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                                                       *21. ROČNÍK*      *ČÍSLO 4*                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

PTEJTE SE … 

Vážení spoluobčané, 

na webových stránkách obce je od konce loňského roku zřízena záložka s názvem „ptejte se“, 

prosím neváhejte tuto možnost (zeptat se na cokoliv) využít. Není podle mého nic horšího, než 

pokud mezi vámi kolují dezinformace, které jsou občas šířeny. Pokud nechcete nebo nemáte 

možnost položení dotazu touto formou, volejte nebo se zastavte na obecním úřadě – když dokáži 

odpovědět, není problémem reagovat ihned, pokud nebudu znát odpověď, zjistím informace – vše 

má své řešení. 

V tuto chvíli mě napadá: 

Dotaz: kdy a jak bude spuštěna stavba kanalizace? 

Odpověď: na místě je shrnout fakta: 

1) Dne 23. 11. 2017 bylo vodoprávním úřadem v Poličce vydáno stavební povolení, které dne 

28. 12. 2017 nabylo právní moci; 
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2) V rámci 71. výzvy „Operačního programu životního prostředí“ byla dne 16. 1. 2018 

podána žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV; 

3) Na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva o dílo, kde je třeba zdůraznit termín 

dokončení celé stavby na konci roku 2020; 

4) Byla podepsána příkazní smlouva mezi DSO Oldřiš – Borová a RECPROJEKT s.r.o., kde 

předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru; 

5) Obec má zajištěno financování z tzv. vlastních zdrojů akce. A to částečně vlastním 

rozpočtem, bankovním úvěrem a kofinancováním akce od Pardubického kraje; 

6) Jsou dokončeny zadávací podmínky a dokumentace pro výběr dodavatele pro projekt 

„Kanalizační přípojky – soukromé části“ – tyto budou teprve předloženy ke schválení 

členské schůzi svazku DSO Oldřiš – Borová, bude následovat vypsání výběrového řízení; 

7) Dokončuje se znění zadávací dokumentace pro technický dozor investora a bezpečnosti 

práce – platí zde totéž, budou předloženy ke schválení členské schůzi svazku DSO Oldřiš – 

Borová, bude následovat vypsání výběrového řízení; 

Paralelně s těmito kroky, tedy od ledna 2018, probíhá hodnocení žádosti o financování akce 

oprávněnými pracovníky na Státním fondu životního prostření – je to dlouhý proces, jehož výsledek 

budeme znát nejdříve na konci června 2018. 

Tedy, jakmile budeme znát důležité informace k počátku stavby a projekční přípravě 

soukromých částí přípojek kanalizace (v tuto chvíli je dostatek času), bude svolána veřejná 

schůze s občany a budeme vás informovat. Předpokládáme, že stavba bude zahájena ještě 

v letošním roce, ale hlavní stavební práce, které se vás občanů dotknou, proběhnou v roce 

2019 – legislativa je neúprosná a urychlit se více nedá; 

 

Dotaz: jak je to s havarijním stavem mostu u autoservisu Bednář? 

Odpověď: most je stejně jako silnice ve vlastnictví Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 

která zajišťuje probíhající projekční práce pro osazení dočasného mostního provizoria (jedná se o 

mostní konstrukci, která zde má být umístěna po dobu dvou let) a projekční práce pro trvalou 

opravu a podobu mostu (realizace po stavbě kanalizace) – obec Borová zde není investorem opravy 

a má jen omezené možnosti s tímto stavem nakládat; 

 

Dotaz: kdy se budou opravovat chodníky podél silnice I/34? 

Odpověď: opět dlouhodobější proces (probíhá již cca 2,5 roku). Dokončuje se projektová 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci sloučeného 

stavebního řízení, inženýrská činnost je prakticky dokončena, je projednáno kompetentními orgány. 

Cílem je podání žádosti o dotace v rámci podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Jakmile 

budeme mít definitivní podobu projektu zahrnující chodníky, cyklostezku, přechody apod., bude 

vám tento představen; 

 

Dotaz: hráz na koupališti – toto je definitivní řešení? 

Odpověď: ne, není, jedná se o dočasné řešení, na které má navazovat celková revitalizace 

koupaliště. Projektová příprava této revitalizace včetně inženýrské činnosti a projednání 

s dotčenými orgány se dokončuje, budou opět následovat žádosti o patřičná povolení a žádost o 

dotační financování. 
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V tuto chvíli přikládám část grafické studie záměru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

starostka obce 

 

 

… Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ LEDEN – BŘEZEN 2018 
 

rada obce schvaluje: ze dne 8. 1. 2018 

 Smlouvu mezi Obcí Borová a VHOS, a.s., Moravská Třebová, pro vodu předanou na rok 

2018 (cena za 1 m
3
 je 22,09 Kč bez DPH, 25,40 Kč vč. DPH) – jedná se o nákup pitné 

vody při nedostatku z vlastních zdrojů; 

 Dodatky ke smlouvám o nájmu obecních bytů; 

 aj. 
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 8. 1. 2018 

 Protokol o zkoušce vody č. 11056/2017 ze dne 11. 12. 2017 (pravidelná kontrola) 

s výsledkem vyhovuje; 

 Informace ke stavu podání žádosti o dotaci ze zdrojů SFŽP pro projekt rekonstrukce 

sběrného dvora, o vypracování analýzy potenciálu produkce odpadů při přípravě 

zajištění financování; 

 Protokol o kontrole od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost                                                    
(ČJ SÚJB/OPZ/8824/2017) – kontrola vodovodu;  

 Protokol o kontrole od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost                                                    
(ČJ SÚJB/OPZ/8825/2017) – kontrola vodovodu; 

 Indikativní nabídku ČS a.s. ze dne 5. 1. 2018 pro úvěr akce kanalizace – doporučuje ZO 

Borová schválit nabídku Fix 8 let; 

 aj.  

rada obce schvaluje: ze dne 17. 1. 2018 

 Smlouvu na havarijní pojištění hasičské dodávky – na základě poptávky u několika 

pojišťoven bude uzavřena u KOOPERATIVY; 

 Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2018, název 

dotačního programu Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 

investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací, kód programu: C1, na akci 

„Oprava střechy zázemí sportovního zařízení“ – střecha sokolovny je v havarijním stavu; 

 Opravu části střechy č.p. 130 (kampelička) v k.ú.: Borová u Poličky podle cenové 

nabídky; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 17. 1. 2018 

 Rezignaci zastupitelky Obce Borová MVDR. Gabriely Zajícové ke dni 11. 1. 2018 na 

funkci zastupitelky (ČJ OUBO-037/2018); 

 Podání žádosti o dotaci dne 16. 1. 2018 v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová na akci 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“; 

 Výši nákladů na opravu dveří, která vznikla díky vloupání do budovy ZŠ Borová. Dále 

bere na vědomí způsob likvidace škody z pojistky ZŠ Borová; 

 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel MZe, pro akci „Oprava 

hřbitovních zdí v obci Borová“ a zdůvodnění zaslání změnového rozhodnutí o poskytnutí 

dotace; 

 Postup projednávání obsahu územní studie „Lokalita Naproti Pletárny“ s vlastníky 

pozemků – bude vyžádáno stanovisko CHKO a odboru územního plánování Polička; 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 24. 1. 2018 

 Valorizaci nájemného u bytových a nebytových prostor o míru inflace za rok 2017 pro 

rok 2018 dle údajů ČSÚ, která činí 2,5 %; 

 aj. 

rada obce bere na vědomí: ze dne 24. 1. 2018 

 Oznámení o zahájení díla a vstupů na pozemky – Venkovní vedení V1105/1106 Hlinsko – 

Polička (IE-12-2002591); 

 Znění zadání Územní studie Borová – „Lokalita Naproti Pletárny“ a zaslání podkladů 

urbanistovi; 

 aj. 
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rada obce schvaluje: ze dne 12. 2. 2018 

 Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2018, název 

dotačního programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, 

na akci „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu Borová“; 

 Podobu a znění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávací 

dokumentace pro akci „Oprava hřbitovních zdí v obci Borová podruhé“; 

 Spolupráci s fy Novabrik Czech, s.r.o. – dodávka betonových zlomců (atestováno) za cenu 

dopravy pro výspravu polních cest; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 12. 2. 2018 

 Ukončení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Borová a 

vyhodnocení podkladů, které byly ODK MVČR zaslány – kontrola obce proběhla v 7/2017; 

 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – informace zaslána 

zastupitelům dne 7. 2. 2018 e-mailem; 

 Spolupráci s Klubem českých turistů při záměru akce „Doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu Borová“ – jedná se o turistické značení v katastru obce Borová; 

 Uzavření Rámcové smlouvy u Fio banky, a.s. z důvodu zřízení a vedení majetkového účtu 

pro zaknihované akcie ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.; 

 aj. 
 

rada obce schvaluje: ze dne 12. 3. 2018 

 Účetní závěrku Mateřské školy Borová sestavenou ke dni 31. 12. 2017 a převedení 

hospodářského výsledku Mateřské školy Borová do jejího rezervního fondu; 

 Účetní závěrku Základní školy Borová sestavenou ke dni 31. 12. 2017 a převedení 

hospodářského výsledku Základní školy Borová do jejího rezervního fondu; 

 Podobu a znění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně 

zadávací dokumentace pro akci „Oprava hřbitovních zdí katolického a evangelického 

hřbitova v obci Borová“ – výběrové řízení na dodavatele stavby;  

 Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Mikroregionem Poličsko a Obcí Borová, kdy 

předmětem převodu je kontejner na komunální odpad, traktorový návěs, 3 ks velkoplošné 

mapy a vybavení turistického odpočívadla; 

 Příkazní smlouvu ve věci obstarání záležitosti: osoba odborně způsobilá v provozování 

„Sběrného místa v obci Borová“ a „Kompostárny bioodpadu Borová – Sv. Kateřina“ – 

je to zákonná povinnost provozovatele zařízení; 

 Vypracování podkladů a zahájení prací na znění výzvy k podání nabídky a 

k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávací dokumentace pro akci „soukromé 

části přípojek kanalizace“; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 12. 3. 2018 

 Protokol otevírání obálek a Rozhodnutí zadavatele o odmítnutí podaných nabídek na 

akci „Oprava hřbitovních zdí v obci Borová podruhé“  - výhradní právo zadavatele; 

 Informace ze schůzky se zástupci SÚS Pakr a náměstkem hejtmana Pakr p. Kortyšem 

na téma opravy silnice III. tř. od č.p. 165 po k.ú. Oldřiš po realizaci stavby kanalizace; 

 Záměr a projektovou dokumentaci, kterou vypracovala SÚS Pakr pro osazení 

mostního provizoria na silnici III. tř. č. 35724 u autoservisu Bednář – Obec Borová 

s tímto řešením nesouhlasí a bude nadále jednáno se správcem a vlastníkem mostu o jiném 

technickém řešení osazení dočasného mostního provizoria, které bude s Obcí Borová a 

vlastníky sousedních pozemků projednáno; 

 Informace o podané žádosti o dotace na rekonstrukci sběrného dvora; aj.  
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 26. 3. 2018 

 Terénní vizuální posudek stromů mezi silnicí SÚS a hřbitovní zdí u katolického hřbitova 

ze dne 12. 2. 2018; 

 Ostatní informace a jiné jsou součástí zápisu ze zasedání ZO Borová ze dne 26. 3. 2018. 

 

Pozn.: usnesení RO 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. 

 

 

ODPAD U KONTEJNERŮ 
 

Vážení spoluobčané, neustále vás žádáme o kázeň při likvidaci odpadu a bohužel toto je výsledek. 

Jsou mezi vámi tací, kteří důsledně třídí a likvidují odpad, za což jim za obec a životní prostředí 

děkujeme. Prosíme, předcházejte stavům, které dokumentují přiložené fotografie. Chraňme své 

životní prostředí, děláme to pro sebe! 

 

 

„LETNÍ KINO V BOROVÉ?“  

A JEŠTĚ UMÝVÁRNA …  
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LIKVIDACE POUŽITÝCH OLEJŮ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

POSILOVNA BOROVÁ 

Posilovna v Borové bude i přes letní měsíce v provozu. Vše 

zůstává při starém, obsluha ovšem bude fungovat v kiosku u 

kurtů, proto je nutné jít si pro klíče tam. V případě konání akce 

v sokolovně bude posilovna zavřena – přes léto to bude téměř 

každý víkend, proto si to prosím hlídejte, aby nedocházelo ke 

zbytečným nedorozuměním. Seznam dnů, kdy nebude možno jít 

do posilovny, bude veden v kiosku a také na webových 

stránkách obce Borová v sekci AKTUALITY.  

Provozní doba posilovny: 

 květen, červen, září, říjen 

                     pondělí – pátek 15:00 – 21:00 h., sobota, neděle, st. svátky 9:00 – 21:00 h. 

 červenec, srpen 

                    pondělí – neděle 9:00 – 21:00 h.  

Popelnice na PET lahve s použitým 

olejem budou v průběhu května 

umístněny na dvou místech v Borové, 

a to před školní jídelnou a na sběrném 

dvoru. O přesném datu umístění 

budete informováni prostřednictvím 

místního rozhlasu a SMS. 
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BOROVSKÉ HRY 2018 

Informujeme občany, že BOROVSKÉ HRY se budou letos konat  

22. – 24. 6. 2018 v Havlíčkově Borové. Informace o organizačních záležitostech 

budou zveřejněny v příštím informačním letáku.  

 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ  

Vážení pacienti, je to už dvacet let, co za Vámi 

jezdím. Od května mne vystřídá paní doktorka 

Marie Havlová, se kterou jsme jako mladé holky 

kdysi v litomyšlských ordinacích začínaly. Paní 

doktorka bude od května jezdit každý čtvrtek, a 

pokud nebude moci, přijedu já. Takže se neloučím! 

Ordinace v Litomyšli je Vám nadále k dispozici - 

tel. 461 613 663. 

                                                                    MUDr. Dagmar Švecová 

 

 

Vzkaz pro paní doktorku od obce Borová: 

Milá paní doktorko, za Vaši péči a obětavost vůči všem 

borovským i přespolním pacientům Vám děkujeme a přejeme 

hodně životní spokojenosti, nůši elánu a optimismu!   

 

 

 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST  

1.5.2018 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

5. - 6. 5. 2018 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

8.5.2017 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

12. - 13. 5. 2018 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

19. - 20. 5. 2018 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

26. -27. 5. 2018 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

2. - 3. 6. 2018 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
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PODĚKOVÁNÍ  

Velké poděkování patří dobrovolníkům, kteří se zúčastnili 7. dubna 

celorepublikové akce Ukliďme Česko a sbírali odpadky v naší obci.  

 

 

POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE INFORMUJE 

Máme za sebou první jarní den, velikonoční svátky a jaro nám ťuká na dveře. 

S příchodem jara osedlávají své nadupané stroje i motorkáři a v ulicích je i více cyklistů. 

Právě cyklistům a nejen jim jsme věnovali minulý článek. Dnes bychom vám rádi 

představili nový celorepublikový preventivní projekt Policie České republiky a Asociace 

center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR zaměřený na bezpečnost řidičů motocyklů. 

Mimochodem tuto společnost jsme zmiňovali již v minulém článku a řidičům seniorům jsme 

doporučovali jejich projekt „Jedu s dobou“.  

Aktuální projekt pro motorkáře se jmenuje „Začněme spolu aneb kolama dolů“ a jeho 

pilotní akce se uskuteční právě v Pardubickém kraji v neděli 22. dubna 2018. Zhruba v 10 hodin 

odstartuje z Pardubic společná jízda zájemců z řad motorkářů v doprovodu dopravních policistů na 

motocyklech. Trasa výjezdu povede přes Seč – Horní Bradlo – Trhovou Kamenici – Nasavrky – 

Ležáky – Prosetín – Skuteč – Luži až na polygon do Vysokého Mýta, kde bude pro všechny 

připraven zhruba čtyřhodinový program. V areálu výcvikového centra proběhnou ukázky bezpečné 

jízdy i aktivní trénink bezpečné jízdy pro jednotlivce. Součástí programu bude i prezentace všech 

možností polygonu tak, aby si sami motorkáři vybírali, které prvky a kurzy si chtějí vyzkoušet a ke 

kurzům bezpečné jízdy se sami opakovaně vraceli. Aktivní účastníci jízdy obdrží před začátkem 

jízdy reflexní šle, které přispívají ke zvýšení viditelnosti v silničním provozu. 

Do realizace projektu se zapojí všechna výcviková centra v České republice, která se 

zabývají bezpečnou jízdou. Pokud jste tedy první vyjížďku promeškali a nechcete čekat do příštího 

roku, můžete se podívat na naše webové stránky www.policie.cz, kde naleznete článek s 

instrukcemi k této akci a v něm přesné termíny a místa dalších společných vyjížděk. Nejbližší 

termín a místo pro motocyklisty z Pardubického kraje bude 5. května 2018, kdy se odjíždí 

z Deštného v Orl. Horách směrem na polygon v Hradci Králové. Ředitel služby dopravní policie 

Policejního prezidia ČR plk. Tomáš Lerch k realizaci projektu dodává: „Začátek motorkářské 

sezóny je vždy spojen s určitou nedočkavostí motorkářů konečně vyjet. Tímto projektem chceme 

podpořit bezpečnost a pravidelné zdokonalování řidičských dovedností řidičů motocyklů po zimní 

přestávce, kdy nezvládnutí stroje bývá častou příčinou dopravních nehod.“ Takže ……. Začněme 

spolu a hlavně kolama dolů!!! Hezké jarní dny vám přeje 

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje  

 

 

http://www.policie.cz/
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OHLÉDNUTÍ 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Krátké zprávičky z naší školičky. 
 

Vážení rodiče, milé děti, 

 

ZVEME  VÁS  K  ZÁPISU  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  BOROVÉ. 

Zápis na školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 9. 5. 2018 od 8.30 do 12 hodin v mateřské škole. 

Přijďte se svými dětmi a přineste rodný list a očkovací průkaz dítěte. 

Můžete si pohrát se svými dětmi a společně ukážeme dětem prostředí mateřské školy. 

A co děláme ve školce? Podívejte se s námi. 

 

  Na zahradě, tam je príma 

Olympiáda ve školce a zlatá medaile pro všechny 

Jezdíme i cvičíme 
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Draku, draku, vyleť výš 

Soutěžíme s barvičkami 

Byla zima, chumelilo, nám to ale nevadilo 

Z pohádky do pohádky 

Mňam, voňavá jablíčka Draku, draku, vyleť výš 

Soutěžíme s barvičkami 
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Tvoříme si s rodiči 

Po plavání v postýlkách odpočíváme 

A nejlepší nakonec – zápis do první třídy 

Tak se nezapomeňte 9. 5. do naší školky podívat. 

Těšíme se na vás. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Novinky ze školy        

       Dne 25. 5. 2018 nebude  

            ředitelské volno. 
 

Recitační soutěž – školní kolo 

         

 

 

Zápis dětí do 1. třídy 

Na naší škole je nepsaným zvykem, že si děti 

z páté třídy připraví malé vystoupení pro příští 

prvňáčky. Letos byl zápis do první třídy 

motivován pohádkou O veliké řepě od Františka 

Hrubína. 

Poznáte dědka, babku, vnučku, pejska, kočičku, 

myšku, vypravěčku, krtka a sluníčko? 

Ale kde je řepa?  

 

Zapsáno je devět dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedy 
O Františku Hrubínovi byla také pěkná 

beseda, kterou pro mladší děti nachystala 

Mgr. Květa Honzálková. 

Ale ani větší děti nezůstaly zkrátka. 

Tématem jejich besedy byl Hans Christian 

Andersen. 

 

 

 

Děti s pracovními listy, které 

vypracovaly o Františku 

Hrubínovi. 
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Hudební vystoupení 
 

Líbilo se nám i hudební vystoupení o J. S. Bachovi, které si pro nás připravil pan Kubát. 

 

Zahájili jsme plavecký výcvik 

 

 

 

Dopravní hřiště 
 

V dubnu jsme navštívili dopravní hřiště v Poličce. Počasí nám přálo a tak si děti užily pěkný den 

plný dopravní výchovy. Bavily je motokáry, jízda na kole, některé i role chodce. 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

 

Beseda s paní Věrou Sosnarovou 7. dubna 2018  

Beseda, která se konala v oldřišské Orlovně, naprosto splnila svůj účel. Celý sál byl zaplněný 

posluchači z okolních obcí. V publiku byli zástupci všech věkových kategorií, jak mladší, tak 

zralejšího věku.  

Paní Sosnarová se během emotivního vypravování svého života několikrát rozplakala. Nám 

ostatním běhal mráz po zádech. Je opravdu dobré si občas připomenout, jak spokojení jsme v našem 

koutu země a v naší době, i když nás spousta věcí trápí. Nemáme hlad, můžeme pracovat, cestovat, 

studovat, nejde nám o život. Je dobře, že takoví pamětníci se s námi podělí o své zážitky.  Po dvou 

hodinách vypravování následovala autogramiáda. Paní Sosnarová, i přes svůj věk (ročník 1931), 

sršela energií a popřála všem spokojenost a pevné zdraví. 

Za všechny zúčastněné na závěr popřála p. Sosnarové hodně spokojenosti a zdraví p. Koutná 

z Oldřiše. Obec Borová darovala jako poděkování paní Sosnarové balíček s výrobky místních firem. 

Mgr. Květa Honzálková 
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KLUB SENIOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČZS BOROVÁ 

V sobotu 14. dubna jsme jako každý rok sbírali odpadky podél hlavní silnice a na Svaté Kateřině. 

Odpadků nebylo rozhodně málo!!! Tímto jsme se zapojili do projektu celorepublikové akce 

„Ukliďme Česko“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani o letošních Velikonocích jsme nepodcenily 

dekorativní výzdobu.  

Zúčastnily jsme se besedy „Arizonská divočina“ 

s promítáním diapozitiv, pana Františka Roušara 

z Borové.   

Další vydařená akce, za hojné účasti, se konala  

6. dubna v Motorestu v Borové. K poslechu a tanci 

nám hrála country kapela T-Kvartet z Pardubic.  
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ODDÍL BADMINTONU  

V sobotu 7. dubna jsme za pomoci SDH Borová a našich přátel vyčistili koupaliště. Bylo krásné 

počasí a dobrovolníků se sešlo letos opravdu dost, proto bylo asi po pěti hodinách hotovo.  

 

Dne 14. 4. 2018 uspořádal oddíl badmintonu na ukončení sezony již tradiční 11. ročník turnaje. 

Přijeli nás podpořit a zahrát si naši kamarádi z Poličky a Kamence. Letošního ročníku se zúčastnilo 

14 hráčů a jako každý rok jsme hráli čtyřhry smíšených dvojic. Po několikahodinovém boji zvítězili 

a získali putovní pohár Blanka Koutná (Borová) a Petr Harašta (Polička). 

Tímto děkujeme všem zúčastněným, sponzorům a všem, kteří se podíleli na organizaci našeho 

turnaje.  

Za oddíl badmintonu Michaela Romportlová  
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POZVÁNÍ 

 

FS ČCE BOROVÁ ZVE 

V pátek 11. května v 18:00 v 

evangelickém kostele Borová vám opět po 

roce - klasiku i modernu – zahrají 

drážďanští pozounéři - žesťový soubor z 

města Drážďany. 

Průvodní slovo Miloš Lapáček, jáhen FS 

ČCE Borová. 

Vstupné dobročinné. 

                                Srdečně zvou pořadatelé 
 

  

                                                                         ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZVE        

                                                                       POUŤ NA BUKOVINĚ 

                                                                                               v neděli 20. 5. 2018  

                                                                     ve 14.30 hod. 

                                                                     na tradiční pouťovou bohoslužbu 

                                                                   u kaple Jana Nepomuckého na Bukovině. 
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        „BOROVSKÝ  MÍROVÝ  POCHOD“ 
 

V neděli 27. května 2018 v 14.30 hodin 

„U  VÝBUCHŮ“, 

kde vzpomeneme na události, které zde v roce 1945 proběhly a na občany naší 

obce, kteří v době druhé světové války zahynuli.  

Přijďte uctít památku nejen válečných obětí, ale i pana řídícího Josefa Muffa, který 

nám pravidelně každý rok tuto událost připomínal a v loňském roce dne  

31. 12. 2017 zemřel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

–  KVĚTEN 2018 

 

Borová 

11. 5. 2018  - „Májové posezení s živou hudbou“ 

od 17 hod. v místní sokolovně 

27. 5. 2018  - „Borovský mírový pochod“ v 14.30 

hod. u výbuchů, kde vzpomeneme na události, 

které zde proběhly v roce 1945.  

 

Bystré 

3. 5. 2018 – PohádkoTour – Městská knihovna 

zve všechny zvídavé děti k účasti na další a pro 

tento školní rok již poslední výpravě za pohádkou. 

Začne jako obvykle o půl čtvrté. 

6. 5. 2018 - Přehlídka vodních mlýnků, od 14:00 

hod., kromě mlýnků, opékání buřtů a dalších 

atrakcí jsou připraveny soutěže pro děti. Instalace 

mlýnků začne již ve 13 hod. 

9. 5. 2018 – Přehlídka mažoretek a dechové hudby 

ZUŠ -  v 16 hod. za doprovodu dechové hudby 

ZUŠ v zámeckém parku. 

 

Dolní Újezd 
 

24. 5. 2018 - ZUŠ OPEN 

Celostátní happening základních uměleckých 

škol, celodenní program ve škole i mimo školu. 

 

Litomyšl 

13. 5. 2018 - Michal k snídani 

14:00, Smetanův dům, Litomyšl     

Dětské představení Michala Nesvadby. Velká 

zábava, aktivní účast dětí, hra se samolepící 

páskou. 

Vstupné: 230 Kč / děti 170 Kč (předprodej v IC 

Litomyšl a na www.smetanuvdum.cz 

 

19. 5. a 20.5. 2018 - Gastronomické slavnosti 

M.D. Rettigové 

www.gastroslavnosti.cz 

 

 

26. 5. 2018 - Opera pod májovým nebem 

18:30, Smetanovo náměstí, Litomyšl 

Koncert na podporu vycházejících hvězd a 

hudební večer plný krásných operních melodií. 

Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého 

počasí bude koncert přesunut do Smetanova 

domu. 

Vstup volný. 

 
 

Oldřiš 

18. 5. 2018 - Beseda s poslancem Markem 

Výborným v Orlovně v Oldřiši. 

Začátek 18.00 hod. Vstupné dobrovolné.  
 

 

Polička 
5. – 6. 5. 2018 – Hradní jarmark na Svojanově  

www.svojanov.cz  

 

6. – 27. 5. 2018 - Martinů fest 

Tradiční festival klasické hudby věnovaný odkazu 

Bohuslava Martinů.  Koncerty probíhají každou 

květnovou neděli ve velkém sále Tylova domu.   

(6., 13., 20., 27.5.) 

www.tyluvdum.cz  

 

25. – 26. 5. 2018 – Poličské Rockoupání  

Oblíbený rockový festival na poličském koupališti 

– Garage and Tony Ducháček, DOTT, Poletíme?, 

Už jsme doma, Jiří Schmitzer, Fast Food 

Orchestra a další 

 

Sebranice 

16. 5. 2018 - Kurz drátování  

15-19 hodin, ve Světnici č.p. 8 Sebranice, 

objednávky na telefonu 604 590 474 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – KVĚTEN 2018 

2.  –   4.  května  

Mládí a Bohuslav Martinů  

10. ročník celostátní přehlídky, která je určena 

dětem ve věku 5 - 20 let a je zaměřena na 

interpretaci díla Bohuslava Martinů. Koncert 

nejlepších účastníků proběhne 4. 5. 2018 v 17 

hodin. 

Neděle 6. května   

MARTINŮ FEST 2018  

v 17.00 h  Pietní akt u hrobu B. Martinů 

v 17.30 h  Divadelní postavy / vernisáž výstavy 

v 18.00 h  PRAŽSKÝ SMÍŠENÝ SBOR 

KVARTETO APOLLON & KAREL 

KOŠÁREK 

Vstupné: 200 Kč /bez místa určení / student 80 Kč 

 

Pondělí 7. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Hastrman 

Romantický thriller, ČR, 100 min, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč 

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana 

alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k 

venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) 

naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. 

 

Středa 9. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Dvě nevěsty a jedna svatba 

Romantická komedie, ČR, 90 min, přístupný od 

12 let, vstupné 120 Kč 

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako 

úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má 

dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra 

Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. 

A tak Marie přijíždí za rodinou na návštěvu do 

rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku 

Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich 

stará láska časem nevyprchala. Ale celá věc má 

jeden háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry. 
 

Neděle 13. května v 19.00 hodin  - Tylův dům 

MARTINŮ FEST 2018  

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE a POLICIE ČR 

Vstupné: 200 Kč /bez místa určení / student 80 Kč 
 

Pondělí 14. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Avengers: Infinity War / 3D 

 

3D akční/dobrodružný, 

USA, 149 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč 

Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu 

filmovým světem studia Marvel a přináší na 

stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější 

válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští 

spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se 

porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový 

útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír 

jednou provždy. 

Úterý 15. května v 19.00 h  

Bill C. Davis: Útěky 

Tragikomický souboj irských emigrantů o domov 

a kořeny, pravdu, pochopení a svobodu svého 

vlastního rozhodnutí, v době, kdy Amerika 

přestává být synonymem pro lepší budoucnost a 

demokracii. Divadlo v Řeznické /Jitka Smutná, 

Filip Cíl, Zdeněk Velen. 

Vstupné 300,330,360 Kč (hra je uvedena v rámci 

Divadelního abonentního cyklu jaro 2018) 

 

Středa 16. května ve 13.30 h … Kino Tylův dům  

Králíček Petr 

Kino pro školní družiny 

 

Středa 16. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Kluci z hor 

Drama/komedie, ČR, 91 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

Film vypráví o vztahu mentálně postiženého 

strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), 

které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby 

postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je 

prezentací síly a „moci“ přátelství. 

 

Čtvrtek 17. května ve 13.45 h … Kino Tylův dům  

Pračlověk 

Kino pro školní družiny 

Pátek 18. května ve 12.00 h 

MARTINŮ FEST 2018  

PAVEL ZEMEN / klavír 

Vstupné: 50 Kč /bez místa určení / pro studenty i 

veřejnost 
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Neděle 20. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2018  

FELIX SLOVÁČEK & FELIX SLOVÁČEK 

jr.  

Vstupné: 200 Kč /bez místa určení / student 80 Kč 

Pondělí 21. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Deadpool 2 

Akční/komedie, USA, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 130 Kč 

Když Wade Wilson v roce 2016 do kin vtrhnul 

jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina 

všech dob, brutálně zamával s žebříčky 

nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní 

se vrací.  

 

Středa 23. května v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Hledá se princezna 

Animovaný, Ukrajina, 85 min, dabing, přístupný, 

vstupné 110 Kč 

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v 

době statečných rytířů, krásných princezen a zlých 

čarodějů.  
 

Neděle 27. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2018  

GABRIELA BEŇAČKOVÁ & JAKUB 

PUSTINA  

Vstupné: 200 Kč /bez místa určení / student 80 Kč 
 

Pondělí 28. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Dámský klub 

Komedie, USA, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

Životní inspiraci občas najdete na těch 

nejnepravděpodobnějších místech.Čtveřici 

dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného 

přátelství společná záliba v knihách. 

 

Středa 30. května v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Na krátko 

Drama, ČR, 104+6 min předfilm, přístupný od 12 

let, vstupné 110 Kč 

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, 

protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily 

před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji 

zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. 
 

Neděle 3. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Solo: Star Wars Story / 3D 

3D akční/dobrodružný, USA, 135 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč 

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do 

předaleké galaxie ve zbrusu novém dobrodružství 

nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě 

troufalých eskapád hluboko v temném a 

nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han 

Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého 

budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně 

známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na 

této cestě se zrodí jeden z 

nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars. 
 

Pondělí 4. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Escobar 

Životopisný, USA, 123 min, titulky, přístupný od 

15 let, vstupné Kč 

Zfilmovaný příběh jednoho z největších zločinců 

všech dob má překvapivého vypravěče. 

Novinářku a televizní celebritu, která s Escobarem 

prožila žhavý milenecký vztah a kterou ve filmu 

hraje Penélope Cruz. Escobar, brutální zločinec, 

bezohledný vrah, narkobaron a vládce 

kokainového impéria, ve své době jeden z 

nejbohatších lidí planety. A jeden z 

nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce 

chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho 

musíte nenávidět, druhého můžete milovat. 
 

Středa 6. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Teambuilding 

Komedie, ČR, 83 min, přístupný od 15 let, 

vstupné 120 Kč 

Crazy komedie o tom, co se stane, když banda 

zaměstnanců jedné banky vyrazí na teambuilding. 

Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho 

okresního města vyráží na tři dny do hor, na tolik 

moderní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, 

vypilování pracovních schopností a hlavně 

plusové body do osobního hodnocení ředitele, 

který se rozhodl nastartovat kariéru tím, že 

pokročí na ředitelství pobočky v krajském městě.  
 

Čtvrtek 7. června   

Závěrečný koncert ZUŠ B. Martinů 
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Úterý 12. června   

Slavnostní šerpování / Mateřská škola 

Čtyřlístek 
 

Středa 13. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Debbie a její parťačky 

Krimi, USA, … min, přístupný od 12 let, vstupné 

Kč 

Hvězdně obsazený film volně navazující na 

legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její 

tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají 

provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce 

celebrit v newyorském Metropolitním muzeu. 

Více informací o jednotlivých akcích na 

www.tyluvdum.cz 

Předprodej vstupenek 

v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326) 

a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova 

domu (468 000 540). 

  

INZERCE 

 

                     

          LETNÍ BRIGÁDA 

Camping Borová přijme pro měsíce červenec a srpen 2018 2 – 3 recepční na  

2 směny, pracovní doba 7 – 22 hodin denně, včetně sobot a nedělí. Velmi dobré 

finanční ohodnocení. Možnost ubytování zdarma.  

Kontakt: Stanislav Stodola, e-mail: camp@campborova.cz, mobil: 603 731 404 

 

NABÍDKA SADBY 

Paní Jarmila Kučerová (Borová č.p. 85) nabízí sadbu – afrikány, kateřinky,  

celer aj.  

 

 

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ KE DNI MATEK 

                               13. 5. 2018 

 

 

 

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 25. 4. 2018                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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