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                                                                                                                                          *18.ROČNÍK * ČÍSLO 6*

PROČ  JSOU NEPŘÍSTUPNÉ NĚKTERÉ ČÁSTI WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE BOROVÁ?

V odpoledních hodinách 18.6.2015 napadli server, kde jsou umístěny stránky obce Borová, hackeři 
ze severní Afriky, nejspíše z Alžíru. Přepsali některé dokumenty a fotografie, celý web se jim 
nepodařilo znepřístupnit. Z toho důvodu byly stránky během pátku a soboty mimo provoz. Poté 
došlo k obnovení části dokumentů, fotogalerii a chybějící části dokumentů bude nutno obnovit. 
Tímto děkujeme návštěvníkům našich stánek za pochopení.

                                starostka obce

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ                    PRAKTICKÝ  LÉKAŘ MUDR. GRODL JAROSLAV

Čtvrtek 9.7. a 23.7.  od 10:00 do 15:00 hodin.                DOVOLENÁ od pondělí 27.7.  -  31.7.2015

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVÁ - bude v době prázdnin uzavřena od 20.7. – 14.8.2015. Provoz 

bude zahájen v pondělí 17.8.2015.

ŠKOLNÍ  KUCHYŇ– bude uzavřena od 20.7. – 31.7.2015. Provoz bude zahájen v pondělí 3.8.2015. 

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.
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Babička to napraví,
přečte knížku o zdraví.

Důvod to má jediný,

jsou tu přece prázdniny.
A pak v září vesele,

                                                                čtení hravě zvládneme.       Na všechny se moc těší knihovnice Bára                                       

               

NOC KOSTELŮ LETOS I V NAŠÍ OBCI

Od roku 2009 se každoročně v rámci „Noci kostelů“ na mnoha místech 
naší republiky otevírají dveře a brány kostelů. Tato „Noc“ je nejen 
pozváním k objevování krásy křesťanských výtvarných,  
architektonických a hudebních pokladů, ale též dává prostor pro 
vzájemné setkání, rozhovor, poučení. Letos jsme mohli tuto akci zažít 
29.5. i v naší obci, kdy jsme se sešli v kostele sv. Kateřiny. Mohli jsme se 
seznámit s historií tohoto kostela,  patronkou sv. Kateřinou,
s předměty a oblečením , které se používá při bohoslužbě. Mnozí se 
jistě potěšili i hudebním programem, při kterém se kostelem nesly 
zvuky varhan, hoboje a příčné flétny. Vyvrcholením celého programu 
byla četba z Bible při svitu svíček a společná modlitba za mír. Za mír
v našem srdci, v našich rodinách, obci i na celém světě.  
       

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 31.5.2015 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Do řad borovských 

občanů přibyli a do obecní kroniky byli zapsáni (zleva): Pospíčilová Nela – Borová 145, Grodlová 

Agáta – Borová 176, Vomočilová Marie – Borová 48, Zezulová Nela – Borová 174, Dobiášová 

Johana – Borová 43.
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BOROVSKÝ  MÍROVÝ  POCHOD - ohlédnutí

Poslední květnová neděle již tradičně patří vzpomínce na tragédii, která postihla naše spoluobčany 

při svozu válečné munice. Každoročně se proto přicházíme poklonit na místo této nešťastné události. 

Proslov pana Muffa nám připomněl důležitost tohoto setkání. Chtěli bychom touto cestou 

poděkovat paní Mužíkové za organizaci této vzpomínky, kdy štafetu převzala po svém otci, panu 

Hamerníkovi. Také bychom chtěli poděkovat nejen vám, kteří jste se s námi přišli na místo poklonit 

a položit kytice, ale i vám, kteří jste si doma tuto událost připomněli tichou vzpomínkou.

NA DĚTSKÉM DNI DNE 31.5. NA KOUPALIŠTI SE VYŘÁDILI NEJEN DĚTI, ALE I DOSPĚLÍ 

KRAJANÉ Z USA NA NÁVŠTĚVĚ V BOROVÉ

V neděli dne 7.6.2015 jsme měli možnost zúčastnit se nevšedního zážitku. Obec totiž navštívila 

skupina asi 20-ti hostů, jejichž předci odešli koncem 19. stol za oceán. Účastnili se Slavnosti Božího 

Těla a prvního svatého přijímání osmi dětí. Po bohoslužbě bylo naplánováno společné setkání se 

zástupci obce ve farní klubovně římskokatolické farnosti, kterého se účastnila prakticky celá rada 

obce. Jak setkání plynulo, postupně jsme se dozvěděli, že jejich předky jsou rodiny Kučerova, 

Dvořákova a Romportlova. Určitě bude stát za to pátrat v kořenech jednotlivých rodin …
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O tom, že „krajané“ byli spokojeni, svědčil i fakt, že se k nedělnímu obědu utábořili na koupališti a 

v Borové se i přes původně plánovaný polední odjezd zdrželi až do odpoledních hodin.

Více na http://www.farnostborova.cz/

DĚTSKÝ KONCERT A JARMÁREK V BOROVSKÉM EVANGELICKÉM KOSTELE

V neděli 8.6. 2015 se v evangelickém kostele uskutečnil již druhý ročník koncertu dětí z ČCE Borová 
s názvem LOUTNY ZNÍ A BUBNY HŘMÍ. Kdo se koncertu zúčastnil, jistě potvrdí, že děti nezůstaly 
názvu nic dlužny. Pod rukama dětí se rozezněly kytary, flétny, klarinet, klavír, varhany i bubny. 
Postupně posluchačům přednesly skladby, které hrály na postupových zkouškách v ZUŠ. Sborově 
pak zahrály Magnificato a chorál Pomoz mi můj Pane.

Součástí koncertu byl jarmárek, na kterém si účastníci koncertu mohli zakoupit výrobky bratří a 
sester sboru. Výtěžek z jarmárku bude věnován na podporu našich mladých muzikantů.

Byli bychom rádi, aby se z dětského koncertu stala tradice, která podpoří chuť našich mladých 
muzikantů podělit se i s ostatními o své dovednosti a aby se stal pro děti možností, jak si zahrát 
společně.                                                                                                                                                Sbor ČCE
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BOROVÁ

V neděli 21.6.2015 se konal již 3. ročník farního dne. Zahájení proběhlo jako každý rok mší svatou 

v kostele sv. Markéty  a  poté se účastníci odebrali do areálu Orlovny Oldříš. Po společném obědě                         

( grilované prasátko a klobásky ) následovala beseda a program pro děti a dospělé doprovázený ,, 

bláznivým fyzikářem Mirkem“, jenž nám představil zázraky přírodních jevů.

Počasí nám přálo a tak se těšíme, že se za rok opět sejdeme. 

Děkujeme všem, jež tuto akci podpořili. 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY (MŠ BOROVÁ)

Květen -  ,, Sladkou pusu jako med, pošlu ti ji mamko hned ..,,
Sladkých pusinek bylo mnoho. Ty jsme dávali maminkám na besídce, tentokrát na naší školní 
zahradě. K tomu velkou kytičku básní, písní a krásných tanečků. Škoda, že se sluníčko schovávalo a 
nevidělo tu parádu. 
Jen nevíme, proč měly maminky slzičky na krajíčku, když se nám to tak povedlo?!?

I konec měsíce byl ve znamení hudby a hudebních nástrojů se kterými nás seznámil pan Macků. 
Pohádkovým programem nás provázel starý hudební nástroj CHROTA, který můžeme vidět jen na 
starých hradech nebo v pohádce.
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Červen - letem světem

Svůj svátek děti oslavily návštěvou dopravního hřiště v Poličce a následně soutěžemi na naší školní 
zahradě.

Sluníčko děti doprovázelo i na dlouhé cestě na Minifarmu k paní Fáberové, která je seznámila se 
svými zvířátky a jejich chovem.

Velkým zážitkem byl společný výlet do Nových Hradů s prohlídkou zámeckých zahrad s kouzelným 
přírodním bludištěm, zeleným divadlem s právě probíhající zkouškou opery a krmením daňků.

Konec školního roku byl opravdu slavnostní. Celá školka se rozloučila s budoucími prvňáčky na školní 
zahradě za účasti rodičů.Zábavné hry, malování na obličej a opékání špekáčků byla opravdová tečka 
za školním rokem.

Krásné sluníčkové prázdniny přeje všem dětem kolektiv mateřské školy.
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INFORMACE ZŠ BOROVÁ

    Konec června, čas plný očekávání letních dnů, které nás určitě něčím hezkým překvapí. Nejprve 
ale musíme rozdat vysvědčení, „vypustit“ do světa naše páťáky a ještě nějaké to loučení na nás 
čeká, ale o tom až příště. 
   Letos z naší školy odchází osm dětí. Z páté třídy Filip Bauer, Eliška Drahošová, Jindřich Jelínek, 
Tomáš Mlynář, Vojtěch Střítežský, Milan Teplý ,Tereza Votočková a ze čtvrté třídy Elena Ručková. 

Všem přejeme úspěch, pohodu a hodně štěstí.
     

Naši páťáci a Elenka - školní kolo v poznávání přírodnin.

Prvňáčci a Míša s Tomem. Kdo to v první třídě chyběl ?
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Některé akce uskutečněné na naší škole ve školním roce 2014/2015

Září 
-beseda o pravěku s paní Ivanou Fridrichovou
-návštěva  MIME  FESTU v Poličce
Říjen
-beseda o sv. Václavovi  s paní Ivanou  Fridrichovou
-návštěva dopravního hřiště v Poličce – dopravní výchova
-putování za řemesly – návštěva kovárny v Pusté Kamenici
-výstava ovoce a zeleniny ČSZ – sokolovna v Borové
Listopad
- malování přívěsků s paní Třískovou na ZŠ Borová
Prosinec 
-tradiční vánoční vycházka ke krmelci, krmení pro zvířátka
-vánoční besídka – zpívání koled , vyrábění z vizovického těsta – na ZŠ Borová
Leden 
-zápis dětí do 1. třídy – zapojení žáků 5. ročníku – Sněhurka a sedm trpaslíků
Březen
-zahájení plaveckého výcviku – celá škola
-pozorování zatmění slunce – vycházka přes Štamberk do Babína
-ukázka líhnutí motýlů – na ZŠ Borová
-divadlo „Mikeš“ – Tylův dům v Poličce
Únor
-dětský karneval, spolupráce s MŠ Borová
Duben
-přijímací zkoušky do matematické třídy ZŠ Masarykova a na Gymnázium Polička (žáci 5. ročníku)
-návštěva dopravního hřiště v Poličce – dopravní výchova
Květen
-divadelní představení žáků místní školy – pohádka „O víle Malvínce a vodníku Kejchálkovi“
-soutěž Mladý zdravotník I. stupně - Svitavy
-beseda s panem Josefem Muffem – 70. let od konce II. světové války
-vycházka k Výbuchu
-sportovní setkání žáků 1. a 2. ročníku Sebranice
Červen
-výlet dětí z divadelního kroužku - zámek  Litomyšl, bazén
-dětský den ve spolupráci s TJ Sokol Borová u koupaliště v Borové
-poznávací vycházka do lesa s panem Markem Schauerem
-poznávání přírodnin – školní kolo
-„vykopávání  mamuta“ – ZŠ Sádek – vzdělávací akce pro okolní málotřídní školy
-školní výlet – Letohrad – Muzeum řemesel, tvrz Orlice, rozhledna
-atletický čtyřboj- školní kolo u ZŠ Borová – celá škola

Po celý školní rok probíhala výuka nepovinného předmětu římskokatolické náboženství (pan farář 
Milan Romportl) a tyto zájmové kroužky: angličtina pro 1. a 2. ročník (paní Petra Stachová), 
divadelní kroužek (paní Hana Chadimová), keramický kroužek (paní Alena Hejduková),sportovní 
kroužek (paní Blanka Koutná),  zdravotní kroužek (paní Ludmila Dvořáková)

Děkujeme vedoucím zájmových kroužků za jejich práci s dětmi.
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Vánoce na schodech - bylo nám těsno, ale milo.

Fotografie s panem Josefem Muffem – vlevo.
Přírodovědná vycházka do lesa s panem Markem Schauerem  byla  opravdu velmi zajímavá.

                         
                            Zápis dětí do 1. třídy se Sněhurkou a sedmi trpaslíky.
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…LETEM SVĚTEM Z CYKLOVÝLETU A POBYTU NA DAMAŠKU VE DNECH 19. – 21.6. 

Již několik let funguje při ZŠ za podpory TJ Sokol sportovní kroužek. Děti se zde seznamují nejen s 

různými druhy sportu, ale i poznávají okolí svého bydliště. Vyvrcholením celoročního snažení je 

třídenní cyklovýlet na Damašek.   

Letos nám počasí moc nepřálo, na červen bylo docela chladno a zasáhlo nás několik dešťových 

přeháněk. V pátek od ZŠ odjelo 26 dětí a v neděli se všichni vrátily. Mezitím zažily cyklojízdu do Pusté 

Rybné po dvou trasách, opékání buřtů, večerní vycházku, celodenní výlet na Mílovy ( bohužel výstup 

a skálu, koupání, lodičky jsme kvůli počasí museli vynechat), stezku odvahy, různé sportovní a 

vědomostní soutěže, výrobu vlajek atd.   Velký zážitek pro děti je ubytování na hájence zapújčené 

od ČSOP Polička. Tři dny v krásné přírodě Žďárských vrchů je neskutečný relax jak pro děti, tak i pro 

doma truchlící rodiče.                                                                                                               Blanka Koutná

BOROVÁ –TELECÍ MUŽI

Třetí červnovou sobotu sehrálo družstvo mužů svoje poslední utkání jarní části třetí třídy. Nutno dodat, že to 

bylo opravdu poslední utkání v rámci této soutěže /doufejme, že se nám ve vyšší soutěži bude dařit a třetí 

třídu si již nezahrajeme nikdy/. Celkovým třetím místem jsme si zajistili jedno z postupových míst do okresního 

přeboru. Budeme dělat vše pro to, abychom  i v "okresu" hráli důstojnou roli a zachovali si  nadále vaši přízeň. 

Děkujeme všem ,kteří nás podporují ať už svojí přítomností na utkáních nebo pomocí s organizací po úpravu 

hrací plochy. Speciálně bych rád poděkoval trenéru Mírovi Justovi, který nejen tým koučuje, ale i koordinuje 

související činnosti..Takže – BORTEL DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!              

A na prvním srpnovém utkání NASHLEDANOU                                                                                        TTT                                                                                      
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První řada zleva: Paclík Roman, Pecka Jakub. Druhá řada zleva : Hegr Václav, Čermák Radek, Pokorný Jiří, Pazdera 

Aleš, Dědič Martin, Vobejda Lukáš.           Třetí řada zleva: Just Jaromír /trenér/, Horníček Tomáš, Štrof Vojta, Dvořák 

Jakub, Češka Milan, Pazdera Martin /kapitán/, Ehrenberger Vít, Halamka Jan,       Střítežský Vlastimil, Trkal Tomáš 

/vedoucí mužstva/

BOROVÁ –TELECÍ MLÁDEŽ

STARŠÍ ŽÁCI

Sezona 2014/15 dopadla pro borovské žáky úspěšně. Obhájili jsme loňské třetí místo a k tomu jsme ještě 

předváděli atraktivní fotbal se spoustou gólů. Nezbývá než se těšit na sezonu následující, ve které naše 

ambice budou znovu skončit do třetího místa. Rádi uvítáme v týmu nové tváře. Pokud se vám líbí kopaná, tak 

na podzim začíná nová sezona. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, rozhodčímu panu Hynkovi za 

bezchybné soudcování zápasů. Přejeme vysvědčení plné známek ke spokojenosti rodičů a senzační 

prázdniny. Na viděnou v sezoně 2015/16 se na vás těší trenérské duo Luboš Síla a Josef Hegr.

První řada zleva – Martin Síla, Milan Teplý, Martin Bednář, Adam Hegr, Jana Hegrová, Filip Myška, Erik Hejduk, Druhá 

řada zleva: Marian Bezchleba, Bohouš Jukl, Láďa Hruška, Jana Sílová, kapitán David Síla /dres mu asi strhali z jeho 

opáleného těla fanynky/, Pavel Krejsa, trenér Luboš Síla, Libor Šmíd, Martin Hynek, Aleš Kercl. 
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA

  V neděli 7.6. jsme odehráli závěrečný turnaj v Březové, kterého se účastnilo 10 mužstev. Do naší skupiny 
nám losem byly přiděleny týmy s Bystrého, Horního Újezdu, Svitav a Březové. Turnaj se hrál za opravdu 
horkého počasí. V prvním zápase jsme porazili Bystré 4:1, v dalším zápase Horní Újezd 5:1. Následoval zápas 
s týmem Svitav. Ten jsme bohužel smolně prohráli 3:2. Štěstěna byla tentokrát nakloněna soupeři. Ač jsme 
měli ze hry víc, nastřelili dvakrát tyčku a soupeře zatlačili k vlastní bráně, tak se třemi body šel ze hřiště tým 
ze Svitav.  Poslední zápas jsme odehráli s Březovou, která byla nad naše síly a prohráli jsme 8:1. Celkové 
pořadí určilo, že jsme se utkali s týmem z druhé skupiny Sebranicemi o konečné páté místo.  Tento zápas 
jsme prohráli 3:1 a skončili tak na šestém místě. Tímto turnajem jsme ukončili letošní sezonu. Chtěli bychom 
touto cestou popřát našim mladým fotbalistům a fotbalistkám, aby si o prázdninách odpočinuli a nabrali sílu 
do příští sezóny. A když přivedou své kamarády, budeme jenom rádi. Na viděnou se těší trenéři Bc. Pavel 
Tlustý a Vlasta Hejduk. 

První řada zleva: Tomáš Krejsa, Adam Břeň, Erik Hejduk, Kryštof Tlustý Druhá řada zleva: trenér Vlasta Hejduk, 

Aneta Justová, Jana Hegrová, Adam Lorenc, trenér Bc. Pavel Tlustý

ŠKOLIČKA                                                                                                                                     

Skončila sezona a naše nejmenší zastihla ve skvělé formě. Na turnaji v Hlinsku skončili z 15 účastníků na 11. 

místě. Za úmorného vedra se rvali o každý míč a už jenom to, že zvládli tento maraton o 11 utkáních zaslouží 

obdiv. V posledním přátelském utkání porazili Krounu 7:2. Myslím, že tuto sezonu můžeme hodnotit velmi 

pozitivně. Nejvíce si cením rozšíření základny malých fotbalistů a jejich trpělivosti s námi dospělci. Příští 

sezonu jsme se přihlásili do okresního přeboru mladších přípravek, kde s dalšími cca osmi týmy budeme celý 

podzim i jaro měřit své dovednosti. Pokud máte doma malého klučínka či holčičku, tak ho přiveďte mezi nás a 

rozšiřte naše řady. Na spoustu zábavy s kopanou se těší trenéři: Tomáš Trkal a  Michal Špaček.                                                                                                                       

TTT                                                                                                                                                                                                   
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Brankař : Roman Paclík jun., První řada zleva: Jindra Lapáček, Toník Moravec, Ondra Dittrich jun., Peťa Mlejnek, Dan 

Špaček, Tomáš Krejsa, Druhá řada zleva: Tomáš Trkal /trenér/, Dan Faiman, Tom Andrlík, Dominik Dvořák, Sam 

Šplíchal, Kuba Pecka jun.,  Štěpán Lorenc, Kuba Hladký.

                                        PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
Pečovatelská služba SO AZASS – středisko Borová nabízí občanům Borové a okolních obcí (Oldřiš, 

Telecí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Březiny) poskytování těchto úkonů pečovatelské služby:

úkon výše úhrady

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 96 Kč / 60 min.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 96 Kč / 60 min.

Pomoc při orientaci, samotného pohybu ve vnitřním prostoru 96 Kč / 60 min.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 96 Kč / 60 min.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 96Kč / 60 min.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 96Kč / 60 min.

Pomoc při požití WC 96Kč / 60 min.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování:
50 Kč *)

Dovoz nebo donáška jídla 13 Kč / úkon

Dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150m 7 Kč / úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití 96 Kč / 60 min.
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Příprava a podání jídla a pití 96 Kč / 60 min.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 96 Kč / 60 min.

Údržba domácích spotřebičů 96 Kč / 60 min.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklid po 

malování  
96 Kč / 60 min.

Donáška vody 96 Kč / 60 min.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 96 Kč / 60 min.

Běžné nákupy a pochůzky 96 Kč / 60 min.

Velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 96 Kč / 60 min.

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 64 Kč / kg

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 64 Kč / kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  

96 Kč / 60 min.

+ cena za odvoz 

Fakultativní činnosti

Doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby, k lékaři, na úřady apod. 8 Kč / 1 km

*) aktuální cena 1 oběda z jídelny MŠ Borová

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ, V ZÁVISLOSTI NA POPTÁVCE KLIENTŮ, PŘEDPOKLÁDÁME POŘÍZENÍ DALŠÍHO VOZU A 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY TAK, ABY BYLY USPOKOJENY VŠECHNY POŽADAVKY KLIENTŮ. Proto prosím v případě zájmu, 

co nejdříve kontaktujte pečovatelku p. Dohnalovou na tel. 604 120 419 nebo vedoucího služby na tel. 

731 043 601, případně se obraťte na starostku vaší obce.

MOTOREST BOROVÁ 
Vás zve na posezení s hudbou a dobrou večeří (zvěřina, steaky ….)

Sobota 11.7.2015 od 19.00 hodin.
Můžete se těšit na ochutnávku vín r. 2014 přímo s vinařem – Vinařství Mikulica Oldřich, 

Velkopavlovická  podoblast, obec Kobylí. Rezervace na tel.č. 737 337 048.

Český svaz chovatelů
Základní organizace Borová u Poličky pořádá místní výstavu drobného hospodářského zvířectva a exotů.

BOROVÁ 2015
         V sokolovně se uskuteční prodejní výstava květin, obrazů, keramiky, chovatelských potřeb, bižuterie, 

výroba perníků a výrobky ze slámy, myslivecké trofeje, výstava fotografií z přírody, ruční práce žen a jiných 

výrobků.

                  Sobotní podvečer vám zpříjemníme poslechem živé hudby a  v neděli se můžete těšit na ukázku 

králičího hopu.

                                                                Výstava se bude konat v areálu Sokolovny v Borové u Poličky

                                                                                    ve dnech 25. - 26. července 2015

                         v sobotu od 10 do 17 hod

                                      v neděli od 8 do 16 hod

                                                                                                  Občerstvení zajištěno.
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Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červenec 2015

Borová

25. – 26. 7.2015 - výstava drobného hospodářského zvířectva a exotů „BOROVÁ 2015“ v sokolovně 

v Borové. Prodejní výstava květin, obrazů, keramiky, chovatelských potřeb, bižuterie, výroba 

perníků výstava fotografií, ruční práce žen aj. V sobotu od 10 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod.

Bystré

4. – 12. 7. 2015 – Můj barevný svět – výstava obrazů Terezie Uherkové na hedvábí, vitráží Tiffany a 

dřevěných pokusů, v budově bývalé knihovny. Otevřeno: 10 – 12 a 14 – 17 hod. 

6. – 9. 7. 2015 – Letní filmový týden v Kině Bystré – filmy „Láska na kari“, „Sedmý syn“, „Jak jsme hráli čáru“ 

a Velká šestka“. Promítat se bude každý den v 19:00 hod.

10. 7. 2015 – Letní kino – Kino Bystré Vás srdečně zve do letního kina na francouzskou komedii „Co jsme 

komu udělali“. Promítání začíná od 21:30 hod. na zahradě za Hasičskou zbrojnicí. 

Dolní Újezd

4. 7. 2015 - TRADIČNÍ BENÁTSKÁ NOC

V přírodním areálu v Bořkově pořádají místní hasiči od 20:00, vstupné 60 Kč, hraje Medium.

8. 7. 2015 - I. ITALSKÁ NOC

V přírodním areálu v Bořkově pořádá Sokol DÚ od 20.00, vstupné 60 Kč, hraje Rytmik.

25. 7. 2015 - 5. ROČNÍK MEMORIÁLU BOHOUŠE NOVÁČKA

Turnaj v malé kopané

Pořádá Sokol DÚ na fotbalovém hřišti od 12:00, mezinárodní účast.

Litomyšl

3. 7. 2015 - 28. 8. 2015, Toulovcovy prázdninové pátky 2015, Toulovcovo náměstí, Litomyšl

Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen 

pro dospělé. 

5. 7. 2015, 14:00, Růžový palouček    

Slavnost na Růžovém paloučku - 600 let od upálení Mistra Jana Husa

24. 7. 2015 - Noc na Karlštejně Státní zámek Litomyšl, I. nádvoří

muzikál pod širým nebem

V hlavních rolích Jan Rosák, Pavel Vítek, Václav Vydra, Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a další. 

Vstupné 260 Kč v předprodeji 290 Kč na místě

Lubná

5. 7. 2015 od 13.00 hodin - LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA - LETNÍ AREÁL, vystoupí: MRÁKOTINKA, 

DOLNOVANKA, JIŽANI

25. 7. 2015 od 20.00 hodin - letní areál Lubná - pouťová zábava se skupinou Rytmik

Oldřiš

17. - 19. 7. 2015 - Pouťové slavnosti v Oldřiši  

V pátek 17. 7. od 20.00 hod diskotéka na parketu za Orlovnou 

V sobotu 18. 7. od 20.00 hod taneční zábava na parketu za Orlovnou – hraje Kyvadlo 

V neděli 19. 7. bude od 15.00 hod k tanci a poslechu hrát za Orlovnou kapela Kapka 

Polička

4. - 5. 7.2015 – Královské slavnosti na Svojanově - akce určená zejména rodinám s dětmi. Formou tradičních 

hradních slavností budou probíhat představení kouzelníka, kejklíře, ukázky historických tanců a historického 

šermu.
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7. 7. - 12. 7. 2015- Život na věži - kostýmové prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. 

Jakuba. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu 

muzeum@muzeum.policka.org

10. -11. 7. 2015 - Colour Meeting 

Multižánrový festival již podvanácté probarví hudbou a divadlem poličský park u Synského rybníka. I letos je 

cílem pořadatelů představit méně známé a o to zajímavější a poutavější tuzemské i zahraniční interprety a 

to vše zpříjemnit rodinnou atmosférou.

Sebranice

4. 7. 2015 -  V. ročník Sebranického pětiboje dvojic – od 8.00 hodin ve sportovním areálu koupaliště, 

startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den. Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal, 

plavání 2x50 m. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. Počet účastníků 

je omezen. 

19. 7. 2015 - Loutkové divadlo Kozlík – pohádka se bude hrát na Kališti pod lípami od 17 hodin. 
26. 7. 2015 - Pouť ke kapli sv. Anny na Vysokém Lese – mše v 15 hod., poté sousedské posezení s 
harmonikou a občerstvením.

Široký Důl

4. 7. 2015 – 5. Sraz veteránů

9:00 – 11:00 – prezentace

12:30 – 14:30 – vyjížďka vozidel 

Po dojezdu vozidel volná zábava, živá hudba, občerstvení, bohatá tombola. 1. cena motocykl.

Startovné: Zdarma do r. v. 1945, 70,- Kč po r. v. 1945

…………………………………………………………………………………………………………

                  S.D.GARDEN - VŠE PRO VAŠI ZAHRADU
                         Plánování, projektování, realizace a údržby zeleně

- Realizace a údržba soukromých zahrad …
- Zakládání a údržba živých plotů, trávníků, okrasných záhonů…
- Realizace a údržba vodních staveb, jezírek, řečišť, kališť, potoků …
- Výstavba zahradních staveb – altány, pergoly, zídky,treláže, dlažby…
- Automatické závlahové systémy
- Odborná chemická ochrana proti škůdcům, chorobám, plísním, plevelům…..

- Řez a kácení ovocných i okrasných dřevin ze země i stromolezeckou technikou

                  Skala David mob.:605 937 759
                    www.sdgarden.webnode,cz
                       sdgarden@seznam.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přejeme Vám krásné léto, prázdniny plné zážitků a spokojenou dovolenou !

V Borové 30.6.2015                                                                         Obecní úřad Borová, tel.č.:  461 743 268

e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz




