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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ
Položena je stoka B-1, stoka B-2, stoka B-3 (jedná se o lokalitu spodního konce obce Borové
kolem č.p. 15), pokračují práce na centrální stoce B (nyní kolem vlakové zastávky a č.p. 32 –
stavba je v místě křížení s Černým potokem, kde je třeba provést položení potrubí systémem
protlaku pod mostem a potokem). Je položen úsek od odbočky ke sběrnému dvoru po obecní
úřad (v komunikaci SÚS Pakr).
(pozn.: projektová dokumentace je umístěna na webových stránkách obce – záložka rozvoj
obce)
Plánovaný postup prací:
•
•

Od odbočky ke sběrnému dvoru směr na Oldřiš (v komunikaci SÚS Pakr);
Od č.p. 32 nahoru k obecnímu úřadu, a to v místní komunikaci a kolem toku potoka
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Upozorňuji, že v obci stále platí omezení rychlosti do 30 km/hod.! Nějak se to řidičům nedaří
dodržovat . Je opravdu potřeba si uvědomit, že se nacházíme na staveništi, kde mohou
odlétnout kameny, o víření prachu ani nemluvě;
Opět prosím vlastníky nemovitostí, ale i kolemjdoucí – není v našich silách stavbě předat
veškeré podzemní sítě, které nejsou nikde evidovány. V řadě případů vycházíme z domněnek,
někdy se podaří i neevidovaná potrubí např. trativodů porušit a pak se musí zbytečně
opravovat. Budu ráda, když mě nebo stavbyvedoucího nebo přímo chlapi na stavbě budete
kontaktovat, na místě je upozorníte, zda ví o tom, že by při výkopových pracích mohlo dojít
k porušení toho a onoho……nikdo Vás neodbyde, ba naopak. Jedná se mi hlavně o trativody,
propustky, které nejsou na první pohled vidět, přípojky k čemukoliv….
A pak neméně důležité – ke každé akci patří i fámy, které mohou být ale i hodně
kontraproduktivní a do celého procesu stavby vnášejí určitý neklid – z pohledu laika a
pozorovatele. Pokud tedy máte nějaké pochybnosti (např. kvůli systému hutnění), kontaktujte
mě nebo stavbyvedoucího p. Janka( starostka 603 741 378, stavbyvedoucí 735 195 968).
Běžných stavebních problému je dost, reagujeme na ně obratem v rámci svých možností a
kompetencí (včetně reakce technického dozoru investora). Docela jsou ubíjející řeči jedna
paní povídala, že se to dělá špatně…..;
Příjem žádostí o vysazení odboček z hlavníku kanalizace pro „aktivní záměry stavby“ – viz
informace z minulého čísla informačního letáku - je definitivně uzavřen. Pokud jsme spolu
při podání žádosti o odbočku osobně nemluvili a nedomluvili konkrétní místo vysazení,
kontaktujte mě osobně nebo telefonicky nejdéle do 5.7.2019. Pokud tak neučiníte, bude vaše
žádost automaticky zamítnuta;
Mimo akci kanalizace začne v měsíci červenci probíhat oprava opěrné zdi u Ridlových (č.p.
29) v Borové – nyní jste si mohli povšimnout přípravných prací. Stavba potrvá cca 4 měsíce.
Doprava bude řízena semafory po objízdné trase, která se buduje v těsné blízkosti zmiňované
stavby.

PETICE ZA ZABRÁNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU VÝSTAVBY
DEPOLYMERIZAČNÍ JEDNOTKY –
„SPALOVNY PNEUMATIK“ V POHODLÍ U LITOMYŠLE
Někteří z vás možná zaznamenali, že soukromý investor firma Lamione SE plánuje vybudovat v
Pohodlí v areálu bývalého vysílače nejpozději v první polovině roku 2021 depolymerizační jednotku,
kterou má většina z nás v povědomí jako spalovnu pneumatik, jež má fungovat na principu tzv.
pyrolýzy, tj. tepelného rozkladu bez přístupu vzduchu. V České republice dosud obdobná stavba
realizována nebyla. Jedná se o zařízení o velikosti čtyř lodních kontejnerů, které by mělo ročně
zpracovat osm tisíc tun starých pneumatik.
O plánované výstavbě továrny na likvidaci pneumatik se vedlejší obce dozvěděly teprve letos v
květnu, přestože na projektu investor pracuje přibližně tři roky. Okolní vesnice s tímto záměrem
nesouhlasí, většina se obává dopadu na životní prostředí, znečištění vodních zdrojů i ovzduší,
ačkoli Lamione SE uvádí, že použitá technologie je bezpečná a v souladu s veškerými platnými
normami. Nejen obec Čistá, do jejíhož katastru stavba spadá, ale i Nová Ves, Pohodlí a město
Litomyšl si vyžádali odborná nezávislá posouzení a studie pro získání objektivního posouzení. Vznikl
též petiční výbor, jenž si vytyčil za úkol sehnat k této problematice maximum dostupných informací.
Jeho členové oslovili skupinu chemiků z Chemicko-technologické fakulty, odborníky z VŠCHT
Praha a další erudované znalce v oboru chemických technologií vč. nakládání s použitými materiály.
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Oslovení odborníci na chemické technologie se vyjádřili takto: „Vyjádření investora jsou technicky
nepřesná, neúplná a často i zavádějící. Předložené studie nepočítají se všemi látkami a dalšími
faktory, které ovlivní chemickou reakci. Navíc se jedná o novou technologii, která byla testována
pouze v simulovaných laboratorních podmínkách. V praxi se nevyzkoušela.“
V téměř šibeničním termínu petiční výbor sestavil poměrně rozsáhlou argumentaci dle stanovisek a
vyjádření oslovených odborníků, jež byla předána starostům Čisté a Litomyšle, a byla též podkladem
pro jednání na krajském odboru Životního prostředí na začátku června. Jak uvádí členka petičního
výboru Martina Kunderová, hlavní koordinaci postupu nyní bude mít na starosti stavební odbor
Městského úřadu v Litomyšli. Krajský úřad se bude vyjadřovat k posouzení vlivů na životní prostředí
ve zjišťovacím řízení. Obec Čistá, na jejímž katastru se má stavba nacházet, již bude automaticky
účastníkem územního a stavebního řízení.
Zástupci petičního výboru (Mgr. Martina Kunderová a Mgr. Marie Andrlová) odpověděli na
následující otázky:
• Nakolik a jakým způsobem může dle vám dostupných informací zamýšlená stavba ovlivnit
i životní prostředí v naší obci a jejím nejbližším okolí?
Z dostupných materiálů, které úřady zveřejnily, vyplynula nekompetentní příprava celého
procesu. Obáváme se o celou řadu nežádoucích faktorů, které jsme sepsali jako podnět
k zamyšlení, a to celé zaslali starostům Čisté a Litomyšle. Jsme velmi rádi, že jejich reakce byla
rychlá a zodpovědná. Jedná se třeba o nedefinované složení vstupních reaktantů, pak ale nemohou
tvrdit, že nevzniknout toxiny, karcinogeny, teratogeny. Součástí syntetických kaučuků jsou
vulkanizační činidla a vzniklé odpadní látky budou obtěžovat sirným zápachem. To už vůbec
nemluvíme o tom, že vnitřní strana pneumatik obsahuje retardéry hoření, které se ve výsledku
změní na polyhalogenované dioxiny či furany. Pitnou vodou hodlají čistit olejové frakce,
technologie úpravy nebyla však podrobně popsána. V areálu neexistuje vybudovaný systém
kanalizace (kam tedy chtějí odpadní vodu vypouštět?) a zdroje pitné vody jsou ve vzdálenosti
pouze 300 m vzdušnou čarou…
Jaký cíl si petiční výbor vytyčil, splňuje prozatímní vývoj událostí vaše očekávání?
Chtěli jsme dostat informace o plánu firmy mezi veřejnost, požadovat opravdu odborný a kvalitní
způsob zpracování projektu a docílit toho, aby byla firma nucena posoudit vliv technologie na
životní prostředí v podrobném řízení (tzv. velká EIA). Na základě jednání starostů, petičního
výboru a dalších přizvaných odborníků jsme přesvědčeni o tom, že je to na dobré cestě.
•

Proč byla zvolena i forma elektronické petice, když není bez vlastnoručního nebo
elektronicky ověřeného podpisu právně závazná?
Byl to nejrychlejší způsob, jak sdělit lidem, co se v našem okolí chystá. Rychlá reakce lidí a
podpora v naší činnosti nás jen utvrdila v tom, že občané o ničem nevědí, překvapeni byli i všichni
starostové z celého Mikroregionu (kromě Litomyšle). Prosíme tedy znovu občany, kteří podepsali
elektronickou petici, aby ještě podepsali tu papírovou.
•

Na jakých místech v obcích je možné podepsat „fyzickou“ petici – jsou k dispozici odhady,
kolik podpisů se prozatím podařilo shromáždit? A do kdy je vůbec možné petici podepsat?
Starosty okolních vesnic jsme požádali o umístění petic na obecních úřadech. V některých obcích
lze podepisovat i v obchodech, v Litomyšli v Informačním centru, městské knihovně, obchodech
Oáza a Orion. Prosíme občany, aby nezapomněli podepsat vždy 2 petice. Jedna bude určena
Pardubickému kraji - odboru životního prostředí a jedna Stavebnímu odboru Litomyšl.
V minulém týdnu jsme napočítali cca 2 tis. podpisů a hodláme v tom pokračovat tak dlouho,
dokud nedosáhneme našeho cíle tj. nepovolení výstavby spalovny.
•
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Jaké jsou nyní v plánu další kroky petičního výboru?
Sledovat a kontrolovat kroky, které proběhnou v rámci schvalovacího procesu, poslat dopis
patřičným orgánům s žádostí o neschválení výstavby, také sehnat další odborné posudky, které
mohou být nápomocny v procesu zastavení územního řízení.
•

Lze odhadnout, zda vůbec je nějaká šance výstavbu zastavit?
Jsme realisté a myslíme, že je. Oslovili jsme během několika týdnů mnoho špičkových chemiků.
Zdaleka ne všichni pyrolýzu zamítali, ale shodovali se na tom, že je to všude ve světě nerentabilní
metoda, která končí po vyčerpání dotací…
•

Pokud se v současné době chce někdo dozvědět o daném tématu více, na koho se může obrátit,
kde získá více informací? Jsou nebo budou vámi shromážděné odborné argumentace a
stanoviska nějakým způsobem veřejně dostupná?
V tuto chvíli je ve věci depolymerizační jednotky nejvíce informován pan starosta z Čisté a právě
jemu jsme přeposlali získaná stanoviska kompetentních odborníků. Plánujeme další články do
novin, kde budeme informovat občany o vývoji celé situace.
•

K článku musím doplnit několik informací. Samotná příprava stavby probíhala v jakémsi
informačním vakuu. Je zarážející, že teprve pod tlakem okolních obcí a petičního výboru byl investor
donucen požádat o zjišťovací řízení o posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., jehož účelem je posuzování vlivů na životní prostředí a získat objektivní odborný
podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak
k udržitelnému rozvoji společnosti.
Proti výstavbě spalovny se také postavil Svazek obcí Vodovody Poličsko, jelikož se jedná o lokalitu
se strategickým zdrojem pitné vody pro celý náš region. I když nejsme přímým členem svazku, s jejím
předsedou Mgr. Mlynářem jsme jako Borová v kontaktu – v případě potřeby i naše obec čerpá přes
síť svazku pitnou vodu. Navíc je celá oblast areálu na Pohodlí chráněna jako CHOPAV
Východočeská křída dle nařízení vlády č. 85 /1981 Sb.
Svazek vodovodů Poličsko zaslal své stanovisko odboru Životního prostředí MěÚ Litomyšl v tom
smyslu, že z hydrogeologického hlediska, vodárenského využití a ochrany oblasti je tento záměr
značně rizikový a v této oblasti nevhodný a je třeba nejprve zpracovat hydrogeologické posouzení
tohoto záměru, které bude součástí posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Současně tak bylo
stanovisko zasláno na krajský úřad a k rukám hejtmana. Dále svazek ve svém stanovisku žádá o
účastenství ve všech řízeních týkajících se daného záměru.
Svůj postoj - nesouhlas se stavbou spalovny mohou i občané naší obce vyjádřit formou

písemné petice. Petiční archy jsou k dispozici v provozních hodinách v kanceláři OÚ
Borová a v prodejně pekárny u vlakového nádraží, případně po telefonické domluvě
na tel. čísle 603 741 378 (starostka).
Nebuďme lhostejní k devastaci naší přírody a nenechme si otrávit vodu, neboť tisíce lidí přežily
války, ale bez vody nepřežije ani jeden!!!
Starostka obce

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Pondělí 8.7.2019 (7.00 – 19.00 hod.) – Trafostanice č. 660, č. 117 a č. 644. Bez el. energie bude
lokalita nad vlakovým nádražím směrem k Motorestu Borová, okolí Campingu Borová, celá Svatá
Kateřina lubenská i prosečská a osada Hatě. V souvislosti s odstávkou el.energie nepoteče voda na
Svatých Kateřinách.
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V dalších dnech 9.7, 16.7. a 30.7.2019 bude odstávka probíhat také, ale náhradní napájení má být
zajištěno ze strany investora stavby pomocí generátorů.

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová touto cestou nabízí od 1.8.2019 k pronajmutí následující obecní byt:
Borová č.p. 175 – byt č. 5 (2 + 1), který obsahuje:
- kuchyň
- pokoj
- pokoj
- koupelnu a WC
- předsíň, sklepní kóji

8,49 m2
19,22 m2
14,02 m2
5,11 m2
11,28 m2

Měsíční nájemné činí cca 2 122,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii,
vodné a stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podejte nejpozději do 20.5.2019.

NEPROPÁSNĚTE KOTLÍKOVÉ DOTACE
Informace k 5. Výzvě k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Název projektu: "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III"
Číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924"
Pardubický kraj připravuje pro majitele rodinných domů 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací,
zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě.
Vyhlášení výzvy je předpokládáno v září letošního roku, příjem žádostí o poskytnutí dotace
následně v říjnu.
V nové výzvě již nebudou podporovány kombinované kotle spalující uhlí/biomasu.
Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března
2000. Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují
emisní třídu 3!!!
Nebude proplácena výměna nového zdroje - tepelné čerpadlo Kompakt Air Premium 15 kW.
Více informací a kontakty na pracovníky KrÚ: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 2019/2020
Pracovníky Pardubického kraje nám byl zaslán odkaz na stránky Správy železniční dopravní cesty,
která vydala návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020. Návrh obsahuje 94 stran
jízdních
řádů
a
naleznete
je
na
tomto
odkazu
https://www.szdc.cz/documents/50004227/60502701/pardubicky.pdf/9555bf67-a21a-4dae-af95068ed76ee4e5. Případné připomínky k jízdním řádům prosím sdělte na OÚ Borová do 10. července
2019, abychom je mohly postoupit na KÚ PK.

DOVOLENÁ OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA
Od pondělí 8.7.2019 do pátku 12.7.2019 a
od čtvrtka 15.8.2019 do pátku 23.8.2019
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ZUBNÍ LÉKAŘ V BOROVÉ – ČTVRTEK OD 9.00 DO 15.00 HOD.
Objednat se můžete na telefonním čísle 739 046 899, které je v provozu pouze ve čtvrtek v ordinační
době. Ve čtvrtek 25.7.2019 bude ordinace z důvodu dovolené uzavřena.

ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.)
5.7.2019
MDDr.
6.-7.7.2019
MUDr.
13.-14.7.2019 MUDr., MBA
20.-21.7.2019
MUDr.
27.-28.7.2019
MUDr.
3.-4.8.2019
MDDr.

Elčknerová
Kašparová
Feltlová
Kopecká
Kossler
Kotlárová

Irena
Leona
Eva
Pavla
Pavel
Michaela Sarah

Polička, 1. Máje 606
Polička, Růžová 195
Bystré, nám. Na Podkově 25

Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Mariánská 1137

733 152 435
775 724 524
606 182 715
461 614 614
461 724 369
461 614 614

Mateřská škola bude v době školních prázdnin uzavřena od 15.7. - 18.8.2019.
Školní jídelna bude uzavřena od 15.7. - 28.7.2019.

OHLÉDNUTÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Těšíme se na prázdniny, ale než s rozloučíme, musíme vám prozradit, co všechno jsme ke konci
roku prožili a bylo toho hodně.

-naše hrátky jsou bezva, spočítat kouličky, poznat písmenka - pro předškoláčky to je hračka
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- ale postavit velký hrad, to je dřina, zvířátka máme všichni rádi

- krásně nám to plavalo, jsme prostě šikulky

- posledního dubna byla školka plná malých čarodějnic..
7

- čarodějky prolétly i kuchyní a pak si zapálily i oheň

- na maminčin svátek se pečlivě
připravujeme, ozdobené srdíčko, vyrobená
kytička a dáreček z keramiky potěší každou
maminku i babičku. K tomu jsme krásně
zazpívali, zatancovali a společně si
pochutnali na dobrůtkách od maminek. Bylo
to krásné odpoledne.

-

za odměnu jsme jeli na výlet do Perníkové chaloupky, ježibaba nám všechno ukázala a
odměnila nás
sladkým perníčkem, ale nejlepší byla jízda vláčkem kolem Kunětické hory
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- a je tady loučení...
osm předškolaček, našich malých víl se protancovalo až do závěru školního roku. Ukázaly rodičům i
prarodičům, co se naučily. Při slavnostním rozloučení zahrály na flétničky, zazpívaly anglicky a
nakonec zatančily. Slavnostní pasování obohatila i pohádka divadélka JO JO. Našim budoucím
prvňačkám přejeme hodně úspěchů v dalších školních letech a všem dětem i zaměstnancům školky
krásné sluníčkové prázdniny a po prázdninách nashledanou....

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVÁ
(duben, květen, červen)

Dne 4. 6. 2019 jsme se zúčastnili čtvrtfinále Čokoládové tretry v Pardubicích.
Poznáte dva vynikající sportovce a patrony této akce?
Až do této chvíle někteří naši žáci nevěřili, že i setina sekundy může leccos změnit.
Posuďte sami, o kolik setin sekundy nás minulo semifinále v Ostravě. Výkon 52.04 s – 3. místo.
A náš Honza Škroch 52.10 s – 4. místo. Ale přesto úžasné. Stejně jako 5. místo Viktorky
Zahradníkové,
13. místo Adama Hamedera a 14. místo Daniela Faimana. Ostudu jsme naší škole rozhodně
neudělali.
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Z borovské školy si v Pardubicích zaběhalo celkem šestnáct žáků, kteří postoupili do čtvrtfinále ze
školního kola. Ostatní skvěle fandili. Téměř všichni jsme si užili opravdu pěkný sportovní den.

Zatímco jedni mohli „vypustit duši ☺“, druzí v klidu fandili.

Další akce školy: Přírodovědná soutěž – školní kolo a oblastní kolo
Čarodějnický den
Hry bez hranic na Masarykově základní škole
Děti bez úrazu – „hasičárna“ Polička
Dopravní hřiště

Přírodovědná soutěž – školní kolo

Nicol Maixnerová skončila v oblastním kole na 8. místě
10

Hudební pořad o Antonínu Dvořákovi s panem Kubátem

Vždy moc pěkné vystoupení pana Kubáta i některých dobrovolníků.

Školní výlet
Planetárium Hradec Králové, plavba po Labi, Kunětická hora
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Nejvíce se líbilo planetárium v Hradci Králové. Plavba po Labi také nebyla špatná, hlavně přes
Zdymadlo, ale na Kunětické hoře některé děti propadaly panice. Bály se, že je sežere drak. Netušily,
že je to ještě mládě ☺. Víte-li, jak se rozezná drak od saně? Pokud ne, zajeďte si na „Kuňku“.
Přejeme Vám hezké léto.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Kniha do vlaku – příběh další knihy
Projekt borovské knihovny – Kniha do vlaku - u nás funguje už téměř dva roky. Je dobré si
připomenout, kdy projekt vznikl a jak je využíván. První nápad dát do oběhu knihy, které si už své
„odsloužily“ v mateřské knihovně, vznikl v Knihovně v Mikulově. Inspirovali jsme se tímto nápadem
a při příležitosti 120 let výročí otevření trati Polička - Žďárec u Skutče jsme připojili naši knihovničku
na nádraží ke všem ostatním volně přístupným knihovnám. Pokud se týká počtu knih, které se
„otočily“ knihovnou, je jich zhruba 400 ročně, to znamená už téměř 800 knih prošlo naší knihovou.
Zpočátku jsem většinu knih dodávala z naší borovské knihovny a menší část tvořily knihy věnované
našimi čtenáři. V současnosti je poměr opačný – většinu knih přidávají sami uživatelé. Pravidla
půjčování jsou zcela jednoduchá:
-

vezměte si sami titul, který vás zaujal
po přečtení ho vraťte do naší nebo jiné knihovny, případně ho nahraďte jinou knihou
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Knihovna je pravidelně kontrolována a ráda musím konstatovat, že je vždy v pořádku. Jen občas se
v tomto nekomerčním prostoru objeví propagační či ideologické materiály, které tam nepatří.
Všechny knihy mají nějaký svůj osud a jen u mála z nich se se nám otevře určitý příběh. Dnes vás
seznámím s jedním z nich. V knize od Theodora Fontane Paní Jenny Treibelová jsem objevila vzkaz
pro další čtenáře. Byl v ní vložený tento lístek:

Díky!
T ato roz to mil á knih a mi ve lmi
zpříjemnila lé to. Je pln á
n ádherně a v tipn ě
f ormulovan ých moudrostí.
Zvláště posled n í odstavec str.
149.
Věra K ate ř in a Dospělov á
Doporučuji vřele dalším
č ten ářů m.

Poděkování. Čtenáři borovské knihovny jsou velice příjemní a občas přinesou do knihovny dárek,
který potěší i ostatní. Ráda bych proto poděkovala paní Zdeňce Lapáčkové, která darovala hrací
knížku – klavír pro děti. Opravdu je stále v provozu. Posledním přírůstkem do „zvířecí“ sestavy byla
veliká háčkovaná sova moudrosti od paní Lídy Mlejnkové. Ta také děti potěšila. Ještě jednou díky!
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BOROVSKÉ HRY 2019 – BOROVÁ U NÁCHODA
Letošní 20. ročník Borovských her se konal v Borové u Náchoda. I přes příšerné vedro jsme obsadili
krásné druhé místo a příští ročník se bude konat na Slovensku opět koncem června.
Více foto na webových stránkách obce.
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NAŠE SENIORKY V PRAZE
Obec Pustá Kamenice nás pozvala ke společnému výletu do Prahy. Navštívili jsme Národní muzeum,
které je po velké rekonstrukci a je moc pěkné. Dále jsme zavítali do Průhonic, kde se nachází zámek
a rozlehlá zahrada s okrasnými keři a květinami o rozloze 72,8 hektarů.
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POZVÁNÍ
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III. ROČNÍK ÚPLŇKOVÉHO LÉČEBNÉHO
TANCE
spojení jógy, twist terapie, tai chi a
orientálního tance +prováděné na
hudbu mater a súter
PŘINÁŠÍ ÚLEVU PŘI
POTÍŽÍCH A BOLESTECH NA
TĚLE I NA DUŠI
TANČÍME V BOROVÉ č.p. 288 NA BUKOVINĚ

16.7. od 20.30 hod. a 15.8. od 20 hod.
Při dešti se akce přesouvá do Sokolovny
Vstupné : 80,- Kč - délka lekce je 60 minut.
Těší se na vás Kateřina Rouse (terapeutka awakening a
léčebného tance) a Bára Hegrová :) www.zdravinarukou.webnode.cz

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ
– ČERVENEC 2019
Borová
4. 7. 2019 - Letní kino - Ženy v běhu, začátek promítání
po setmění po 21:30, vstupné 50 Kč, do 15 let 30 Kč,
občerstvení zajištěno.
6.7. 2019 - Borovský kiláček – 4. ročník dětského
cyklistického závodu, prezentace od 8:45 h., začátek
závodu od 10 h., místo konání za Roubenkou, jede se za
každého počasí!
12. - 14.7. 2019 - Borovská pouť
20. – 21.7. 2019 - Výstava v areálu sokolovny, SO od 10
do 17 h., NE od 8 do 16 h.
Bystré
12. 6. 2019 - Ženy v běhu – letní kino, od 21:30 v areálu
HZ.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.
Dolní Újezd
13.7.2019 od 20:00 - Italská noc I 13.7.2019 od 20:00
areál SDH, hraje kapela Rock Faktor, občerstvení
zajištěno
10.8.2019 od 20:00 - Italská II 10.8.2019 od 20:00
areál SDH, hraje kapela Těžká doba, občerstvení
zajištěno

Litomyšl
2.6.2019 - 8.9.2019, Regionální muzeum v Litomyšli Zdeněk Miler dětem
Hravá výstava připomíná výtvarníka, scénáristu,
ilustrátora a režiséra kreslených filmů Zdeňka Milera.
Na výstavě je věnována největší pozornost jeho
nejznámější postavičce – Krtkovi, proslavené po celém
světě, ale autoři nezapomněli ani na další známé
postavičky, Cvrčka nebo Štěňátko.
5.7.2019 - 30.8.2019, 18:00 a 19:30, Toulovcovo
náměstí, Litomyšl Toulovcovy prázdninové pátky 2019
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově
náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen
pro dospělé.
10.7.2019 - 28.8.2019, 19:30, park u Smetanova domu,
Litomyšl - Středa, hudby Vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou hudbou
různých žánrů v hudebním pavilonu v parku za
Smetanovým domem. Občerstvení zajištěno
Lubná
5. 7.2019 - Lubenská křídlovka
13:00 hod. - letní areál, účinkují:
Leškovanka,
Dolnovanka, Lácaranka
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27. 7.2019 - Pouťová zábava
20:00 hod. - letní areál

13. 7. 2019 – Festival akustické hudby na Svojanově
www.svojanov.cz

Oldřiš
12.7. – 14.7.2019 Pouťové slavnosti v Oldřiši
pátek 12.7. – taneční zábava za Orlovnou od 20.00 hodhraje Rytmik
v sobotu 13.7. – taneční zábava – Kyvadlo – za
Orlovnou, začátek 20.00
v neděli odpoledne posezení s hudbou za Orlovnou –
hrají Countrymeni od 15.00 hod
více informací na www.oldris.cz

Sebranice
28. 7. 2019 – Anenská pouť na Vysokém Lese – začátek
v 15 hodin mší svatou, poté sousedské posezení
s harmonikami. Občerstvení zajištěno.

28.7.2019 – Léto v pohybu
Sportovní aktivity pro děti i dospělé v novém
Víceúčelovém sportovním areálu za školkou v Oldřiši.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
Polička
26. – 27. 7. 2019 – Colour Meeting
Multikulturní festival v krásném prostředí poličského
parku u hradeb.
www.colourmeeting.cz
15. – 21.7.2019 – Řezbářské dny na Svojanově
www.svojanov.cz

Svojanov
6. 7. 2019 - v rámci Zahájení léta budou mít děti svůj
den, odvážlivci pojedou Šífem přes Petrův rybník závody netradičních plavidel a večer bude taneční
zábava. Vše se koná v areálu rybníka Šindelky ve
Svojanově Předměstí.
Putování Františka Povídálka - cesta za svojanovskými
strašidly podle námětu knihy B. Březovského Tajemný
hrad Svojanov.
Svojanovské talenty - vystoupení dětí na přírodním
hřišti ve Starém Svojanově . Letní promítání filmů u
rybníka Šindelky
Čas a termín akcí bude
na www.mestyssvojanov.cz

včas

upřesněn

INZERCE

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA
Prodáme palivové dřevo cena 575,-- Kč/m3 včetně DPH. Dostupné množství 12 m3. V případě zájmu
volejte na telefonní číslo 776 625 979 (Ing. Petr Kučera)

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA - SAMOVÝROBA
Lesy ČR, s.p. nabízejí k prodeji smrkové palivové dřevo formou samovýroby v lokalitě Lubná.
Cena: od 50,-- Kč/m3 do 350,-- Kč/m3 včetně DPH.
V případě zájmu kontaktujte revírníka Ing. Jaroslava Miliána na tel.č. 724 524 301.

A NA ZÁVĚR PŘEJEME VŠEM DĚTEM PRÁZDNINY
BOHATÉ NA ZÁŽITKY, DOSPĚLÁKŮM HEZKOU
DOVOLENOUA VŠEM KRÁSNÉ LÉTO !!!
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. 6. 2019

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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