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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 5/2018 ZE DNE 25.6.2018 

 
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 doplnění programu jednání o: 

• Pořízení domácích kompostérů pro občany obce Borová; 

 zápis usnesení ze dne 21.5.2018; 

 podání žádosti o dotaci v rámci výzvy OPŽP, prioritní osa 1, SC 1.4, aktivita 1.4.3 – Budování a 

rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální 

povodňové plány – na pořízení bezdrátového obecního rozhlasu a protipovodňového plánu a 

s tím související spolupráci s fy ENVIPARTNER, s.r.o., Brno – Štýřice; 

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2017 ze dne 25.5.2018. 

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 2017, dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad; 

 účetní závěrku za rok 2017; 

 rozpočtové opatření č. 2/2018; 

 podle ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje tímto usnesením počet volených členů zastupitelstva obce na další volební 

období 2018-2022 v počtu 15 zastupitelů; 

 projednalo a schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2041/12, ost.pl./jiná pl. o výměře 87 m2 a p.p.č. 

2041/20, ost.pl./ost.kom. o výměře 172 m2, která vznikla geom. plánem č. 790-170/2017, 

vyhotoveným fy Geodézie Polička, z původního pozemku p.p.č. 2041/18, který je evidován pro 

k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 10001. 

Kupující kupuje pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu, která byla stanovena 

jako cena tržní v místě a čase obvyklá. Ostatní náležitosti převodu vlastnického práva jsou 

stanoveny v kupní smlouvě – jedná se o pozemek u č.p. 162; 

 projednalo a schvaluje kupní smlouvu, jejíž předmětem je: 

1) Obec Borová kupuje pozemek p.p.č. 1131/20, trv.trav.porost, o výměře 2032 m2, který je 

evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj 

na LV 679 – jedná se o pozemek, který se nachází za tratí za fy MIRO, 

2) Obec Borová prodává p.p.č. 2250/12, vod.pl./tok um., o výměře 282 m2 a p.p.č. 2250/14, 

vod.pl./tok um., o výměře 539 m2, které vznikly geom. plánem č. 792-235/2017, 

vyhotoveným fy Geodézie Polička, z původního pozemku p.p.č. 2250/8, které jsou evidovány 

pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 

10001 (Obec Borová). Tento pozemek přechází do vlastnictví LV 679 – jedná se o bývalý 

náhon. 

Smluvní strany si navzájem započítávají finanční pohledávky z této kupní smlouvy; 

 projednalo a schvaluje kupní smlouvu, jejíž předmětem je: 

1) Obec Borová kupuje pozemek p.p.č. 1131/22, trv.trav.porost, o výměře 1773 m2, p.p.č. 

268/5, trv.tr.porost o výměře 80 m2, která vznikla geom. plánem č. 788-169/2017, 

vyhotoveným fy Geodézie Polička, z původního pozemku p.p.č. 268/1, které jsou evidovány 

pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 771 

– jedná se o pozemek, který se nachází za tratí za fy MIRO a část pozemku pod venkovním 

sezením u obecního úřadu. 

2) Obec Borová prodává p.p.č. 2250/18, vod.pl./tok um., o výměře 294 m2, který vznikl geom. 

plánem č. 792-235/2017, vyhotoveným fy Geodézie Polička, z původního pozemku p.p.č. 

2250/8, který je evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj na LV 10001 (Obec Borová). Tento pozemek přechází do vlastnictví LV 771 – 

jedná se o bývalý náhon. 

Smluvní strany si navzájem započítávají finanční pohledávky z této kupní smlouvy; 

 schvaluje „Plán rozvoje sportu v obci Borová“; 

 smlouvu o partnerství a spolupráci obcí Borová, Oldřiš a Sádek pro projekt: „Kompostéry  pro 

Oldřiš, Sádek a Borovou“, jako administrátora podání žádosti o dotace pro podporu projektu 

„Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou“ agenturu ValFia, s.r.o., Rousínov; 



3 
 

 aj. 

Na vědomí: 

 informace ke stavu místního rozhlasu a pracovní návrh studie na bezdrátový rozhlas včetně 

zaznačení míst umístění hlásičů v grafické příloze a, b a c; 

 vypracování pasportu VO včetně jeho obsahu; 

 informace o možném způsobu zajištění financování opravy veřejného osvětlení z dotačního 

programu EFEKT; 

 žádost o prodej pozemku p.p.č. 1173/7. Bude postupováno podle usn. č. 42/2018; 

 Závěrečný účet svazku Kraj Smetany a Martinů za rok 2017; 

 Závěrečný účet svazku Mikroregion Poličsko za rok 2017; 

 Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2017; 

 Závěrečný účet svazku ZSO Borovsko za rok 2017; 

 Závěrečný účet DSO Oldřiš – Borová za rok 2017; 

 aj. 

 
HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017 

 
Celkové příjmy 21 331 426,74 Kč, z toho hlavní zdroje příjmů:  

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti  2 788 921,-- Kč 

Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti     330 996,-- 

Daň z příjmů právnických osob  2 740 033,-- 

DPH      5 551 428,-- 

Daň z nemovitostí       710 374,-- 

Přijaté neinvestiční a investiční dotace 2 261 982,-- 

Z toho dotace:      

- ze státního rozpočtu   1 574 933,--     

- od Pardubického kraje      687 049,-- 

Splátky půjčených prostředků      292 000,-- 

Poplatek za svoz komunálního odpadu              647 750,--   

Příjmy za třídění komunálního odpadu      119 472,--   

Provoz kiosku         897 790,-- 

Příjmy za vodné a stočné       515 190,-- 

Příjmy z bytového hospodářství  1 341 475,--   

Příjmy z nebytového hospodářství     562 260,-- 

Příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu   154 750,-- 

Prodej stavebních pozemků u Roubenky  1 744 723,-- 

 

Celkové výdaje 18 306 988,48 Kč, z toho hlavní výdaje: 

Vybavení a provoz kiosku    1 105 946,-- 
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Požární ochrana SDH (dopr.automobil) 1 246 127,-- 

Místní komunikace         263 118,-- 

Komunikace - stav.pozemky u Roubenky    547 951,-- 

Provoz vodovodu        804 745,-- 

Projekt – intenzifikace vodovodu Borová    445 280,-- 

Odvádění a čištění odpad. vod-kanalizace     2 424 470,-- 

Provoz  MŠ         727 363,-- 

Provoz ZŠ        789 972,-- 

Zájmová činnost v kultuře (obřadní místnost) 348 356,--   

Provoz  sokolovny         493 274,-- 

Provoz a údržba byt. a nebyt. hospodářství     483 199,-- 

Cestovní ruch (lanový park)        280 287,--   

Provoz a údržba veřejného osvětlení     262 209,-- 

Provoz a údržba kat. a evang. hřbitova             109 531,-- 

Komunální služby a územní rozvoj  1 487 141,-- 

Sběr a svoz kom.odpadu, SD, kompostárna 1 040 815,-- 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň     635 200,-- 

Koupaliště (oprava hráze)      862 532,--   

Zastupitelstvo obce    1 093 061,-- 

Činnost místní správy – OÚ   1 412 627,--  

Ostatní fin.operace –DPH      498 353,-  

Financování:         - 3 024 438,26 

Změna  stavu prostředků na bank. účtech    - 2 543 792,91 

Uhrazené splátky půj.prostředků – úvěr      -      750 000,--       

Operace z pen.účtů organizace – PDP                 269 354,65   

 

 

LIKVIDACE POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE 

Popelnice na PET lahve s použitým olejem jsou umístěny na dvou místech v Borové, a to před školní 

jídelnou a u sběrného dvoru. 

 

KOMPOSTÉRY – INFORMACE K PROJEKTU 

V květnovém vydání informačního letáku jsme vás jako občany naší obce oslovili s úvahou, zda byste 
měli zájem o domácí kompostování a s tím související pořízení kompostérů. Vzhledem k vaší vysoké 
poptávce o dodávku kompostérů do domácností zdarma jsme do projektu vstoupili společně s obcí 
Oldřiš a Sádek na základě smlouvy o partnerství a spolupráci. Budeme tedy žádat o dotace v rámci 
výzvy z OPŽP, prioritní osa 3, SC 3.1 – prevence vzniku odpadu, kde při získání dotace ve výši 85% 
z celkových nákladů naše obec uhradí 15% z ceny dodaných kompostérů. Náklady na vyřízení dotace 
jsou uznatelným výdajem projektu. 
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Těší mě, že o třídění (i drobného) domácího odpadu máte zájem, 
protože zbytky rostlin, listí, posekanou trávu, kuchyňský odpad, 
popel ze dřeva, kůru aj. vyprodukujeme doma každý a věřím, že 
by se zavedením domácího kompostování ulevilo i vašim 
popelnicím. 

Ve stručnosti představím harmonogram projektu pořízení 
domácích kompostérů o velikostech, jaké jste si u nás nahlásili 
(byli jste opakovaně vyzývání pomocí místního rozhlasu a SMS): 

• do 31.7.2018 - podání žádosti o dotace; 

• v lednu 2019 - rozhodnutí poskytovatele dotace o tom, 
zda projekt bude podpořen; 

• únor 2019 - v případě poskytnutí dotace proběhne výběrové řízení na dodavatele; 

• květen až červen 2019 - dodání kompostérů do domácností 
…následují další kroky, které řeší žadatel o podporu 

 
Pro rekapitulaci -typy kompostérů a velikosti, které jste si mohli zamluvit: 
 

• 1000 l, rozměry: výška 107 cm, ⌀ podstavy kompostéru 136 cm; 

• 1400 l, rozměry: výška 113 cm, ⌀ podstavy kompostéru 145 cm; 

• 2000 l, rozměry: výška 113 cm, ⌀ podstavy kompostéru 178 cm 
 

starostka obce 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE VE DNECH OD 6.8. DO 10.8.2018 UZAVŘEN !!! 

 

 

VODNÉ A STOČNÉ  ZA I. POLOLETÍ 2018 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za 
1. pololetí 2018 (nutno nahlásit stav vodoměru).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního 
úřadu ve dnech: 

pondělí 9.7. a středa 11.7.2017 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 

2018 a poplatek ze psů, který byl splatný do 31.3.2018 a do dnešního dne není od všech majitelů 

zaplacen !!!  

                         

DOVOLENÁ OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA 
16. – 20.7.2017 a 20. – 24.8.2018 
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ZUBNÍ LÉKAŘ V BOROVÉ 

Od měsíce května máme novou zubní lékařku paní MUDr. Marii Havlovou, která ordinuje v Borové 
každý 

čtvrtek od 9.00 hod. – 15.00 hod. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  739 046 899, které je v provozu pouze ve čtvrtek 

v ordinační době.  

 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
 

30. 6. - 1. 7. 2018 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

5.7.2018 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

6.7.2018 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

7. - 8. 7. 2018 MDDr.  Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

14. - 15. 7. 2018 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

21. - 22. 7. 2018 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

28. - 29. 7. 2018 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

4. - 5. 8. 2018 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

 

 

VÝLUKA VLAKŮ V ÚSEKU BOROVÁ U POLIČKY – PUSTÁ KAMENICE 

 
Ve dnech 14. – 17.7.  a 19. – 20.7. 2018 vždy od 8.00  hod. do 19.30 hod.  budou v úseku Borová u 
Poličky – Pustá Kamenice některé vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Autobusy 
budou odjíždět ze zastávky Pustá Kamenice v dřívější časové poloze. Zastávky náhradní autobusové 
dopravy budou: Borová u Poličky – před staniční budovou ČD 
      Pustá Kamenice zastávka – točna u kulturního domu 
      Pustá Kamenice – točna u kulturního domu 

Výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz – Vlakem po ČR – Jízdní řád – Traťové jízdní řády 

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA  

Knihovna Borová oznamuje všem svým čtenářům, že v době prázdnin od 2. července do 15. srpna 
bude knihovna zavřená. Pro návštěvníky je v knihovně od května k dispozici více než 70 nových 
knih.  

Zároveň se knihovna obrací na občany Borové a okolí s žádostí: pokud navštívili nějaké zajímavé 
místo nebo cizí zemi a byli by ochotni se o své zážitky podělit, aby napsali na e-mail 
knihovna.borova@seznam.cz.  

Knihovna Borová přeje všem pěkné prázdniny!        Mgr. Květa Honzálková 

http://www.cd.cz/
mailto:knihovna.borova@seznam.cz
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VOLEBNÍ INFORMACE 

 

STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE NA DALŠÍ 

 VOLEBNÍ OBDOBÍ  2018 – 2022. 

Zastupitelstvo obce Borová  na svém veřejném zasedání č. 5/2018 dne 25.6.2018 stanovuje podle 
ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 

předpisů, usnesením č. 62 počet volených členů Zastupitelstva obce Borová na další volební 
období 2018-2022 v počtu 15 zastupitelů. 
 

INFORMACE OBČANŮM JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU S TRVALÝM NEBO 
PŘECHODNÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ OBCE BOROVÁ – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
OBCE, KTERÉ SE BUDOU KONAT 5. A 6. 10. 2018. 

Pokud volič – cizí státní občan EU s trvalým nebo přechodným pobytem v obci Borová bude chtít do 
zastupitelstva obce volit, musí sám požádat u obecního úřadu o zápis do DODATKU stálého 
seznamu voličů, a to nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam 
voličů a jeho dodatek. Žádost může být podána písemně nebo osobně. 

Pokud volič - cizí státní občan EU nebude v dodatku po uvedeném termínu zapsán, nebude moci 
ani volit, neboť dodatečný zápis takového voliče do dodatku není možný, a to ani ve volební 
místnosti v den voleb.  

 

OHLÉDNUTÍ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Krátké zprávičky z naší školičky.. 

" Tak jde čas.." 

Jaké byly poslední dny před prázdninami ve školce? 

Podívejte se: 

Svátek maminek se oslavoval na velkém 
jarním setkání na naší školní zahradě. 
Na maminky zde čekaly písničky, 
básničky, tanečky i překvapení v podobě 
žertovných srdíček a dárků vyrobených 
dětmi. To vše za krásného počasí. 
Nechyběly mňaminky od maminky ani 
kávička. 
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Den dětí jsme oslavili na dopravním hřišti – sportovně ... 

 

 

 

 

 

 

Pro naše malé sportovce bylo setkání s účastníky "Mírového běhu" velkým zážitkem. 
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"Tancování mezi kapkami deště" - můžeme nazvat vystoupení dětí při oslavách 120. výročí SDH v 
Borové. 

 

Velká událost pro předškoláčky - slavnostní rozloučení s veselou pohádkou divadélka JO JO. 

Moc jim to slušelo, i když aktovky byly jen papírové.. 
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Na závěr odměna pro všechny - školní výlet na Babiččin dvoreček a dědečkovu obůrku do Licibořic. 

Foto –  
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Budoucím školáčkům přejeme, aby je touha po vzdělání provázela celým životem a učení bylo 
zajímavou hrou plnou krásných zážitků, jako v mateřské škole. 

Všem dětem krásné sluníčkové prázdniny. 

 

Mateřská škola bude v době školních prázdnin  uzavřena od 16.7. do   17.8.2018. 

Školní jídelna bude uzavřena od 16.7. do 27.7.2018. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

NOVINKY ZE ŠKOLY 

„Prsťáčkové divadélko - sami jsme šili…“ 

    

 



12 
 

„Jak to bylo o čarodějnicích…“ 

Copak takhle se létá           

      na koštěti ? ☺ 

 

„Děti bez úrazu“ 

Praktické ukázky ze zdravovědy… 

             

                                                          

…u hasičů 
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…malý testík ze znalostí o dopravních značkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

               „Přírodovědná soutěž“ 

  

    

Blahopřejeme Adélce, která získala 1.místo 

v regionálním kole přírodovědné soutěže v kategorii 

rostliny a minerály.  

                    

           

  „Pro borovské hasiče“ 

Divadélkem „Hasič v pekle“ jsme oslavili 120. výročí založení SDH v Borové. 
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„Mírový běh“ 

Pochodeň míru docestovala do Borové a my jsme byli u toho – zážitek na celý život. 
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„Školní výlet Obora Žleby a Státní zámek Žleby“

 

 

„Budeme se loučit s páťáky….“ 

 



16 
 

CELOEVROPSKÝ MÍROVÝ BĚH V BOROVÉ 

Štafeta Mírového běhu přiběhla do naší obce ve středu 13. června kolem 13 hod. U sportovního 
areálu je přivítaly děti z mateřské a základní školy, starostka obce a občané.  Pak následoval krátký 
program.  Běžci nás seznámili s tím, kdo je zakladatelem a za jakým účelem se tento běh koná. 
Mírový běh se běží po celém světě a tento evropský začal v únoru v Bulharsku, proběhne většinu 
evropských zemi a zakončí v říjnu v Portugalsku. Děti měly možnost si poslechnout rodné jazyky 
zahraničních běžců např. z Anglie, Srbska, Bulharka, Ruska, Turecka … a pak během jedné minuty 
děti oběhly celý svět. Připraveno bylo pro ně pět stanovišť: Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Austrálie, 
kde na každém dostaly razítko do svého běžeckého cestovního pasu.  Každý zúčastněný měl možnost 
převzít mírovou pochodeň a přát si své nejtajnější přání. Po lehkém občerstvení běžci vyběhli a 
pokračovali ve své cestě, a to za doprovodu dětí ze základní školy a našich běžců, kteří je doprovodili 
až za hranici naší obce a předali jim pochodeň.  

Tímto děkujeme za milou, příjemnou a zajímavou návštěvu. 
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BOROVSKÉ HRY 2018 

Uspořádání 19. ročníku připadlo na Havlíčkovu Borovou. Stalo se již tradicí, že se Borové sjíždějí již 
v pátek v podvečer. Havlíčkobrodští Borováci pro letošní ročník neobjednali ideální počasí, proto 
někteří z nás dorazili na hry až v sobotu ráno. To ale na hlavní bod programu setkání, a to nástup 
soutěžních družstev ze všech šesti zúčastněných Borových, nemělo pražádný vliv. Náš tým nastoupil 
plně připraven a po úvodním ceremoniálu a předání putovní šerpy byly hry oficiálně zahájeny. 

Naši se o výhru „rvali“ svědomitě, a proto skončili na krásném „prvním“ místě (to že odzadu vůbec 
nevadí, protože každý den a každý závod nekončí na jedničku ☺!). Je určitě na místě jim poděkovat 
– už jenom za to, že se nebáli nastoupit a naši Borovou u Poličky reprezentovat… 

Příjemně strávený sobotní den někteří z nás zakončili díky počasí odjezdem domů, ti statečnější 
vydrželi v Havlíčkově Borové až do neděle. 

Závěrem chci poděkovat Radkovi Nekvindovi, který ochotně odvezl v pátek naladěné a v neděli 
unavené zástupce naší obce hasičskou dodávkou. Takže setkání obcí Borová zdar a příští rok v co 
největším počtu na viděnou při jubilejním 20. ročníku v Borové u Náchoda! 
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120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V BOROVÉ 

Oslavy 120 let SDH Borová byly zahájeny již v pátek, a to pietou za zemřelé hasiče na katolickém a 
evangelickém hřbitově. Pokračovaly sobotním slavnostním nástupem sborů u Roubenky a 
průvodem, který se za doprovodu dechové hudby Poličanka ve 14 hodin přesunul do areálu 
sokolovny. I přes neočekávanou dešťovou přeháňku to byl krásný zážitek – především našim ženám 
to moc slušelo. 

Za účasti pozvaných hostů – poslance a starosty města Poličky  p. Jaroslava Martinů, starosty OSH 
p. Jaroslava Sourala, náměstka starosty OSH p. Pavla Říhy, mluvčí HZS Pardubice p. Venduly Matějů, 
naší starostky Lenky Tlusté a pana faráře Romportla a jáhna Lapáčka byl zahájen oficiální program, 
v rámci něhož proběhlo předání vyznamenání, medailí za příkladnou práci, medailí ke 120. výročí a 
čestných uznání SDH a OSH. Zástupci církví požehnali prapor, sochu svatého Floriána – patrona 
hasičů a novou hasičskou dopravní dodávku.    

Starosta SDH p. Vlastimil Střítežský  převzal od p. Miroslava  Netolického  stříbrnou medaili z roku 
1962 v soutěži přebor jednotlivce – udělala nám radost a bude vystavena na čestném místě. 

I přes nepřízeň počasí předvedli borovští školáci, děti z mateřské školy a nejmladší členové SDH 
Pustá Kamenice krásná vystoupení a výkony, jak herecké, tak sportovní. Následoval další 
doprovodný program, který byl završen slavnostním ohňostrojem. 

Sbor SDH Borová děkuje za pomoc všem, kteří se podíleli na zajištění příprav oslav výročí, a to 
především Obci Borová, chovatelům Borová, SDH Krásné ….. prostě všem, kteří se nebáli přiložit 
ruku k dílu a pomoci tak ke zdárnému a důstojnému zajištění oslav našeho výročí. 
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POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

VÁŽENÍ TURISTÉ A PŘÍZNIVCI CYKLOTURISTIKY 

     Cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu od začátku června do konce září 
a budou jezdit každou sobotu a neděli a navíc také o svátcích 5.- 6.července a 28. září. V letošním 
roce jsme pro Vás připravili nový koncept propagačního materiálu, který představuje systém 
cyklobusů v Orlických horách a navíc je rozšířen o linky cyklobusů na celém území Pardubického 
kraje. Tento velký region Východních Čech Vám představujeme prostřednictvím třech oblastí. 
Jednotlivé linky jsou do těchto oblastí zařazeny podle toho, do jakých hor vyvážení cyklisty. Jedná se 
o: 

Orlické hory – Podorlicko a polské Bystřické hory 
Bukovou horu – Suchý vrch a Králický Sněžník 
Železné hory a Českomoravské pomezí 
 

Po loňském zavedení několika významných novinek využívajících moderní informační technologie, 
které vám umožnili sledování spojů a rychlé zjištění případného zpoždění autobusu nebo využití 
dispečinku IREDO, který je v provozu i o víkendu, došlo také k očekávanému spuštění mobilní 
aplikace IDS IREDO. Podrobnosti naleznete v další části skládačky. Ke sledování spoje lze využít 
internetové stránky http://tabule.oredo.cz.  

     Dovolujeme si vás upozornit na jednu zásadní změnu místa nástupu v Rychnově nad Kněžnou. 
Dle platného jízdního řádu spoje neobsluhují již zastávku Rychnov nad Kněžnou, autobusové nádraží, 
ale pouze zastávku Rychnov nad Kněžnou, železniční stanice. Tato změna jízdního řádu proběhla z 
důvodu plánovaného přesunu autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou k vlakové zastávce. 

     V letošním roce se v našem území opět hodně staví. Na dokončených stavbách z minulých let 
cyklisté zajisté ocení nové asfaltové povrchy, ale stavby současné jsou důvodem objížděk a časových 
zpoždění. Proto v letošním roce nejedou některé léta zažité spoje, ale jak zní na tabulích při 
stavbách: „Musí se to opravit“. Ve vlastním zájmu prosím sledujte jízdní řády, které se mohou 
v průběhu období díky zahájení nových staveb změnit.  

     V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem. 
Dovolujeme si vás upozornit, že dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava 
kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií 
zakázána.   

     Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na 
kole. Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na 
své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty 
nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a 
kontakty naleznete v letáku. Zároveň si Vám dovolujeme v materiálu představit několik turistických 
novinek, které můžete při cestách s cyklobusy navštívit.    

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních  zážitků ze 
sedla kola.                                                                                                 Sekretariát Euroregionu Glacensis 
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KOČOVÁNÍ SE ŠVÉDY 

Mladí kočovníci vás zvou na hru Bysterský primátor Václava Batíka. „Námětem hry je 

skutečná událost z doby třicetileté války, která se odehrála v roce 1646 v Bystrém. Již předtím Bystré 
několikrát navštívila švédská vojska, ale roku 1646  do městečka vpadla naposledy. Švédové ve 
městě vymáhali výpalné, vyhrožovali lidem a požadovali sirotčí peníze.“ 

Kočování proběhne na území vesnic poznamenaných švédským tažením na Bystré. Roli bysterského 
primátora ztvární skutečný občan Bystrého David Janoušek.  

Po. 30. 7. - Oldřiš (Orlovna) 

Út. 31. 7. - Borová (Sokolovna) 

St. 1. 8. - Pustá Rybná (Hlučál) 
Čt. 2. 8. - Krásné (Kulturní dům) 
Pá. 3. 8. - Březiny (Bývalá škola) 

Začátek představení 20:00, vstupné dobrovolné po představení. 
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ČERVENEC 2018 

Bystré 
9.- 13. 7. 2018 – Filmový týden – Kino Bystré 
zve na letní filmový týden, během něhož 
uvede filmy: Black Panther, Nejtemnější 
hodina, Dvě nevěsty a jedna svatba, Tři 
billboardy kousek za Ebbingem, Ferdinand. 
Promítat se bude každý den od 19:00 hod., 
dětské představení Ferdinand začne v 17 hod. 
 

Dolní Újezd 
13. 7. 2018 - Koncert dolnoújezdské kapely 
DELAY 
V areálu v Bořkově od 19:30 hod. 

14. 7. 2018 - Italská noc 
Od 20:00 hod. v areálu v Bořkově ,hraje ROCK 
FAKTOR, vstupné 60 Kč. 
 
21. 7. 2018 - Memoriál Bohouše Nováčka 
Fotbalový turnaj v Malé kopané na hřišti 
Sokolu DÚ . 
Začátek 11:30 hod., občerstvení zajištěno. 
 

Výstava ,,Kde domov můj" 
Regionální muzeum  otevřeno každou sobotu 
a neděli od 14.00 do 17:00 hod. 
 

Litomyšl 
5. 7. 2018 - Charles Gounod:  Svatocecilská 
mše 
13:30-15:00 hod., Piaristický chrám Nalezení 
sv. Kříže, Litomyšl 
Při tradiční děkovné bohoslužbě celebrované 
Mons. Tomášem Halíkem zazní skladby 
Antonína Dvořáka a Slavnostní mše Charlese 
Gounoda k poctě svaté Cecílie, patronky 
zpěváků, hudebníků a hudby. 
 
6.7.2018 - 31.8.2018 - Toulovcovy 
prázdninové pátky 
18:00 a 19:30 hod., Toulovcovo náměstí  
Každý pátek o prázdninách se koná na 
Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a 
folkový koncert nejen pro dospělé (6.7. Jan 
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Burian, 13.7. Megaphone, 20.7. Ivan Hlas trio, 
27.7. Neřež). 
 
 
11.7.2018 -  29.8.2018 - Středa, hudby Vám 
třeba 
19:30 hod., v park u Smetanova domu  
11.7. ˇXilt, 18.7. Do větru, 25.7. Lucky Joke, 
1.8. Věneband 
Každou prázdninovou středu posezení s živou 
hudbou různých žánrů v hudebním pavilonu v 
parku za Smetanovým domem. Občerstvení 
zajištěno. 
 

26.7.2018 - Večer s galerií: Lucky Joke 
17:30 hod., Dům U Rytířů, Litomyšl 
Spojení jazzu a funku v podání saxofonu, 
kytary a cajonu Vám představí litomyšlská 
kapela Lucky Joke. 
 

Lubná 
5. 7. 2018 - Lubenská křídlovka  
13:00 hod. – letní areál v Lubné – vystoupí 
Perštejnka, Holóbkova mozeka Protivanov, 
Havlíčkobrodská 12, vstupné 140 Kč, po 
skončení festivalu k poslechu a tanci zahraje 
Holóbkova mozeka. 
 

 

Oldřiš 
13. - 15. 7.2018 - Pouťové oslavy v Oldřiši za 
Orlovnou 
 V pátek 13. 7. diskotéka , v sobotu 14.7. 
taneční zábava – hraje Kyvadlo, v neděli 
hudební odpoledne – hrají 
Countrymeni.  Program je zveřejněn na 
www.oldris.cz . 
 

Polička 
13. – 14. 7. 2018 – Colour Meeting  
Multikulturní festival v krásném prostředí 
poličského parku u hradeb. 
www.colourmeeting.cz  
 
14. – 20.7.2018 – Řezbářské dny na 
Svojanově 
www.svojanov.cz  
 
14.7.2018 – Festival akustické hudby na 
Svojanově  
www.svojanov.cz  
 

Široký Důl 
7. 7. 2018 – 8. sraz veteránů 
9-12 hod.– prezentace, 13.00 hod. – vyjížďka 
dle mapy, 15:00 hod. – vyhlášení – automobil 
srazu, motocykl srazu, dobové oblečení srazu, 
19:00 hod. – retro diskotéka. 
 

 

 

 

 

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 29.6.2018              Obecní úřad Borová, IČO: 002764, tel. č.: 461 743 268 

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

http://www.oldris.cz/
http://www.uvuhk.cz/
http://www.svojanov.cz/
http://www.svojanov.cz/
mailto:obec@borova.cz
http://www.borova.cz/

