a seznamem soutěžních disciplín. A hned po zahájení se děti vrhly
na plnění úkolů. Za splnění úkolu vždy dostaly podpis na tašku a odměnu do tašky.
Soutěže pro děti:
1. TONDA OBAL- prověřily své znalosti třídění odpadu pomocí „odpadkového domina“ a řazení odpadu do
popelnic správné barvy. Soutěžní stanoviště zajistila společnost EKO-KOM.
2. PASÍČKA - pojmenovávaly zvířata na obrázku a mohly si prohlédnout vybavení zásahového vozidla pro
odchyt zvířat i sovu, která přijela společně se zaměstnancem Záchranné stanice Pasíčka.
3. LESNICTVÍ – rozpoznávaly druhy dřevin podle kůry, plodu, listu nebo jehličí. Dozvěděli se způsoby ochrany
lesa proti škůdcům (např. lýkožrouta smrkového tak zvaného kůrovce). Prohlédly si sbírku hornin a motýlů.
Stánek zajistila společnost ULRICH-ŠPLÍCHAL.
4. LUK + OŠTĚP – házely na terč oštěpem a střílely z luku.
5. MALOVÁNÍ – na březovou podložku si děti nastříkaly siluetu zvěře dle vlastního výběru a přiřadili k ní
správnou stopu.
6. ZOOLOGIE – poznávaly druhy volně žijící zvěře s pomocí vystavených exponátů a zároveň získaly přehled o
způsobu jejich života.
7. POSED – střílely z posedu na terč s divočákem nebo liškou.
8. KRMELEC - úkolem bylo donést správné krmení pro zvěř do krmelce a to v zimním oděvu. Děti si oblékly
Hubrťák navlékly sněžnice a na bobech vezly krmivo do krmelce.
9. STOPY ZVĚŘE - podle stopy určovaly děti jméno zvěře.
10. VZDUCHOVKA – všemi oblíbená střelba na PET lahve, patrony a asfaltové holuby.
Dospělí si mohli prohlédnout výstavu trofejí, zbraní, nábojů, loveckých doplňků a vycpaných zvířat, mezi
nimiž byl například čáp, veverka, kuna, sojka, sele, káně, ale i pivoň šumavský. Dále zde byla ukázka
současných i historických motorových pil a křovinořezů.
Byl zde stánek s tématikou včelařství s proskleným včelím úlem, k ochutnání medovina i možnost vyrobit si
vlastní ozdobnou svíčku.
Dále celé odpoledne probíhaly tyto doprovodné akce:
UKÁZKA STŘELBY NA ASFALTOVÉ HOLUBY – odvážní si mohli vyzkoušet střelbu.
UKÁZKA LESNÍ TECHNIKY – byla možnost vidět nákladní vozidla pro přepravu dřeva, vyvážecích souprav,
lesních traktorů a Harvestor. U všech strojů byla předvedena ukázka jejich práce.
PASOVÁNÍ MLADÝCH MYSLIVCŮ- slavnostní zakončení kroužku Mladých myslivců a ochránců přírody.
Symbolickým pasováním jsme se pokusili přiblížit zvyky a tradice v myslivosti.
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PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH PSŮ- komentovanou přehlídku 11 plemen loveckých psů moderoval pan Roller Jan.
Přiblížil způsob využití předváděných plemen v lovecké kynologii.
UKÁZKA DRAVCŮ A SOV – sokolník pan Školoud předvedl zajímavou sokolnickou show i s aktivním zapojením
diváků.
Během celého odpoledne byla možnost povozit děti na koni i ve vystavené lesní technice.
Potěšil nás velký zájem veřejnosti a je pro nás motivací k pořádání dalších ročníků této akce.
Za kolektiv pořadatelů Aleš Votočka, Jan Patka a Lukáš Kukla

TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE

06/2016

Novinky ze světa stolního tenisu

„Horké“ přestupové léto
Přiblížil se nám letní slunovrat a s ním příprava nové stolně tenisové sezóny.
Ta je ve znamení mnoha přestupů a změn soupisek. Náš oddíl prochází určitou redukcí co do
počtu mužstev. Řada hráčů, kteří se nevešli na soupisku Borové A, odchází: například Jakub Merta
se po dvou letech vrací do rodných Pardubic a také Petr Dalecký odchází zpět do Hlinska.
Odchází také Terezka Štrofová, jež dostala lákavou nabídku do 1.ligy žen za Hradec Králové.
Po sedmi letech „věrných“ služeb borovskému oddílu, tak přichází oddíl o skutečnou „hvězdičku“,
která stála za všemi největšími úspěchy našeho oddílu. Dobrou zprávou je, že po dohodě s vedoucím
Hradce Michalem Lebedou, se mohou borovští příznivci těšit na vybrané zápasy 1.ligy žen u nás
v naší borovské sokolovně.
Borovské áčko naopak posiluje. Ze Žďáru přichází František Kanta, hráč extraligového Havlíčkova
Brodu. Všichni doufáme, že bude platným hráčem o nejvyšší mety 1.ligy.
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Tereza Štrofová a Michal Lebeda při podpisu přestupních lístků J.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ČERVENEC 2016
Bystré
11. – 14. 7. 2016 – Filmový týden v Kině Bystré - filmy „Lída Baarová, Osm hrozných, Revenant zmrtvých
vstání a Pat a Mat ve filmu“. Promítat se bude každý den v 19:00 hod., dětské představení od 17:00 hod. v
kině.
17. 7. 2016 – Letní kino – „Jak básníci čekají na zázrak“. Promítání začíná od 21:30 hod. na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí.
16. 7. 2016 – Zábavné odpoledne se SDH Bystré od 14:00 hod. Proběhne námětové cvičení výjezdové
jednotky SDH Bystré. Program bude pokračovat na hasičské zahradě ukázkami hasičských dovedností a
soutěžemi pro děti i dospělé. K tanci i poslechu bude hrát DJ Žužu. Občerstvení bude zajištěno.
30. – 31. 7. 2016 – Mistrovství SAC ČR 2016 - cyklistické závody amatérských cyklistů, které budou rozděleny
do 2 dnů. První den proběhne časovka jednotlivců a druhý den silniční závod. Podrobné informace a přihlášky
na www.bystre.cz
Litomyšl
1. 7. - 26. 8.2016, 18:00 a 19:30, Toulovcovy prázdninové pátky
Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách se koná pohádka nejen pro děti (od 18:00) a koncert nejen pro dospělé (od 19:30)
8. 7.a 9. 7. 2016 - Modelářské letiště Vlkov, Litomyšl
Aerovleky
Setkání modelářů s modely výkonných větroňů a maket. Starty budou prováděny aerovleky pomocí vlečných
motorových letadel. Zajímavá podívaná pro příznivce bezmotorového létání
16. 7. 2016 Life - Litomyšl festival
od 11:00, Primátorská hráz, Litomyšl
Vystoupí: No name, Marek Ztracený, Voxel, Vladimír Mišík & Etc, Th!s & Vojta Kotek, Dirty Way, Dědovy
blechy.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, IC Svitavy, IC Vysoké Mýto), 360 Kč na místě, 500 Kč V.I.P.
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Lubná
5. 7. 2016 od 13.00 hod. - letní areál Lubná - LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA - hrají - Poličanka, Bobrůvanka,
Libkovanka, parkování v areálu, občerstvení, vstupné 130 Kč
23. 7. 2016 od 20.00 hod. - letní areál Lubná - pouťová zábava - hraje Rytmik Jedlová
30. 7. 2016 od 20.00 hod. - letní areál Lubná - pouťové dozvuky - zábava - hraje ROCK FACTOR.
Oldřiš
1. 7. 2016 od 17 hod. v areálu za Orlovnou “Den otců i těch budoucích a neb soutěžní odpoledne pro celou
rodinu”. Soutěž o nejoriginálnější nemotorový dopravní prostředek, soutěž o nezručnějšího tátu. Soutěže pro
děti a celou rodinu. Končí táborákem s kytarou.
15. – 17. 7.2016 - Pouťové slavnosti v Oldřiši. V pátek 15. 7.2016 od 20.00 hod. diskotéka na parketu za
Orlovnou. V sobotu 16. 7. 2016 od 20.00 od taneční zábava na parketu za Orlovnou – hraje Kyvadlo. V neděli
17.7.2016 odpoledne posezení s hudbou
Polička
Do 31. 8. 2016 velký a malý výstavní sál Centra Bohuslava Martinů, Poznávej se - interaktivní výstava o
lidském těle navazuje na úspěšnou výstavu Hry a klamy z IQ Landia Liberec.
2. - 6. 7. 2016 - Královské slavnosti na hradě Svojanově. Formou tradičních hradních slavností budou probíhat
představení kouzelníka, kejklíře, ukázky historických tanců a historického šermu. Nedílnou součástí je příjezd
družiny krále Přemysla Otakara II. a královny Kunhuty na hrad.
12. – 17. 7. 2016 - Život na věži - kostýmové prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
23. 7. 2016 - Festival akustické hudby na Svojanově. Již sedmý ročník festivalu, představující netradiční
hudební žánr klasické country a folk neozvučené hudby.
Pomezí
16. 7. 2016 - oslavy 130 let založení SDH Pomezí v areálu u ZŠ horní
Sebranice
24. 7. 2016 - Anenská pouť na Vysokém Lese – v 15 hodin začne mše svatá a od 16 hodin bude posezení s
harmonikou a malým občerstvením.
28. 7. 2016 - pohádka Jeníček a Mařenka - od 17 hodin na Kališti u křížku pod lípami, zahraje loutkové
divadlo Kozlík.
Široký Důl
2. 7. 2016 - Sraz veteránů
9:00 – 12:00 – prezentace
13:00 – vyjížďka dle mapy
15:00 – vyhlášení – automobil srazu, motocykl srazu, dobové oblečení srazu,
bohatá tombola. 1. cena veterán
Startovné: zdarma do r. v. 1945, do r. v. 1980 - 100,- Kč

Vážení čtenáři,
zveme Vás ke čtení a soutěžení v novém cyklu z Kraje Smetany a Martinů, tentokrát na téma
Tajemná a zajímavá místa v Kraji Smetany a Martinů. Každá ze 14 členských obcí svazku
představí zajímavý článek a také soutěžní otázky. Ať se Vám nový seriál líbí!
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Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů – obec Borová
BOROVÁ nabízí klidný odpočinek i příležitost ke sportům v náručí lesů, vonných luk a potoků na
táhlých kopcích s pěknými výhledy. Je zde řada pěších, v zimě běžeckých tratí, nechybí zde značené
cykloturistické stezky. Kopec Skalka nalezneme na okraji obce v části, jež je podle kostela, který je
této světici zasvěcen, nazývána Svatou Kateřinou. Na vrcholku, v šeru původního bukového lesa, se
skrývá drobný skalní útvar – Skalka. Toto místo je opředeno mnoha pověstmi…..
„Před dávnými časy stával na Skalce hrad. V něm sídlil ukrutný rytíř se svojí čeledí. Ta se ze všech
sil snažila vyrovnat divokosti a ukrutnosti svého pána. Rytíř přepadal okolní vesnice, loupil, pálil a
vraždil. Pod touto drsnou slupkou dřímal jediný ušlechtilý cit, a to nesmírná láska k jeho dceři Máni.
Rytířova dcera si vyšla jednoho letního dne do blízkého lesa. Chtěla si natrhat květy, které měla velmi
ráda. Zašla pod vysoké koruny stromů, kde leskla se hladina hluboké studně, na které pluly květy
stulíků. Nahnula se, aby květy utrhla, ale spadla do studně a utonula. Tam ji večer pánova čeleď našla
mezi květy. Aby zahlušil bolest nad ztrátou milovaného dítěte, rytíř loupil a vraždil ještě více.
Ale všeho do času… Byl čas žní, schylovalo se k večeru. Od severu i západu hnala se temná mračna.
Všechno ztichlo. Prošel blesk, zahučel hrom. V malé chvilce rozpoutala se veliká bouře. Hrad se
chvěl v základech. Vtom někdo zabušil na hradní bránu. Poustevník jakýsi, až z rychumburského
borového háje prosil o přístřeší v hrozné bouři. Nedostalo se mu však vlídného přijetí. Suroví
zbrojnoši tropili si z poustevníka posměch, a když je napomínal, aby se Boha báli, že jeho trest
zachvacuje zločince jako blesk, zbili ho a za bránu vyhodili, div o život nepřišel.
V novém oslepujícím blesku bylo viděti poustevníka, jak hrozí hradu a říká jakási tajemná slova.
Bouře zesílila. Vše zmizelo ve tmě oslepujícím bleskem. Když ráno sluníčko vyšlo, hrad už na Skalce
nestál. Jen několik skal, tvrdých jako srdce rytířovo, čnělo k obloze. Od těch dob jsou prý v lese
Královci na lesních mokřinách vidět světýlka. Je to duch zlého rytíře a jeho zločinných druhů, čekající
na dobré slovo, aby je z muk vysvobodilo.“
Soutěžní otázky:
1) V jaké nadmořské výšce se kopec Skalka nachází?
2) Jak se nazývá poznávací stezka, které je kopec Skalka součástí?
3) Kolik má tato stezka zastávek?

Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 20. července 2016. Autor první správné
odpovědí získá dárek od obce Borová.
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KOČOVNÉ DIVADLO V BOROVÉ
9. srpna 2016 sehraje v sokolovně v Borové POPRASKD divadelní hru ČERTI NA KARŠTEJNĚ, o tom,
jak čerti řádili na Březinách, Křižánkách a na Karlštejně. Hra není určena až tak úplně malým dětem.
Začátek ve 20,00 hod. Vstupné dobrovolné.
16. srpna 2016 – mladší kočovníci uvádějí hru ANI RYBA ANI RAK, příběh o hledání sebe sama na
pozadí bezmezného oceánu. Začátek ve 20,00 hod. Vstupné dobrovolné
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Soukromé inzeráty jsou zpoplatněny. Bližší informace v kanceláři obecního úřadu.

V Borové 29.6.2016

Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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