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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

GRAVITAČNÍ KANALIZACE DOSTALA ZELENOU ☺ 

Vážení spoluobčané, 

v roce 2014 jste v místním referendu rozhodli, že chcete, aby naše obec byla odkanalizována 

gravitačně. Proto jsme se po komunálních volbách v roce 2014 do přípravy pustili, neboť výsledek 

referenda byl pro nás zavazující. 

V rámci DSO Oldřiš – Borová jsme prošli projektovou přípravou odkanalizování obcí od počátku a 

v podstatě v rekordním čase připravili projekt gravitační kanalizace a ČOV. Proces, který běžně trvá 

7 let, jsme s ohledem na časovou tíseň neúprosně se blížícího konce programovacího období, kdy 

lze ještě získat finanční podporu pro projekt tohoto rozsahu, díky intenzivní práci zkrátili na 3 roky. 

NYNÍ VÁM S VELKOU RADOSTÍ MOHU OZNÁMIT, ŽE NÁŠ PROJEKT: „KANALIZACE A ČOV OBCÍ 

OLDŘIŠ – BOROVÁ“ (pro který jsme v lednu letošního roku podávali žádost o dotaci v rámci 71. výzvy 

OPŽP) byl dne 25.6.2018 výběrovou komisí řídícího orgánu Operačního programu životního 

prostředí 2014 – 2020 DOPORUČEN K FINANCOVÁNÍ, TUDÍŽ ZE STRANY POSKYTOVATELE DOTACE 

SCHVÁLEN  (umístili jsme se v první třetině podpořených projektů). 
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Financování je tedy zajištěno a jak z uvedeného vyplývá, fyzická stavba se pomalu rozjíždí. Celé akci 

bude v nejbližší době věnován mimořádný informační leták a především veřejná schůzka 

s občany.  

Nyní jen pro vaši stručnou informaci: 

• Dokončuje se výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP (bezpečnost 

a organizace zdraví při práci); 

• Probíhá komunikace se Státním fondem životního prostředí; 

• Připravuje se veřejná schůze s občany za účasti dodavatelské (stavební) firmy, technického 

dozoru investora, projektantů apod. (přelom srpna a září 2018); 

• Rozjela se projektová příprava soukromých částí kanalizačních přípojek, a to na základě 

místního šetření a návštěvy projektantů u vás doma v 7/2017; 

• Ve spolupráci s Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se rozjíždí 

projektová příprava celkové rekonstrukce silnice přes obec směr Oldřiš společně s umístěním 

chodníků v obci a definitivním umístěním mostu místo mostního provizoria u autoservisu 

Bednář ….atd.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ještě před konáním veřejné schůzky s občany, neváhejte mě 

prosím kontaktovat!                             starostka obce 

 

A nakonec mimo oficiální znění výše uvedené zprávy (…pro ty, kdo mají smysl pro humor a pro 

zpestření horkých letních dnů…. realita je jinde…) – určitě stojí za to shlédnout absolventský film 

Vojtěcha Moravce z roku 2011 s názvem „Vesnice roku“, v hlavní roli Ondřej Vetchý (odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=tErkCvvkTN0). Opět upozorňuji, jedná se pouze o filmovou 

recesi, takto hospodaření s veřejnými prostředky nefunguje ☺.                                     

      starostka obce 

 

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ DUBEN – ČERVEN 2018 

rada obce schvaluje: ze dne 9.4.2018 

• Přibližnou výši nákladů na zřízení chodníku a veřejného osvětlení při konečné realizaci akce 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 35724-1 Borová“ – chodník od mostu u Autoservisu Bednář po 
odbočku ke Qantu, proběhne za dva roky. Současný stav je pouze provizorní; 

• Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Borová a Liborem Černohlávkem - likvidace odpadu 
č. 20 01 25 jedlý olej a tuk; 

• Celkovou revizi spisovny Obce a Obecního úřadu ve spolupráci s archivářkou, vypracování 
nového spisového a skartačního plánu, podle kterého bude spisovna vedena; 

• Na základě místního šetření za účasti projektanta v bytech na OÚ č.p. 100 (zatékající okna) 
a nebytových prostor č.p. 165 (vzlínání vody zdmi – nutná oprava a obnova fasády) schvaluje 
vyhotovení projektové dokumentace pro opravu a vypsání výběrového řízení pro výběr 
zhotovitele; aj. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tErkCvvkTN0
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 9.4.2018 

• Protokol o otevírání obálek a rozhodnutí zadavatele pro akci „Oprava hřbitovních zdí 
katolického a evangelického hřbitova v obci Borová“ ze dne 30.3.2018. Pověřuje starostku 
Obce Borová k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem; 

• Vystrojení a systém přenosu dat z VDJ Bukovina a přečerpávací stanice v kempu, dále 
způsob přenosu a evidence dat; 

• Protokol o zkoušce vody č. 1520/2018 – úplný rozbor pitné vody, odběr ze dne 21.2.2018, 
s výsledkem vyhovuje; 

• Hodnocení výsledků rozboru 1520 R/2018 – měření a hodnocení objemové aktivity 
radionuklidů ve vodě, odběr ze dne 21.2.2018; 

• Pracovní verzi zadávací dokumentace na zpracovatele projektové dokumentace pro 
soukromé části kanalizačních přípojek v rámci stavby „Kanalizace a ČOV v obci Oldřiš-
Borová“; 

• Koncept řešení a jeho projednání akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 35724-1 Borová“ ze dne 
28.3.2018 – dočasné mostní provizorium na cca 2 roky; 

• Malování spol. prostor obecních bytovek č.p. 300 – 302, č.p. 175 - 176; 

• Hydrogeologický průzkum dne 3.4.2018 v lokalitě kolem VDJ Bukovina – pro potřeby 
intenzifikace vodovodu (vodovodních vrtů); aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 23.4.2018 

• Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2018 v rámci 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v roce 2018, název dotačního programu: Obnova 
pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války, na akci „Obnova pietního 
místa“. Současně bere na vědomí cenovou nabídku na obnovu pomníku a způsob obnovy – 
pomník na katolickém hřbitově; 

• Žádosti o poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy s místními organizacemi a spolky; 

•  Žádost o poskytnutí dotace Babybox pro odložené děti – STATIM a veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace; 

• Smlouvu o dílo mezi Obcí Borová a fy APOLO CZ s.r.o., kde předmětem smlouvy je akce 
„Oprava hřbitovních zdí katolického a evangelického hřbitova v obci Borová“; aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 23.4.2018 

• Informaci o schůzce k územním studiím za účasti vlastníků pozemků, zástupců odboru 
územního plánování Polička a starostky obce aj. – lokality „Nad vodojemem“ a „Naproti 
pletárny“; 

• Informaci k výstavbě pečovatelského domu v Borové (AZASS) v lokalitě U Roubenky – možný 
termín zahájení stavby 6/2018 (současně bere na vědomí podobu zadávací dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby); 

• Dohodu s Úřadem práce Svitavy  č. SYA-VZ-3021/2018 na vytvoření dvou pracovních míst od 
1.5.2018; 

• Zápis z jednání pracovní skupiny Mikroregionu Poličsko konaného dne 9.2.2018; 

• Rozhodnutí Pardubického kraje a souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů a jeho 
provozní řád pro provozovnu „Sběrné místo v obci Borová“; 

• Rozhodnutí Pardubického kraje a souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a 
využívání odpadů a jeho provozní řád pro provozovnu „Kompostárna bioodpadu Borová - 
Svatá Kateřina“. Obec Borová zajistí zpracování provozního řádu ve vztahu k ochraně 
ovzduší; 

• Rozhodnutí a aktualizovaný provozní řád „Vodovod Borová 2018“; 
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• Výsledky hydrogeofyzikálního  průzkumu k intenzifikaci vodovodu, který provedla fy 
Geonika, s.r.o.; aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 9.5.2018 

• Vyrozumění o schválení a poskytnutí dotace Pakr ve výši 160.000,-Kč na akci „Doprovodná 
infrastruktura cestovního ruchu Borová“ a výši dotace akceptuje. Současně schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního 
ruchu v Pardubickém kraji“, ev. č. smlouvy OKSCR/18/22264, za podmínek uvedených ve 
smlouvě – jedná se o turistické značení v obci; 

• Vyrozumění o schválení a poskytnutí dotace na akci „C1: Oprava střechy zázemí sportovního 
zařízení“ a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby, 
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku 
sportovních zařízení a organizací“, ev.č.smlouvy OKSCR/18/22082, za podmínek uvedených 
ve smlouvě – jedná se o opravu havarijního stavu části střechy na sokolovně; 

• Vyrozumění o schválení a poskytnutí dotace POV 2018 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z Programu obnovy venkova, ev.č.smlouvy: OŽPZ/18/22515, kde předmětem 
smlouvy je investiční dotace akce „Rekonstrukce kuchyně kulturního domu včetně 
vybavení“, za podmínek uvedených ve smlouvě – bude probíhat v srpnu až září 2018; 

• Finanční dar SDH Borová, TJ Sokol Borová a Finanční dar ČZS se sídlem Borová - za 
spolupráci a vyčištění koupaliště za kempem a na Sv. Kateřině, za vyčištění příkopů a sběr 
odpadků podél místních komunikací v k.ú. Borová u Poličky; 

• Zápis z  jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje  konaného dne 6.3.2018 
k akci „Splašková gravitační kanalizace a opravy komunikace v obci Borová a Oldřiš“  - 
celková oprava silnice po stavbě kanalizace; aj. 

rada obce bere na vědomí: ze dne 9.5.2018 

• Požadavek Obce Borová o umístění lávky pro pěší v rámci akce: Most ev.č.35724-1 v obci 
Borová – osazení mostního provizoria z důvodu havarijního stavu stávajícího mostu v k.ú. 
Borová u Poličky, k projektové dokumentaci bez vyřešeného přístupu a provozu pěších nedá 
Obec Borová kladný souhlas; 

• Informaci o podané žádosti o dotace na MMR ČR v rámci programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova na akci „ZŠ Borová – projekt Žirafa (hřiště u ZŠ)“ – MV ČR doporučilo projekt 
k financování nad rámec alokace; 

• Projektovou dokumentaci „Borová - rozšíření splaškové kanalizace stoka B-28“, 
dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury 
gravitační splaškové kanalizace - vyhotovena na náklady fy MIRO GLOVES s.r.o.; aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 21.5.2018 

• Lajnování vnitřního prostoru sokolovny podle cenové nabídky fy ROYAL TECH s.r.o.; 

• Zakoupení kontejnerů na komunální odpad, z nichž 2 budou umístěny u přírodního 
koupaliště za kempem a 1 na sběrném místě u Qanta; 

• Objednávku pamětní stuhy k příležitosti oslav 120. výročí SDH u fy Velebný @farm s.r.o.; aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 21.5.2018 

• Objednanou opravu a servis mobilních WC na přírodním koupališti za kempem – fy EKO 
DELTA; aj. 
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rada obce schvaluje: ze dne 4.6.2018 

• Zajištění organizace při odjezdu na Borovské hry, které se budou konat ve dnech 
22. – 24.6.2018 v Havlíčkově Borové; 

• Objednávku pasportu veřejného osvětlení od fy EMPESORT s.r.o. podle cenové nabídky ze 
dne 24.5.2018; 

• Zahájení přípravných prací pro potřebu záměru realizace rekonstrukce bezdrátového 
rozhlasu a přípravě dotační žádosti tak, aby žádost mohla být podána v rámci výzvy OPŽP, 
prioritní osa 1.4.3, příjem žádostí od 2.5.2018 – 2.7.2018 (záměr bude podrobně představen 
za zasedání ZO Borová dne 25.6.2018) – bude předloženo zastupitelstvu k projednání 
z důvodu havarijního stavu a zastaralosti stávajícího systému; aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 4.6.2018 

• Zápis z předání staveniště – oprava hřbitovních zdí u evangelického hřbitova – ze dne 
30.5.2018; 

• Náměty a připomínky chatařů k rekonstrukci přírodního koupaliště v Borové předložené na 
setkání se starostkou obce Borová dne 4.6.2018; 

• Zapojení obce Borová a účast v rámci celoevropského Mírového běhu – štafeta naši obec 
navštíví dne 13.6.2018, budou přizváni občané, MŠ a ZŠ; 

•  Informaci o pokračující přípravě projektu „Obnova víceúčelové nádrže v Borové“ 
(koupaliště za kempem) a projednávání způsobu financování a podpory z OPŽP na základě 
stanoviska AOPK ČR; 

• Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – TDI a 
koordinátor BOZP“; 

• Nutnost vypracovat plán rozvoje sportu v obci;  

• Protokol o zkoušce vody č. 2577/2018 ze dne 27.3.2018 (OÚ Borová – sociální zařízení) – 
krácený rozbor, s výsledkem vyhovuje; 

• Protokol o zkoušce vody č. 3927/2018 ze dne 9.5.2018 (ZŠ Borová WC přízemí) – krácený 
rozbor, s výsledkem vyhovuje; 

• Protokol o zkoušce vody č. 4173/2018 ze dne 16.5.2018 (hasičská zbrojnice, č.p.60 – soc. 
zázemí) – krácený rozbor, s výsledkem vyhovuje; 

• Poptávku drobné komunální techniky – obec Borová pořídí prostřednictvím dotace 
Mikroregionu Poličsko  sněhovou frézu a sekačku; aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 4.6.2018 

• Podání žádosti o dotace v rámci programu MAS Poličsko – Malý LEADER 2019 – bude 
zažádáno o výměnu vrat parkovacího stání výjezdového dopravního automobilu; 

• Podání žádosti na odkup části pozemku p.p.č. 1166/1, k.ú.: Borová u Poličky, vlastník Město 
Polička – předmětná část pozemku je dotčena akcí „Revitalizace víceúčelové nádrže 
v Borové“; 

• Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky malého rozsahu, název veřejné zakázky 
„Borová-vodovod“ a pověřuje starostku obce činit kroky vedoucí k uzavření smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem; 

• Znění Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávací 
dokumentace „Oprava přípojky splaškové kanalizace k bytovým jednotkám“ – jedná se o 
havarijní opravu vedení splaškové kanalizace z MŠ, ZŠ, kuchyně a bytových jednotek 
v areálu škol; aj. 
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 18.6.2018 

• Zápis z předání staveniště - oprava hřbitovních zdí katolického hřbitova – ze dne 8.6.2018;  

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. 

 

 
 

DŮLEŽITÁ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD!!! 
 

Dne 25.7.2018 bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci Opatření obecné povahy při nedostatku 

vody. Tzn. že s platností do odvolání se zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků pro účely 

zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť, napouštění bazénů a mytí motorových 

vozidel v celém správním území ORP Polička. 

V této věci nařídil MÚ Polička jako příslušný vodoprávní úřad ústní jednání spojené s místním 

šetřením na středu 1.8.2018 v 10.00 hod. v zasedací síni MÚ Polička. Bližší informace viz. úřední 

deska OÚ Borová. 

 

 

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

 

OD 27.8. – 20.9. BUDE PROBÍHAT CELKOVÁ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V MÍSTNÍ 
SOKOLOVNĚ. Z TOHOTO DŮVODU BUDE SOKOLOVNA UZAVŘENA. 

  
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVÁ PŘIJME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.  

                    Bližší informace u ředitelky mateřské školy. 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Knihovna Borová oznamuje všem svým čtenářům, že od 22. srpna bude knihovna opět v provozu 
každé úterý  od  13.30 do 16.30 hodin. Pro návštěvníky je v knihovně od května k dispozici více než 
70 nových knih. Těšíme se na Vás :-)                                                                                       K. Honzálková 

 
 

 

DOVOLENÁ OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA OD 20. DO 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 

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

11. - 12. 8. 2018 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

18. - 19. 8. 2018 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

25. - 26. 8. 2018 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

1. - 2. 9. 2018 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

 

VÝLUKA VLAKŮ NA TRATI Č. 261 V ÚSEKU POLIČKA – ŽĎÁREC U SKUTČE 

Od 2.8. od 9:35 hod. do 16.8.2018 do 17:30 hod. proběhne nepřetržitá výluka traťové koleje na 
tomto úseku. Všechny vlaky budou po dobu konání výluky nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu. Autobusové zastávky v Borové jsou před 
staniční budovou ČD a před evangelickým kostelem.  
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

Plánované přerušení dodávky elektřiny proběhne 8.8.2018 od 7:00 hod do 19:00 hod. v těchto 
lokalitách: Borová od čp. 208 směr Hlinsko včetně motorestu, kempu, benzinky + žel. přejezdu a celá 
strana za dráhou včetně místních částí Hatě, Cerkytle, obou Svatých Kateřin a chatové oblasti směr 
Proseč.  

 

INFORMACE POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem obdrželi školáci hodnocení 
své celoroční práce ve formě vysvědčení. I já jsem od některých z vás obdržela 
hodnocení mé práce. Ta jsou vesměs pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně jsem 
dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, kteří se mně vloudí do textů. 

Upřímně musím přiznat, že většinou se zápalem kontroluji a hodnotím především obsah svého 
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sdělení, než jazykovou stánku, což chápu, že některé z vás u tiskové mluvčí hrubě pohoršuje. Jsem 
však také jen člověk a člověk chybuje. Proto prosím mé občasné nepřesnosti omluvte. Dobré rady a 
připomínky uvítám na e-mailu marketa.janovska@pcr.cz  

 Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu 
naštěstí zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali téměř denně 
jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si 
vyrazili do jim známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly 
často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný 
mobilní telefon je často jediným záchytným bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu 
pohřešované osoby využít. Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na 
kole v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná škoda za ztrátu 
mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.  

 Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích s vysokým porostem, 
policie vám radí: 

• pokud je to možné, choďte ve dvojici 
• vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete 
• sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte 
• nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě 

vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“; policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho 
výskytu; pro seniory jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem  -  
tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky odešlou SMS 
zprávu až na pět telefonních čísel; pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat 
zpět a vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor, 
což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout 
sama 

• dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou leze stáhnout zdarma do 
chytrých mobilních telefonů, kterou využití nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují 
především zdravotnickou pomoc 

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč, když je zahájena 
pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro představu, co taková 
pátrací akce obnáší. Po občanech proto chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát 
zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam jste šli nebo 
jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme vědět, 
do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve 
operátoři linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních 
a přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak přichází na řadu operační 
důstojníci, velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi 
a policisté ze zvláštních útvarů například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli 
v tomto řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost veřejnosti 
prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A můžu 
vám říct, že je to pocit k nezaplacení. Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého 
Mýta, který byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina nahlásila, že 
pohřešuje chlapce někdy v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“, kde se 
velelo a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala i policejní letka. Během několika 
málo minut vzlétl v Praze do vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který má 
dobrou místní znalost a naváděl tak piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím zapomenout ani na 

mailto:marketa.janovska@pcr.cz
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velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní hladině na člunech. Každý přesně věděl, co 
má dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji 
dostat chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což se nám podařilo. 
Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. 
Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce 
policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, 
ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce… 

 To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše uvedené 
zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás můžeme najít. Hezké léto a příjemné dovolenkové 
dny Vám přeje 

                                                  por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

OHLÉDNUTÍ 

BOROVSKÝ KILÁČEK …. 

Dne 21.7.2018 jsme uspořádali již 3. ročník dětského cyklistického závodu "Borovský kiláček". 
Závodu se zúčastnilo celkem 27 mladých závodníků v různých věkových kategoriích. Na jejich 
tvářičkách se zračilo nejen vynaložené sportovní úsilí, ale i nefalšovaná radost, což bylo vlastně 
účelem celé akce. Děti se snažily. Jely, co to šlo. Odměnou jim byly nejen ceny od pořadatelů, ale 
zejména kvalitní časy a motivace sportovat a zlepšovat své výkony.   

Tým organizátorů                                                                                    Cyklistický oddíl - TJ Sokol Borová 
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SENIORKY NEZAHÁLEJÍ …… 

Seniorky se v hojném počtu zúčastnily májového podvečeru s živou hudbou dne 11.5.2018,  který 
pořádal ČČK Borová a moc se jim to líbilo. 

 

 

 

 

Dále se sešly u ohně 
a kytary při opékání buřtů. 
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PARDUBIČTÍ HOKEJISTÉ V BOROVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 15.7.2018 k nám do Borové zavítali na sportovní areál pardubičtí hokejisté. Tři z nich 
dokonce hrají za českou reprezentaci. Poznáte Lukáše Radila či Roberta Kousala ? 

 

POZVÁNÍ 
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – SRPEN 2018 

Bystré 
6. – 11. 8. 2018 - Řezbářské symposium – 
WOODART 2018 
na téma „Kudy? Tudy! aneb Dřevo, se kterým se 
neztratíte“. Celý týden budete mít možnost 
sledovat práci řezbářů, v sobotu proběhne 
společenské odpoledne. Občerstvení zajištěno.  
 

30. 8. 2018 – Rozloučení s prázdninami  
Zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy 
Tajemný hrad Svojanov – pořádá Městská 
knihovna v rámci projektu Nezapomeňte (se) 
vrátit. Akce se bude konat od 15:30 do 19:00 hod.  
 

Dolní Újezd 
11. 8. 2018 - II. Italská noc 
V přírodním areálu pořádá Sokol Dolní Újezd, hraje 
KaM beat, vstupné 60 Kč. 
 
17. 8. 2018 - Újezdské babí léto 
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 19:00 - 
19:30  Elixír, 19:40-20:20 Blugate, 20:35 - 21:25 
Neřež, 21:40 -22:40 Tomáš Klus, 23:00- 24:00 Míša 
Leicht&Forehand - Country bál, 24:00 - 02:00 
Medůzy - Country bál. 
Vstupné: děti a ZTP 90 Kč, ostatní předprodej  
200 Kč, na místě 240 Kč. 
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18. 8. 2018 - Újezdské babí léto 
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 13:00 - 
14:10 Nezmaři, 14:25 - 15:25 Pavlína Jíšová 
&Bababand, 15:40 -16:40 Míša Leicht&Forehand, 
16:50 - 17:30 Heuréka, 17:40 - 18:20 Flashback, 
18:35 - 19:35 Žalman a spol., 19:50 - 20:50 Jana 
Rychterová a spol., 21:00 - 22:10 Epydemye. 
Vstupné: děti a ZTP 110 Kč, ostatní  předprodej 
260 Kč, na místě 300 Kč. 
 
Výstava ,, Zde domov můj" 
Každou sobotu a neděli v regionálním muzeu 
otevřeno od 14:00 - 17:00 
 
Jedlová 
14. - 17. 8. 2018 - KINEMATOGRAF bratří Čadíků – 
letní kino. Promítat se bude pod Cykloubytovnou. 
Filmy - Špunti na vodě, Bezva ženská na krku, 
Bajkeři, Hurvínek a kouzelné muzeum                  

Litomyšl 
1. 8. -  29. 8 .2018, 19:30, park u Smetanova domu, 
Litomyšl  
Středa, hudby Vám třeba (1.8. Věneband, 8.8. 
Syfon, 15.8. Machos Burritos, 22.8. Volnost, 29.8. 
The Pink Panthers) 
Každou prázdninovou středu posezení s živou 
hudbou různých žánrů v hudebním pavilonu v 
parku za Smetanovým domem. Občerstvení 
zajištěno. 
 
2. - 6. 8. 2018, 21:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl 
Kinematograf bratří Čadíků - letní kino (Hurvínek a 
kouzelné muzeum, Bezva ženská na krku, Špunti 
na vodě, Bajkeři, Šťastná) 
 
3. 8. 2018 - 31. 8. 2018, 18:00 a 19:30, Toulovcovo 
náměstí, Litomyšl     
Toulovcovy prázdninové pátky 2018 
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově 
náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert 
nejen pro dospělé (3.8. Pavel Dobeš a Tomáš 

Kotrba, 10.8. Tomáš Kočko & Orchestr, 17.8. Cop, 
24.8. Marien, 31.8. Fleret). 
 
10. - 12. 8. 2018, Státní zámek Litomyšl 
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy 
Výstava historických vozidel, motocyklů a kol, 
komentovaná jízda historických vozidel, atd. 
  
Oldřiš 
4. 8. 2018 - Oldřišská večerní v požárním útoku o 
pohár starosty obce  
Začátek od 21.00 v areálu za Orlovnou v Oldřiši  
Videopozvánku nejdete i na: youtube.com/ 
Pozvánka na Oldřišskou večerní 2018 
 

Polička 
4. - 5. 8.  2018  - Divadelní pouť na hradě Svojanově 
- po oba víkendové dny budou probíhat 
vystoupení divadelních souborů na horním 
nádvoří hradu. Připravuje se i večerní program. V 
prostorách hradního areálu vznikne rovněž stylové 
tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami 
pro děti. 

17. - 19. 8. 2018 – Festival Polička 555 - Oblíbený 
letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je 
poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock 
divadlo, věžní hudba.  

18. - 19. 8. 2018 - Třicetiletá válka na Svojanově. 
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících 
se tomuto období, hromadná bitva, dobývání 
hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky… 

Sebranice 
11. 8. 2018 - Poličský bagr – XVIII. ročník plážového 
volejbalového turnaje mužských dvojic, začátek 
v 8.00 hod. na plážovém hřišti v Sebranicích. 
Pořádá TJ Spartak Polička – RS volejbal ve 
spolupráci s obcí Sebranice. 

12. 8. 2018 - Posezení pod lípou – od 16 hodin u 
kapličky na Pohoře. K tanci a poslechu zahraje 
kapela Jana Pohorského.

 

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 25.7.2018              Obecní úřad Borová, IČO: 002764, tel. č.: 461 743 268 

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