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ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BOROVÁ
V průběhu roku jsme přislíbili, že vás budeme informovat o vývoji záměru odkanalizování obce.
Zastupitelstvo obce Borová přijalo dne 25.11.2015 na svém zasedání usnesení ve znění:
„ZO Borová schvaluje vypracování projektové dokumentace gravitační kanalizace pro územní a
stavební řízení v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová. Administrací výběrového řízení na
zhotovitele projektové dokumentace bude pověřena odborná firma“.

Je nutné konstatovat, že se jedná o rozhodnutí, které je pro budoucnost nejen naší, ale i sousední obce
Oldřiš, zásadní. Podkladem se stala vám již dobře známá a objektivní studie Ing. Oldřicha Rece, která
porovnala tlakový, gravitační a decentralizovaný systém (domovní čistírny) čištění odpadních vod
z pohledu investičních nákladů, provozních nákladů, výše stočného pro všechny varianty,
financování stavby z dotačních titulů a jiných zdrojů a odpověděla nám na mnohé otázky. Současně
se stala i odpovědí na otázku, jakým směrem odkanalizování se vydat. Zpracování studie bylo zadáno
v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová v červnu letošního roku. Jako podklad pro posouzení byly
použity již existující projektové dokumentace obou obcí a vstupní hodnoty byly porovnávány dle
stejných kritérií.
S autorem studie jsme se sešli několikrát a zastupitelstva obou obcí byla s výstupy seznámena na
společné schůzce dne 14.10., která byla svolána ihned po doručení studie a proběhla na obecním
úřadě v Borové. Následovaly dvě veřejné informační schůzky s vámi občany. První byla svolána do
Oldřiše v pátek dne 6.11.2015 a druhá do Borové v pondělí 9.11.2015. Na dotazy, které padly, bylo
na místě zodpovězeno samotným autorem studie Ing. Oldřichem Recem.
Je určitě vhodné shrnout, co realizace výstavby či nevýstavby centrální kanalizace znamená.
Každá obec má pro budoucnost vždy dvě základní možnosti rozhodnutí:
1. Likvidaci odpadních vod nechá zcela na bedrech občanů. Každý producent odpadních vod
je sám zodpovědný za jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, jejíž plnění není
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v současné chvíli díky určité benevolenci vodoprávních úřadů pro občanovi vyžadováno.
Ovšem její dopad na sebe nenechá dlouho čekat;
2. Nebo toto břemeno vezme na svá bedra obec a o odpadní vody se postará místo svých občanů.
Žádný zákon neukládá obcím povinnost stavět kanalizaci s čistírnou odpadních vod.
První možnost je pro obec pohodlná, neznamená ekonomické zatížení obce, ale jednotlivých
vlastníků nemovitostí. Druhá možnost vždy znamená stavbu kanalizace gravitační nebo tlakové
s následným čištěním odpadních vod na centrální čistírně odpadních vod, což sebou nese i
odpovědnost investora, tudíž obce. Je třeba si uvědomit, že výstavba gravitačního systému
odkanalizování obce bude vždy z pohledu pořizovacích nákladů dražší, pro investora ekonomicky
zavazující, ale v konečném důsledku pro občana ekonomicky přijatelnějším řešením.
Chceme-li dosáhnout na dotace v programovém období EU 2014-2020, které je de facto
poslední možností, musíme neodkladně začít s pracemi na projektové dokumentaci pro územní
řízení. V roce 2017 má být poslední dotační výzva z fondů EU, ze které bude možno kanalizaci
realizovat. Další přijatelné možnosti centrálního odkanalizování se již nebudou opakovat. Jelikož se
jedná o liniovou stavbu, která bude naprojektována napříč celým územím obcí Borová a Oldřiš a
zasáhne bezpočet soukromých pozemků, bude zapotřebí vaší vstřícnosti. Vaše součinnost v rámci
územního řízení napomůže k ideálnímu umístění stavby do terénu, z čehož vyplývá, že
předpokládaná celková cena hotového díla bude pro obec přijatelnější, bez potřeby zásadní
optimalizace.
Co závěrem? Obě obce, jak Borová, tak Oldřiš, se vydaly stejným směrem. Veškeré kroky budou
činěny v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová, ať již z důvodu plynulosti předpokládaného dotažení
záměru, ale i na základě referend, která v obou obcích proběhla a dala odpověď na to, co si občané
v převážné většině přejí. Až vypracovaná projektová dokumentace, celé územní řízení a v konečném
důsledku i předpokládaná nabídková cena realizační firmy nám odpoví na otázku ekonomického
zatížení obou obcí, kolik to bude stát občany (vybudování kanalizační přípojky) a z toho i vyplývající
opatření (optimalizace, rozdělení na etapy), abychom mohli vystavět kanalizaci s pomocí dotací.
Výše zmíněná studie bude i nadále zveřejněna na http://www.borova.cz/dokumenty/ostatni
dokumenty. Doporučujeme si ji přečíst a na problematiku si udělat vlastní názor.
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VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2015
Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod o zaplacení vodného za 2.
pololetí 2015 (nutno nahlásit stav vodoměru). Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního
úřadu ve dnech:
pondělí 14.12.2015 a středa 16.12.2015 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod.
Současně lze zaplatit poplatek za komunální odpad, který byl splatný do konce června 2015 a
poplatek ze psů, který byl splatný do 31.3.2015 a do dnešního dne není od všech majitelů zaplacen.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA KOMUNÁLNÍHO ODPADU A KOMPOSTÁRNY
BIOODPADU
Sběrný dvůr bude v měsících listopad 2015 až březen 2016 v provozu pouze o sobotách v době
od 9.00 do 11.00 hod.
Kompostárna bioodpadu bude v měsících prosinec 2015 až březen 2016 mimo provoz.

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PROSTŘEDNICTVÍM SMS
Informace, které hlásíme pomocí místního rozhlasu, Vám můžeme také zasílat pomocí krátkých
textových zpráv (SMS) na Vaše mobilní telefony. Pokud budete mít zájem, nahlaste číslo Vašeho
telefonu v kanceláři OÚ, telefonicky či e-mailem. Tato služba je určena pro trvale bydlící, chalupáře
i chataře obce Borová a byla zahájena 18.11.2015.
Kontakty: tel.č. 461 743 268, e-mail: obec@borova.cz.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
Čtvrtek 3.12.2015 od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.
05. – 06.12.2015
12. – 13.12.2015

MUDr. Kučerová Marta
MDDr. Novák Peter

Polička, Smetanova 55
Sloupnice 188

461 724 635
465 549 236
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19. – 20.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26. – 27.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
02. – 03.01.2016

MUDr. Oliva Vladimír
MUDr. Pokorná Jana
MUDr. Sejkorová Jitka
MUDr. Ševčík Stanislav
MUDr. Švecová Dagmar
MUDr. Veselíková Ivana
MUDr. Zeman František
MUDr. Zeman Oldřich
MUDr. Adamcová Markéta
MUDr. Adamec Stanislav

Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
Litomyšl, ul.9 května 809 461 615 414
Polička, Husova 25
606 202 501
Polička, 1. máje 607
461 724 423
Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
Litomyšl, Smetanovo n. 97 461 614 569
Litomyšl, Smetanovo n.132 461 613 827
Polička, 1. máje 606
733 152 435
Polička, Hegerova 373
461 725 987
Polička, Hegerova 373
461 725 987

KNIHOVNA V BOROVÉ ,,LOĎ POZNÁNÍ"
V naší knihovně přibylo celkem 100 nových knih, které na Vás čekají. Některé z nich Vám nyní představuji:

Naučná

Beletrie

Mládež Beletrie

Miloš Čermák
Guido Knopp
Daniel Myerson
William Shakespeare
Vlastimil Vondruška
Dan Brown
Dominik Dán
Jamie Ford
Francis-Cheung
Pavel Hrdlička
Keleová-Vasilková
Lars Kepler
Hana Marie Körnerová
Anita Moorjaniová
Jojo Moyesová
Jodi Picoultová
Vladimír Přibský
George Schuman
Michal Viewegh
Charles Whiting
Markus Zusak
Lewis Carroll
Jenny Han
Jeff Kinney
Karen McCombie
Rachel Russellová
Jiří Žváček

Nanebevzetí Karla Kryla
Osvobození
Krev & sláva
Hamlet
Život staré Šumavy
Ztracený symbol
Noc plná lží
Hotel na rohu hořkosti a štěstí
Život smrtí nekončí
Žembrákova pomsta
Nikdy
Písečný muž
Dokud se budeš smát
Musela jsem zemřít
Než jsem Tě poznala
Čas odejít
Má čtvrtá žena Alžběta
U konce s dechem
Zpátky ve hře
Heydrich
Zlodějka knih
Alenka v kraji divů a za zrcadlem
Všem klukům, které jsem milovala
Deník malého poseroutky 9.
Deník rebelky
Deník mimoňky
Krysáci
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Knihovna připomíná:
Studenti, kteří potřebují knihy do školy, si je mohou u nás vypůjčit zdarma. V případě, že knihu mít
nebudeme, zajistíme Vám jí v co nejkratší době z Městské knihovny v Poličce. Bližší informace na
tel. čísle 739 456 518, e-mail: kancelar@borova.cz
V prosinci bude místní knihovna otevřena pro vás každý čtvrtek od 13.30 do 16.30 hod. a v pátek
11.12. 2015 od 17.00 –18.00 hod.

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora...
Fučílek, Meluzínka, básničky, písničky a naše dětičky, poletovaly školkou celý listopad.
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Svatého Martina na bílém koni děti přivítaly opravdu důstojně a na jeho počest si upekly podkovy
ze sladkého těsta.

Stromy už mají po parádě a listí spadené na naší zahradě, přinášelo dětem veliké potěšení.

Všichni se těšíme na kouzelný i tajemný prosinec.

___________________________________
Mateřská škola Borová přijme kuchařku do školní jídelny.
Nástup možný od 4.1.2016. Vyučení a praxe v oboru podmínkou.
Bližší informace u ředitelky školy.

Základní škola Borová
Vás srdečně zve na vánoční besídku
kdy: 22. 12. 2015 v 17.00h
kde: v místní sokolovně
Program:
Děti si pro Vás připravují ztvárnění legend, pranostik, básniček,
a písniček, které se váží k sv. Martinovi, sv. Kateřině, sv. Barboře,
sv. Mikuláši a sv. Lucii,
zpívání koled.
6

VÁNOCE ROKU 1939 V OBECNÍ ŠKOLE VE SVATÉ KATEŘINĚ

Blíží se konec roku a s ním spojené a pro děti toužebně očekávané vánoce. Lidé přemýšlí, co
jim odcházející rok přinesl a co přinese příští,… „bude lepší nebo horší ?“. Také vzpomínají na své
nejbližší, kteří již s nimi nejsou. Děti se těší na dárky, které jim snad Ježíšek přinese. Jestli to bude
mobilní telefon z poslední kolekce nebo tablet či notebook. Jedná se o dárky, které mnohdy zatíží
rodinný rozpočet. Ale byla i období, kdy děti byly vděčné za nové kalhoty, kabát apod. a nedělily
dárky na měkké a tvrdé. Rozhodně neměly pod stromečkem horu dárku a o bohatém štědrovečerním
stolu v našem podání se jim ani nezdálo.
V kronice obecní školy ve Svaté Kateřině, díl IV, od školního roku 1939-1940, jsem našel zajímavý
příspěvek, který nám připomene vzpomínku na první válečné vánoce druhé světové války a na těžkost
té doby. Chtěl bych podotknout, že tento příspěvek je v kronice obsáhlý - včetně jmen dětí, které byly
obdarovány a což značí, že šlo o mimořádnou událost. Vyjmul jsem pouze určité pasáže a „opsal
mluvu poplatnou tehdejší době“……
…vánoční nadílka provedená ve zdejší škole spolkem Prázdninové výpravy, Praha II
Největší pozorností měsíce prosince stala se vánoční nadílka přichystaná zdejším dětem spolkem
„Prázdninové výpravy Praha II, Václavské náměstí 51 1. posch. 2 patro. Již dne 13. listopadu obdržel
správce školy dopis od pí. Anny Zábrodské, místopředsedkyně jmenovaného spolku se sdělením, že
by spolek, který je majitelem zotavovny ve Sv. Kateřině, rád podělil o vánocích pokud možno největší
počet nejpotřebnějších dětí zdejší školy oděvem a obuví. Za tím účelem svolal správce školy
mimořádnou poradu uč. sboru za spoluúčasti předsedy místní školní rady, který při ní fungoval též
jako znalec místních poměrů. V této poradě bylo projednáno o každém dítku a o situaci jeho rodičů
a sestaven seznam s příslušnými údaji a návrhy na podarování. Po výměně několika dopisů s pí.
Zábrodskou byly pojaty do akce všechny dítky celé školy, ježto spolek rozhodl se poděliti všechny –
nejpotřebnější věcmi žádanými, ostatní dle volné úvahy a daných možností. Spolek připravoval
nadílku v měsíci listopadu a počátkem prosince. Přispěla na ni též kromě členů spolku Ženská komise
bývalé Národní demokracie Praha VII, Spořilov a Praha XII. Paní Anně Zábrodské byly zaslány
podrobné seznamy se všemi potřebnými rozměry. Provedení nadílky uskutečněno na žádost spolku v
neděli dne 10. prosince o 10. hodině na školní budově. Za tím účelem byla I. třída slavnostně
vyzdobena v duchu vánoční doby a vpravo od stupně postaven krásně vyzdobený vánoční stromek.
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Při vstupu prvního hosta do třídy dítky povstaly a po příchodu všech hostí pronesly sborově
pozdrav „Vlasti Zdar“. Po usednutí a uklidnění vystoupil na podium předseda místní školní rady a
všechny přítomné přivítal a zdůraznil obětavost členů spolku nejen po stránce finanční, ale i pracovní
(šatstvo bylo též členkami spolku šito a četné věci z vlny pleteny). Poté uvítal dámy správce školy
připojiv k vývodům předsedy ještě konstatování, aby si děti vážily darovaných věcí a odměnily se
pěkným prospěchem a slušnými mravy svým dobrodincům, když se nemohou odměniti hmotně.
Požádal pak dámy, aby přijaly s láskou prostičký program dítek naší chudé horské školy.
Následovalo uvítání žákyně II. třídy Ludmilou Jožákovou, které si sama složila. Dalšími body byla
recitace básní dítkami z I. třídy:






Vlasta Roušarová : Vánoce
Marta Ševcová: Ježíškovi
Emilie Nováková: Krajina v pozdním podzimu (napsal Ferdinand Saar, přeložil B.
Pfleger Mladí Roč. XXIII 1939/40 č.6)
Letěla holubička jednohlasně zazpívali žáci II. třídy
a další ….

Poděkování žákyně Marty Koutné z II. třídy za nadílku (poděkování si sama složila):
Vážené dámy! Jménem dětí děkuji Vám za Vaši laskavost a dobrodiní, které jste nám
prokázaly. Učinili jste velkou radost nejen nám dětem, ale také našim drahým rodičům, kteří dnes
musí těžce zápasiti o skývu chleba, ušetřily jste jich alespoň částečně starostí a potíží, které dnes na
každého doléhají. Naplnily jste svátky, které jsou přede dveřmi skutkem – sblížením a láskou. Naše
vděčnost a krásné vzpomínky na vás nechť jsou vám odměnou. Ještě jednou vám za děti a za rodiče
děkuji.
Na závěr poděkoval správce školy též za dary s podotčením, že spolek prospěl nadílkou, která
zde v tak velkém rozsahu nebyla dosud nikdy provedena, též učitelstvu, když umožnil dětem řádným
oblekem a obuví řádnou docházku do školy a ušetřil tím též dětem zdraví. Přál mezi jiným, aby se
všichni shromáždění o příštích vánocích opět ve zdraví sešli při tak radostné práci. Provoláním
„Vlasti Zdar“ poděkování ukončil………

ze školní kroniky vypsal Bc. Pavel Tlustý
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INFORMACE PRO OBČANY z MěÚ POLIČKA
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních pasů :
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech
24. prosince až 31.prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a
cestovních dokladů a jejich předávání . Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému.
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Podávat žádost o vydání OP a CP a předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působnosti ( v Poličce) nejpozději do 23.12.2015 včetně.
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 4.10.2015 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Do řad borovských
občanů přibyli a do obecní kroniky byli zapsání (zleva): Groulíková Natálie – Borová 72, Pokorná
Týna – Borová 165, Střítežská Tereza – Borová 120, Hájková Alexandra – Borová 291, Pokorná
Eliška – Borová 209.

ZÁVOD TŘÍ VRCHŮ 2015 - BOROVÁ 6. – 8. 11. 2015
Mapy šustí, buzoly jsou nažhavené a 73 hlídek vyráží krátce po páté hodině ranní na trasu. Její délka
se různí. Cestu, kterou se dvojice vydá, si volí sama. Na startu dostane azimut a popis místa, kde na
závodníky čeká první kontrola, kde je popsán úkol a místo, kde je umístěno další stanoviště. Závod
tří vrchů není závod ledajaký, nýbrž závod extrémní.
Účastníci musí ukázat nejen fyzickou, ale často i psychickou zdatnost. Letošní ročník se konal v okolí
Borové, terén byl rozmanitý a počasí „přálo“. Na závodnících nezůstala nit suchá a déšť jim neulehčil
už tak náročnou trasu čítající kolem 80 km. Vysoký kopec, kóta 756 u obce Cikháj a Kořenný kopec
byly tři vrchy, které závodní dvojice překonaly, než více či méně vysílení došli do cíle.
Tradiční disciplíny jako je hlavolam, obratnost, lana a lodě i letos prověřily šikovnost, obratnost a
mnohdy i důvtip soutěžících.
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Poslední úkol – minigolf se již po tmě odehrával na základně, kterou jsme měli v Borovské sokolovně.
Čas, který strávily soutěžní dvojice na trase, nebyl konečný. Na každém stanovišti bylo možné si
polepšit o nějakou tu minutu nebo naopak získat penalizaci. Letošním vítězem se stejně jako loni po
odečtení a přičtení veškerých bonifikací a penalizací stala rodinná dvojice Zdeněk a Jakub Gregorovi
s výsledným časem 11 hodin a 16 minut.
S poděkováním obci Borová za zázemí pořadatelé.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČESNEK
Dne 14.11.2015 proběhla soutěž „ O nejlepší česnek“ v hospodě U lesa. Soutěžících se sešlo celkem
deset, což byla největší účast za posledních šest let. Celý průběh soutěže moderoval Láďa Romportl
a česnek hodnotili návštěvníci hospody. Rozhodovala velikost paličky a ochutnávka na ostrost
stroužku. Po ohodnocení každého soutěžícího se body sečetly a bylo oznámeno pořadí vítězů.
Na prvním místě se umístil p. Jiří Holomek, na druhém místě p. Vojtěch Bednář, na třetím místě se
umístila p. Iveta Holomková. Se stejným počtem bodů se na dalším místě umístili: Jaroslav Štrof,
Milan Osinek, Miroslav Pazdera a Zdeněk Hejduk.
Po vyhlášení výsledků a předání diplomů následovalo menší občerstvení. Děkujeme všem
zúčastněným, těšíme se na další ročník a budeme rádi, když se sejde ještě více soutěžících.
ZO ČZS Borová

TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE - 11 / 2015
Pozvánka na VALNOU HROMADU TJ.
Předseda TJ svolává na SOBOTU 12.12. 2015 VALNOU HROMADU TJ.

Místo konání : Sokolovna Borová - začátek 19.30 hod.
VH projedná a následně bude schvalovat nový název TJ, nové stanovy a také znak
TJ. Bez těchto náležitostí není možná další činnost TJ.

Pozvánka na ligu
Poslední domácí zápasy 1.ligy v letošním roce:
Sobota 12.12. už od 14.00 hod. TJ Sokol Borová - SKST Hodonín
Neděle 13.12 od 10.00 hod. TJ Sokol Borová - TTC Siko Orlová
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Divize
Sobota 5.12.2015 TJ Sokol Borová B - TTC Ústí nad Orlicí a TJ Sokol Česká Třebová
Začátky zápasů pravidelně ráno od 9.00 a odpoledne od 13.30 hod.
V krajské soutěži a okresním přeboru hrají naše mužstva na stolech svých soupeřů.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH
V sobotu 9.1.2016 od 18.00 hod. v Motorestu Borová se bude konat výroční členská schůze Sboru
dobrovolných hasičů Borová.

PRODEJNÍ OBCHŮDEK V BOROVÉ
Navštivte prodejní obchůdek e-shopu www.domovasikovneruce.cz v místě Minifarmy Falbgery
v Borové č.p. 225. Vybrat si můžete z dárkových předmětů, bytových i zahradních dekorací (vánoční
ozdoby, figurky, věšáky, litinové zvony ….), domácích potřeb, drogerie a sortimentu Firmy Dedra a
spousty drobností. Můžete nás navštívit, i když ostatní obchody mají zavřeno. Domluvit se můžeme
také na čísle 721 006 486.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Ve VINÁRNĚ SLUNÍČKO v Borové
BUDE ZAHÁJEN 18.12.2015
OD 1.12.2015 MOŽNOST
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 602 275 174
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Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – prosinec 2015

Bystré
5. 12. 2015 – Mikulášská nadílka – tradiční mikulášská nadílka, která se uskuteční v 17:00 hod. v budově
hasičské zbrojnice.
12. 12. 2015 – Vánoční trhy – na nádvoří Domu na zámku. Od 13:00 hod. vystoupí ZUŠ Bystré.

13. 12. 2015 – Vánoční koncert – ZUŠ Bystré Vás zve na tradiční vánoční koncert žáků, který se
uskuteční v 16:00 a v 17:30 hod. v tanečním sále ZUŠ.
17. 12. 2015 – Vánoce, Vánoce přicházejí – ZŠ Bystré zve všechny občany na tradiční vánoční program, který
se koná od 17.00 v divadelním sále Sokolovny. Kromě pěveckého sboru Notička se můžete těšit také na
divadelní představení žáků 1. a 2. stupně. Tu pravou vánoční náladu navodí pásmo koled a vánoční poezie.
Dolní Újezd
9. 12. 2015 – Česko zpívá koledy – od 18. hod. před základní školou
13. 12. 2015 – Tradiční vánoční výstava v sokolovně od 9. hod. do 17. hod. Od 10. hod. vystoupí děti MŠ, ve
13. hod. žáci ZUŠ a od 15. hod. hraje skupina NÁHODA.
18. 12. 2015 – Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd v 17. hod. v kostele sv. Martina.
20. 12. 2015 – Vánoční koncert
Pořádá hudební soubor DúVá v sokolovně od 17. hod a od 19. hod. Dobrovolné vstupné bude věnováno na
projekt: Hudba pomáhá.
Litomyšl
12. 2015 – 6. 12. 2015 – Zámecké sklepení v moci pekelné
Návštěvníky čeká patnáctiminutová prohlídka pekelných slují plných čertů a zatracených duší. Rezervace na
www.pekelnekralovstvi.cz
17. 12. 2015, 19:30 – Bratři Ebenové – koncert – Smetanův dům, Litomyšl
Bratři Ebenové, Marek, Kryštof a David připravili nový koncertní program s názvem Čas holin.
17. 12. 2015, 18:00 – J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
Účinkují: litomyšlské pěvecké sbory (Vlastimil, Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor), Litomyšlský
symfonický orchestr, dirigent David Lukáš. Vstupné: 80 Kč
27. 12. 2015, 14:00-20:00 – Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené - Lidový dům, Litomyšl.
K tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové.
Oldřiš
26.12.2015 od 20:00 hod. v Orlovně Oldřiš se koná tradiční předsilvestrovský ples. K tanci a poslechu zahraje
kapela COMBO 2. Vstupenky v ceně 80,- Kč jsou k zakoupení na místě. (Popřípadě místenky možno zamluvit
na tel.: 723 068 502). Můžete se těšit na zajímavý program, tombolu, půlnoční překvapení a lákavé
občerstvení. Vstup ve společenském oděvu.
Pomezí
5. 12. 2015 – Peklo v hasičárně
12. 12. 2015 – Vánoční koncert v kostele sv. Jiří
20. 12. 2015 – Zpívání u vánočního stromu
Polička
5. 12. 2015 – 28. 2. 2016 – Zimní veselí od adventu po Hromnice. Třída B. Martinů v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro radost i na přilepšenou.
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8. 12. 2015 – Pocta Martinů. Slavnostní koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů Ensemble Martinů
& Jan Šťastný . Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00 hod.
18. 12. 2015 – Kamil Střihavka – Vánoční akustické turné od19:00 – Velký sál Tylova domu v Poličce
Sebranice
12.12.2015 – VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB ZE SLÁMY, 9-14 Sebranice Světnice č.p.8, objednávky na telefonu
604590474,pořádá SAN, o.s.
13. 12. od 17 hodin – Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích, vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Dolní
Újezd a Sebranice. Vstupné dobrovolné.
28. 12. od 18 hodin – Předsilvestrovské posezení v KD v Sebranicích, předtančení, hraje Vepřo – knedlo –
zelo. Občerstvení zajištěno.
Svojanov
12. 12. 2015 v 14:30 v kostele sv. Mikuláše – Vánoční koncert – koncert spojených litomyšlských sborů.
Poslech tohoto unikátního a velkého tělesa v ranně gotickém kostelíku se zajímavou akustikou je již
tradičně výjimečným zážitkem pro posluchače.
19. 12. 2015 od 16:00 proběhne před svojanovskou radnicí tradiční akce – svojanovské vánoce.
Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – Sebranice Jaroslav Šejnoha
Akademický malíř a diplomat se narodil 24. 8. 1889 v Sebranicích č.p. 11.
Zanedlouho se ale rodina přestěhovala do Makova (a v roce 1922 do Morašic), kde
Jaroslav absolvoval základní čtyřtřídní školu. V deseti letech odešel studovat na
gymnázium do Jičína. Zájem o malířství jej přivedl na vysokoškolská studia, byl
žákem Maxe Švabinského. Akademii ukončil ještě před 1. světovou válkou a díky
skvělým výsledkům a svému talentu byl vybrán na stipendium do Paříže.
Během první světové války byl Jaroslav zatčen a vězněn v internačním táboře. Když
válka skončila, vrátil se na krátkou dobu domů do Makova, ale pak opět odjíždí do
Paříže zpět ke svému malování. Tady se seznámil s bývalým ministrem zahraničních
věcí Dr. Eduardem Benešem a na jeho žádost a doporučení vstupuje do diplomatického
sboru nově vzniklé republiky. A jelikož Jaroslav Šejnoha mluvil francouzsky,
anglicky, německy, částečně italsky, stal se pro novou republiku velmi platným členem. Nastoupil na
československou ambasádu v Paříži.
V roce 1923 se ve svých 34 letech oženil s Albertou Jedličkovou, dcerou muže, který jej na začátku války
dostal z internačního tábora. Krátce po svatbě se manželé stěhují do Prahy.
V roce 1940 je Jaroslav Šejnoha i s manželkou nucen odejít do Anglie. Tady se opět setkává a začíná
spolupracovat s Dr. Benešem, seznamuje se s Janem Masarykem. Od roku 1943 pracuje jako vyslanec
v Káhiře a zastupuje zájmy ČSR i v Habeši.
Přišel rok 1948. Pro Gottwaldovu vládu je Jaroslav Šejnoha naprosto nevhodným, nepohodlným člověkem.
Byl přítelem Dr. Beneše, Jana Masaryka, většinu svého života pracoval v zahraničních službách a udržoval
přátelské svazky s diplomaty západních států. Znal mnohá tajemství zahraniční politiky. Věděl, že návrat do
Prahy není možný.
Proto raději odešel do Kanady a tady si na okraji Toronta za své úspory zakoupil dům, kde žil se svou ženou
Albertou. V Kanadě také v roce 1982 ve svých 93 letech zemřel.
Celý svůj život vzpomínal na rodný kraj, na Makov a Morašice, a přesto, že žil v Kanadě uprostřed
nedotčené přírody a země, nemohl zapomenout na krásy zdejší krajiny. A tak vyslovil přání, že alespoň po
smrti by se rád vrátil do rodného kraje. To mu jeho paní splnila a v roce 1983 poslala urnu s jeho popelem do
Morašic, kde byl v tichosti pochován do hrobu svých rodičů.
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Vavřinec Toulovec z Třemošné
Vavřinec Toulovec z Třemošné je zde v okolí jednou z velmi známých,
významných, ale také nejrozporuplnějších osobností středověkého Litomyšlska … Kdo
byl Vavřinec Toulovec?
Podle lidových pověstí v mládí loupeživý rytíř, ve stáří doložen jako měšťan
proslulý svou dobročinností. Předpokládá se, že se zřejmě narodil kolem roku 1350.
Pravděpodobně v letech 1407–1412 asi žil skutečně přímo v Litomyšli. Učinil
několik charitativních nadací především Litomyšlskému špitálu a městským chudým.
Toulovec byl ženatý, pravděpodobně bezdětný. Neví se též, zda jméno Toulovec bylo
jeho jméno rodné. Zcela jistě se má za to, že jeho jméno má souvislost s jeho erbem,
který využíval. Byl na něm toulec se šípy.
Až v roce 1407 je veden jako měšťan litomyšlský, velice majetný, vážený a štědrý.
V této době vlastní na Vysokomýtsku ves Trusnov, na západ od Litomyšle obce
Mladočov, Jarošov, Budislav, statky na Desné a lesy u Proseče. Také majetky v Třemošné (dnešní část
Sebranic). Právě odsud se objevilo jeho přízvisko „z Třemošné“.
Toulovcova historicky doložená dobročinnost začíná v r. 1407. V první nadaci daroval úrok ze svého
dvorce v Trusnově Litomyšlskému špitálu a kaplanu špitálského kostela. Už tato první nadace svědčí o jeho
váženosti, prozíravosti a obratnosti. Nadaci v r. 1408 zvýšil pro budoucí spasení své duše, všech předků a přátel
svých. Důchod byl vyplácen z jeho statků v Mladočově. Jsou zde velmi podrobně stanoveny pravidla,
podmínky a postup rozdělování nemocným a chudým. Vztahuje se na správu špitálského majetku. V nadaci
z r. 1409 sepsanou litomyšlským biskupem Janem Toulovec obdaroval církev a kostel sv. Bartoloměje
v Mladočově, ani zde nechybí prostředky pro chudé.
V r. 1412 Toulovec zřejmě onemocněl. Byla provedena revize všech nadací a sepsány dvě další nové. Jedna
se týkala opět špitálského kostela, tedy církve, další byla Toulovcem určena lázním tak, aby se chudí mohli
dvakrát ročně vykoupat. (Lazebník musel vousatým mužům i bradu oholit.) Nadace byly opět hrazeny z úroků
ze vsi Mladočov.
Je otázkou až záhadou, jak svého majetku nabyl. Vlastnil krčmy, mlýny, pivovar, vsi, možná zbohatl
postupně zde. Mohl být kupcem, výběrčím daní, finančníkem, který poskytoval půjčky. Praktičnost
a preciznost, s jakou spravoval své majetky a určoval nadace, k tomu navádí. Nelze však s jistotou vyloučit
i v lidových pověstech zmiňovanou minulost loupeživého rytíře. V nich se vypráví, že se účastnil nájezdů na
Moravu, do Uher a za to byl pronásledován. Existence loupeživých rytířů totiž ve13. století a v první polovině
14. století byla běžná. Neví se též, zda byl nižší šlechtic, tedy rytíř, nebo jen měšťan.
Když Vavřinec Toulovec zemřel na konci r. 1412, byl slavně pohřben v kostele na „Špitálku“ (kostelík
Rozeslání sv. Apoštolů).
Pro město Litomyšl byly Toulovcovy odkazy základem jmění, které dostalo pod svou správu a které
vytrvalo staletí. Jeho dobročinné nadace byly nadčasové, téměř všechna města nadace ztratila při politických
konfiskacích. V Litomyšli zůstaly do r. 1945, kdy byly pozemky převedeny do státního fondu.

Soutěžní otázka: Proč v pověsti „o desenských babách“ byly báby zatlučeny do sudů a valeny
z kopce dolů? Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 14. prosince 2015. Autor
správné odpovědi získá dárkový balíček s upomínkovými předměty obce Sebranice.

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA POŘÁDÁ
ROCKOVÝ VÁNOČNÍ MUZIKÁL „NAROZENÝ“
Neděle 6.12.2015 OD 19.00 HOD. v Tylově domě
Vstupné 150,-- Kč, výtěžek této benefiční akce je určen na „Dům pro charitu“
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KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM - PROSINEC 2015
Úterý 1. prosince v 17.00 h
Koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů a 100. výročí narození Vítězslavy KaprálovéVe
spolupráci ZUŠ B. Martinů Polička, Tylovým domem a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno.
Neděle 6. prosince v 17.00 h
Narozený -Benefiční rockový vánoční muzikál. Jedinečný muzikál o narození Ježíše. Autorské dílo frontmana
white-rockové skupiny MICHAEL MICHALA HOLASE podkreslí adventní dobu.
Pořádá Oblastní charita Polička.
Úterý 8. prosince v 19.00 h
Pocta Martinů /125 let od narození/ -Ensemble Martinů & Jan Šťastný (přednes).
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny KPH 20145/2016.
Pátek 11. prosince v 19.00 h
Dokončená Kurzu tance a společenské výchovy
Věneček a také závěrečný taneční večer je již skutečně reprezentačním plesem, všichni budou moci
porovnat své taneční umění s frekventanty kurzu tance. Hraje taneční orchestr Combo 2 Litomyšl.
Vstupné pro veřejnost: 110 Kč … 150 Kč (v předprodeji s místenkou)
Neděle 13. prosince v 19.00 h
Skyey Gospel
Gospelový sbor profesionálních zpěváků doprovázený velkou živou kapelou Vám zazpívá tradiční i moderní
gospelové sklady i současnou hudbu v gospelové úpravě.
Čtvrtek 17. prosince v 17.00 h
Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů Polička
Pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem
Pátek 18. prosince v 19.00 h
Kamil Střihavka & Leaders!
Vánoční turné s unikátním koncertním programem, ve kterém se snoubí jedinečný hlas, léty prověřené hity
a nové aranžmá s akustickými nástroji.
KINO Tylův dům
Středa 2. prosince v 19.00 h
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
3D rodinný, ČR, 73 minut, původní znění,
přístupný, vstupné 130 Kč
Pondělí 7. prosince v 18.00 h
Malý princ 3D
3D animovaný, Francie, 106 minut, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
Středa 9. prosince v 19.00 h
Viktor Frankenstein
Horor/drama, USA, 109 minut, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Sobota 12. Prosince v 15.00 hodin
Hodný dinosaurus

Animovaná pohádka, USA, 100 minut, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Sobota 12. Prosince v 18.00 hodin
Hodný dinosaurus 3D
3D animovaná pohádka, USA, 100 minut, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč
Pondělí 14. prosince v 19.00 hodin
Most špionů
Thriller, USA, 141 minut, titulky, přístupný od 12
let, vstupné 120 Kč
Středa 16. Prosince ve 20.15 hodin
Louskáček (Balet v kině)
Živý přenos baletu, VB, v původním znění,
200/250 Kč
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Představení z Královského baletu v Londýně
sezóna 2015/2016.
Sobota 19. prosince v 19.00 hodin
Vánoční Kameňák

Komedie, ČR, 86 minut, přístupný od 15 let,
vstupné 110 Kč
5. díl plný fórů, v němž hraje prim Václav Vydra (v
předchozích dílech starosta a policejní náčelník),
bude mít tentokrát zimní tematiku.

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161) a CK KOTOUR (Riegrova 52, Polička telef. 461 723 740) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.

PENZION NA ČECHÁCH přijme pomocné síly
-

Na pozice: kuchař, pomocný kuchař a
obsluha v restaurantu
Na občasnou výpomoc hlavně o víkendu (do
budoucna možnost stálého pracovního poměru).
Volejte paní Kučerovou, tel. 777 931 513, Penzion
Na Čechách, Lačnov u Poličky.

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ OBCE
V nadcházejících měsících bychom se chtěli věnovat úpravě našich webových stránek
www.borova.cz. Přivítáme vaše připomínky, návrhy, jak tyto stránky vylepšit, aby obsahovaly
veškeré informace, které jsou pro vás potřebné a zajímavé. Vaše náměty zasílejte na e-maily:
obec@borova.cz, kancelar@borova.cz, starosta@borova.cz.

VYHRNOVÁNÍ SNĚHU
Pokud nemáte jinou možnost, jak v případě potřeby vyhrnout sníh z vašich soukromých pozemků,
nabízíme vám po domluvě výpomoc ze strany obce. Cena za vyhrnování je 950,--Kč bez DPH (1 150,- Kč s DPH) za 1 hodinu práce traktoru.
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HROMADNÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE ENERGIÍ V BOROVÉ

Vážené dámy a pánové,
chcete skutečně snížit náklady na domácnost či firmu? Ceny z elektronické aukce jsou nejlepší volbou.

V Borové Vám nabízíme možnost využít tuto službu a to
trvale, prostřednictvím kontaktu dole.
Čeho můžete dosáhnout?
 Lepší cena – úspory jsou skutečné a lze je hned ukázat
 Kvalitní servis - administrativně právní servis zdarma
 Pořádek – pokud sledování oblasti energií není Vaším koníčkem, ale chcete konečně vnést jasno
do odběru energií, je tato služba přímo pro Vás.

V čem je to s námi jiné?
Nikdo nezvoní u Vašich dveří v době, kdy se to nehodí. Rozhodujete se sami v době, kdy věc chcete řešit.

Příklady, které lze doložit
Elektřina spotřeba 5,941 MWh - úspora 3.228 Kč. Plyn spotřeba 20,67 MWh - úspora 9.254 Kč.

A jak to využít?
Zavolejte nebo napište e-mail. Za zeptání skutečně nic nedáte.

www.ecentre.cz,

V Borové 30.11.2015

e-mail: blahovec@uvazujte.cz
telefon: 602 132 739
Už jsme pro Vás ušetřili: 1 328 791 681 Kč

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