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                *18. ROČNÍK * ČÍSLO 8 *

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ

…ze zápisu dne 29.7.2015 – RO Borová schvaluje:

 Předjednala záměr koupě lesních pozemků p.p.č. 1233/2, 1236/5, 1286 a 1990. Se žádostí o 

prodej pozemků bude osloven vlastník Lesy ČR, s.p.;

 Schvaluje přidělení bytu po nájemci p. Bugové Ivetě v č.p. 175, a to na základě žádosti o 

přidělení bytu ze dne 27.7.2015, sl. Justové Markétě, Borová č.p. 123;

 Schvaluje doplnění dopravního značení objížďky při rekonstrukci mostu ev. č. 357-014 směr 

Telecí, a to o doplnění zákazu vjezdu do lokality „řadovek“ a využití odstavné plochy 

p.p.č.142/3 k parkování vozidel mimo komunikaci v obytné zóně; 

 Předjednala záměr uzavření smlouvy s D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR –

pojišťovna právní ochrany;

 Zakoupení digitálního přístroje na měření volného chloru fy HANNA INSTRUMENTS;…aj

rada obce vzala na vědomí:

 Záměr svolání schůzky k problematice obecního vodovodu, kterou bude iniciovat p. Kárský 

z vodoprávního úřadu MÚ Polička, a to na den 13.8.2015  v 17.00 hod. v zasedací místnosti 

OÚ Borová;

 Dokončení a předložení upraveného ÚP Borová urbanistou dne 25.7.2015. Termín 

veřejného projednání s odborným výkladem byl stanoven na 1.9.2015 v 15.30 hod. 

v sokolovně, Borová č.p.90;…aj.

…ze zápisu dne 12.8.2015 – RO Borová schvaluje:

 Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany č. 4012387 s D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, 

pobočka pro ČR – pojištění právní ochrany obce dle ZPP/OB/141201 – základní rozsah;
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 Smlouvu o nájmu části nebytových prostor v č.p. 305 „Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání (nebytových prostor)“ mezi Obcí Borová a Oblastní charitou Polička, Vrchlického 

22, 572 01 Polička (viz Záměr změnit nájemní smlouvu č.j. 191/2015 Borová, 26.5.2015);

 Smlouvu o nájmu části nebytových prostor v č.p. 305 „Smlouva o výpůjčce“ mezi Obcí 

Borová a Mudr. Jaroslavem Grodlem (viz Záměr změnit nájemní smlouvu č.j. 191/2015 

Borová, 26.5.2015).

rada obce vzala na vědomí:

 Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy při nedostatku vody MP/17950/OÚPRaŽP/RK 

ze dne 4.8.2015 vydané MÚ Polička, vodoprávní úřad;

 Informaci o čištění potrubí výtlačného řadu vodovodu dne 6.8.2015  a zahájení nákupu 

vody dle smlouvy o vodě předané s VHOS,a.s.;

 Další seznam úkolů a opatření-vodovod Borová, které vyplynuly z pracovní schůzky ze dne 

11.8.2015;…aj.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Plánované přerušení dodávky elektřiny se dne informace skupiny ČEZ, a.s. uskuteční ve středu dne

9.9.2015 od 8.00 do 15.00 od Motorestu Borová až po dolní konec obce a po celé Bukovině.

Z tohoto důvodu bude obecní úřad uzavřen.

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU 

Obec Borová nabízí touto cestou k pronajmutí obecní byt v Borové č. p. 302 od měsíce října 2015.

Byt č. 5 obsahuje:

- Kuchyňský kout, pokoj s jídelnou, pokoj, předsíň, koupelnu, WC a sklep o celkové výměře 

63,02 m2. 

Měsíční nájemné činí cca 2 300 ,-- Kč. Součástí nájemného nejsou náklady na provoz společných 

prostor, vodné a stočné, zemní plyn a elektrickou energii.

V případě zájmu o pronájem bytu podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu do 18. 9. 2015.

OBECNÍ  VODOVOD

Vzhledem k celorepublikovému suchu, které postihlo i naši obec,  jsme dne 23.7.2015 vzhledem 

k nastalé situaci nedostatku vlastní obecní vody vyhlásili místním rozhlasem zákaz mytí aut, 

napouštění bazénů, zalévání zahrad…. Současně jsme poprosili naše  spoluobčany, aby v maximální 

míře šetřili vodou. Tento zákaz odvoláváme, ale současně Vás prosíme, aby jste i nadále vodou 

šetřili, jelikož jsme nuceni zásobu obecní vody doplňovat a nakupovat od společnosti VHOS, a.s. za 

cenu 24,50 Kč/m3 včetně DPH (nejsou zde započítány další náklady na úpravu vody).
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OBECNÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Opětovně prosíme nájemce obecních bytů, aby do klozetových mís neházeli a nesplachovali věci, 

které tam nepatří. Pokud se Vaše nekázeň nezlepší, budeme nuceni zvýšit stočné vzhledem 

k nákladům na provoz a čištění čističek.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ –   čtvrtek 3.9., 17.9.2015 a 1.10.2015 od 10.00 do 

15.00 hodin.

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

5. – 6.9.2015    MUDr. Zeman Oldřich    Polička, 1. Máje 606 tel. 733 152 435
12. – 13.9.2015 MUDr. Adamcová Markéta    Polička, Hegerova 373        461 725 987
19. – 20.9.2015 MUDr. Adamec Stanislav    Polička, Hegerova 373        461 725 987
26. – 27.9.2015 MUDr. Cacek Tomáš    Trstěnice 184        461 634 157
28.9.2015    MUDr. Čermáková Ivana    Litomyšl, Mariánská 1137        461 614 614

INFORMACE Z KNIHOVNY „LOĎ POZNÁNÍ“

V nejbližší době proběhne v naší knihovně výměnný fond, kde máme možnost požádat o knihy, které 
bychom si chtěli přečíst. Pokud máte o některou knihu zájem, pošlete mi název knihy a autora na 
e-mail: kancelar@borova.cz nebo zavolejte na tel. č. 739 456 518. 

Začala škola a s ní i povinná četba. Studenti budou mít možnost si knihu, kterou budou potřebovat, 
vypůjčit zdarma v naší knihovně.  Od října bude knihovna otevřena pro tyto případy i v pátek. 

Čtení o prázdninách skončilo, ale číst budeme dál, protože nás to baví. Vše jsme zaznamenali do 
našeho čtenářského deníku, který si můžete prohlédnout v naší knihovně. Každý čtenář dostal na 
památku „diplom za čtení o prázdninách.“
     

  Knihovnice Bára
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MOTOSRAZ  V  BOROVÉ

Motosraz se dne 15.8. vydařil. Jelikož počasí přálo, tak 

vyjížďka proběhla bez problémů. Sjelo se přes 90 motocyklů. 

Tradičně ukázal své umění kaskadér Jakub Kykal se svým 

strojem a předvedl i nové kousky ze svého repertoáru. 

Odpolední a večerní program se všem líbil, tak i my jsme byli 

spokojeni.

Děkujeme všem motorkářům a místním návštěvníkům

srazu za podporu a dobrovolné příspěvky.

Obci za poskytnuté prostory. Díky patří hlavně našim sponzorům, díky kterým jsme mohli (jak jsme v 

průběhu dne informovali) výtěžek předat na dobročinný účel.

DRAČÍ  LODĚ

V sobotu 29.8.2015 se konal IX. ročník závodu Dračí lodě Velké Dářko s tématem „V duchu duchů“. Celkem 

bylo přihlášeno 46 týmů v kategoriích „Fun, Sport, Firmy a Ženy“, které se pyšní názvy jako „Byli 

diskvalifikováni, Do počtu, Ženy f akci, Plážoví vobšourníci a další“. Naše posádka s názvem „Já nevim“ 

složená z Borovských rodáků a jejich kamarádů se závodu kategorie „Fun“ zúčastnila již třetím rokem. 

Závod probíhá ve sprintu na 200m, kde na každé dračí lodi je dvacet závodníků, jeden bubeník a jeden 

kormidelník. Oproti předchozím ročníkům se dějiště závodu přesunulo na vodní nádrž Pilská v blízkosti 

Žďáru nad Sázavou. Po součtu časů z prvních dvou jízd jsme se úspěšně kvalifikovali a zároveň jsme si tím 

absolvovali svůj první letošní trénink.  Dále se jelo ve stylu pavouka, kde v každém kole ze čtyř lodí 

postoupily dvě nejrychlejší. První postupovou jízdu jsme vyhráli, a ač lehce vysílení, následovala bitva o 

postup do finále. Přes veškeré úsilí, týmového ducha a motivaci kapitána Ladislava Nekvindy, se nám 

bohužel nepodařilo postoupit. 

V poslední (čtvrté) jízdě jsme zaujmuli třetí nepostupové místo o pouhé dvě setiny sekundy (do teď naši 

trenéři zkoumají, čí to byla vina ). V konečném pořadí jsme skončili v kategorii „Fun“ 10. z 25. týmů a 

dosáhli historicky nejlepšího výsledku. Přes počáteční zklamání byla posádka nakonec velmi spokojena, 

umístění řádně po „Borovácku“ oslavila a už nyní se těší na další ročník. Na závěr je nutno poděkovat všem 

závodníkům za bojovnost, fanouškům za podporu a pořadatelům za jejich tradičně skvělou organizaci.
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DĚTSKÝ DEN – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

V neděli 30.8.2015 SDH Borová ve spolupráci s obcí uspořádal na borovském koupališti hasičský dětský den 

věnovaný rozloučení s prázdninami. Akce se vydařila, účast byla hojná.

Děti se vozily s hasiči autem, střílely vzduchovkou, běhaly přes lávku, házely tenisákem na cíl, cvičily paměť 

…., prošly lanovou dráhou a na závěr soutěžního kolečka si nechaly namalovat obrázek na obličej. Tečkou 

byla sladká odměna, něco k zakousnutí a na zapití. Odpoledne jsme si užili a už teď se těšíme na další 

prázdniny. 
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BOROVÁ-TELECÍ MUŽI

Janov x Bor-Tel 4:0 ( 1 : 0 )
Pecka – Čermák, Hegr V., Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Pazdera A., Dvořák, Vobejda, Hegr,M., 

/Paclík, Horníček, Šmíd, Dědič, Síla L./

Se soupeřem jsme vydrželi držet krok téměř celý poločas. V druhé půli soupeř svou kombinační i 

územní převahu zúročil a zaslouženě vyhrál. 

Bor-Tel x Bystré 0 : 5 ( 0 : 2 )
Pecka – Čermák, Hegr V., Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Pazdera A., Dvořák, Pokorný, Beneš, 

/Hegr,M., Paclík, Horníček, Šmíd, Dědič, Síla L./

Výsledek je z našeho pohledu až příliš krutý. Vytvořili jsme si i několik pěkných příležitostí, ale bohužel 

proměnit se nám je nepodařilo.

Opatov x Bor-Tel  0 : 0
Pecka – Čermák, Hegr V., Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Pazdera A., Pokorný, Beneš, Háp, /Paclík, 

Horníček, Šmíd, Dědič,. Síla L,  Hegr,M./.

Zde jsme byli herně zřejmě lepší než soupeř. Ale fotbal se hraje na góly a ten my nedali ani z penalty. 

Bor-Tel x Čistá  3 : 1  /1 : 1/
Branky: 2x Pazdera Aleš a 1x Češka Milan

Paclík – Čermák, Hegr V., Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Pazdera A., Pokorný, Hegr.M, Háp, 

/ Horníček, Šmíd, Dědič,. Síla L,  ./.

Od začátku jsme byli herně lepší než hráči z Čisté. Bohužel po naší neproměněné šanci přišlo pravidlo 

„nedáš dostaneš“ a soupeř šel do vedení. Tentokrát nás to ale naštěstí nepoložilo a ještě do poločasu 

jsme srovnali. Druhou půli jsme na hřišti již dominovali a zaslouženě přidali další dvě branky…    TTT

BOROVÁ – TELECÍ MLÁDEŽ- STARŠÍ ŽÁCI

Opatov x Bor-Tel  0 : 10   /0 : 4/                                                              
Krejsa, Síla, Kercl /pro tuto sezonu kapitán týmu/, Hegr, Hegrová, Hejduk, Bezchleba, Hynek, Hruška,

Jednoznačně odehraný zápas, kdy náš tým šel za jasným vítězstvím.

Bor-Tel x Čistá  16 : 1  /2 : 1/
Krejsa, Síla, Kercl, Hegr, Hegrová, Hejduk, Bezchleba, Jukl, Hynek, 

Střelci – Hegr Adam 5, Hynek Martin 3, Bezchleba Marian 2, Hegrová Jana, Krejsa Pavel, Hejduk Erik, 

Kercl Aleš

Do poločasu soupeř vzdoroval, ale v druhé půli se rozjel gólostroj domácích, který 

zastavil až na čísle 16.                                                                                                            TTT

BORTEL DO TOHO  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ZO ČSCH Borová a svaz chovatelů ČMBK pořádají

FORMANSKÝ DEN
XVII.ročník

20.září 2015 v Borové u Poličky
od 8 hodin zápis koní, v 10 hodin slavnostní zahájení.

Připravený je pro Vás bohatý program:
vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah, westernová soutěž,

dostihy a spousta dalších soutěží i ukázek dovedností koní a jezdců.
Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé a milovníci koní.

Vstupné dobrovolné.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ZÁŘÍ 2015

Borová

20. 9. 2015  - Formanský den 2015 v Borové

Zápis koní proběhne od 8 hod. a slavnostní 

zahájení bude v 10 hod.

Bystré

5. 9. 2015 – Zámecké slavnosti - v prostorách 

historického zámeckého nádvoří i parku Domova 

na zámku od 13:00 hod. Připraven je bohatý 

program. 

12. 9. 2015 – Bystré Hamry tour – cyklistický 

závod na okruhu kolem města Bystré. Startovat 

budou členové Moravského poháru i příchozí v 

příslušných věkových kategoriích. Prezentace 

proběhne za Hasičskou zbrojnicí od 9:00 hod. 

Využijte unikátní příležitost pro vyzkoušení 

závodního okruhu, na kterém proběhne 

Mistrovství České republiky SAC 2016. 

21. 9. 2015 - Loutkové divadlo Kozlík uvede 

pohádku O perníkové chaloupce. Začátek v 16:00 

hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč

Dolní Újezd

6. 9. 2015 - Kuličkyáda

V parku na Rovince od 14 hod. pořádají místní 

skauti

13. 9. 2015 - Jízda zručnosti na kolech, 

koloběžkách a odrážedlech.
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V parku na Rovince od 14 hod. pořádá Kulturní 

komise Dolní Újezd

26. 9. 2015 - Jiřinkový ples

V sokolovně od 20 hod. pořádají hasiči. Hraje 

Vepřo, knedlo s Dádou vstupné 60 Kč.

Litomyšl

12. 9. 2015 - Litomyšlské vinobraní a Fish fest

Smetanovo náměstí a Hospoda na Kopečku, 

Litomyšl

13. 9. 2015 - Pohádky o mašinkách 

od 15:00, Smetanův dům, Litomyšl, Divadlo 

Tramtarie Olomouc, vstupné 70 Kč

19. 9. 2015 -  Starodávný jarmark, od 8:00-17:00, 

Smetanovo náměstí, Litomyšl

řemeslné trhy, doprovodný hudební program na 

pódiu, vstup zdarma

Lubná

26. 9. 2015 -  Lubenská šťopička - 7. ročník 

degustace a ochutnávky slivovice z lubenské 

Pálenice Bohatý kulturní program - dětská taneční 

skupina z Hlinska, dechová hudba Holóbkova 

mozeka, Heidi Janků, taneční zábava, pro děti 

projížďky na koni a další. 

Začátek v 10.00 hod. před Pálenicí, odpolední 

program od 14.00 hod. na Skalce.

Polička

14. - 19. 9. 2015 - Mime fest 2015 - Mezinárodní 

festival pantomimy 

22. 9. 2015 – Partička  - Richard Genzer, Michal 

Suchánek, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Dano Dangl 

a Marián Čurko se svojí „PARTIČKOU“. 

Velký sál Tylova domu v Poličce od 20:00 hod.

26. - 27. 9. 2015 – Svatováclavské slavnosti na 

hradě Svojanově

Sebranice

12. 9. 2015 – Zpracování vlny – praní, 
vyčesávání, barvení čerstvými rostlinami, 

spřádání,                          Sebranice Světnice č. p. 
8,, 9 - 14 hodin, vede Lenka a Pavlína Kmoškovy, 

objednávky na telefonu 604 590 474, pořádá SAN

3.10. 2015 - od 14 hodin Václavské posezení v 

Jídelně agrodružstva Sebranaice, zabijačkové 
dobroty, k tanci a poslechu zahrají harmonikáři. 
Pořádá SDH Sebranice.

28. 9.2015 - Živý obraz u kolejí mezi Sebranicemi 
a Lubnou, pořádá SAN, začátek ve 14. hodin. 

Zváni jsou všichni v dobovém oblečení a 
přihlížející.

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM  - ZÁŘÍ 2015

Středa 2. září od 17.00 hodin malý sál

Den otevřených dveří

Připravena je prezentace Klubu jógy a Masáží pro 

volný čas. 

Středa 2. září v 18.00 h … Kino Tylův dům 

V hlavě  3D  

3D animovaný, USA, 102 minut, dabing, 

přístupný, vstupné 130 Kč

Výborný animák od Disneyho pro děti i dospělé, 

dovede rozesmát i se zamyslet, jak to vlastně v té naší 

hlavě funguje. 

Čtvrtek 3. září od 10.00 hodin malý sál

Den otevřených dveří
Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu 

v kroužcích: Cvičení rodičů s dětmi, Zdravotní cvičení 

pro každého, Cvičení pro zdraví a krásu a Cesta 

k vnitřní harmonii.
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Sobota 5. září v 15.00 h … Kino Tylův dům 

Malý dráček  

Animovaná pohádka, Německo, 80 minut, dabing, 

přístupný, vstupné 100 Kč 
Animovaná pohádka o dobrodružstvích malého draka 

Kokosáka na motivy oblíbené knihy spisovatele Ingo 

Siegnera.

Sobota 5. září v 18.00 h … Kino Tylův dům 

Malý dráček  3D

3D animovaný/rodinný, Německo, 80 minut, 

dabing, přístupný, vstupné 120 Kč 
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na 

Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. 

Pondělí 7. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Bez kalhot XXL

Komedie, USA, 115 minut, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 110 Kč
Děj filmu „Bez kalhot XXL“ navazuje na první film tři 

roky poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou kariéru 

striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny 

Králové Tampy se chystají hodit ručník do ringu.

Středa 9. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Terminátor Genisys 3D

3D akční sci-fi thriller, USA, 126 minut, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Teď platí jiná pravidla. Kvalitní a originální příběh byl 

hlavním důvodem, proč se k jedné ze svých 

nejslavnějších rolí vrátil Arnold Schwarzenegger.

Čtvrtek 10. září v 19.00 h

Veselá trojka Pavla Kršky
Veselá trojka se poprvé veřejnosti představila v TV 
Šlágr v roce 2013 a díky ní si začala získávat své 
posluchače a příznivce. Jejich hlavním cílem je přinášet 
v písničkách radost a pohodu.

Sobota 12. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Rytmus sídliskový sen

Hudební dokument, Slovensko/ČR, 90 minut, 

přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského 

rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj 

fenomén: Rytmus.

Úterý 15. 9. v 19.00 h, středa 16.9. v 10.00 h, 
19.00 h, čtvrtek 17.9. v 10.00 h, 19.00 h, pátek 
18.9. v 19.00 h a sobota 19.9. v 19.00 h  -
MIMEFEST 2015

Pondělí 21. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Pixely 3D

3D akční komedie, USA, 106 minut, dabing, 

přístupný, vstupné 120 Kč
Tady se hraje o vyšší level.

Úterý 22. září ve 20.00 h

Partička na vzduchu
Známý to projekt Michala Suchánka, Richarda 

Genzera, Ondry Sokola, Igora Chmely. Tentokráte však 

máte jedinečnou možnost vidět své oblíbence naživo,  

nebude chybět ani Dano Dangl a Marián Čurko.  

Vstupné: 430 Kč

Sobota 26. září ve 14.00 h

Odpoledne s dechovkou
Po krátké letní pauze se opět vracíme k odpolednímu 

setkání s dechovkou.

Vstupné: 70 Kč

Pondělí 28. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Gangster Ka

Kriminální thriller, ČR, 90 minut, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč  
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně 

návyková látka. Gangsteři umírají předčasně.

Úterý 29. září v 19.00 h

Žena za pultem II/Pult osobnosti/
Zbrusu novou „vizionářskou komedii o legendární 

vševědoucí levicové prodavačce“ napsal současný 

nejhranější český autor Petr Kolečko na těla hereckým 

legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi.

Vstupné: 330,360,390 Kč

Středa 30. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Nikdy není pozdě  

Hudební, USA, 101 minut, titulky, přístupný, 

vstupné 100 Kč
Meryl Streep se představuje tak, jak jsme ji dosud 

nepoznali - v roli rockové zpěvačky a kytaristky.

Sobota 3. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

František Zákrejs: Anežka

Divadelní spolek Tyl Polička
Drama poličského rodáka Františka Zákrejse se stalo 

kultovní hrou, ke které se divadelní soubor Tyl 

pravidelně vrací od premiéry v roce 1869. U příležitosti 

750. výročí Poličky tomu nemůže být jinak, než její 

opětovné uvedení na poličská prkna. 

Neděle 4. října 

Den seniorů
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Pondělí 5. října v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Everest 3D  

3D dobrodružný/drama, USA, 121 minut, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč

Nejnebezpečnější místo na Zemi. V letové výšce 

Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto 

se najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili 

Everest.

Předprodej vstupenek

v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161)a CK KO-TOUR (Riegrova 52, 

Polička telef. 461 723 740)a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.

Rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu www.tyluvdum.cz

V prodeji jsou vstupenky na: Lháři (21. 10. 2015),  Katapult Retro tour 2015 (22. 10. 2015),Deštivé 

dny (10. 11. 2015),Pavel Šporcl & Gipsy Way Ensemble (18. 11. 2015),Kamil Střihavka & Leaders! 

(18. 12. 2015)

Všem našim školkáčkům, dětem školou povinným ať již v Borové, Poličce či jinde a všem našim studentům 

přejeme za Obec Borová v novém školním roce 2015/2016 hodně studijních úspěchů !!!

V Borové 31.8.2015                                                                         Obecní úřad Borová, tel.č.:  461 743 268

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




