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*20. ROČNÍK*ČÍSLO 6*

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

DŮLEŽITÉ!

DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ INFORMUJE

– SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

V obci Borová a Oldřiš je v současné době navrhována gravitační splašková kanalizace, která 

bude odvádět splaškové vody ze všech nemovitostí v obcích na novou čistírnu odpadních vod ČOV. 

Na tuto stavbu je v současné době vydáváno stavebním úřadem v Poličce územní rozhodnutí. 

Na základě těchto skutečností se zastupitelstva obcí rozhodla nechat vypracovat další stupeň 

projektové dokumentace - pro stavební povolení. Aby dokumentace pro stavební povolení 

odpovídala technickým požadavkům pro napojení okolních nemovitostí, je nutné, aby proběhla 

obchůzka jednotlivých nemovitostí za účelem ověření umístění stávajícího septiku (žumpy) 

s následným návrhem vedení trasy kanalizační přípojky na vyprojektovanou splaškovou kanalizaci. 

Z tohoto důvodu budou v obci Borová ve dnech

13. - 15. července 2017
probíhat obchůzky projektantů za účelem návrhu trasy vedení kanalizačních 

přípojek z domu až do vyprojektované hlavní kanalizační stoky.
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Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody 

z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém 

napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou), tyto objekty budou 

tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí. 

Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna na 

veřejném pozemku. Pokud toto umístění nebude možné, bude šachtička umístěna na soukromém 

pozemku u dané nemovitosti za plotem. Nově navržená kanalizační přípojka by měla vést alespoň 

1,0 od stávajících budov.

Stávající dešťová kanalizace v obci zůstane zachována beze změny a bude dále odvádět 

pouze dešťové vody z veřejných i neveřejných ploch.

Případné technické dotazy směřujte na projektanta (pracovní dny 700 – 1430hod.):

Firma RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Tel.: 737 827 332, e-mail: minarik@recprojekt.cz

Projektová dokumentace splaškové kanalizace a další informace jsou k dispozici na 

internetových stránkách Obce Borová (pod záložkou „ROZVOJ OBCE“) nebo v kanceláři obecního 

úřadu.

                                 Mgr. Lenka Tlustá v.r.

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 3/2017 ZE DNE 14.6.2017 

Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2016 ze dne 25.5.2017. 

Hospodaření obce je v souladu s § 10, odst. 4, písm. a), zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

v platném znění, a závěrečný účet obce Borová za rok 2016, dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;

účetní závěrku za rok 2016;

projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, evidenční 

číslo smlouvy OŽPZ/1722378, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 

Pardubice a Obcí Borová, Borová č.p. 100, 569 82 Borová, kdy předmětem smlouvy je 

neinvestiční dotace na akci „Oprava koupaliště a hráze se stavidlem za kempem“;

projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby, 

rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku 

sportovních zařízení a organizací“, evidenční číslo smlouvy OKSCR/17/22187, mezi 

Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a Obcí Borová, Borová č.p. 

100, 569 82 Borová, kdy předmětem smlouvy je investiční dotace na akci „C1:Posilovna 

Borová“;

projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace na 

nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje – v rámci 

dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2017, evidenční číslo smlouvy OKŘ/17/20827, mezi 
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Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a Obcí Borová, Borová č.p. 

100, 569 82 Borová, kdy předmětem smlouvy je dotace na nový dopravní automobil ve výši 

2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV-GŘ HZS ČR;

rozpočtové opatření č. 1/2017;

projednalo žádost Mateřské školy Borová o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě 

a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 

2017/2018. Obec Borová povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím 

právním předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 

kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví;

projednalo žádost Základní školy Borová o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě 

a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 

2017/2018. Obec Borová povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským 

zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na 

vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem;

projednalo a schvaluje Smlouvu o úhradě chybějících finančních prostředků ZŠ vyplývající 

z nižšího než stanoveného průměrného počtu žáků na přímé výdaje ve smyslu § 23 odst. 3 

a 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) mezi Obcí Borová a Základní školou Borová;

projednalo žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování zápůjčky, která byla 

Základní škole Borová poskytnuta na základě Smlouvy o zápůjčce č. 3/2016. Současně 

schvaluje dodatek ke smlouvě o zápůjčce č. 3/2016 mezi Obcí Borová a Základní školou 

Borová; 

projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo č. 15/2016 mezi Obcí Borová a ENVICONS, s.r.o., 

Hradecká 569, 533 52 Pardubice. Předmětem a účelem díla je komplexní studie 

„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové (koupaliště za kempem);

projednalo a schvaluje Směrnici  pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 

s účinností od 1.7.2017. Současně se ruší Směrnice č. 1/2015 ze dne 20.5.2015 v plném 

rozsahu; 

projednalo a schvaluje konání veřejné sbírky právnickou osobou Obcí Borová. Sbírka bude 

konána za účelem podpory handicapované Natálky Dittrichové, a to po dobu neurčitou. 

Pověřuje starostku obce k zajištění veškerých náležitostí a souhlasů;

projednalo a schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Borová a Marií Cesnárikovou, Borová 

č.p. 322, 569 82 Borová u Poličky, kdy předmětem daru je výtěžek z občerstvení při „benefici 

pro Natálku“, která se konala dne 8.4.2017;

projednalo a schvaluje podání žádostí o dotace, kde předmětem žádostí bude rekonstrukce 

hospodářského pavilonu v 1.NP Mateřské školy Borová, č.p. 106 a bytových jednotek v 2. 

NP hospodářského pavilonu, č.p. 106 – bude řešena i rekonstrukce odpadního potrubí 

vedoucího přes areál ZŠ Borová. Současně projednalo a schvaluje příkazní smlouvy č. 

IWW47/2017 a IWW48/2017 mezi Obcí Borová a IWWA, s.r.o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 

Kroměříž.
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aj.

Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí:

námitku p. Milana Nespěšného proti vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová;

informace o realizaci projektu „Podpora procesu plánování sociálních služeb v teritoriu 

členských obcí Svazku obcí AZASS“;

záměr Obce Borová, a to vytvoření OZV o prodeji obecních pozemků nebo jejich částí 

fyzickým a právnickým osobám;

aj.
Pozn.: usnesení ZO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou odstraněny 

osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text), originální 

text a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2016

Celkové příjmy 19 744 108,12   Kč z toho hlavní zdroje příjmů:

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 322 786,-

Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti    449 333,-

Daň z příjmů právnických osob 2 649 759,-

DPH 4 855 670,-

Daň z nemovitostí    704 873,-

Přijaté neinvestiční a investiční dotace 2 128 448,-

Z toho dotace: 2 128 448,-

- ze státního rozpočtu 1 421 548,-

- od Pardubického kraje     706 900,-

Poplatek za svoz komunálního odpadu              642 950,-

Příjmy za třídění komunálního odpadu        93 158,-

Provoz kiosku    794 830,-

Příjmy za vodné a stočné    513 129,-

Příjmy z bytového hospodářství 1 335 872,-

Příjmy z nebytového hospodářství    390 082,-

Příjmy z pronájmu sokolovny a sport.areálu    181 858,-

Celkové výdaje 18 928 383,09 Kč z toho hlavní výdaje:

Vybavení a provoz kiosku 1 128 093,-

Místní komunikace, autob. zastávka     676 705,-

Provoz vodovodu     766 410,-

Odvádění a čištění odpad. vod-kanalizace        595 986,-

Provoz  + stavební úpravy MŠ 2 467 925,-

Provoz ZŠ    709 950,-

Příspěvky církvím    250 000,-

Zápůjčky církvím    491 000,-
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Prov. sokolovny (oprava střechy u přístavby)  791 663,-

Provoz sport.areálu a nové dětské hřiště    742 804,-

Provoz a údržba byt. a nebyt. hospodářství     516 900,-

Provoz a údržba veřejného osvětlení    219 201,-

Prov. a údržba kat.hřbit. a nové osvětlení        636 690,-

Prov. a údržba evang.hřbit. a nové osvětl.       311 889,-

Komunální služby a územní rozvoj 1 614 762,-

Sběr a svoz kom.odpadu, SD, kompostárna    885 740,-

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň    521 098,-

Zastupitelstvo obce 1 067 747,-

Činnost místní správy – OÚ 1 213 693,-

Ostatní fin.operace –DPH    857 952,-

Financování:     - 815 725,03

Změna  stavu prostředků na bank. účtech      - 862 900,15

Dlouhodobé přijaté půj. prostředky – úvěr 2 456 734,16

Uhrazené splátky půj.prostředků – úvěr      - 3 143 300,00    

Operace z pen.účtů organizace – PDP                 733 740,96                          

VODNÉ A STOČNÉ  ZA I. POLOLETÍ 2017

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za 1. 
pololetí 2017 (nutno nahlásit stav vodoměru).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního 
úřadu ve dnech:

pondělí 17.7. a středa 19.7.2017 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod.

Současně žádáme o zaplacení poplatku za komunální odpad, který byl splatný do konce června 

2017 a poplatek ze psů, který byl splatný do 31.3.2017 a do dnešního dne není od všech majitelů 

zaplacen !!!

OBECNÍ ÚŘAD BUDE V PÁTEK DNE 7.7.2017 UZAVŘEN. 

VÝLUKY A OMEZENÍ POVOZU TRAŤOVÉ KOLEJE

Ve dnech od 7. července 2017 od 8:00 hod. nepřetržitě do 11. července 2017 do 18:00 hod. se 

bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Svitavy - Polička.

Po dobu konání výluky budou všechny osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Ve dnech od 24. července 2017 od 8:00 hod. nepřetržitě do 28. července 2017 do 17:30 hod. se 

bude konat nepřetržitá výluka v úseku Borová u Poličky - Čachnov.

Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která 

pojede podle výlukového jízdního řádu.

Více informaci na webových stránkách obce www.borova.cz.
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DOVOLENÁ OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA
17. – 21.7.2017 a 14. – 18.8.2017 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
-  čtvrtek 13.7. a 17.8. 2017 od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

– sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hod.

1.-2.7.2017 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987

5.7.2017 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

6.7.2017 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569

8.-9.7.2017 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157

15.-16.7.2017 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435

22.-23.7.2017 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524

29.-30.7.2017 MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 383 461 631 126

5.-6.8.2017 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA BUDOU VE STŘEDU 5.7.2017 UZAVŘENY.

OHLÉDNUTÍ

DĚTSKÝ DEN U KOUPALIŠTĚ

Dne 11.6.2017 proběhl u koupaliště dětský den. Překvapením pro děti byl nově otevřený lanový 
park. 
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ŠTAFETOVÝ BĚH: JAVOŘÍČKO-VČELÁKOV-LEŽÁKY-LIDICE

Ve dnech 9. - 10.6.2017 proběhl štafetový běh, který měl připomenout tragické události v Javoříčku, 

Ležákách a Lidicích. Letos jsme se poprvé připojili i my a naše borovská stužka byla připevněna na 

štafetový kolík a společně s dalšími položena k památníku v Lidicích. Setkání se štafetou, které 

proběhlo v Borové na autobusové zastávce, bylo krátké, ale i tento časový okamžik stačí k vytvoření 

silného pouta. Připomněli jsme si, že i naše obec je úzce spjata s tragédií v Ležákách - vždyť borovák 

Bohumil Švanda za spolupráci na odboji v Ležákách zaplatil svým životem a byl na zámečku v 

Pardubicích zastřelen. Také jsme se dohodli, že za dva roky, až naší obcí opět projede tato štafeta, 

tak nejen, že připojíme stužku, ale vyšleme i za naši obec jednoho běžce a jednoho 

cyklistu. Závěrem bychom vás chtěli upozornit, že tohoto běhu se může zúčastnit každý, a to v 

jakémkoliv věku! Příkladem může být Ing. Jiří Soukup, který se tohoto běhu účastnil i ve svých 90 

letech. Při zastávce u nás jsme si krásně popovídali a můžeme říci, že jeho životní optimismus nás 

velice obohatil.

Bc. Pavel Tlustý
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BOROVSKÉ HRY
Je tomu již 19 let, kdy v naší obci vznikl nápad uspořádat hry, na kterých by se sešly obce Borová 

z celé naší republiky. A jak se řeklo, tak se také stalo. K této krásné tradici se časem připojila i Borová 

ze Slovenska. Pravidelně se hry konají koncem června a uspořádání 18. ročníku připadlo na naší 

Borovou.

Stalo se tradicí, že se Borové sjíždějí již v pátek v podvečer. Proto pro všechny bylo zajištěno jak 

občerstvení, tak večerní program. 

Sobota pro všechny hosty začínala snídaní v místní sokolovně. Program začal již o půl jedenácté 

vystoupením dogdancingu (tanec se psi), kouzelníka, moto show a projížďkami na koňském povozu. 

Hlavní program zahájily děti z mateřské a základní školy. Po příjezdu cyklopelotonu, který po roce 

dorazil z Borové u Opavy , začal hlavní ceremoniál. Za zvuku borovské hymny a v doprovodu 

kavalérie nastoupila družstva ze všech šesti zúčastněných Borových. Po krátkém proslovu a předání 

putovní šerpy byly hry oficiálně zahájeny.
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Jelikož jsme si již v lednu objednali krásné počasí a bylo potřeba se trochu osvěžit či zchladit, nesly 

se letošní hry ve stylu Mrazíka. Celý děj pohádky Mrazík se podařilo vměstnat do osmi disciplín, na 

které si organizátoři sami vyráběli rekvizity (kdo viděl, jistě ocenil!). Na závěr proběhla ještě jedna 

disciplína pro odvážlivce z řad obecenstva. A to v roli Marfušky – pojídání cibule a pití mléka (kdo 

nezažil, jen stěží ocenil).

O první místo se tentokrát dělila 2 družstva, a to Borová u Náchoda a Borová u Opavy – jelikož je 

pouze jeden putovní pohár, který si vždy do příštího ročníku odváží vítězné družstvo, dostala Borová 

u Náchoda za úkol předat ho 24.12.2017 Borové u Opavy . Naši borováci obsadili krásné 3. místo!
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V sobotní podvečer se nám představila taneční skupina, hudební předkapela a celý večer byl 

ukončen taneční zábavou. Po nedělní snídani se každý rozjel s dobrou náladou z krásně prožitého 

víkendu domů. Příští ročník borovských her se uskuteční v Havlíčkově Borové.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolkům, pořadatelům, organizátorům a zaměstnancům 

obce nejen za dobrý a hladký průběh her, ale i za dlouhou přípravu před a za úklid po celé akci. 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Malé ohlédnutí za posledním měsícem ve školce.

"Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí ..."

Na jarním setkání s rodiči, na naší školní zahradě, se to pohádkami jen hemžilo. Sněhurka, 

Zlatovláska, Perníková chaloupka, krásné písničky a kouzelné tanečky, dojaly k slzám nejen rodiče 

dětí.

Jak je pejsek poslušný a hravý, co se dokáže naučit, 

nám ukázala paní Kacálková se svými miláčky.

Před prázdninami si musíme procvičit silniční pravidla 

a bezpečné chování na silnici.

Náš povedený výlet na opravdu pohádkový zámek Potštejn, plný magických kouzel a strašidel.
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" Měníme království ". Ano, ze školky rovnou do školy.

Pohádkové rozloučení s našimi předškoláčky, doplněné pohádkou divadélka JÓ JO, slavnostním 

pasováním, soutěžemi a královskou hostinou.

Za odměnu nás přišli potěšit mladí divadelníci ze školy s veselou čertovskou pohádkou. Kouzelnou 

atmosféru pohádce jistě dodala naše krásná zahrada.

Závěrečnou tečkou a rozloučení s našimi předškoláky - to bude výlet do Poličky s prohlídkou 

světničky B.Martinů na věži kostela.

Kamarádi, máme vás rádi a přejeme vám krááásné, sluníčkové prázdniny.  Vaše učitelky z MŠ.

UZAVŘENÍ   MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Mateřská škola bude v době školních 

prázdnin uzavřena

od  17. července  do 14. srpna  2017

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna bude uzavřena

od 17.července do 30. července 2017

Provoz bude zahájen 31.7.2017
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tak tedy konec školního roku 2016/2017.

Dne 15.6. jsme byli na školním výletě. Navštívili jsme 

zámek Potštejn, kde jsme kouzlili, létali, učili se smát 

a levitovat. Poté jsme navštívili ZOO ve Dvoře 

Králové.

Letošním páťákům, kteří po prázdninách nastoupí do Poličky, přejeme mnoho úspěchů.

Hana Velechová, Kristýna Lázničková, Tomáš Groulík, Sofie Montana Fáberová, 

Josef Mlynář, Michal Drahoš, Matěj Mlynář a Michael Bednář.

Předposlední den školy nás ještě čeká výšlap na Lucký vrch.

A pak už hurá na prázdniny!
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POZVÁNÍ

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ČERVENEC 2017

Dolní Újezd

1. 7. 2017 - Benátská noc

V bořkovském areálu od 20 hodin. Hraje 

Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč.

15. 7. 2017 - Italská noc

V bořkovském areálu od 20 hodin. Hraje Rock 

Faktor

22. 7. 2017 - 8. ročník Memoriálu Bohouše 

Nováčka

Na fotbalovém hřišti pořádá od 11:30 Sokol 

Dolní Újezd

2. 7. 2017, 14:00, Růžový palouček u 

Újezdce - Slavnost na Růžovém paloučku

Národopisná slavnost k uctění Českých bratří 

v Újezdci. Růžový palouček je místem 

opředeným mnoha pověstmi a legendami, je 

spojovaný s těžkými osudy našeho národa v 

dobách minulých. Je památníkem českým 

bratřím, kulturní památkou, pietním místem.  

Litomyšl

6. 7. 2017 - Odpoledne se Saint Gobain Adfors

- finále 59. ročníku festivalu Smetanova 

Litomyšl

16:30, Klášterní zahrady, Litomyšl    

Jiří Pavlica a Hradišťan, Vlasta Redl s kapelou 

Vandrovali hudci. Od 19:30 Velké finále -

přímý videopřenos závěrečného koncertu ze 

zámeckého nádvoří. Vstup zdarma. Koná se 

jen za příznivého počasí.

7. 7. 2017 -  28. 8. 2017 - Toulovcovy 

prázdninové pátky 2017

Každý pátek o prázdninách se koná na 

Toulovcově náměstí od 18:00 pohádka nejen 

pro děti a od 19:30 folkový koncert nejen pro 

dospělé. 

15. 7. 2017 - LiFe Litomyšl festival - II. ročník

12:30, Primátorská hráz, Litomyšl   

Kapely: Děda Mládek 

Illegal Band, Sto zvířat, UDG, O5 & Radeček, 

Eddie Stoilow, Ready Kirken, Jakub Vaníček, 

Lola, Rufus, Pokáč, W.A.F. Vstupné: 340 Kč v 

předprodeji (IC Litomyšl, tel. 461 612 161) / 

430 Kč na místě

Lubná

5. 7. 2017 - Lubenská křídlovka - od 13.00 

hodin 

Letní areál - festival dechových hudeb -

vystoupí - ZUŠ Bystré, Šeucovská Muzika, 

Astra Svitavy, Krajanka

22. 7. 2017 - Pouťová zábava - od 20.00 hod. 

letní areál, hraje ROCK FAKTOR

29. 7. 2017 - pouťové dozvuky - od 20.00 hod. 

letní areál, hraje RYTMIK

Oldřiš

14. – 16. 7. 2017 – Pouťové slavnosti v Oldřiši.

14. 7. 2017 od 20.00 hod. diskotéka na 

parketu za Orlovnou

15. 7. 2017 od 20.00hod.  - taneční zábava za 

Orlovnou – hraje Kyvadlo

16. 7. 2017 od 15.00 hod. posezení se 

skupinou COUNTRYMENI.

Polička

8. - 9. 7. 2017 – 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. Nedílnou součástí je příjezd družiny 

krále Přemysla Otakara II. a královny Kunhuty 

na hrad.

13. 7. 2017 – koncert Anety Langerové na 

Svojanově 

Nádvoří hradu Svojanov od 20:30 hodin.
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Koncert za doprovodu kapely a smyčcového 

tria. Aneta Langerová pokračuje v úspěšném 

turné „Na Radosti“ ke stejnojmennému 

novému albu.

11. – 16. 7. 2017, 8. – 13. 8. 2017 – Život na 

věži 

Kostýmové prohlídky rodné světničky 

Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba

14. – 15. 7. 2017 - COLOUR MEETING

Oblíbený multižánrový festival v krásném 

prostředí poličských hradeb v parku. 

Sebranice  

22. 7. 2017 - Cvičení kundalini  jógy

v kulturním domě v Sebranicích. Nový cyklus 

je zaměřen na posílení Intuice a nese název 

„To je moje CESTA, CESTA INTUICE“. 

Dostaneme do rovnováhy a harmonie naše 

fyzické tělo, psychické zdraví a duševní 

pohodu. Cvičení bude probíhat od 9.30 do 

12.30 hod. Cena: 300 Kč. Podrobnější 

informace na www.kudlalinijoga.net  nebo na 

telefonním čísle 603 342 345.

Svojanov

5.- 9. 7. 2017 - Svojanovské oslavy 730-ti let 

od první známé písemné zmínky

Bohatý kulturní program pro děti i dospělé, 

podrobné informace na 

www.mestyssvojanov.cz
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Prázdninový cyklobus pro pěší turisty i cyklisty opět vyjíždí koncem června!

Již podvanácté vyrazí 30. června cyklobus na trasu 

propojující turisticky atraktivní místa 

Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak 

budou opět moci poznávat nejen krásy historických 

měst regionu na pomezí Čech a Moravy. Cyklobus 

je zaveze i na řadu dalších zajímavých míst, jako 

jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní 

stezky, úzkokolejka v Mladějově, Toulovcovy 

maštale či rozhledna na Kozlovském kopci.

V provozu bude autobus uzpůsobený pro převoz kol každý pátek, sobotu a neděli od 30. června do 3. září a dále ve 

sváteční dny 5. a 6. července.

V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz kol z Poličky v 8.30 a zaveze vás do Svitav, na Hřebeč, do Moravské 

Třebové, Mladějova a dále do České Třebové, na Kozlov a do Litomyšle. Pokračovat bude přes Vysoké Mýto a Nové 

Hrady do Proseče. Zpět vyrazí cyklobus z Poličky po stejné trase v 15.30, vyrazit tedy můžete i na odpolední pěší nebo 

cyklistický výlet třeba do Toulovcových maštalí.

V sobotu bude cyklobus opět vyjíždět v 8.30 z Poličky, odkud pojede do Borové, Proseče, Vysokého Mýta a Litomyšle. 

Odtud se můžete vydat na Kozlov, do České Třebové, Mladějova, Moravské Třebové, na Hřebeč či do Svitav. V 15.30 pak 

autobus zamíří z Poličky po stejné trase v opačném směru.

O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července bude cyklobus jezdit podle stejného řádu jako v pátek. Podrobný přehled 

všech měst a obcí, ve kterých bude autobus zastavovat, najdete v jízdním řádu linky č. 680019.

Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je 

možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusu jsou 

uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou 

distribuovány do všech poličských domácností koncem června a k dispozici budou také v informačních centrech.

I letošní provoz cyklobusu Českomoravským pomezím je realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, 

Polička, Svitavy, Vysoké 
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MOTOSRAZ 2017 se bude v Borové konat 5. – 6.8.2017 v areálu sokolovny.  

INZERCE

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou 1x měsíčně bezplatně. 

Povoleno Ministerstvem kultury ČR evidenční číslo MK ČR E 22725.

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele.

Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele. Uzávěrka je vždy 25. den v měsíci. Soukromé podané inzeráty jsou 

zpoplatněny. Nepřišel vám informační leták do schránky? Kontaktujte nás.

Borové 28.6.2017                         Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel.č.: 461 743 268

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

René Habrman
manažer obchodního týmu
tel. 777 103 994 

e-mail: rene.habrman@cmss-oz.cz




