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                                                                                                    * 18. ROČNÍK  *  ČÍSLO 7*

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Borová 

s odborným výkladem se bude konat

V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2015 V 15.30 HOD. V BUDOVĚ SOKOLOVNY, BOROVÁ ČP. 90

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ

…ze zápisu dne 25.5.2015 – RO Borová schvaluje:

 Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 18.6.1999 za účelem pronájmu části 
nebytových prostor k poskytování zdravotní péče ve Zdravotním středisku Borová č.p. 305;

 Žádost Obce Borová o koupi části pozemku p.p. 2245/49 od Lesů České republiky, s.p., 
v prostorách za obecním úřadem;

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IV-12-2013484/VB/01 mezi Obcí Borová a ČEZ Distribuce, a.s.;

 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2015 až 9/2015…aj.

rada obce vzala na vědomí:

 Hodnocení výsledku rozboru vzorku vody č. 4121/2015 ze dne 17.5.2015 s výsledkem 
vyhovuje;

 Návrh aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“…aj.

…ze zápisu dne 3.6.2015 – RO Borová schvaluje:

 Zadání a zpracování variantní ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce 
Borová“ fy RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice v rámci svazku DSO Oldřiš –
Borová.   Cenová nabídka na zpracování studie bude předložena svazku DSO Oldřiš – Borová. 
Ze zadání studie vyplynulo, že Oldřiš požaduje i posouzení samostatných domovních čistíren, 
proto tuto část studie bude financovat ze svých prostředků a tato část nebude součástí fa 
pro DSO Oldřiš – Borová. Objednávka bude podána v rámci svazku DSO Borová – Oldřiš.
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V rámci svazku DSO Oldřiš - Borová bude posouzen tlakový systém stokových sítí (TSS) a systém 
spádové gravitační kanalizace z pohledu vodohospodářského hlediska, investičních nákladů, 
provozních nákladů, výše stočného pro obě varianty a financování stavby z dotačních titulů a jiných 
zdrojů;

 Uzavření pracovních smluv pracovníků zařazených na VPP na základě rozhodnutí ÚP Svitavy 
a podle jím stanovených podmínek;

 Digitalizaci obecního vodovodního řadu společně s místním šetřením;

 Poptávku mapového informačního systému geosense a zřízení geoportálu obce Borová 
(bude předložena cenová nabídka)…aj.

rada obce revokuje:

 Usnesení č. 4/12 ze dne 18.5.2015 (zpracování variantní ekonomicko-technické studie na 
akci „Odkanalizování obce Borová“ fy RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice). 
Důvodem je zadání zpracování studie v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová. 

…ze zápisu dne 22.6.2015 – RO Borová schvaluje:

 Návrh smlouvy o nájmu části nebytových prostor v č.p. 305 mezi Obcí Borová a Oblastní 
charitou Polička, Vrchlického 22, 572 01 Polička;

 Návrh smlouvy o nájmu části nebytových prostor v č.p. 305 mezi Obcí Borová a Mudr. 
Jaroslavem Grodlem, obvodní lékař;

 „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – evidenční číslo smlouvy 
OŽPZ/15/22255“;

 Organizaci účasti na Borovských hrách v Borové u Trnavy; 

 Pořízení a instalaci čerpadla přímo do VDJ Bukovina, které zajistí efektivnější a úspornější 
přečerpávání vody do VDJ Svatá Kateřina pro obecní vodovodní řad (čerpadla v ATC budou 
sloužit jako záložní)…aj.

rada obce vzala na vědomí:

 Cenu variantní ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce Borová“ fy 
RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová;

 Záměr Obce Borová o dlouhodobou spolupráci a zajištění „technického správce vodovodu 
Borová“;

 Znalecký posudek č. 2820/2015 na p.p. 2245/56 o výměře 372 m2;

 Informaci o předpokládaném termínu dokončení upraveného návrhu ÚP Borová urbanistou 
na konec 7/2015, poté předloží pořizovateli;

 Informaci o dokončovacích pracích na pasportu místních komunikací Borová;

 Záměr a zadání zpracování projektové dokumentace na přístřešek pro drtič umístěný na 
kompostárně;

 Rozhodnutí č.j. MP/13553/2015 o uzavírce silnice II/357 v km 35.826 most ev. č. 357-014 
v obci Borová ze dne 10.6.2015;

 Napadení webových stránek Obce Borová hackerem a jejich nefunkčnost;

 Finální variantu stavební části dispozičních úprav kuchyňského provozu hospodářského 
pavilonu MŠ Borová…aj.
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…ze zápisu dne 29.6.2015 – RO Borová schvaluje:

 Smlouvu o poskytování servisních služeb 064-02/2015 mezi Geosense s.r.o. (poskytovatel) 
a Obcí Borová (objednatel) pro webovou aplikaci Geosense Mapový portál a Pasport 
katastru nemovitostí…aj.

rada obce vzala na vědomí:

 Návrh rozšíření služeb pečovatelské služby Borová, které jsou nabízeny pod záštitou Svazku 
obcí AZASS, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička;

 Návrh kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (prodávající) a Obcí Borová (kupující);

 Záměr dalších úprav na vodovodu Borová a jeho technickém zázemí…aj.

…ze zápisu dne 8.7.2015 – RO Borová schvaluje:

 Svolání mimořádné veřejné pracovní schůzky ZO Borová na PONDĚLÍ dne 13.7.2015 od 19 
hod. v místní sokolovně, kde na programu jednání bude PROBLEMATIKA DODÁVKY VODY 
A OBECNÍHO VODOVODU

rada obce vzala na vědomí:

 Zápisy z provozního deníku vodovodu Borová a průběžné zprávy…aj.

…ze zápisu dne 20.7.2015 – RO Borová schvaluje:

 Likvidaci černé skládky v lesním porostu v k.ú. Borová u Poličky, lesní pozemek p.p.č. 1096/8 
-  náklady budou Obcí Borová přeúčtovány na Lesy ČR, s.p.;

 Rozpočtové opatření č. 3/2015;

 Předjednala a schvaluje návrh kupní smlouvy pro koupi pozemku p.p.č. 83/13 a 2040/2 -
bude předloženo k projednání ZO;

 Zhodnocení případného vytěženého materiálu při úpravě Černého potoka…aj.

rada obce vzala na vědomí:

 Zápis z jednání pracovní skupiny Mikroregionu Poličsko dne 8.7.2015 s ČEZ, a.s.;

 Započetí prací na opravě mostu ev. č. 357-014 v obci Borová;

 Nabytí platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. 
č. smlouvy  OPŽP/15/22255;

 Informaci o opravě septiku u bývalé kampeličky č.p. 130 dne 29.7. 2015 ;

 Pořízení veřejné wifi v areálu sportoviště a kiosku u sokolovny;

 Informaci o setkání hasičů „veteránů“ v hasičské zbrojnici dne 18.7.2015 a předání 
upomínkových pamětních listů a sošek hasiče od Obce Borová;

 Hodnocení výsledku rozboru vzorku vody č. 5781/2015 ze dne 6.7.2015 s výsledkem 
vyhovuje;

 Seznam úkolů a opatření pro vodovod Borová zaslané odborným správcem vodovodu p. 
Abrahamem;

 Zadání přepracování geom. plánu na parcelaci stav. míst v „lokalitě u Roubenky“;

 Zadání poptávky na údržbu hřišť u sportovního areálu a ZŠ Borová, tenisových kurtů;

 V případě potřeby bude ze strany Obce Borová v období počínaje dnem 23.7.2015 vyhlášen
zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad apod;…..aj.
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NÁLEZ NEVYBUCHLÉ MUNICE V BOROVÉ U POLIČKY

SVITAVSKO - V katastru obce Borová u Poličky byla nalezena nevybuchlá munice. Pyrotechnici 
zajistili 231 kusů plně funkční dělostřelecké munice

Cyklista projíždějící kolem památníku "U výbuchu" v katastru obce Borová na Poličsku objevil 
předměty, které nápadně připomínaly munici.
K místu nálezu se navíc váže pietní vzpomínka na tragickou smrt občanů obce Borová, kteří těsně po 
válce měli obec zbavit munice. Tehdy ji mladí muži sváželi na odlehlé místo v lese, kde bohužel při 
manipulaci explodovala. Čtyři lidé zemřeli na místě, pátý muž v nemocnici, další čtyři pak utrpěli 
velmi těžká zranění.
Informaci o nálezu munice předal oznamovatel Policii a na místo byla vyslána hlídka z Obvodního 
oddělení Polička. Dotyčný se nemýlil. Skutečně objevil nevybuchlou munici. Místo bylo okamžitě 
zabezpečeno a cestou Integrovaného operačního střediska v Pardubicích byl vyžádán pyrotechnik z 
Expozitury Brno Pyrotechnické služby PČR. Přítomný specialista při bližším prozkoumávání kráteru 
objevil pod povrchem další munici. Dva granáty neschopné převozu byly na místě zneškodněny a 
dalších pět pyrotechnik odvezl. Vzhledem k předpokladu výskytu další munice v neodpálené trhací 
jámě byly cestou integrovaného záchranného systému vyžádány síly Záchranného útvaru HZS Hlučín 
s těžkou technikou. Akce byla naplánována na úterý 14. července. Po příjezdu pyrotechnika bylo 
místo ohraničeno páskou a policie v dané oblasti prováděla kontrolu. Před vyzvednutím munice byl 
stanoven a ohraničen nebezpečný prostor.

Experti prováděli výkopové práce několik hodin, při nichž bylo zajištěno 231 kusů plně funkční 
dělostřelecké munice, puškových granátů a ručních protitankových střel. Část byla na bezpečném 
místě zničena, další munice pyrotechnik zajistil a odvezl k další likvidaci. (foto PČR v plném rozlišení 
naleznete pod tiskovou zprávou) Připomínáme, jak v případech nálezů podezřelých předmětů 
postupovat:

  *   Když najdete zbraň, náboje, granáty, podezřelé balíčky, tašky a jiné věci s neznámým obsahem, 
nedotýkejte se jich!
  *   Nález oznamte nejbližším policistům nebo telefonem na číslo 158.

Neodborné zacházení by mohlo mohlo mít nedozírné následky!

nprap. Anna Štegnerová, vrchní inspektor, tel.: 974 578 207, 720 166 709
e-mail: sy.tisk@pcr.cz<mailto:sy.tisk@pcr.cz>KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ –   čtvrtek 6.8. a 20.8.2015 od 10.00 do 15.00 

hodin.

ZUBNÍ  POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin

1.-2.8.2015 MUDr. Sejkovorá Jitka Polička, Husova 25                   tel. 606 202 501
8.-9.8.2015 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1.máje 607     461 724 423
15.-16.8.2015 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
22.-23.8.2015 MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám.97 461 614 569
29.-30.8.2015 MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827
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KNIHOVNA V BOROVÉ „LOĎ POZNÁNÍ“ 

Čteme si o prázdninách – každý čtvrtek od 
13.30 hod. se   scházíme   v naší    knihovně, 
čteme různé  pohádky,  povídky  a  příběhy, 
které zaznamenáváme v našem čtenářském 
deníku. Pokračovat budeme i v měsíci srpnu. 

Těšíme se na další nadšené čtenáře a 
čtenářky.                                Knihovnice Bára

ZŠ BOROVÁ INFORMUJE

Na závěr školního roku si páťáci vyrobili moc pěkná trička. Autorem „smajlíků“ byl 

Tomáš. 

Foto zezadu - nezbytné podpisy a nápis ZŠ Borová 2015 už vyráběli všichni společně.

Ze školy odchází moc prima parta - zleva - Milan Teplý, Filip Bauer, Eliška Drahošová,

Tereza Votočková, Jindřich Jelínek, Vojtěch Střítežský a Tomáš Mlynář.
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Konec  školního  roku se nesl ve znamení sportovního klání – atletického čtyřboje (skok 

do dálky, hod kriketovým míčkem, běh na 60 a 300 m). Zvítězili  ti, kteří to nevzdali a 

splnili všechny čtyři disciplíny. No, a že byl někdo rychlejší ? Motivace na příště…………

Poděkování za dlouholetou pedagogickou práci na naší škole náleží paní Janě 

Jílkové, paní Petře Stachové a Bc. Iloně Zvelebilové, kterým  skončila pracovní smlouva 

k 30. 06. 2015. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, požaduje pro 

učitele 1. stupně akreditované magisterské vzdělání. Škoda, že litera zákona je v tomto 

případě nelítostná.

Co nás čeká v příštím školním roce? Kdo bude učit jednotlivé ročníky a co si mají, 

kromě svačiny, obstarat a donést budoucí prvňáčci?

Rozdělení tříd:

1. ročník Mgr. Kristýna Kalendová - aprobovaná

2. a 4. ročník Mgr. Hana Chadimová - aprobovaná

3. ročník Mgr. Markéta Romportlová - oprobovaná

5. ročník Mgr. Hana Šafářová - aprobovaná

Školní družina paní Jana Jílková – SPgŠ Litomyšl
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Zájmové kroužky:

angličtina pro 1. a 2. ročník Mgr. Kristýna Kalendová

divadelní kroužek Mgr. Hana Chadimová

sportovní kroužek paní Blanka Koutná

keramický kroužek paní Alena Hejduková

zdravotní kroužek paní Ludmila Dvořáková

náboženství pan farář Milan Romportl

Pomůcky a potřeby pro prvňáčky, které opatří rodiče:

– bačkory a bílé cvičky do sokolovny, sportovní obuv na hřiště

– teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, ponožky na výměnu /vše může být i starší/

– kelímek na vodu /nejlépe odměrka z prášku na praní – podlouhlá/, hadřík

– obaly na sešity A5  - 8 ks,   A4 - 4 ks, ostatní dle rozměrů učebnic až po jejich 

obdržení

– 2x plátěný pytlík se šňůrkou jeden na výtvarnou výchovu  a větší na tělesnou 

výchovu/ ŠD

– zástěru nebo starou košili na Vv

– ubrus PVC, rozměry: 120 cm x 80 cm

– ručník

– hrníček na čaj

školní nůžky s kulatou špičkou, ale ne ty úplně obyčejné, nic neustřihnou,                         

papír barevný A4/8 listů, pravítko 20 cm – do penálu, pravítko 30 cm – pevné,                         

voskové pastely, pastelky trojhran, lépe se drží, ale mohou být i jiné,                                                

tužka trojhran č. 1 a 2, guma, modelína 10 barev  i méně,  štětec č. 6, 8, 10 – plochý,                                                                 

lepicí tyčinka Fix stick 20 g  (ne lepidlo v tubě), barvy vodové velké 12 ods.i menší.                                     

První úkol pro rodiče - prosíme, vše opatřete monogramem Vašeho 

dítěte.
Učebnice pro prvňáčky v hodnotě 200 Kč,- hradí škola, ostatní učebnice hradí rodiče. 

Prosíme, nekupujte dětem desky na zakládání písmenek, nebudou je potřebovat. Také 

desky na učebnice nejsou nutné, postačí obal. 

Případné dotazy na tel. č. 461 743 153 , mobil: 606 685 434.

Další informace 1. září 2015. Nebojte, všechno stihneme .

BOROVSKÉ HRY NA SLOVENSKU

Dne 27.6.2015 jsme se zúčastnili již 16. ročníku Borovských her. Tentokrát se setkání konalo 

na Slovensku v Borové u Trnavy. Velice přátelská atmosféra, která nás provázela po celé tři dny, byla 

nastolena hned v počátku tohoto výletu, kdy se všichni účastníci „dobrovolně“ ještě před vstupem 

na slovenské území převlékli do jednotných triček s logem naší Borové. 
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  V sobotu se před zahájením her konala pieta na místním hřbitově k uctění památky nedávno 

zesnulého pana starosty. Okolo 13. hodiny byly slavnostně zahájeny hry. Naše družstvo ve složení 

Dobřická Helena, Romportlová Michaela, Teplá Iveta, Chadima Bedřich, Halamka Pavel a Láznička 

Luboš obsadilo po urputném boji, nevídaných dovednostech a hromadou humoru, který je jim 

vlastní, krásné 4. místo. 

Touto cestou bychom vám chtěli předat srdečné pozdravy od všech kamarádů a kamarádek  

z ostatních Borových a vzkázat vám, že se na vás těší na příštích hrách, které se budou konat v Borové 

u Opavy.
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….ZE SETKÁNÍ HASIČŮ PO 55-TI LETECH ZE DNE 18.7.2015 V HASIČSKÉ 

ZBROJNICI V BOROVÉ…

„Vážení přítomní,

     vítám vás na dnešním setkání, které jsme spolu s Jendou Andrlíkem a Fandou Lopourem dali 

dohromady.

Dnešní den jsme zvolili proto, že se jako „dobří rodáci“ rádi vracíme do Borové v den pouti a obvykle 

vzpomínáme. 

A je nač. Vždyť je tomu už 55 let, kdy nás naši cvičitelé – pan Karel Švec, pan Brokl a pan Vítek 

připravovali na hasičské soutěže. Dmuli jsme se pýchou, když jsme byli dobří a pochválení. To 

nám bylo nějakých těch 12 – 13 roků. Jak nám ten čas letí…

Bohužel někteří už mezi námi nejsou, někdo se omluvil, ale my, kteří jsme tady, využijme toho, že se 

můžeme setkat a zavzpomínat.

A na závěr děkujeme zdejšímu Hasičskému sboru, v čele s panem Petrem Krčilem, že nám umožnil 

prohlídku hasičské zbrojnice a předvedení dnešní techniky, která je vybavená na jiné úrovni, 

nežli za nás, v padesátých letech minulého století. Nemalé poděkování patří také p. starostce 

a p.Romportlovi, kteří nás svou přítomností a předáním Pamětních listů velice potěšili. 

A teď už jdeme na pouť a „pokec“! Za pozornost děkuje Mirek Netolický (pokud jsem na někoho 

zapomněl, omlouvám se).

Jména zúčastněných na setkání po 55.letech dne: 18. července 2015

Andrlík Jan, Dospěl Zdeněk, Vraspír Jiří, Kopecký Miloslav, Brokl Josef, Zezula Miloslav, Netolický 

Miroslav, Vítek Josef, Švec Karel, Teplá Ludmila, Andrlík Jan, Netolická Eva, Lopour František, Kučera 

Zdeněk, Teplý Jaroslav, Kučera Petr, Andrlík Josef, Pešek Jiří, Střítežský Vlastimil,Krčil Petr a Mgr. Tlustá 

Lenka.
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Jména mladých hasičů, kteří jsou na fotografiích s cvičiteli z roku 1959-60

Andrlík  Jan, Andrlík  Josef, Brokl Josef, Červený Jan, Dospěl Jaroslav, Dospěl Zdeněk, Havlík Jan, 

Kučera Miroslav, Kučera Petr, Kučera Zdeněk , Kučerová Miroslava, Kučerová Vlasta, Liepold 

Jaroslav, Lopour František, Netolický Milan, Netolický Miroslav, Renzová Lída, Roušar 

František, Rozkošný Josef, Stodola František, Stodola Jiří, Vítek Jiří, Vítek Josef, Vraspír Jiří, 

Zezula Miloslav

Cvičitelé: Brokl Josef, Švec Karel, Vítek Jan

VÝSTAVA  BOROVÁ 2015

V sobotu a v neděli 25. – 26. 7. se konala 51. výstava drobného hospodářského zvířectva a exotů. 

Tato výstava se pořádá každé dva roky pod hlavičkou Českého svazu chovatelů ZO Borová a přišlo jí 

navštívit 968 příznivců zvířat. Ve venkovním areálu sokolovny bylo vystaveno 130 holubů, 99 králíků, 

84 drůbeže, 1 páv, kačeny, husy, kozy a ovce. V samotné sokolovně byla připravena prodejní výstava

obrazů, keramiky, bižuterie, ručně vyráběných panenek ze slámy, okrasných zrcadel, šitých výrobků 

různých technik, pletených, háčkovaných, vyšívaných výrobků a v neposlední řadě expozice 

fotografií a mysliveckých trofejí. Jen tradiční prodej exotů letos chyběl, ale zase nezklamala tradiční 

nabídka květin, která byla bohatá a snad udělala radost každé ženě. I počasí nám přálo. Přešla jen
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přeháňka, tak potřebná v letošním suchu a už se zase točili džbánky z hlíny na hrnčířském kruhu. 

Tady se vyřádili děti i dospělí. V sobotu hrála k poslechu a k tanci živá hudba. V neděli připravily pro 

návštěvníky dvě mladé chovatelky z Olešnice KRÁLIČÍ HOP. Jejich cvičení králíci zdolávali běh přes 

překážky. A bylo i KOLO ŠTĚSTÍ. Mohl ho zkusit každý, stačila jen chuť a odvaha.

Návštěvníci se mohli občerstvit ve stánku a zaplnit bříška v jídelně nebo u udírny, popovídat si a 

posedět se sousedy a přáteli. Nebo se zasmát nad příběhem, který vznikl, odehrál se na letošní 

výstavě a dostal název: 

„JAK SI PRAŽÁK KOUPIL SLEPICI“.

…tak se stalo v sobotu: přišel pán a chtěl koupit slepici pro kamaráda do Prahy. Bohužel prodejnou 

slepici jsme neměli v nabídce katalogu. Králíků na prodej v katalogu bylo dost a tak ho kamarádi 

přesvědčili, že i králíka je třeba. Do večera si pán zarezervoval tedy králíka, tentokrát pro kamaráda 

do Krkonoš. Ale čert nikdy nespí. V neděli se dostavil připraven na cestu i s přepravkou pro králíka. 

V kleci č. 94 na něj čekal krásný vycpaný lemur s vidličkou a nožem, pojídající klobásu s hořčicí, 

křenem a okurkou a cedulkou „jsem zamluven pro tebe“. Dotyčný pán byl viditelně překvapen a 

zaskočen, ale na tváři se mu postupně vyloudil úsměv, který plynule přešel v bujarý smích. Lemur 

sklidil za nedělní den velký úspěch u návštěvníků výstavy, mnohokrát byl fotografován a rozesmál 

malé i velké. Pan návštěvník, který si přišel koupit slepici, tak spokojeně odvážel králíka a jako bonus 

i plyšového lemura ze slavné klece č. 94.

Děkujeme návštěvníkům výstavy za účast a podporu ČSCH ZO Borová. Také dík chovatelům a 

vystavovatelům zvířat za spolupráci a všem, kteří pomáhají s organizací.                        ČSCH ZO Borová
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – SRPEN 2015

Bystré  
3. – 9. 8. 2015 – Řezbářské sympozium – Woodart  2015 – tradiční řezbářské symposium tentokrát na téma 
„Voda znamená život – vodu musíme chránit - Vodník ji pomůže bránit“. Celý týden budete mít opět možnost 
sledovat práci řezbářů. Akce se bude konat na hasičské zahradě. Občerstvení zajištěno.

27. 8. 2015 – Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Legenda o pistolnici 
Murphyové. Akce se bude konat od 15:30 do 19:00 hod.  

Dolní Újezd
1. 8. 2015 - Oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
V přírodním areálu v Bořkově od 14:00 zahájení oslav, žehnání praporu, ukázka historické hasičské techniky, 
vystoupení kapel: Poličanka, Rufus, DĚDA MLÁDEK ILLEGÁL BAND, Rytmik, zábava pro děti, skákací hrad, 
pěnová lázeň. Vstup od 14:00 zdarma, od 18:00 - 50 Kč.

8. 8 2015 – Hry bez katastru
V přírodním areálu v Bořkově od 10.30 proběhnou 47.HBK.  V netradičních disciplínách bude soutěžit 30 
pětičlenných smíšených družstev. Újezdská spolkiáda nabídne společensko -sportovněrecesisticko - zábavné 
klání v duchu hesla Her bez katastru:“ SPORTU ZDAR A SRANDĚ ZVLÁŠŤ"!

21. - 22. 8. 2015 – Újezdské babí léto, v přírodním areálu Bořkov 
21. 8. 2015 - od 19:00 COUNTRY BÁL, od 19:00 vystoupí Pouta, 19:50 FíciI, 20:40 Epydemie, 21:45 František 
Nedvěd a Tiebreak, 22:50 HB Country.
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč, děti do 15 let a ZTP 70 Kč.

22. 8. 2015 - od 13:00 vystoupí A.M.Úlet, 13:40 Sakrapes, 14:30 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, 15:40 Jana 
Rychterová a spol., 16:55 Cop, 18:10 Žalman a spol., 19:15 překvapení, 20:00 Roman Horký a Kamelot s 
Bohoušem Josefem, 21:30 Jan Nedvěd.
Vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 280 Kč, děti do 15 let a ZTP 100 Kč.

Litomyšl
8. 8. 2015, 10:00-22:00 • Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Litomyšlský pivní festiválek - živá hudba, soutěže, široké pivní portfólio
www.litomysl-veselka.cz

15. 8.2015 - 21. 8.2015, denně 8:00-17:00 • Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava květů pozdního léta
Tradiční prodejní výstava, parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
www.skolky.cz

21. 8. 2015 - 23. 8. 2015 • Státní zámek Litomyšl
Memoriál Elišky a Čeňka Junkových
Výstava historických vozidel na prvním zámeckém nádvoří (pátek, sobota). Bohatý doprovodný program, 
vyjížďka účastníků, uctění památky Č. Junka v rodné obci.
www.veteranklublitomysl.cz

Lubná
1. 8. 2015 - 20.00 hodin - letní areál Lubná - zábava - pouťové dozvuky se skupinou Kambít

Oldřiš
8. 8. 2015 -  Oldřišská večerní o pohár starosty obce – noční hasičská soutěž. Začátek 21.00 hod v areálu za 
Orlovnou. Po skončení soutěže bude diskotéka. 

28. 8. 2015 - Letní kino – Můj vysvlečený deník. Začátek ve 21.00 v areálu za Orlovnou. 
29. 8. 2015 - Letní  kino – Sedm trpaslíků – dětské promítání. Začátek ve 21.00 hod v areálu za Orlovnou.  
V případě špatného počasí se promítá v areálu pod střechou altánu. 
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Polička

8. - 9. 8. 2015 - Závody ve skateboardingu Polička 2015

15. - 16. 8. 2015 – Třicetiletá válka na Svojanově - hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, 

volné potyčky…

21. - 23. 8. 2015 - Festival Polička *555  - 24. ročník - tentokrát i s příjezdem královské družiny se zakládací 
listinou a staročeským jarmarkem. Spirituál Kvintet, Mandrage, Ondřej Havelka a Melody Makers, Kamelot, 

Ilona Csáková, Láďa Kerndl, Bohuš Josef, Václav Hudeček, věžní hudba a další.

Svojanov

5. 7. - 20. 9. 2015 – výstava fotografií Jaroslava Mareše

výběr z tvorby 2005 – 2015, výstavní sál městyse Svojanov
Výstava je přístupná během otvírací doby Informačního centra.
Vernisáž v neděli 5. 7. v 15.00 hodin

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM   - SRPEN 2015

Středa 12. srpna v 19.00 h 

Koncert mladých umělců

20. ročník mistrovských houslových kurzů profesora Milana Vítka. Vstup zdarma.

PÁTEK 21. SRPNA

• STOPTIME /18.00 hodin – Palackého náměstí/

• MICHAL PELANT /19.00 hodin – Palackého náměstí/

• VĚŽNÍ HUDBA /20.30 hodin – věž kostela sv. Jakuba/

• ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS /21.15 hodin – Palackého náměstí/

• U2 DESIRE REVIVAL BAND /22.30 hodin – Palackého náměstí/

• DILATED /23.45 hodin – Palackého náměstí/

SOBOTA 22. SRPNA

• SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU /10.00 hodin – Palackého náměstí/

• DOBOVÝ PROGRAM /TARTAS, ANGELES TRIBE, GNOMUS, HONORATA 10.10 h – Palac. nám./

• PRŮVOD KRÁLOVSKÉ DRUŽINY /13.00 hodin – Městský párk – nábř.Svobody – Palackého nám./
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• PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉ DRUŽINY /13.30 hodin – Palackého náměstí/

• GNOMUS /14.00 hodin – Palackého náměstí/

• BIG BAND CHRUDIM & host DASHA /15.15 hodin – Palackého náměstí/

• DOBOVÝ PROGRAM /16.15 hodin – Palackého náměstí/

• SPIRITUÁL KVINTET /16.45 hodin – Palackého náměstí/

• DOBOVÝ PROGRAM /17.45 hodin – Palackého náměstí/

• ELÁN KONTRABAND /18.15 hodin – Palackého náměstí/

• KAMELOT & hosté: ILONA CSAKOVÁ, LÁĎA KERNDL, BOHUŠ JOSEF

/19.30 hodin – Palackého náměstí/

• OHŇOSTROJ /21.30 hodin – nábřeží Svobody/

• MANDRAGE /22.30 hodin – Palackého náměstí/

• NAKED ILLUSION /23.30 hodin – Palackého náměstí/

NEDĚLE  23. SRPNA

• VÁCLAV HUDEČEK & MARTIN HROCH /10.30 hodin – kostel sv. Jakuba/

• ČESKA BESEDA /13.00 hodin – Palackého náměstí/

• MISTŘÍŇANKA /14.00 hodin – Palackého náměstí/

• O PALEČKOVI /16.30 hodin – Palackého náměstí/

DOPROVODNÉ AKCE:

• Koncert mezinárodních smyčcových kurzů /12. srpna v 19.00 – Tylův dům/

• Staročeský jarmark /21.-22. srpna -  Palackého náměstí/

• Dětské atrakce /21.-22. srpna -  Palackého náměstí/

• Lety vrtulníkem nad Poličkou /22. srpna  od 9.00 -  Palackého náměstí/

• Ležení pod hradbami /22. srpna  14.30-19.00 – Městský park u hradeb/

• Sen noci svatojánské /22. srpna v 16.00 – Tylův dům/

Více informací o festivalu na www.tyluvdum.cz,             KINO Tylův dům v srpnu ještě NEHRAJE. 

V Borové 29.7.2015                                                                         Obecní úřad Borová, tel.č.:  461 743 268

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




