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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, TOUTO CESTOU 

VÁS PROSÍM O MAXIMÁLNÍ ŠETŘENÍ 

VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU.  

Z DŮVODU NEPŘETRŽITÉHO SUCHA SE 

DOSTÁVÁME DO ZÁSADNÍHO PROBLÉMU 

NEDOSTATKU PITNÉ VODY! 
 

starostka obce      
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VODOVOD BOROVÁ A DOPADY SUCHA 

Vážení spoluobčané,  

problematika sucha a s ním spojeného nedostatku vody se již dotkla každého z nás a představuje 

stále větší hrozbu. Teplotně nadprůměrné a srážkově nedostatečné roky, zejména pak extrémní 

horké a suché počasí v letních měsících, přinášejí problémy v zásobování pitnou vodou v nejedné 

obci. Ani naši obec problémy v posledních letech neminuly. Hladiny podzemních vod klesají, což 

zaznamenali především vlastníci studní. Proto mě čas od času překvapí debaty některých našich 

občanů na téma „proč dříve obec pro své občany vodu nakupovat nemusela a nyní musí“. Myslíte, 

že to souvisí s neschopností Obce Borová jako vlastníka a provozovatele vodovodu vodovod 

provozovat? Každý si prosím odpovězte sám. Já použiji své oblíbené rčení: „Kde nic není, ani smrt 

nebere“. 

Formou hlášení obecního rozhlasu, formou SMS a prostřednictvím webových stránek obce jste byli 

opakovaně požádáni o maximální šetření pitnou vodou z obecního vodovodu. Chci vám poděkovat 

za vaši reakci. Díky zařízením, která jsme na vodojemy instalovali, máme přehled o odběrech vody 

ve spotřebišti a zaznamenali jsme pokles odběru. To ale neznamená, že Obec Borová vodu ve 

velkém rozsahu nenakupuje od spol. VHOS a.s., bohužel v narůstajícím objemu a frekvencích, 

z vlastních zdrojů nejsme schopni v tuto chvíli zásobování obyvatel pitnou vodou zajistit. Opět pro 

jistotu upozorňuji, že i nadále je v platnosti do odvolání zákaz odběru vod z povrchových toků 

(potok, vodní nádrže apod.), které vydala ORP Polička (naleznete na úřední desce Obce Borová  

a na webových stránkách obce).  

Obrana proti suchu však není pouze šetření vodou, ale i plánování a výstavba nové infrastruktury  

a operativní řešení k překonání akutního nedostatku za pomoci legislativních nástrojů. Intenzivně 

pracujeme na vystrojení „zkušebního“ vrtu z r. 2015, vzniku dvou dalších a intenzifikace vodovodu. 

Z pohledu legislativy a procesu projekčních příprav (projekt pro územní řízení, projekt pro stavební 

řízení, stavební povolení, vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům apod.) je to dlouhodobý proces, 

který souvisí i se získáním a zabezpečením dotačních finančních prostředků. Současně se rozjíždí 

příprava sanace našich současných vodních zdrojů vodovodu a vypořádání vlastnických práv 

k pozemkům, na nichž se nacházejí. 

Pokud možno krásný zbytek letních dnů a více dešťů!            starostka obce 

 

KANALIZACE a předání staveniště 

Vážení spoluobčané, 

v tuto chvíli vám budu tlumočit pouze stručnou informaci. Jsme již kompletně připraveni, od 

minulého týdne máme uzavřenu smlouvu s TDI (technický dozor investora), současně je uzavřena 

smlouva na činnost BOZP. Po společném jednání s TDI jsme svolali na středu 12. 9. 2018 do 

sokolovny v Borové neveřejnou koordinační schůzku za účasti všech dotčených subjektů 

(investor, zhotovitel, projektanti, dotační management, současně jsou pozváni členové 

Zastupitelstva obce Borová a Oldřiš). Cílem schůzky je plán a aktualizace realizačních termínů, 

plán organizace stavebních prací, plán postupu výstavby, organizace dopravy, stanovení podmínek 
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pro předání staveniště a zahájení prací. Očekávám bohatou diskuzi, která se stavbou tohoto rozsahu 

souvisí. 

Následně v termínu od 17. do 20. 9. 2018 obdržíte do domácností mimořádný informační leták, 

kde najdete výstupy z této schůzky. 

V termínu od 21. 9. do 26. 9. 2018 bude svolána do sokolovny veřejná informační schůzka 

s občany, kde budou opět přítomni odpovědní zástupci a kde očekáváme vaše dotazy – přesný 

termín bude zveřejněn. Nicméně neváhejte mě prosím kdykoliv kontaktovat již v předstihu. 

starostka obce 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 6/2018 ZE DNE  

22. 8. 2018 

 
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Přístavba Mateřské školy 

Borová u Poličky“ mezi Obcí Borová (příkazce) a ARTENDR s.r.o., IČ: 24190853 (příkazník), 

kde předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Přístavba Mateřské 

školy Borová u Poličky“, která souvisí s rekonstrukcí kuchyně a jídelny v budově mateřské 

školy; 

 příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Sociální bydlení v obci 

Borová“ mezi Obcí Borová (příkazce) a ARTENDR s.r.o., IČ: 24190853 (příkazník), kde 

předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Sociální bydlení v obci 

Borová“- rekonstrukce bytů nad kuchyní a jídelnou v mateřské škole; 

 prodej pozemků p.p.č. 1349/4, ost.pl./jiná pl. o výměře 285 m
2
 , p.p.č. 1349/2, ost.pl./ost.kom. o 

výměře 87 m
2 

a p.p.č. 1357/18, ost.pl./nepl.p. o výměře 131 m
2
, které jsou evidovány pro k.ú. 

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

byla stanovena jako cena tržní v místě a čase obvyklá a kupující pozemky kupuje i s budoucími 

závazky omezení vlastnického práva; 

 bere na vědomí a schvaluje další žádost o prodej pozemku p.p.č. 1173/7. Bude postupováno 

podle usn. č. 42/2018; 

 žádosti a adresné záměry pro prodej částí pozemku p.p.č. 2250/8 (části bývalého náhonu), který 

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

na LV 10001 podle GP č. 792-235/2017, a to na základě žádostí vlastníků sousedních pozemků. 

Budou vyvěšeny na úřední desce a vyhotoveny návrhy kupních smluv; 

 darování  pozemku p.p.č. 2233/4 o výměře 14 m
2
 Obci Borová, který je pro k.ú. Borová u 

Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj evidován na LV 762. Bude 

vyhotoven návrh darovací smlouvy a předložen ke schválení ZO Borová; 

 výměnu oken v bytě č. 2 v č.p. 100 z důvodu havarijního stavu, bude vyhotovena poptávka a 

vyhlášeno VŘ na dodavatele; 

 bere na vědomí vyjádření Pakr, ČJ: KrÚ 42265/2018 ze dne 8. 6. 2018. Současně se podle tohoto 

vyjádření zavazuje k dofinancování chybějící částky do rentability stavby z rozpočtu obce, resp. 

rozpočtu DSO Oldřiš – Borová, i za cenu, že se nebude jednat o uznatelný náklad; 

 aj. 
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Zastupitelstvo obce Borová projednalo a neschvaluje:  

 koupi pozemku za kupní cenu 150,-Kč/m
2
, p.p.č.2473/2 , trv.tr.porost, o výměře 120 m

2
, který 

vznikl geom. plánem č. 780-379/2018, vyhotoveným fy Geodézie Polička, z původního pozemku 

p.p.č. 2473, který je evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj na LV 719. Obec Borová bude nadále jednat s vlastníkem pozemku tak, aby 

byla z jeho strany akceptována cena tržní v místě a čase obvyklá. 

 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

 informace ke generelu areálu MŠ, hospodářského pavilonu MŠ, bytům nad hospodářským 

pavilonem MŠ, ZŠ a okolnímu areálu. Dále bere na vědomí informace ke způsobu možného 

financování záměrů; 

 aj. 

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

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

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

 

 

VOLBY 2018 

 

O Z N Á M E N Í    V O L I Č Ů M 
 

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Borová a voleb do 1/3 Senátu 

PČR ve dnech 5. a 6 října 2018 

(v případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října 2018) 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

i n f o r m u j i     v o l i č e, 
 

že volby do Zastupitelstva obce Borová i volby do 1/3 Senátu PČR se uskuteční: 

-  v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod. 

- v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod. 

 

(v případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech: 

- v pátek 12. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod. 

- v sobotu 13. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.) 
 

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je: 

volební místnost – umístěná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borové čp. 100 . 

A) VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

Voličem je státní občan ČR, ale také státní občan jiného členského státu Evropské unie který: 
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- Alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října 2018) má TRVALÝ pobyt v obci (státní 

občan jiného členského státu EU i registrovaný přechodný pobyt v obci). Aby mohl takový 

cizinec v komunálních volbách hlasovat, musí navíc požádat příslušný obecní úřad (v místě 

svého pobytu) o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to nejpozději do středy 3. října 

2018 do 16.00 hod. Pokud cizinec tuto žádost u obecního úřadu nepodá, nebude moci volit, 

neboť dodatečný zápis takového voliče do dodatku není možný.  

- Alespoň druhý den voleb (nejpozději 6. října 2018) dosáhne věku 18 let.  

- Při komunálních volbách může volič hlasovat pouze ve svém „domovském okrsku (do 

zastupitelstev obcí se nehlasuje na voličský průkaz) !!! 
 

B) VOLBY DO SENÁTU PČR – obvod č. 50 Svitavy 

              Voličem do Senátu je pouze státní občan ČR (nikoliv občan jiného členského státu EU), který: 

- Alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října2018, v případě II. kola 12. října 2018) má 

trvalý pobyt v obci.  

- Alespoň druhý den voleb (nejpozději 6. října 2018) dosáhne věku 18 let. V případném II. 

kole senátních voleb pak může volit i ten, kdo dosáhne věku 18 let alespoň druhý den II. 

kola voleb (nejpozději 13. října 2018). 

- Voliči vybaveni voličským průkazem, který voliče opravňuje volit v jakémkoliv volebním 

okrsku na území TĚHOŽ senátního volebního obvodu, v nemž je přihlášen k trvalému 

pobytu !!! 

- Voličské průkazy vydává obecní úřad od 20.9.2018 a konec lhůty pro osobní žádost o 

vydání voličského průkazu je 3.10.2018. 
 

2. Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po  prokázání jejich totožnosti a 

státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním cestovním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

3. Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání 

jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu ( např. průkazem o povolení k trvalému 

pobytu občana EU, potvrzením o přechodném pobytu na území ……). 

4. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce i pro volby do 1/3 Senátu PČR budou voličům 

dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018 v jedné společné modré doručovací obálce. 

Ve dnech voleb volič může tyto hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti, kde dostanete dvě 

úřední obálky: 

Jedna bude ŠEDÁ pro volbu do zastupitelstva obce a jedna ŽLUTÁ pro volbu do 1/3 Senátu 

PČR. POZOR vloží-li volič hlasovací lístek do nesprávné obálky, jedná se o neplatný hlasovací 

lístek!!! 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), a to pouze 

v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena (v obci 

Borová). V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 

volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. 

Užitečné informace k problematice komunálních i senátních voleb naleznete na internetových stránkách 

Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz. 

                      starostka obce 
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DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA 
 

Upozorňujeme občany, že je možno získat podporu formou 

dotace na systém akumulace srážkové vody např. pro zálivku 

zahrad, použití užitkové vody apod. Tento program je určen 

pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak 

fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření vodou. 

Podle posledních informací není alokace výzvy vyčerpána a je velká šance, že vaše žádost 

bude podpořena. 

 

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ – zajišťuje pro naši obec pan Kvapil Jaroslav  

(Dolní Újezd) tel. 739 477 100 
 

 

 

LANOVÝ PARK 

Jsme rádi, že je o náš lanový park tak velký zájem   

Proto po roce došlo k posílení některých částí – například 

pavoučí sítě, lanovky aj. 

 

 

 

ODSTÁVKA ELEKTŘINY  
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ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne , svátky 8 – 11 hod.) 

1. - 2. 9. 2018 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl-Polička 461 619 670 

8. - 9. 9. 2018 MDDr. Kučerová Karolína Litomyšl-Polička 731 262 633 

15. - 16. 9. 2018 MUDr. Kučerová Marta Litomyšl-Polička 461 724 635 

22. - 23. 9. 20018 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl-Polička 461 615 402 

28. 9. 2018 MUDr. Sejkorová Jitka Litomyšl-Polička 606 202 501 

29. - 30. 9. 2018 MUDr. Ševčík Stanislav Litomyšl-Polička 461 724 423 

6. - 7. 10. 2018 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl-Polička 461 613 663 

 

 

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN 

 

                         Miliony dobrovolníků ve 150 zemích vyčistí svět za 24 hodin 

 

Miliony lidí ve 150 zemích se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne - k řešení globálního 

problému s odpady přispějí tím, že uklidí silnice, parky, pláže, lesy, řeky…. Tisíce komunit budou 

fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se potáhne od Nového Zélandu po Havaj a zasáhne i Českou 

republiku. 

„Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu nakládání 

s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace. A co je ještě důležitější – 

chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím, že podpoříme a spojíme novou generaci 

vůdců místních komunit, aby společně našli nová řešení odpadových problémů“, říká Heidi Solba, jedna z 

lídrů hnutí Let's Do It, které globální úklid iniciovalo. 

Let's Do It! 

Hnutí Let's Do It (pojďme na to!) se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou zemi 

během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model - jedna země za jeden den - rozšířil po celém světě a 

vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se přes 100 zemí a 20 milionů lidí 

připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí. 

U nás se tento model také osvědčil a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním termínu) 

pod hlavičkou akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko – www.UklidmeCesko.cz. „Od roku 2014 se nám již 

podařilo aktivně zapojit do úklidů více jak 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně uklidili přes 9000 tun 

odpadů. Podílet se na organizaci Celosvětového úklidového dne vnímáme jako velikou výzvu a věřím, že 

dobrovolníci z České republiky přispějí velkým dílem k úspěchu této největší dobrovolnické akce v historii 

lidstva“, dodává Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů Ukliďme Česko. 

Ke zorganizování Celosvětového úklidového dne v České republice spojily neziskové organizace Ukliďme 

Česko, Trash Hero a Českým svaz ochránců přírody.  

Přidejme se také a pojďme přiložit ruku k celosvětovému dílu!  

http://www.uklidmecesko.cz/
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Zajímavá fakta: 

Téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let. (National Geographic, červen 

2018) 

 V severním tichomoří v oblasti tzv. Tichomořského odpadkového víru na rozloze 1,6 milionů km² pluje 

zhruba 79 tisíc tun plastů. (Laurent Lebreton, 2018)  

To se také rovná vykládání obsahu jednoho nákladního auta do oceánu každou minutu. Pokud nebude 

podniknuto žádné opatření, očekává se, že do roku 2030 se tato hodnota zvýší na dvě za minutu a čtyři za 

minutu do roku 2050. (zpráva nadace Ellen MacArthur, 2016) 

Odkaz: www.SvetovyUklid.cz 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Informace ze školy 
 

Nový školní rok začínáme v pondělí, 3. září 2018 v 7.45 h. 

Společné zahájení bude v prvním patře v učebně naproti schodišti. 

 

Rozdělení tříd: 

1. a 2. ročník – Mgr. Helena Halamková  

3. ročník – Mgr. Kristýna Zahálková 

4. ročník  - Mgr. Markéta Romportlová  

5. ročník - Mgr. Hana Chadimová  

Školní družina - paní Jana Jílková 

Asistentka pedagoga – paní Tereza Pecková 

 

Zájmové kroužky: 

 keramický kroužek - pondělí, paní Alena Hejduková (800,-Kč,  říjen -  květen, 2x60min) 

 angličtina pro 1. a 2. ročník -  úterý, Mgr. Kristýna Zahálková 

 aerobik – úterý, Mgr. Markéta Romportlová  

 zdravotní kroužek – čtvrtek, paní Ludmila Dvořáková - (při nejméně 7 přihlášených 

žácích) 

 přírodovědný kroužek – čtvrtek, Mgr.Helena Halamková  

 sportovní kroužek - pátek, paní Blanka Koutná  

 náboženství – středa, pan farář Milan Romportl (pokud bude přihlášeno nejméně 7 žáků) 

Přesný rozvrh kroužků bude upřesněn do 3. září 2018 – viz informační tabule u školy a informační 

leták pro rodiče. 

 

Pomůcky a potřeby dětem - pro připomenutí: 

- bačkory a bílé cvičky do sokolovny, sportovní obuv na hřiště 

- teplákovou soupravu, 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 

http://www.svetovyuklid.cz/
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- zástěru nebo starou košili na Vv 

- ubrus PVC, rozměry: 120 cm x 80 cm 

- ručníky (třída i družina – pokud ji bude dítě navštěvovat) 

- hrníčky na čaj (třída i 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 i ostatní žáčky - prosíme, všechny pomůcky označit 

monogramem.  

 

Učebnice pro prvňáčky v hodnotě 200,- Kč/žák hradí škola, ostatní učebnice a PS hradí rodiče. 

Pracovní sešity žáků ostatních ročníků hradí rodiče.  

Sešity a čtvrtky mohou všechny děti zakoupit ve škole za výhodné ceny. 

Cena kurzu plavání pro 1., 2. a 5. ročník se zřejmě navýší na 700,- Kč, ještě je v jednání s T.E.S. 

Polička. Kurz plavání 3. a 4. ročníku hradí škola. 

 

Případné dotazy 

na tel. č. 461 743 153, mobil: 606 685 434. 

Hana Chadimová 
 

STOLNÍ TENIS  
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OHLÉDNUTÍ 

 

HASIČSKÝ DEN  

V neděli 26. 8. 2018 uspořádal SDH Borová ve spolupráci s obcí hasičský den věnovaný loučení se 

s prázdninami. Celá akce probíhala jako každý rok na borovském koupališti. Po tropických dnech se 

sice ochladilo, ale ani chladnější počasí nezabránilo v hojné účasti. Pro děti byly připraveny různé 

disciplíny jako střelba vzduchovkou, sestřelování plechovek hasičkou stříkačkou, přechod přes 

lávku s vajíčkem na lžíci v puse a jiné. Nechybělo ani malování na obličej, odměny pro děti a 

občerstvení pro všechny. SDH děkuje všem zúčastněným a těší se na další rok.  
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POZVÁNÍ 
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OSLAVY 100 LET 

REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI 

 

 

22. 9. 2018 od 19.00 hodin – LAMPIONOVÝ PRŮVOD – sraz před obecním 

úřadem. Trasa průvodu od OÚ – Hartmanovi – Střítežský – Portlovi – sokolovna. 

Průvod bude ukončen opékáním buřtů, teplým čajem, pivem a sladkou odměnou. 

 

30. 9. 2018 od 9.00 hodin po mši svaté – ZNOVUVYSVĚCENÍ 

ZRENOVOVANÉHO PAMÁTNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY na 

katolickém hřbitově, na kterém budou dopsána jména obětí, která tam z určitých 

důvodů chyběla.  Přijďte se s námi poklonit památce těchto obětí. 

  

7. 10. 2018 od 14.00 hodin - KAMENY ZMIZELÝCH – Přijďte s námi položit do 

země dlažební kostky s nápisy jmen borovských občanů, kteří za druhé světové války 

díky svému židovskému původu byli vyvražděni. Jedná se o celosvětový projekt, do 

kterého jsme připojili i naši obec. Dlažební kostky budou zasazeny před dům, kde tito 

lidé žili, tedy před dům čp. 196 současného majitele pana Jiřího Stodoly Prof., DrSc.     

   

14. 10. 2018 od 15.00 hodin – KONCERT KAPELY GOOD WORK - Farní sbor 

Českobratrské církve evangelické a Římskokatolická farnost v Borové vás společně 

s Obcí Borová zvou na koncert, který se bude konat v kostele sv. Kateřiny.  

 

19. – 21. 10. 2018 – VÝSTAVA - Pojďte se s námi do sokolovny myšlenkově projít 

po naší obci a zastavit se u některých domů. Podívat se, jak vypadají dnes, a jak je 

popsal kronikář Bohumil Portl očima svého mládí. Současně si budete moci 

prohlédnout pohlednice i s historickou borovskou tématikou. 

 

28. 10. 2018 v 15:00 hodin – VYSAZENÍ PAMĚTNÍ LÍPY - V tento den tomu 

bude přesně 100 let, kdy vznikl náš stát.  Jedná se o historický okamžik, který nám a i 

dalším generacím bude připomínat lípa, kterou v tento den společně u obecního úřadu 

vysadíme.  

Sledujte webové stránky obce a Facebook. 
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    POZVÁNÍ 
Svazek obcí AZASS si vás dovoluje u příležitosti „Oslav 20.výročí svého založení“ pozvat jménem 

všech členských obcí na den otevřených dveří Domova důchodců v Poličce, Domova pro seniory 

v Bystrém a Poličské nemocnice, s.r.o. Středa 3.10.2018 od 13:30 – 17:00  hod. 

V uvedeném čase budete mít možnost zhlédnout naše zařízení zdravotních a sociálních služeb, 

vyslechnout si informace o jejich provozu a hovořit s obyvateli a zaměstnanci. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.           MUDr. Jiří Toman                               Ing. Libor Stráník 

                                                 ředitel Svazku obcí AZASS            jednatel Poličská nemocnice s.r.o. 
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

–  SRPEN 2018

Borová  

O víkendech od 21.9.2018 do 28.10.2018 - 

Šestinedělní cyklus oslav 100 let výročí vzniku 

republiky. Každý víkend akce k příležitosti oslav - 

koncerty, výstavy, lampiónový průvod, slavnostní 

odhalení pomníku, osazení kamenů zmizelých, 

sázení lípy apod. s doprovodnými programy. 

Bližší informace k jednotlivým akcím budou 

zveřejněny na webových stránkách obce a na 

Facebooku. 

Bystré 

1. 9. 2018 – Zámecké slavnosti –  začátek od 13 

hod. tanečním představením Šachy. Vystoupení 

Rytmické skupiny DNZ Bystré, Etien Band, The 

Minors Band, spousta soutěží a her pro děti. Ve 

20 hod. vystoupí skupina ACDC Czech revival. 

 

22. 9. 2018 – Divadlo – Deskový statek – 

nadčasová komedie Václava Štecha z počátku 20. 

století. Začátek představení v 19 hod. Předprodej 

lístků v IC. 

28. 9. 2018 – Pivní triatlon – registrace od 13 hod. 

a následný start od Pohostinství p. Hanusové. 

Startovné činí 150 Kč. Kategorie muži, ženy a 

junioři.  

Dolní Újezd  

8. 9. 2018 - Dolnoújezdské vinobraní - v 

přírodním areálu v Bořkově, hraje melodie Trpín, 

vstupné 60 Kč. 

9. 9. 2018 - Jízda zručnosti a kuličkyáda.  Pro děti 

různého věku pořádá od 14 hod. na parkovišti na 

Rovince. 

16. 9. 2018 - Podvečer v Dolnovankou. Od 16 

hodin před DPS hraje dechová hudba 

Dolnovanka. Při nepřízni počasí se akce nekoná. 

Jedlová 

8. 9. 2018 - čtvrtý ročník „Jedlovské muzikální 

tradice“. Vystupují Katapult a Jelen, následuje 

zábava s Rytmikem Jedlová. Vstupenky v 

předprodeji – Info Centra prostřednictvím sítě 

Ticketstream, Tabák u Kubátů, OÚ Jedlová. 

Vstupné v předprodeji 330,- CZK, v den konání 

koncertu na místě 390,- CZK. Vstup do areálu od 

17.00 h, KATAPULT od 19.00 h, JELEN od 

22.00 h, Rytmik od 23.45 h. 

 

Litomyšl 

7. - 9. 9. 2018  - Litomyšlské dvorky 

Různá místa v Litomyšli. V průběhu těchto tří dnů 

ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru 

města Litomyšl. 

 

11. 9. 2018, 20:00 - Ondřej Smeykal: Výprava 

2018 

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl 

Britský hráč na gongy B Love a Ondřej Smeykal, 

český hráč na didgeridoo, pořádají další ročník 

hudebního putování Českem. Projekt Výprava 

spojuje genia loci kulturní krajiny a historické 

architektury, s akustickou hudbou a meditací.  

Piaristický chrám Nalezení svatého Kříže v 

Litomyšli rozezní kolekce obřích gongů (2,2m!) 

za doprovodu australského didgeridoo.  

 

13. 9. 2018, 18:30 - Beseda s MUDr. Janem 

Hnízdilem, Smetanův dům, Litomyšl     

Příběhy obyčejného uzdravení - volné povídání o 

zdraví a nemocech lidí i celé společnosti s Mudr. 

Janem Hnízdilem s prezentací nové knížky. 

Besedu bude doprovázet hudební duo RichMek. 

Vstupné: 250 Kč. 

 

14. 9. 2018, 20:00 - Mydy Rabycad - koncert 

Music Club Kotelna, Litomyšl 

Vstupné: 210 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a 

Paseka) a 260 Kč na místě 

 

Lubná 

22. 9. 2018 - 10. ročník Lubenské šťopičky, 

začátek v 10.00 hodin u Pálenice, odpolední 

program od 14.00 hodin na Skalce. Kromě 

ochutnávky destilátů můžete zhlédnout vlastní 

technologii výroby, opět je pro Vás připraven 

bohatý kulturní program a soutěž nejlepších 

destilátů o hodnotné ceny. 

Oldřiš 

2. 9. 2018  - Běh na  Lucký vrch a zpět  + Pivní 

běh. Sportovní odpoledne pro všechny věkové 

kategorie  od dětí po seniory . Sportovci jsou 

rozděleni do kategorií dle věku. Začátek od 14.00 

hod za Orlovnou v Oldřiši. Startovné 50,- Kč, děti 

do 15 let zdarma. Kontakt na přihlášení   

608 816 693 

22. 9. 2018 - Drakiáda v Oldřiši  na kopci za 

školou. Začátek ve 14.00 hodin.  
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Polička 

17. – 22. 9. 2018 – Mime Fest 2018 

7. ročník mezinárodního festivalu pantomimy 

www.mimefest.cz  

 

29. – 30. 9. 2018 – Svatováclavské slavnosti na 

Svojanově, www.svojanov.cz 

 

30. 9. 2018 - Karel Kahovec a George & 

Beatovens  

Koncert ve velkém sále Tylova domu od 15:00 

hod. 

Sebranice 

7. 9. 2018 - Kurz Výroba postaviček z 

kukuřičného šustí, Sebranice Světnice č.p.8, 15-19 

hodin, vede Lenka Kmošková, přihlášení na tel. 

604 590 474. 

14. 9. 2018 - Kurz Výroba ozdob ze slámy, 

Sebranice Světnice č.p.8, 15-19 hodin, vede 

Dagmar Kuncová, přihlášení na tel. 604 590 474 

28. 9. 2018 - Živý obraz u kolejí na Kněžství mezi 

Sebranicemi a Lubnou. Téma obrazů: Slavnostní 

shromáždění občanů k příležitosti vypravení 

zvláštního vlaku do Prahy, kde v Obecním domě 

bude podpořena myšlenka vyhlášení samostatnosti 

československého národa. Začátek 13,30 hodin. 

Přijďte se zúčastnit živého obrazu v dobovém 

oblečení. Pořádá SAN. 

29. 9. 2018 - Den řemesel. Zahrada domu 

Sebranice č.p.8, 10-16 hodin, pečení chleba v 

peci, výroba keramiky, mletí mouky a další 

řemesla k vyzkoušení. Vstupné dobrovolné. 

Pořádá SAN. 

 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – 

SRPEN 2018 

Neděle 2. září v 17.00 h … Kino Tylův dům  

Úžasňákovi 2 

Animovaný, USA, 126 min, dabing, přístupný, 

vstupné 100 Kč 

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina 

superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou 

Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá 

Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy 

„normálního“ života. PŘEDFILM Bao. 

Pondělí 3. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Miss Hanoi 

Krimi/drama, ČR, 90 min, české znění/titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč 

Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On 

neurvalý, vyhořelý, trochu rasistický detektiv. A 

spolu mají vyšetřovat vraždu.  

Úterý 4. září v 10.00, 17.00 a 18.30 h   

Den otevřených dveří 

Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu 

v připravovaných kroužcích Cvičení rodičů 

s dětmi, Cvičení pro zdraví a krásu a Zdravotní 

cvičení pro každého. Vstup zdarma 

Středa 5. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Jan Palach 

Drama, ČR/SK, 124 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč  

Příběh 

mladého muže 

a jeho činu. 

Film pozoruje 

posledních několik měsíců života Jana Palacha. 

Neděle 9. září v 19.00 h 

Bill C. Davis: Útěky 

Tragikomický souboj irských emigrantů o domov 

a kořeny, pravdu, pochopení a svobodu svého 

vlastního rozhodnutí. Přesunuté představení 

z června. Divadlo v Řeznické /Jitka Smutná, Filip 

Cíl, Zdeněk Velen/. 

Vstupné 300,330,360 Kč (hra je součástí abonmá 

jaro 2018) 

Pondělí 10. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  - 

Důvěrný nepřítel 

Thriller/drama, ČR, 108 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však 

pomalu ale jistě mění v noční můru. Vojtěch Dyk 

a Gabriela Marcinková v mysteriózním thrilleru. 

Středa 12. září v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Upgrade 

Sci-fi thriller, Austrálie, 100 min, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč 
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Není to člověk. Není to stroj. Je víc. Drsné akční 

sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně 

vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou. 

Aby se mohl pomstít. 

Neděle 16. září v 19.00 h … Kino Tylův dům - 

Alfa 

Dobrodružný/drama, USA, 97 min, přístupný od 

12 let, vstupné 110 Kč 

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během 

poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. 

Zažijte úžasný příběh o tom, jak lidstvo objevilo, 

kdo je jeho nejlepším přítelem.  

18. -  22. 9. 

MIME FEST 2018 

Pondělí 24. září v 19.00 h … Kino Tylův dům - 

Po čem muži touží 

Komedie, ČR, 95 min, přístupný, vstupné 130 Kč. 

Česká komedie s hvězdným hereckým obsazením. 

Scénář o věčném soupeření mužského a ženského 

světa napsal společně Rudolf Havlík a Radka 

Třeštíková.  

Středa 26. září v 19.00 h  

M. Haddon a S. Stephens: Podivný případ se 

psem 

Patnáctiletý Christopher je matematický génius, 

ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu 

světu ani lidem. Uvádí Divadlo Kalich Praha. 

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

Divadelního abonentního cyklu podzim 2018) 

Pátek 28. září v 19.00 h 

Kurz tance a společenské výchovy 2018 

"ZADEJTE SE, PROSÍM" bude opět po roce znít 

z velkého sálu Tylova domu.  

Sobota 29. září v 19.00 h 

Kurz tance a společenské výchovy 2018 

Nepřístupno veřejnosti 

Neděle 30. října v 15.00 h 

Karel Kahovec a George & Beatovens / Den 

seniorů 

Karel Kahovec, pěvecká hvězda 60. let pokračuje 

po smrti Petra Nováka se skupinou George & 

Beatovens v koncertní činnosti. V programu jsou 

zařazeny známé Kahovcovy písničky z 60. let 

Vstupné: 150 Kč (pouze balkón) 

Pondělí 1. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Predátor: Evoluce / 3D 

3D akční/sci-fi, USA, cca 100 min, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 150 Kč 

Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, 

opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem 

silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a 

zabíjení jsou pro ně stále největší zábavou. 

Středa 3. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Beze stop 

Drama, USA, 119 min, titulky, přístupný, vstupné 

120 Kč 

Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na 

okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od 

tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si 

realitu čistých, civilizací nezkažených prostých 

radostí. 

 

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). 
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UKÁZKA TOHO, CO SE U NÁS URODILO 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nektarinky pana Kvapila ze Svaté Kateřiny 

 
 

 

 

                 meloun pana Bezdíčka z Hatí  

 

PODĚKOVÁNÍ 

                  

Ve chvílích, kdy jsme věděli i cítili, že se naše milovaná manželka, 

maminka a babička chystá k tichému odchodu, potřebovali jsme velmi 

silnou odbornou a psychickou pomoc. Veškeré péče, hlavně v lidské 

rovině, se nám plně dostalo od Charity Města Poličky i od obvodního 

lékaře Jaroslava Grodla.  

Patří jim velký dík, nejen za vynikající vstřícnost               

a profesionalitu, ale především za to, že dali naší mamince možnost 

odejít v tichosti domova  za přítomnosti svých nejbližších.  

S úctou a obrovským poděkováním - rodina zemřelé Ludmily Kučerové 

ze Svaté Kateřiny.  

         

 

 

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. 8. 2018                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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