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                                                                    INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 
 

Obec Borová touto cestou nabízí od 1. 10. 2017 k pronajmutí následující obecní byt: 

Borová č. p. 100 – byt č. 1 (2+1), který obsahuje: 

- kuchyň    10,23 m2 

- obývací pokoj   19,15 m2 

- ložnici    12,05 m2 

- předsíň        8,89 m2 

- koupelnu     4,50 m2 

- WC       1,62 m2 

- spíž       3,51 m2 

- komoru      1,51 m2 

- sklepní kóji   10,86 m2   (nachází se mimo byt) 

Měsíční nájemné činí cca 2 500,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, 

vodné a stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podejte nejpozději do 11. 9. 2017. 

 

PARCELY PRO STAVBU RD  „U ROUBENKY“  

Stavební parcely v lokalitě U Roubenky, které Obec Borová nabízela k odprodeji, jsou již všechny 

rezervovány a probíhají jednání o převodu vlastnického práva. 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAČČČNNNÍÍÍ   LLLEEETTTÁÁÁKKK   

SSSRRRPPPEEENNN   222000111777   
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AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK !!! 

Žádáme tímto všechny podnikatele v naší obci, kteří mají zájem, aby jejich služby byly zveřejněny 

na obecních stránkách v záložce Podnikatelé a firmy, aby nám sdělili své názvy, kontakty, loga, ... 

(ústně,  telefonicky, písemně, e-mailem). 

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

V pondělí 11. 9. 2017 od 7:30 do 19:30 hod. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny 

v těchto částech naší obce:  

Borová - celá pravá strana od Poličky, ČD, zdravotní středisko, f. Miro, 

Borová - od Poličky levá strana od č. p. 208 po benzinku + kemp, 

Svatá Kateřina včetně rekr. střediska, Hatě, Cerkytle. 

 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ  -   čtvrtek 14. 9. 2017 od 10.00 do 15.00 hod. 

 
 

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

2.-3.9.2017 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

9.-10.9.2017 MDDr.  Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

16.-17.9.2017 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

23.-24.9.2017 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

28.9.2017 MDDr. Novák  Peter Sloupnice 188 465 549 236 

30.9.-1.10.2017 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

7.-8.10.2017 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

 

 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - platný od 1. 9. 2017 

TISK, KOPÍROVÁNÍ 

Černobíle      Barevně 

A4      2,--Kč         (oboustranně 4,- Kč)                           10,-- Kč 

A3      4,-- Kč                     20,-- Kč  

LAMINOVÁNÍ 

A4     20,-- Kč                                                       Tvrdý papír příplatek   3,-- Kč 

A3     40,-- Kč                                                       Poslat scan emailem   15,-- Kč 

INZERCE V INFORMAČNÍM LETÁKU 

A4  800,-- Kč        A5  400,-- Kč        A6  200,-- Kč       Mini  100,-- Kč 

Hlášení MR       50,-- Kč 
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HURÁ DO ŠKOLY 
 

Začínáme v pondělí - 4. září 2017 v 7.45 h – společné zahájení. 
 
Rozdělení tříd: 
1. ročník – slečna Helena Dobřická  
2. a 3. ročník – Mgr. Kristýna Zahálková  
4. ročník  - Mgr. Hana Chadimová 
5. ročník - Mgr. Markéta Romportlová  
Školní družina - paní Jana Jílková 
Asistentka pedagoga – paní Tereza Pecková 
 
Zájmové kroužky: 

přírodovědný kroužek - slečna Helena Dobřická  
angličtina pro 1. a 2. ročník - Mgr. Kristýna Zahálková  
sportovní kroužek - paní Blanka Koutná - pátek 
keramický kroužek - paní Alena Hejduková – pondělí  
zdravotní kroužek - paní Ludmila Dvořáková nejdříve od 14.30 h - čtvrtek (při nejméně  
7 přihlášených dětech) 
kroužek aerobiku -  Mgr. Markéta Romportlová  
náboženství - pan farář Milan Romportl – středa (pokud bude přihlášeno nejméně 7 žáků) 
Přesný rozvrh kroužků bude upřesněn do 4. září 2017 –  viz informační tabule u školy 
a informační leták pro rodiče. 
 
Pomůcky a potřeby zejména pro prvňáčky, ostatním dětem pro připomenutí: 
- bačkory a bílé cvičky do sokolovny, sportovní obuv na hřiště 
- tepláková souprava, 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 pomůcky pro výtvarnou výchovu  
  a větší na tělesnou výchovu/ ŠD 
- zástěra nebo stará košile na Vv 
- ubrus PVC, rozměry: 120 cm x 80 cm 
- ručníky (třída, družina – pokud ji bude dítě navštěvovat) 
- hrníčky na čaj (třída, družina – pokud ji bude dítě navštěvovat) 
- školní nůžky s kulatou špičkou, ale ne ty úplně obyčejné, nic neustřihnou 
- 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 prvňáčků - prosíme, všechny pomůcky opatřete monogramem Vašeho 
dítěte. 
Učebnice pro prvňáčky v hodnotě 200,- Kč/žák hradí škola, ostatní učebnice hradí rodiče.  
Sešity a čtvrtky mohou všechny děti zakoupit ve škole za výhodné ceny. 
 
Případné dotazy na tel. č. 461 743 153, mobil: 606 685 434. 
 
Těšíme se na Vás.                                                                                                       Hana Chadimová 
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KNIHOVNA V BOROVÉ „LOĎ POZNÁNÍ“ 

 

Knihovna Borová oznamuje svým čtenářům od září změnu výpůjční doby ze čtvrtka  

na úterý v pravidelné době od 13.30 – 16.30 hodin. V knihovně jsou nové knihy z 

výpůjčního fondu  - máte se na co těšit! 

Knihovna Borová se nově zapojila do projektu Knihovny Mikulov - Kniha do vlaku. Jeho princip 

spočívá v tom, že je na vlakovém nádraží volně umístěna knihovnička s vybranými vyřazenými 

knihami z místní  knihovny. Čtenáři - cestující si sami mohou vybrat knížku, o kterou mají zájem. 

Knihu mohou po přečtení vrátit zpět do knihovny, případně do jiné knihovny na dalším vlakovém 

nádraží nebo ji předat svému kamarádovi. Do knihovny mohou dát také náhradou nějakou svoji 

zajímavou knihu. Tyto knihy mají svým čtenářům zkrátit a zpříjemnit dobu strávenou ve 

vlaku. Pravidla půjčování budou vyvěšena na knihovně. 

Doufáme, že se knihovnička na nádraží v Borové osvědčí a obohatí alespoň některé cestující:-) 

Na všechny čtenáře se knihy budou těšit :-)                                                Květa Honzálková 

                                                                                                          Knihovna Borová - knihovna.borova@seznam.cz 

 

mailto:knihovna.borova@seznam.cz
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KLUB SENIOREK 

Hola, hola, Klub seniorek volá!  

První schůzka po prázdninách ve čtvrtek 14. 9. 2017 v 17:00 hod. v obřadní síni. 

 

                                                                                        OHLÉDNUTÍ 

 

ČTVRTÝ TÁBOR FARNOSTI BOROVÁ 

 Náš čtvrtý farní tábor se již tradičně konal na salesiánské chalupě v Borku u Budislavi. 
Začínali jsme v neděli odpoledne 29. 7. 

 Tématem celého tábora byla Afrika. Děti byly rozděleny do tří družstev. Samy si na velké 
vyvěšené mapě plánovaly trasu a vybíraly místa, která chtěly navštívit. Ve vybrané zemi na ně 
čekaly hry tematicky zaměřené k dané oblasti. Za odměnu získávaly peníze. Každý den přijížděl 
kupec, od kterého si děti nakupovaly zvířata. 

 Ve volných chvílích si každý tým vytvářel na zahradě své vlastní Safari z přírodnin a do něj 
postupně umísťoval svá krásně vybarvená africká zvířata. 

 Bohužel, život v Africe je krutý, občas přepadl děti beduín a obral je o část peněz, jindy 
přišla epidemie nebo zaútočili lvi a některá zvířátka „zemřela“. Jindy se zase páru zvířat nečekaně 
narodilo mláďátko. Týmy soutěžily s obrovským nadšením a výsledná Safari byla opravdu 
nádherná. 

 Samozřejmě nechyběla noční hra, táborák s kytarou, hlídání ohně v noci, vodní bitva ani 

závěrečná diskotéka. Krásným zakončením každého dne byla společná mše svatá. 

 Pět dní uběhlo jako voda, přijeli rodiče, děti je provedly svými krásnými Safari a pak už 

odjížděly unavené, ale plné zážitků do svých domovů. 
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MOTOSTRAZ 2017 

Letošní motosraz vyšel na jedničku. Po týdnu nepříznivého počasí, se přeci jen umoudřilo, 
takže vše proběhlo podle plánu. Na vyjížďku se sjelo 75 různých strojů, od čtyřkolek přes choppery, 
silniční a cestovní stroje po kategorii tzv. „naháčů“, takže i letos se bylo na co koukat. Po vyjížďce, 
která vedla jako vždy přes Telecí, Lačnov a zpět přes Sádek a Oldřiš, profící HZS z Poličky předvedli 
vyproštění osob z havarovaného vozidla. Po krátké pauze Jakub Kykal se svým mladším kolegou 
předvedli naprosto parádní kaskadérskou show. Následoval odpolední program. Předtančení 
dětské taneční skupiny AMA ze Zderaze, soutěže jako například – držení kalače, hod vajíčkem, kolík 
nebo jízda pomalosti a pití piva na čas. Večer po vyhlášení vítězů soutěží zahrála kapela Fízl band, 
Magic Paulo předvedl svoji ohnivou show a další večerní program.  

Chtěli bychom také touto cestou 
poděkovat všem, co se podíleli na 
pořádání letošního srazu. Ať už při 
přípravách nebo v průběhu akce. Dostali 
jsme spoustu pozitivních ohlasů už 
během akce a psalo nám i pár lidí, že si 
akci hodně užili, což nás velice potěšilo. 
Velké dík patří také všem, co se přišli a 
přijeli podívat a pobavit. Také děkujeme 
obci za poskytnutí prostoru. Díky všem 
zmíněným bude výtěžek z akce věnován 
na dobročinné účely.  

Budeme se těšit na příští rok! 

                                                                                                         Tým pořadatelů: Libor, Tomáš a Roman 

 

HASIČSKÝ DEN – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

V neděli 27. 8. 2017 SDH Borová ve spolupráci s obcí uspořádal na borovském koupališti již 

tradiční hasičský den věnovaný loučení se s prázdninami. 

Děti začaly na lanovém parku a dále procházely lesem, kde pro ně byly připraveny dovednostní 

disciplíny a samozřejmě také nějaké odměny. Po projití všech disciplín bylo něco k zakousnutí a na 

zapití. 

Dále probíhala volná zábava, při které nikdo ani náznakem neříkal nic o tom, že by prázdniny 

končily. To znamená, že se děti již těší do školy nebo na další vydařenou hasičskou akci. 
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Více fotek z Hasičského dne naleznete na webových stránkách obce.  

 

                                                                            POZVÁNÍ 

 

TJ SOKOL BOROVÁ – ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

Přehled zápasů a výsledků na https://stis.ping-pong.cz/htm/, TV přenosy na https://www.youtube.com/ 

 

 

  

https://stis.ping-pong.cz/htm/
https://www.youtube.com/
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ZÁŘÍ 2017 

Borová 
2. 9. 2017 – 120 let výročí dráhy Polička – Žďárec u Skutče. Bohatý celodenní doprovodný program 

na vlakovém nádraží v Borové a výstava o historii železnice v obřadní síni u ZŠ. 

24. 9. 2017 - FORMANSKÝ DEN – 19. ročník. Slavnostní zahájení v 10 hod. Připraven je bohatý 

program: westernová soutěž, vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah, dostihy, aj. 

Bystré 
2. 9. 2017 – Zámecké slavnosti - v prostorách historického zámeckého nádvoří i parku Domova na 
zámku od 13:00 hod. Připraven je bohatý program. 
 
Dolní Újezd 
9. 9. 2017 - Tradiční vinobraní. V přírodním areálu v Bořkově  od 20 hod.  Hraje Mix, vstupné 60 Kč. 
 
17. 9. 2017 - Jízda zručnosti. Na parkovišti před nákupním střediskem pořádá od 14 hod. kulturní 
klub. 
 
Litomyšl 
9. 9. 2017, 12:00, Sportovní areál za sokolovnou, Litomyšl - 12. Fish fest 
Oblíbené rybí hody a hudební festival. 
 
22. 9. 2017, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl - Monkey Business 
Koncert. Vstupné: 300 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a knihkupectví Paseka) a 350 Kč na místě. 
 
23. 9. 2017, 8:00 - 17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl - Starodávný jarmark 
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu. Je pozváno přes 100 řemeslníků, 
kteří budou předvádět stará řemesla. 
 
Lubná 
23. 9. 2017 - Lubenská šťopička - ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení 
zajištěno.  
 
Oldřiš 
3. 9. 2017 - Běh na Lucký vrch a zpět + pivní běh, začátek je od 14.00 hod. v areálu za Orlovnou. 

 Pro všechny věkové kategorie a všichni jsou zváni. 

Polička 

11. - 16. 9. 2017 – Mime Fest – 6. ročník mezinárodního festivalu pantomimy. Úspěšný a jedinečný 

festival se již po šesté vrací do Poličky. Divadelní představení v Tylově domě a Divadelním klubu, 

mimové v ulicích města, workshopy.  

 

23. – 24. 9. 2017 - Svatováclavské slavnosti na Svojanově. Netradiční hradní slavnost připomínající 

oblíbené zábavy panstva v 19. století. Zvěřinová kuchyně v hradní restauraci.   
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Dny památek - 9. - 10. 9. 2017 - Barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů 

(CBM) – 50% sleva na vstupném, Rodná světnička Bohuslava Martinů - 25% sleva na vstupném. 16. 

- 17. 9.2017 prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.  

Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů 

A + B za cenu okruhu A. 

 

Sebranice 

2. 9. 2017 - SETKÁNÍ ZLATÝCH OBCÍ ROKU 2016 v areálu koupaliště v Sebranicích. Prezence obcí: 

13.00 hod. Začátek programu: 15.00 hod. Program: zahájení, představení obcí, vystoupení 

jednotlivých obcí. Dobrá nálada, hudba, občerstvení zajištěny. 

 

4. 9. 2017 – Den otevřených dveří, od 17:00 hod. Připravena je prezentace v kroužcích Zdravotního 

cvičení pro každého a Líčení – můj styl. 

 

16. 9. 2017 - Cvičení Kundalini jógy - nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice „To je moje CESTA, 

CESTA INTUICE“. Dostaneme do rovnováhy a harmonie naše fyzické tělo, psychické zdraví a 

duševní pohodu. Od 9.30 do 12.30 hod. na sále kulturního domu. Cena: 300 Kč. Podrobnější 

informace na www.kundalinijoga.net nebo na telefonním čísle 603 342 345. 

 

17. 9. 2017 – Prodej vyřazených knih – od 8 do 12 hod. proběhne na sále kulturního domu prodej 

vyřazených knih z místní knihovny. Cena: 5 Kč/kniha. 

 

28. 9. 2017  - 10. ročník Živých obrazů  u kolejí na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou. Začátek ve 

14 hodin.  Pořádá SAN.  Přijďte v dobovém oblečení, vlak už snad konečně pojede. 
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – ZÁŘÍ  2017 

Pondělí 4. září v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Hurvínek a kouzelné muzeum 

Animovaná komedie, ČR/Belgie/Rusko, 85 min, 

přístupný, vstupné 130 Kč     

„Spejbl a Hurvínek jsou součástí životů mnoha 

generací dětí, řada z těch, kteří na jejich 

příbězích vyrostli, jsou již dnes ve věku, kdy sami 

mají vnoučata.  

Úterý 5. září od 10.00 hodin  

Den otevřených dveří 

Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu 

v připravovaných kroužcích Cvičení rodičů 

s dětmi, Cvičení pro zdraví a krásu a Klubu jógy.   

Středa 6. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Křižáček 

Historický/drama, ČR/SK/Itálie, 90 min, přístupný, 

vstupné 90 Kč 

 

 

 

 

Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel 

Roden), se jednoho letního dne obléká do 

dětského brnění a utíká z domova v touze 

dosáhnout Svaté země.  

Neděle 10. září v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Hurvínek a kouzelné muzeum /3D 

3D animovaná komedie, ČR/Belgie/Rusko, 85 

min, přístupný, vstupné 150 Kč     

Legendární hrdinové, které dobře znáte, 

přicházejí v animované komedii pro celou 

rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné 

muzeum nabízí zcela nové, původní 
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dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač 

Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. 

Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se 

mu proniknout do uzavřených prostor muzea, 

kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. 

12. – 16. září  

Mime Fest 2017  
 
Pondělí 18. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Terminátor 2: Den zúčtování  / 3D 

Akční/sci-fi/thriller, USA/Francie, 137 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč 

Středa 20. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Barry Seal: Nebeský gauner  

Akční drama, USA, 114 min, titulky, přístupný od 

12 let, vstupné 110 Kč 

Neděle 24. září v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Emoji ve filmu 

Animovaný, USA, 91 min, dabing, přístupný, 

vstupné 100 Kč 

Pondělí 25. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Španělská královna 

Komedie/drama, Španělsko, 128 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč 

Středa 27. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Temná věž 

Akční/dobrodružný/fantasy, USA, 91 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč 

Neděle 1. října v 15.00 h 

Den seniorů 

                                                                     

Předprodej vstupenek 

V Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

1. říjen - Den pěstounství v Pardubickém kraji  

Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořádá v neděli 1. října 2017 od 10:00 

do 16:00 ve venkovních i vnitřních prostorech Zámku Pardubice Den pěstounství.  

„Chceme poděkovat našim pěstounům v Pardubickém kraji za jejich ne vždy snadnou práci při péči 

o děti, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách. Proto jsme připravili pro ně a jejich děti den plný 

her a zábavy. Pěstounů je ale v našem kraji stále málo, a tak chceme touto akcí pozvat i ty, které 

téma pěstounství zajímá a chtějí se o něm dozvědět více,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického 

kraje, který převzal nad Dnem pěstounství záštitu. „Letos plánujeme první ročník v Pardubicích a 

rádi bychom, aby se z oslavy Dne pěstounství stala každoroční tradice,“ dodává Pavel Šotola. 

Den pěstounství bude den plný aktivit pro děti i pro dospělé. Nabídne tvořivé dílny, sportovní 

stanoviště či hru o vstupenky do zámeckých expozic a další drobné odměny. „Součástí programu 

bude i možnost seznámit se s tématikou náhradní rodinné péče během setkání s odbornými 
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pracovníky a získat informace i praktické zkušenosti od stávajících pěstounů“, upřesňuje Hana 

Slezáková, PR pracovnice Amalthea, z. s., která se jako jedna z pořádajících organizací akce účastní. 

Návštěvníci budou moci zhlédnout film o přátelství a pěstounské péči Můj kamarád Arfík či výstavu 

obrazů Nadace J&T Já pěstoun. Připravena je diskuze s dětmi a mladými lidmi, kteří prošli náhradní 

rodinnou péčí. Den plný zážitků zakončí koncert folkové kapely HB.  

Vstup na akci je zdarma. V případě nepřízně počasí bude vše probíhat ve vnitřních prostorech 

zámku. 

 

 

OMALOVÁNKA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem našim školkáčkům, dětem školou povinným ať v Borové, Poličce či 

jinde a všem našim studentům přejeme za Obec Borová v novém 

školním roce 2017/2018 hodně studijních úspěchů. 

 

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. 

 

V Borové, dne 30. 8. 2017                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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