
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*21. ROČNÍK*      *ČÍSLO 12* 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Vážení spoluobčané,  

v minulých dnech napadlý sníh je jasným poslem zimy a blížícího se konce dvanáctého, a tedy 

posledního měsíce letošního roku. Pro někoho je to období zklidnění, adventu a pohody. Jiní 

naopak trpí nedostatkem času, protože v práci musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánované 

a co se nedá odložit. K tomu ještě sehnat kapra, napéct cukroví, poprosit Ježíška o stromeček a 

dárky .  

Rok uběhl jako voda a my se pomalu chystáme na sváteční chvíle u štědrovečerního stolu, děti se 

těší na dárky a dospělí na klid a pohodu Vánoc. Pro každého předvánoční období znamená jiný 

pocit, jinou představu, jinou formu a způsob trávení tohoto času. Lidé se snaží být k sobě 

pozornější, milejší. Přála bych si, abychom se takto k sobě chovali po celý rok, abychom zažívali 

více slušnosti, společenské solidarity a tolik potřebné vzájemné úcty. 

Při této příležitosti bych opět ráda poděkovala za odvedenou práci ve prospěch naší obce. Za 

dobrovolnou činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují naši obec, za velkou 

podporu při pořádání kulturních a sportovních akcí v právě končícím roce. Všem občanům Borové, 

chalupářům, chatařům i návštěvníkům naší obce přeji za vedení a zaměstnance obce Borová 

radostné a pokojné prožití vánočních svátků, dny plné pohody, splněné sny a to nejcennější, co 

máme – zdraví. Prožijte krásné Vánoce a celý rok 2019, všichni najděte kus toho svého štěstí, 

radosti a spokojenosti!  

                 starostka obce Borová 
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ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI ÚKLIDU SNĚHU A ÚRDŽBĚ KOMUNIKACÍ 

V ZIMNÍM OBDOBÍ  

Vážení spoluobčané, tímto vás žádám o spolupráci při zimní údržbě komunikací. Abychom mohli 

zajistit pokud možno co nejefektivnější prohrnutí a posyp, je nutno dodržovat určitá opatření:  

1. Neparkovat osobní automobily v místech, kudy projíždí technika s radlicí; 

2. Ořezat větve stromů či keřů, které do komunikace zasahují. Znamená to podívat se do výšky 

cca 3 – 4 m, kde větve zasahují do komunikace a uvědomit si, že tíha sněhu či námrazy 

větve skloní a ty zasahují do prostoru, kde projíždí traktor. 

Místní komunikace prohrnují zaměstnanci Obce Borová. Pokud byste k jejich práci měli 

připomínky, prosím kontaktujte mě. Současně Vás ale prosím o trpělivost a shovívavost, nelze 

někdy komunikace udržet ve 100% stavu a prohrnout ihned, jakmile sníh napadne či se usadí 

námraza. Katastr obce a délka upravovaných úseků si vyžaduje svůj čas. Děkuji za pochopení! 

          starostka obce 

 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE 27., 28. A 31. 12. 2018 UZAVŘEN. 

 

SOKOLOVNA – KIOSEK 

Kiosek i sokolovna budou ve dnech 24., 25., 26., 28., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 uzavřeny. 

 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ – ve ČT 27. 12. 2018 se neordinuje. 

 

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

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. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

28. 12. 2018 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

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 
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OPRAVA STŘECHY NA SOKOLOVNĚ 

 

 

 

Oprava střechy zázemí sportovního zařízení 

V měsících srpnu – říjnu 2018 probíhala oprava havarijního stavu pultové střechy, kterou do 

objektu dlouhodobě zatékalo. Střešní krytina byla tvořena nástřikem pěnového polyuretanu, který 

byl zvětralý a nasákavý. Bylo provedeno: vytvoření zářezů, položení hranolů spočívající v uchycení 

do střešní konstrukce, montáž bednění, pokládka pojistné hydrofólie, zhotovení podokapního žlabu 

včetně háků, umístění podkladního plechu pod falcovanou krytinu, pokládka falcované krytiny, 

zhotovení oplechování atik. Akce byla financována z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

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

investičního movitého majetku, sportovních zařízení a organizací, podprogram C1 a z rozpočtových 

prostředků Obce Borová.  

 

 

 

 

 

 

Stav před: 

Stav po: 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

JE OPĚT PŘIPRAVENA POMÁHAT 
 

  naší obcí Borová budou koledníci procházet   

v sobotu 5. ledna 2019  

 

 

 

Příspěvkem do pokladničky koledníků pomůžete Oblastní charitě 

Polička: 

 s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 

v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace 

pro klienty z okresu Svitavy,  

 s částečným pokrytím provozních nákladů vynakládaným na činnost Charitní ošetřovatelské 

služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích 

podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky. (Přesné 

vymezení působnosti najdete na: https://policka.charita.cz/vyhledavani-v-

adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba9#directory-detail) 

 s poskytováním přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti 

tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí, 

 s podporou humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány 

kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské 

večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů,  

 s krytím nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných 

událostech - povodních, požárech apod. 

         

S vděčností za Vaši pomoc a dary 

Oblastní charita Polička 

 

 

https://policka.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba9#directory-detail
https://policka.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba9#directory-detail
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KNIHOVNA BOROVÁ 

Knihovna Borová přeje všem svým příznivcům příjemně prožité 

vánoční svátky a do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví, štěstí a 

pohodu. 

Abychom se už teď mohli těšit na něco nového v příštím roce, zveme 

vás v lednu na další putování po světě s povídáním Štěpána Jílka.  

 

V době vánočních prázdnin (25. 12. a 1. 1.) bude knihovna zavřená. 

 

Mgr. Květa Honzálková 

 

KLUBÍK ČSZ ZO BOROVÁ 

 
Zdravíme příznivce vyrábění originálních věcí, prostě všeho co nám udělá radost nebo někoho 

potěší.  

Od února 2019 otevíráme tvořivou dílnu, primárně určenou pro dívky od 10 do 17 let.                             

Mladší děvčata mohou také přijít, ale zde poprosíme o doprovod maminky nebo babičky. 

První schůzku jsme naplánovali na 7. 2. 2019 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

Uvítáme i šikovné ženy, které by se chtěly podělit o svoje zkušenosti a naučit ostatní něco nového. 

V rámci dílny se budeme věnovat kreativní tvorbě, šití, háčkování, pletení, vaření, pečení a dále dle 

nápadů a inspirace dívek. Pracovat budeme s materiály běžně dostupnými v našich domácnostech. 

Těšíme se na Vaše nápady  

Za realizační tým IfPo a VanaBrok                  

 informace na tel. čísle: 728 285 450                                                       
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OHLÉDNUTÍ 

 

KLUB SENIOREK  

Klub seniorek v Borové přeje všem občanům krásné vánoční svátky, hodně zdraví, pohody, 

pracovních i soukromých úspěchů. 

Náš obnovený klub seniorek existuje již 3 roky. Chceme poděkovat Obecnímu úřadu za velkou 

podporu a pomoc. 

Rády se scházíme, zúčastňujeme se všech aktivit v naší obci a také se zabýváme výrobou ručních 

prací. Každý rok před Vánoci navštěvujeme seniorky, které se s námi nemohou ze zdravotních 

důvodů scházet a potěšíme je vlastnoručně vyrobenými dárky.  
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POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              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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SDH BOROVÁ – VÝROČNÍ SCHŮZE  

SDH Borová informuje všechny své členy, že 5. 1. 2019 od 18 h. se bude konat 

VÝROČNÍ SCHŮZE. Schůze proběhne v Motorestu Borová („U Dostálu“). 

ÚČAST NUTNÁ!  

 

 

PLESOVÁ SEZÓNA 

 29. 12. 2018 – Předsilvestrovský ples – Oldřiš 

 19. 1. 2019 – Myslivecký ples  - Oldřiš 

 2. 2. 2019 – Hasičský ples – Borová  

 9. 2. 2019 – Hasičský ples  - Oldřiš 

 

 

CESTOU NECESTOU Z KANADY DO MEXIKA  
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

–  PROSINEC 2018
 

Bystré 

25. 1. 2019 - Hasičský ples  

od 20:00 hod. v Sokolovně.  K tanci a poslechu 

zahraje skupina Prorock, zajištěno je občerstvení a 

bohatá tombola.  

 

Dolní Újezd 

5. 1. 2019 - Tříkrálový farní ples 

V sokolovně, hraje COMBO 2, vstupné 80 Kč. 
 

12. 1. 2019 - Sokolský ples 

V sokolovně od 19:30 hraje VEPŘO - KNEDLO - 

ZELO, vstupné 100 Kč. 

 

Litomyšl 

17. 1. 2019 - Na stojáka live 

od 20:00, Hostinec U Černého orla, Litomyšl 

Jakub Žáček, Petr "Nasty" Cerha, Dominik 

Heřman Lev 

Vstupné 230 Kč (předprodej v IC Litomyšl) 
 

18. 1. 2019 - Vojta Violinist - koncert 

od 20:00, El lamíno café, Litomyšl 

magická fúze hudebních nástrojů ze tří kontinentů 

Vstupné 180 Kč (předprodej v IC Litomyšl) 
 

26. 1. 2019 - 5. ples Akademie českého 

veteránismu 

od 19:00, Smetanův dům, Litomyšl 

Hraje Lucky Band z Hradce Králové, předtančení, 

módní přehlídky a půlnoční vystoupení, tombola. 

Vstupné 300 Kč (předprodej na 

www.veteranklublitomysl.cz) 
 

 

 

 

 

Lubná 

19. 1. 2019 - ples KDU-ČSL – hraje Combo 2, 

myslivecká kuchyně 

26. 1. 2019 - ples TJ Sebranice 

  

Polička  

5. 1. 2019 - Živý betlém 

9:00 - Palackého nám.  

 

Pojďte s námi do betléma a s pastýři, darovníky i 

mudrci se v živém betlému pokloňme právě 

narozenému dítěti položenému do jeslí. Živý 

betlém připravili lidé z poličské římskokatolické 

farnosti spolu s Oblastní charitou Polička a 

pěknou řádkou dalších dobrovolníků.   
 

 

16. 1. 2019 - Jakub Smolík & kapela  

Tylův dům v Poličce od 19:00 hod. 
 

19. 1. 2019 - Jazzové setkání Martin Brunner 

/flétny/ a Jaroslav Šindler /kytara/ 

Od 20:00 v Divadelním klub Polička  

 

Sebranice 

11. 1. 2019 – Farní ples  

od 20.00 hod. v kulturním domě, hudba: MIX 

mini. Těšit se můžete na tradiční předtančení 

 

26. 1. 2019 – Dětský ples v cirkuse  

od 16.00 do 19.00 hod. v kulturním domě. Akce je 

pořádána SKM Sebranice. Děti se mohou těšit na 

bohatou tombolu, zábavné hry a soutěže v 

průběhu plesu, malování na obličej, občerstvení, 

taneční vystoupeni a mnoho dalšího.  
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – 

PROSINEC 2018, LEDEN 2019 

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. 
 

Sobota 5. ledna v 19.00 h   

Spirituál kvintet & Dagmar Pecková 

Ojedinělý projekt – světově známá 

mezzosopranistka a operní pěvkyně Dagmar 

Pecková se představí jako host v netradičním 

postavení.  

Koncert je vyprodán 

 

Pondělí 7. ledna 

v 19.00 h … Kino 

Tylův dům  

Znovu ve hře 

Komedie/romantický, USA, 98 minut, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč 

Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň 

romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za 

štěstím. Maya pracuje v místním supermarketu a 

marně čeká na povýšení, protože jí chybí tolik 

potřebný vysokoškolský diplom. 

Neděle 13. ledna v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Sněhová královna:  V zemi zrcadel 

Animovaný/dobrodružný/rodinný, Rusko, 80 

minut, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč 

Ve svém novém dobrodružství se Gerda bude opět 

moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů a 

jejich krále Arroga a také na doprovod statečného 

mladíka Rollana. 
 

Středa 16. ledna v 19.00 h   

Jakub Smolík & kapela 

Při poslechu hitů jako „Až se Ti jednou bude 

zdát“, „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“ či „Prý 

chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce. 

Vstupné: 270,300,330 Kč 

 

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). 

 

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 17. 12. 2018                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

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

