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IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  LLEETTÁÁKK  --  LLIISSTTOOPPAADD  22001188  

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU  

 

 

…Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ ZE 

DNE 1. 11. 2018 

 
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 zvolení jednoho místostarosty; 

 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce 

bude člen zastupitelstva uvolněn; 

 volí dlouhodobě uvolněnou starostkou obce Mgr. Lenku Tlustou; 

 volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Ing. Petra Kučeru; 

 volí dlouhodobě neuvolněnými členy Rady obce Borová p. Vojtěcha Bednáře, Ing. Jaroslava 

Kučeru a p. Vladimíra Romportla; 

 zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné; 

 volí předsedou finančního výboru Ing. Václava Stodolu; 

 volí předsedou kontrolního výboru p. Pavla Bednáře; 

 volí členy finančního výboru p. Ludmilu Kučerovou a p. Tomáše Mlynáře; 

 volí členy kontrolního výboru Ing. Václava Ridla a p. Vlastimila Střítežského; 

 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za 

výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

*21. ROČNÍK*      *ČÍSLO 11* 
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Místostarosta      11.000,- Kč 

Člen rady         2.000,- Kč 

Předseda výboru         500,- Kč 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí      180,- Kč 

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, 

že při souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda/člen některého z výborů, 

předseda/člen některé z komisí rady) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne jako součet maximálně dvou nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím 

zastávané funkce.  

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, 

že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí 

tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu; 

 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. 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 7/2018 ZE DNE  

21. 11. 2018 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 doplnění programu jednání o: 

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, název akce „Protipovodňová opatření 

obce Borová“, smlouva o dílo mezi Obcí Borová a ENVIPARTNER, s.r.o. 

Tento bod bude zařazen po projednání bodu: akcie ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

 zápis usnesení ze dne 1.11.2018; 

 rozpočtové opatření č. 4/2018; 

 mimořádnou splátku k doplacení úvěru vedeného na úvěrovém účtu č. 0437655499/0800 

poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 0437655499 ze dne 12.4.2016 před termínem 

splatnosti v částce 407.041,16 Kč (jedná se o doplacení úvěru na stavbu kompostárny a 

bytových domů nad nádražím, který byl v r. 2016 refinancován z důvodu nižší úrokové 

sazby). Částka bude uhrazena k datu 30.11.2018 a zahrnuje: 

-zůstatek úvěru (vyčerpanou a dosud nesplacenou částku jistiny) ve výši 406.734,16 Kč; 

-řádný úrok ve výši 257,00 Kč; 

-pravidelné ceny sjednané podle smlouvy o úvěru v celkové výši 50,00 Kč; 

  zřízení komise stavební, pro životní prostředí a kulturní. Současně tak stanoví, že 

předsedové ani členové nebudou za svou činnost pobírat měsíční peněžitou odměnu; 

 podání žádosti o dotaci na akci „ZŠ Borová-projekt Žirafa“ v rámci programu MMR ČR, 

program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019; 

 výkup pozemků v lokalitě „Nad vodojemem“ a pověřuje starostku obce k dalším krokům 

pro získání pozemků do vlastnictví Obce Borová; 
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 záměr prodeje části nemovitosti v k.ú: Borová u Poličky p.p.č. 2250/15 - podle geom. plánu 

č. 792-235/2017 se jedná o pozemek nově označený jako p.p.č. 2250/17 o výměře 87 m2, 

vodní plocha/vodní tok umělý – bývalý náhon; 

 záměr prodeje části nemovitosti v k.ú: Borová u Poličky p.p.č. 2250/15 - podle geom. plánu 

č. 792-235/2017 se jedná o pozemek nově označený jako p.p.č. 2250/16 o výměře 253 m2, 

vodní plocha/vodní tok umělý – bývalý náhon; 

 záměr prodeje nemovitosti v k.ú: Borová u Poličky p.p.č. 52/2 o výměře 29 m2, 

ost.plocha/ost.kom – travnatý příjezd k domu č.p.33; 

 záměr prodeje nemovitosti v k.ú: Borová u Poličky p.p.č. 1432/22 o výměře 160 m2, trvalý 

travní porost – lokalita řadovek (proluka); 

 záměr koupě části nemovitosti v k.ú: Borová u Poličky – podle geom. plánu č. 817-

234/2018  p.p.č. 1166/5 o výměře 98 m2, ost.plocha/zeleň – koupaliště vodní plocha; 

 záměr koupě části nemovitosti v k.ú: Borová u Poličky – podle geom. plánu č. 822-

277/2018  p.p.č. 1315/8 o výměře 241 m2, orná půda. Současně pověřuje starostku obce 

k jednání s vlastníkem pozemku a činit kroky směřující k uzavření kupní smlouvy a smluv o 

VB – stávající oplocení vodojemu Bukovina a příjezd k němu; 

 smlouvu o dílo mezi Obcí Borová a spol. ENVIPARTNER, s.r.o., kde předmětem smlouvy 

je zpracování digitálního protipovodňového plánu. 

 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:  

  hospodaření obce ke dni 30.9. 2018; 

 projektovou dokumentaci akce „ZŠ Borová - projekt Žirafa“ a typový rozpočet akce; 

 znění studie lokality „Nad vodojemem“; 

 stávající  žádosti o koupi pozemku a jejich podstatné náležitosti; 

 aktuální informace k předání staveniště stavby „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“; 

 rozhodnutí valné hromady ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. konané dne 26.10.2018 ve věci přechodu 

akcií Obecního úřadu Borová na spol. ICOM transport a.s.; 

 registraci akce „Protipovodňová opatření obce Borová“ a rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

rekonstrukci rozhlasu; 

 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. 

 

VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2018 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

2. pololetí 2018 (nutno nahlásit stav vodoměru).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři 

obecního úřadu ve dnech: 

- pondělí 10. 12. 2018 od 8.00 – 12.00 hod.  a od 13.00 – 17.00 hod. 

- úterý 11. 12. 2018 od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. 
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OBECNÍ ÚŘAD BUDE VE DNECH 27. – 31. 12. 2018 UZAVŘEN 

 

SOKOLOVNA – KIOSEK 

Kiosek i sokolovna budou ve dnech 24., 25., 26., 28., 31.12.2018 a 1.1.2019  uzavřeny. 

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY 

Sběrný dvůr je od listopadu do března otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.  

Kompostárna bioodpadu je od prosince do března uzavřena.  

 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ  

 čtvrtek od 10.00 do 15.00 hod., MUDr. Marie Havlová -  tel.č. 739 046 899  

(27.12.2018 se neordinuje) 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST  

1. - 2. 12. 2018 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

8. - 9. 12. 2018 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

15. - 16. 12. 2018 MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

22. - 23. 12. 2018 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

24.12.2018 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

25.12.2018 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

26.12.2018 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

27.12.2018 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

28.12.2018 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

29. - 30. 12. 2018 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

31.12.2018 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

1.1.2019 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

5.-  6. 1. 2019 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

 

VÍŠ, JAK SE TAM ŘÍKÁVALO?“ aneb „ZAPOMENUTÉ NÁZVY“ 

PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVÁ, 100 LET VZNIKU REPUBLIKY 
 

Tímto projektem jsme „oslavili“ stoleté výročí vzniku republiky. Některé názvy jsme již znali 

z dřívějška a několik nových se nám podařilo nově vypátrat. Tak třeba „NA RAFANDĚ“, 

„TRAKÁRKOVÁ CESTA“, „ PANSKÝ RYBNÍK“, též „PANČÁK“, „NA CIHELNĚ“, nebo jen 

krátce „CIHELNA“, „V POTŮČKÁCH“ a  „NA MAŇÁSKOVĚ“ a spoustu dalších, mnohdy už 

zapomenutých a nepoužívaných názvů. 



5 
 

A že nevíte, kde se tak říkávalo? Tak právě proto jsme s dětmi, a ve spolupráci s některými 

„dospěláky“, vyrobili dřevěné cedulky, na kterých najdete název místa i s obrázkem od našich 

školáků. Majitelům pozemků děkujeme, že jsme si mohli naši cedulku u nich umístit. Také velké 

poděkování všem, kteří nám pomáhali. 

 

 

Společné foto před školou v pátek 26. 10. 2018. Máme hotovo a jde se. 

 

 

První a druhá třída u Nespěšných, kde stávala borovská cihelna. 
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Třeťáci u Hegrů kudy vedla „TRAKÁRKOVÁ CESTA“ – směrem ke koupališti. 

 

Čtvrťáci u borovského koupaliště, neboli „PANSKÉHO RYBNÍKU“, též  „PANČÁKU“. 

 

Páťáci „NA RAFANDĚ“. Víte, kde to je? 

Náš projekt pokračuje. Ani zdaleka se nám nepodařilo za jeden den všechny názvy umístit, tam, 

kam patří. 

Milí borovští pokud víte o místech, která měla svůj název, a ten se již nepoužívá, budeme rádi,  

když nám ho prozradíte. Těšíme se, že se naše sbírka starých názvů zase obohatí. 

 

           Hana Chadimová 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 25. 11. 2018 se konalo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad 

borovských občanů přibylo a do obecní kroniky bylo zapsáno sedm dětí (dvě holčičky a pět 

chlapců). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Hochmann Filip, Cupal Lukáš, Blažek David, Broklová Kateřina, Petr Teodor, Hradil Lukáš 

a Dobiášová Viktorie.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Chtěla bych touto cestou poprosit o chvilku věnovanou mým řádkům. 

     Myslím, že je potřeba poděkovat starostce a všem činným zastupitelům obce za uplynulé volební 

období. Bylo pro ně jistě náročné a zodpovědné, protože to byl slib občanům a zcela nové 

působiště. Jejich práce stála spoustu úsilí, ztráty volného času a možná i normálního rodinného 

života. Udělalo se mnoho práce a co stojí např. za celou kanalizací, to vědí pouze oni všichni. Je 

neuvěřitelné, že se projekt dotáhl do výsledné fáze v takové kvalitě. Když pominu spoustu akcí za 

celé 4 roky, oslovilo mě velmi tzv. ŠESTINEDĚLÍ OSLAV 100 LET naší republiky. Zde se 

podíleli dobrovolně i občané, kteří nejsou v zastupitelstvu a o tom se sami nikde nezmiňují. Je to 

jejich skrytá práce. Díky za čas věnovaný zkoumání naší historie, za autentická svědectví žijících 

starších občanů, která jsme slyšeli při projevech, fotografie na výstavě, zhotovení pomníčku u 

pamětních lip atd. To, co proběhlo v naší obci, nebylo nikde v okolí. Někde dokonce vůbec nic. 

Měli jsme si uvědomit své vlastenectví, soudržnost a snahu udržovat dobré vztahy. A nejvíc na mě 

vždy zapůsobil společný zpěv naší krásné HYMNY. Nebo koncert skupiny GOOD WORK. Tam 

bylo velké překvapení na obou stranách. My jsme nečekali jejich SRDCE NA DLANI  a oni naše 
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reakce. Všude nám vyšlo počasí a při vysazování pamětních lip pršelo. To bylo také příznačné, 

protože bez vláhy to prostě nejde. 

     Nyní už běží další volební období a většina minulých zastupitelů, doplněných několika novými, 

se ujímá svých úkolů. Přeju všem pevné zdraví, dobré vztahy a spolupráci. Taky Boží požehnání. 

     Ještě bych chtěla vyslovit uznání našim SIMSOŇÁKŮM. Je to úžasná věc, kterou podnikli. To 

ale nejde bez dobré party. A tou oni určitě jsou. Díky za krásné psaní o tomto výletě, kde jsme se i 

zasmáli. Pěkně jste nás, kluci, vyvezli do světa. Ukázali jste, že se nebojíte a jste správní chlapi z 

obce Borová. Ať se vám dále daří a táhnete jeden za druhého. 

                                                                                                                                       Lída Kučerová 

 

POZVÁNÍ 

                

            Základní škola Borová  

Vás srdečně zve na vánoční besídku 

                     dne 15. 12. 2018 od 14:00 h  

                   do borovské sokolovny. 

 

 

 

 

 

 Přijďte s námi strávit pěkné 

      vánoční odpoledne 

 s divadelním představením  

       „ŽIVÝ BETLÉM“, 

   které se uskuteční v úterý 

     25. 12. 2018 ve 14.30 

na zahradě římskokatolické fary 

               v Borové. 
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Vánoční farní turnaj ve florbalu 2018 
Termín:   27. 12. 2018 

Místo konání:     SOKOLOVNA BOROVÁ 

Startovné:   50KČ/ HRÁČ (MAX. 7 HRÁČŮ V TÝMU) 

- ZE STARTOVNÉHO BUDE KAŽDÉMU HRÁČI VYDÁN LÍSTEK NA MENŠÍ SVAČINKU 

 

 HRÁT SE BUDE STYLEM 3+1 (MAX. 3 NÁHRADNÍCI) 

 TURNAJE BY SE NEMĚLI ZÚČASTNIT REGISTROVANÍ HRÁČI  

 2 VĚKOVÉ KATEGORIE (DO 12 LET A 12+ ) 

 PŘIHLÁŠKY TÝMŮ PŘEDBĚŽNĚ HLÁSIT NA TEL. 739 836 800 (MAREK PRAŽAN) 

A TO NEJPOZDĚJI DEN PŘED KONÁNÍM TURNAJE !! 
 POČET TÝMŮ OMEZEN 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – 

PROSINEC 2018 

 
Sobota 1. prosince od 15.00 h … Palackého nám. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení 

vánočního stromu na poličském náměstí s 

doprovodným programem, ve kterém vystoupí 

děti z MŠ Luční, skupina Apetitt, pěvecký sbor 

Juliettes Gymnázium Polička. 

Neděle 2. prosince od 13.00 do 18.00 h 

Vánoční inspirace 

20. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční 

tématikou. 

Pondělí 3. prosince v 19.00 h   

Anna K.  / Světlo akusticky tour 2018  

Fanoušky oblíbená, hudebními kritiky oceňována, 

několikanásobná zpěvačka roku, Anna K. vyráží 

na akustické předvánoční turné 

Vstupné: 330,360,390 Kč 

Úterý 4. prosince v 19.00 h 

Musica Bellissima 

Eva Čierna-Tornová (cembalo), Lucie Lukášová-

Pelíšková (příčná flétna), Miloslav Študent 

(loutna, arciloutna, barokní kytara) 

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci / Koncert 

v rámci KPH sezóny 2018/2019 

Pátek 7. prosince v 19.00 h 

Dokončená Kurzu tance a společenské výchovy 

Věneček a také závěrečný taneční večer je již 

skutečně reprezentačním plesem, všichni budou 

moci porovnat své taneční umění s frekventanty 

kurzu tance. Hraje taneční orchestr COMBO 2 

Litomyšl.   

Vstupné pro veřejnost: 110 Kč … 150 Kč (v 

předprodeji s místenkou) 

Sobota 8. Prosince v 19.00 h  

Hudba pomáhá - vánoční koncert 

Benefiční koncert Litomyšlského symfonického 

orchestru s kapelou Parkoviště pro velbloudy.  

Pronájem. 

Pondělí 10. prosince v 19.00 h … Kino Tylův 

dům  

Smrtelné stroje / 3D 

3D akční/fantasy, Nový Zeland/USA, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč 

Tisíciletí poté, 

co většina země 

byla zničena, se 

civilizace 

přizpůsobila 

novému životu. Gigantická pojízdná města se 

toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší 

městečka.  

Středa 12. prosince v 8.15 a 10.00 h 

Putování za vánoční hvězdou 

Vyprávění o narození Ježíše Krista, o klanění tří 

králů i o příchodu pastýřů… Činoherní příběh je 

doprovázen živým zpěvem koled českých, 

polských, slovenských, ale i rakouských, 

francouzských a španělských.  

Vstupné 50 Kč 

Středa 12. prosince v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Pat a Mat: Zimní radovánky 

Animovaný, ČR, 60 minut, přístupný, vstupné 110 

Kč 

Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší zábavu na 

ostří šroubováku a legraci až se hřebíky budou 

prohýbat. Doma to raději nezkoušejte! 

Neděle 16. prosince v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Čertí brko 

Pohádka, ČR, 99 minut, přístupný, vstupné 130 

Kč 

Láska prochází i peklem! Nová česká pohádka. 

Pondělí 17. prosince v 9.00 h … Kino Tylův dům  

Toman 

Drama, ČR/SK, 145 minut, přístupný od 12 let, 

vstupné 60 Kč 

Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby 

Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, 

který významně ovlivnil vývoj v poválečném 

Československu. 

Pondělí 17. prosince v 19.00 h … Kino Tylův 

dům  

Spider-Man: Paralelní světy / 3D 

3D akční/animovaný, USA,    minut, dabing, 

přístupný   , vstupné 150 Kč 

Phil Lord a Chris Millerspojili svůj um a talent, 

aby divákům představili dosud nepoznaný svět 

Spider-Mana v přelomovém a unikátním 

vizuálním stylu. 
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Úterý 18. prosince v 17.00 h  

Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů Polička 

Středa 19. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Vánoce a spol. 

Pohádka/komedie, Francie, 92 minut, dabing, 

přístupný, vstupné 120 Kč 

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. 

A to se právě teď stalo! 

Pátek 21. prosince v 8.15 h … Kino Tylův dům  

Ten, kdo tě miloval 

Rodinná detektivka, ČR, 90 minut, přístupný, 

vstupné 60 Kč 

Komediálně laděná rodinná detektivka s 

předvánoční atmosférou ze známého lázeňského 

města, z Karlových Varů. 

Film na motivy knihy Marie Poledňákové. 

Středa 2. ledna v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Mary Poppins se vrací 

Rodinný muzikál, USA, … minut, dabing, 

přístupný, vstupné 130 Kč 

Pohádkový muzikál Mary Poppins se vrací natočil 

Rob Marshall, režisér oscarového Chicaga nebo 

čtvrté části série Piráti z Karibiku. 

 

 

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). 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – 

PROSINEC 2018 

Bystré 

1. 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu –od 

17h před IC. Stánkový prodej letos začne již 

v 16h. Těšit se můžete na hudební vystoupení 

ZUŠ Bystré a Ježíškovu poštu. 

5. 12. 2018 – Mikulášská nadílka -  v 17 h. příjezd 

Mikuláše, anděla a Lucifera na pekelném povozu 

před HZ. Pro děti bude připravena nadílka. 

9. 12. 2018 – Vánoční dílny - DNZ Bystré zve 

všechny šikovné děti a jejich rodiče do vánočních 

dílen. Společně se budou tvořit výrobky ze slámy, 

pedigu a oříšků. Budou se zdobit perníčky a 

budete mít možnost ochutnat vánoční alko i 

nealko punč. Od 9 – 12 h. v Multifunkčním domě 

Bystré. 

25. 12. 2018 – Živý betlém - scénického ztvárnění 

betlémských událostí se jako tradičně ujmou 

místní rodiny. Od 14:30 před kostelem. 

 

Dolní Újezd 

2. 12. 2018 - Rozsvěcení vánočního stromu 

od 16 hod. před základní školou 

8. 12. 2018 - Mikulášská zábava 

od 20 hod. v sokolovně 

12. 12. 2018 - Česko zpívá koledy 

Pořádá ZUŠ Dolní Újezd před školou od 18 hodin 

15.-16. 12. 2018 - Výstava Od Adventu do 

Tří králů 

Otevřeno v sobotu 13 - 17 hodin a v neděli 9. - 12. 

a 13. - 17 hod. 

Pořádá v Muzeu vesnice Klub oživení historie 

 

Litomyšl 

5.12.2018 - Schola Gregoriana Pragensis 

18:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, 

Litomyšl 

Regnum et impérium - České země uprostřed 

Evropy. Schola Gregoriana Pragensis je mužský 

pěvecký sbor, který byl založen Davidem Ebenem 

v roce 1987. Sbor se věnuje středověké hudbě se 

zaměřením na interpretaci gregoriánského 

chorálu.  

8.12.2018 - Ilona Csáková a dětský sbor Lilium 

16:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, 

Litomyšl    

Adventní benefiční koncert.  

16.12.2018 - Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve 

zvěřinci 

15:00, Smetanův dům, Litomyšl     

http://www.tyluvdum.cz/
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Písničkový pořad pro děti i dospělé. Za klavírního 

doprovodu autora hudby Jaroslava Uhlíře v ní 

zazní nejen písně ze známých pohádek, ale i písně 

nové z TV pořadu Hodina zpěvu. 

19. 12. 2018 - Michal Prokop & Framus Five 

19:00, Music Club Kotelna, Litomyšl     

 

Lubná 

8. 12. 2018 - Vánoční výstava – Skalka Lubná   

začátek v 10.00 hod., kulturní program od 14.00 

hod. – vystoupení dětí z mateřské školy, Mirka a 

Matúš Travničkovi, Saframentská kapela Vysoké 

Mýto, Rangers–Plavci- oblíbená česká country 

skupina. 

 

Oldřiš 

23.12.2018 - od 18.00 hod zpívání koled u 

stromečku v Oldřiši (u obecního úřadu). 

Teplé nápoje pro děti i dospělé budou připraveny 

a na závěr  zapálíme a vytvoříme dlouhý řetěz 

z prskavek, které si  nezapomeňte přinést s sebou. 

29.12.2018 - Tradiční předsilvestrovský ples v 

Oldřiši 

od 20:00 hod. v Orlovně, k tanci a poslechu bude 

hrát taneční orchestr COMBO 2 z Litomyšle. 

Můžete se opět těšit na tombolu, zajímavý 

program a občerstvení. 
 

Polička 

1. 12. 2018 - Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu na Palackého náměstí 

Od 15 hodin kulturní program, rozsvícení stromu 

v 17 hodin. 

5. 12. 2018 - Mikuláš a pekelné dovádění  

Palackého náměstí  

Hry,  soutěže a čertovská diskotéka, opékání 

buřtů, pošta pro ježíška.  

14.12.2018 - Vánoční koncert – Nerez & Lucia 

Od 20:00 v Divadelním klubu Polička  

Koncert k příležitosti oslavy 170. výročí založení 

knihovny. 

Do 13. 1. 2019 – Dřevěné a mechanické betlémy 

Vánoční výstava v Centru Bohuslava Martinů  

 

Pomezí 

1.12. 2018 - Vánoční inspirace 

od 13.00 hodin v kulturním domě Pomezí 

5. 12.  2018 - Peklo v hasičárně    

od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici 

22.12. 2018 - Zpívání u vánočního stromu ve 

sportovním areálu u ZŠ horní 

Sebranice 

2. 12. 2018 – Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu – od 16.00 hod. u kapličky na Pohoře. 

Připraven bude kulturní program. 

16. 12. 2018 – Adventní koncert – v kostele sv. 

Mikuláše od 17.00 hod. Pásmo koled zazpívají 

žáci ZUŠ Dolní Újezd. 

16. 12. 2018 - VÁNOCE VE SVĚTNICI Č.P.8 – 

Mikuláši na Litomyšlsku 

Přijďte nasát atmosféru vánočního staročeského 

interiéru. Otevřeno od 12 do 17 hodin. Od 15 

hodin přednáška Hany Klimešové z Regionálního 

muzea v Litomyšli Mikulášské pochůzky na 

Litomyšlsku. Součástí programu bude ochutnávka 

tradičních vánočních pokrmů. 

28. 12. 2018 – Předsilvestrovské posezení – od 

18.00 hod. na sále kulturního domu. K tanci a 

poslechu zahraje kapela Vepřo knedlo zelo. Těšit 

se můžete na taneční vystoupení. Občerstvení 

zajištěno.  

31. 12. 2018 – Silvestrovský ohňostroj – v 19.00 

hod. u kapličky na Pohoře. Občerstvení zajištěno. 

Svojanov 

15. 12. 2018 - Adventní koncert 

ve 14:00 hod. v kostele sv. Mikuláše, vystoupí 

žáci ZUŠ Bystré 

 

22. 12. 2018 - Svojanovské vánoce 

v 16 hod na náměstí ve Svojanově 

Na oblíbený vánoční stůl prosíme o přispění 

cukrovím z vaší kuchyně. Vánoční pochoutky 

můžete donést do MŠ nebo na úřad městyse až do 

soboty 22. 12.
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INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

               Omalovánka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28. 11. 2018                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

mailto:obec@borova.cz
http://www.borova/

