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*22. ROČNÍK*      *ČÍSLO 7*                        Foto: Veronika Veselá 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

PŘIPOMÍNÁME!!! 

PETICE ZA ZABRÁNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU VÝSTAVBY 

DEPOLYMERIZAČNÍ JEDNOTKY – 

„SPALOVNY PNEUMATIK“ V POHODLÍ U LITOMYŠLE 

 

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, v kiosku u sportovního areálu 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!!! 
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INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

 A PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ 

▪ Pokládky stok probíhají dle předpokladu, pokračují práce na centrální stoce B (nyní kolem  

č.p. 37, stavba kolem Černého potoka, bude se vracet v úseku mezi č.p. 67 a 41 zpět do 

státní silnice). Je prakticky dokončen úsek v lokalitě U Roubenky, stavba se bude vracet 

zpět do státní silnice SÚS Pakr – úsek od OÚ směrem k vlakovému nádraží. Stávající 

položené úseky byly řešeny přednostně z důvodu navazujících projektů a prací. 

Předpokládaný harmonogram prací se může kdykoliv změnit! – stavba pružně reaguje na 

aktuální stav; 

(pozn.: projektová dokumentace je umístěna na webových stránkách obce – záložka rozvoj 

obce); 

Hlavní výkopové práce budou nadále soustředěny do komunikací v majetku a správě SÚS Pakr, 

kde je stanoveno dopravní omezení platné od 1.4.2019 do 31.10.2019. Podle potřeby je a bude 

doprava řízena pracovníky stavby nebo semafory;  

▪ Velká část úseků ve státní komunikaci a místních komunikacích je vyfrézována, 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. To nemění nic na stavu, že stavební firma musí udržovat úseky sjízdné 

i pro cyklisty; 

▪ Již položené úseky kanalizace projdou ještě úpravami povrchů, a to včetně silnic; 

▪ 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 chlapy 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…. 

 

▪ Kontakt na mě nebo stavbyvedoucího p. Janka (starostka 603 741 378, 

stavbyvedoucí 735 195 968); 

 

 

▪ Probíhá oprava opěrné zdi, silnice a výstavba chodníku u Ridlových   (č.p. 29) v Borové – 

dbejte prosím dopravního značení; 

▪ Probíhá projektová příprava a projednávání akce rekonstrukce silnice v majetku a správě 

SÚS Pakr (hlavní silnice přes obec směr Oldřiš) s dotčenými orgány; 

▪ Dílčím závěrem – opět děkuji všem obyvatelům a návštěvníkům za pozitivní přístup ke 

stavbě kanalizace. Všude se práší a pohyb po obci je problematický. Je povzbuzením, když 

vidím, že si lidé uvědomují, že celá stavba není určena a nerealizuje se pro potřeby obce, ale 

pro potřeby občanů. Neváhejte se ptát na cokoliv!!! 
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…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 4/2019  

ZE DNE 26.6.2019 

 
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a neschvaluje:  

▪ Žádost o rozhodnutí o odprodej části obecního pozemku č. 1992, k.ú. Borová u Poličky“ – 

lokalita Dědek. 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

▪ Nabídku daru a směnu pozemků v lokalitě nad VDJ Oldřiš – budoucí zástavba RD, dále část 

pozemků v levostranné lokalitě od odbočky ze silnice naproti evangelickému kostelu po č.p. 29;  

▪ Záměr koupě nemovitostí (bývalá Borovanka): st. p. 350, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1053 

m2, jehož součástí je stavba č.p. 101, st. p.351, zast. plocha a nádvoří, bez č.p./č. e – jiná stavba 

o výměře 284 m2, pozemek p.p.č. 1566/2, ost. pl./man.pl., o výměře 90 m2, pozemek p.p.č. 

2769, ost.pl./jiná pl., o výměře 502 m2, a to vše v k. ú.: Borová u Poličky, obci Borová, zapsaná 

na LV 526, se všemi součástmi a příslušenstvím. Bude předložen návrh kupní smlouvy; 

▪ Projednalo žádost Mateřské školy Borová o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě a 

tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2019/2020. Obec 

Borová povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem 

do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 

školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; 

▪ Projednalo žádost Základní školy Borová o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a 

tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2019/2020. Obec 

Borová povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a 

prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost 

školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem; 

▪ Bere na vědomí a schvaluje znění výzvy, zadávací dokumentaci a zadávací podmínky k podání 

nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a 

Borovou“ včetně příloh, zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

▪ Bere na vědomí aktuální informace k projektu „Areál termické depolymerizace odpadových 

pneumatik Čistá – Pohodlí“. Současně vyjadřuje svůj negativní postoj k záměru a souhlasí 

s podpisovou akcí petice za zabránění realizace projektu „Areál termické depolymerizace 

odpadových pneumatik Čistá – Pohodlí“ dle čl. 18 usnesení PČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním; 

▪ Schvaluje Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Borová, IČ: 674400061, 569 82 

Borová a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2019; 

▪ Bere na vědomí informace k procesu vysazení kanalizačních odboček, které nebyly součástí 

projektu ke stavebnímu povolení akce „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“; 

▪ Bere na vědomí a schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), identifikační číslo 

115D312040400, reg. číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008324, program 11531 – 

OPŽP 2014-2020, název projektu „Protipovodňová opatření obce Borová“ (rozhlas). Současně 

bere na vědomí aktuální informace ke stavu realizace projektu; 
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▪ Bere na vědomí a schvaluje Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační 

číslo 115D315030570, reg. číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008872, program 11531 

– OPŽP 2014-2020, název projektu „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ (koupaliště, 

současně je zažádáno na Pakr o kofinancování projektu). Bere na vědomí aktuální informace ke 

stavu realizace projektu; 

▪ Bere na vědomí a schvaluje Výzvu k podání nabídky včetně příloh na veřejnou zakázku 

„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ včetně příloh, v souladu s metodikou zadávání 

veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020; 

▪ Bere na vědomí a schvaluje Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační 

číslo 117D03D000474, RČ projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009632, program 11703 – 

IROP, název projektu „Stavební úpravy 4 b.j. sociálního bydlení v obci Borová“ (rekonstrukce 

bytů nad kuchyní, realizace je předběžně plánová na zimu 2019/2020). Současně bere na 

vědomí aktuální informace ke stavu realizace projektu; 

▪ Bere na vědomí výsledky žádosti o dotaci MMR ČR, DT 117D8210B Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury, název akce „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – hřiště u ZŠ. 

Současně pověřuje starostku obce k organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby; 

▪ Projednalo a schvaluje předložení doplněné žádosti o podporu do programu MPSV s cílem 

vypracování strategického plánu obce Borová. Současně bere na vědomí podmínky výzvy; 

▪ Rozpočtové opatření č. 4/2019; 

▪ aj. 

 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

▪ Výsledky žádostí o dotace na akci „Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 106“ 

- nepřidělena; 

▪ Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která bude opětovně 

projednána na odboru dopravy MÚ Polička; 

▪ Ústní zprávu ke stavu vybraných bytových jednotek ve vlastnictví Obce Borová; 

▪ Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Smetany a 

Martinů za rok 2018; 

▪ Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion 

Poličsko za rok 2018; 

▪ Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SO AZASS za rok 2018; 

▪ Závěrečný účet DSO Oldřiš – Borová za rok 2018; 

▪ aj. 

 

…STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ 

 ½ KVĚTEN 2019 – ½ ČERVENEC 2019 

rada obce schvaluje:  

▪ Zapojení Obce Borová do 31. štafety Javoříčko-Ležáky-Lidice 14.- 15.6.2019; 

▪ Žádost o poskytnutí dotace FS ČCE Borová, Českého zahrádkářského svazu Borová, Českého 

červeného kříže-MS Borová, TJ Sokol Borová a spolek Přátelé přírody Oldřiš – tyto organizace 
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dodaly požadovaná doplnění svých žádostí o dotaci, následně na základě těchto žádostí 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.1 – 5; 

▪ Zadávací dokumentaci včetně jejích příloh pro potřeby vyhlášení výběrového řízení podle 

pravidel OPŽP na pořízení kompostérů v rámci projektu „Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a 

Borovou“; 

▪ Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2019; 

▪ Zápisy z kontrolních dnů kanalizace konaných každý týden ve čtvrtek – akce „Kanalizace a 

ČOV obcí Oldřiš – Borová“; 

▪ Zápisy BOZP z kontrolních dnů kanalizace konaných každý týden ve čtvrtek – akce 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová“; 

▪ Znění a podobu výzvy k podání nabídky včetně příloh na veřejnou zakázku „Revitalizace 

víceúčelové nádrže v Borové“ – koupaliště; 

▪ Podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na akci „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“, 

a to na základě předchozího projednání v ZO Borová; 

▪ Odsouhlasuje podobu situace projektové dokumentace akce: „Přístavba MŠ v obci Borová“ – 

dokumentace pro stavební povolení bude dokončena neprodleně; 

▪ Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku uzavřenou mezi Obcí Borová (na straně příjemce) a 

MAS Poličsko (na straně poskytovatele), kde předmětem uzavření smlouvy je projekt „Výměna 

vrat u parkovacího stání výjezdové hasičské dodávky“ – jedná se o dotaci MAS Poličsko; 

▪ Smlouvu o nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 302 uzavřenou s nájemcem p. Stepanem Ohorodnykem, 

Borová; 

▪ Smlouvu o nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 305, DPS Borová uzavřenou s nájemkyní p. Janou 

Filipi, Telecí; 

▪  aj. 

rada obce bere na vědomí: 

▪ Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), poskytovatel MŽP, program OPŽP 2014-2020, id. 

číslo projektu 115D312040400, název projektu „Protipovodňová opatření obce Borová“; 

▪ Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel MŽP, program OPŽP 2014-

2020, id. číslo projektu 115D315030570, název projektu „Revitalizace víceúčelové nádrže 

v Borové“; 

▪ Dodávku příkopového ramene na základě objednávky u fy Agrometall, s.r.o., které bylo 

zakoupeno pro potřebu údržby veřejných prostranství; 

▪ Protokol o zkoušce vody č. 3529/2019, Borová u Poličky, zdroje Bukovina - směs, úplný rozbor 

surové vody dle vyhl. č. 428/2001 Sb. s výsledky vyhovuje; 

▪ Závěry dalších jednání přípravy akce „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“ – ve 

věci pokračující přípravy projektové dokumentace na silnici a navazující chodníky podél silnice 

směr Oldřiš dne 3.7.2019 od 10 hod v zasedací místnosti OÚ Borová. Současně byla 

představena studie projektu; 

▪ Cenovou nabídku fy ELMO-TRADE s.r.o. na případný odběr potrubí pro soukromou část 

kanalizačních přípojek; 

▪ Rozhodnutí Ministerstva financí ČR – zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na akci 

„Rekonstrukce hospodářského pavilonu č.p. 106“ – kuchyně; 
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▪ Organizaci a zajištění dopravy Borovských her v Borové u Náchoda; 

▪ Protokol o zkoušce vody č. 5313/2019, datum odběru 11.6.2019, pravidelná kontrola pitné vody 

na základě vyhl. 252/2004 Sb., příloha č. 5, s výsledkem vyhovuje; 

▪ Protokol o zkoušce vody č. 5312/2019, datum odběru 11.6.2019, pravidelná kontrola pitné vody 

na základě vyhl. 428/2001 Sb., příloha č. 9, tab. 2, s výsledkem vyhovuje; 

▪ Informace k dalšímu postupu a podání žádosti na dotace v rámci programu MPSV s cílem 

vypracování strategického plánu obce Borová; 

▪ Vyjádření petičního výboru k záměru výstavby depolymerizační jednotky – spalovna pneumatik 

Pohodlí; 

▪ Registraci akce „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – v letošním roce bylo požádáno o 

dotaci na rekonstrukci hřiště, které je v havarijním stavu; 

▪ Spol. ČEPS Invest, a.s., podala žádost o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury 

v obci z důvodu zpracování projektové dokumentace k provedení stavby akce 

modernizace na vyšší parametry vedení – má se jednat o vedení 400 kV. Opakovaně 

žádáme o písemné doplnění informací k zamýšlené akci – doposud dle názoru RO Borová 

nedostatečné, bude požadováno další vyjádření, ke kterému bude opět ČEPS Invest, a.s., 

vyzván písemně a se záměrem bude seznámeno ZO Borová na nejbližším zasedání; 

▪ Informaci o vedení optických vláken v síti ČEZ Distribuce, a.s., a spojkovacích místech u 

podpěrných bodů; 

▪ aj. 

Pozn.: usnesení ZO a RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují pouze část projednávaného programu 

a 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. 

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE BOROVÁ – NOVÝ ROZHLAS A 

POŘÍZENÍ PROTIPOVODŇOVÉHO PLÁNU 

Naše obec získala v rámci dotačního programu OPŽP 2014-2020, 

poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, investiční dotaci na projekt 

„Protipovodňová opatření obce Borová“. Tento projekt znamená mj. úplnou 

výměnu a modernizaci stávajícího místního rozhlasu, který byl již 

nefunkční a díky používané frekvenci a zastaralosti systému neopravitelný a 

neschopný provozu. Jistě si většina z vás všimla, že na sloupech veřejného 

osvětlení přibyly nové tlampače, které jsou umístěny po celé naší obci 

včetně přilehlých osad. V minulém týdnu proběhla jeho první zkouška a 

celý měsíc srpen máme na to, abychom systém vyladili ke spokojenosti nás 

všech. Proto vás žádáme o spolupráci. Pokud ve vašem místě rozhlas 

hraje moc nahlas, moc potichu, šumí, škrčí, tluče se  ……., sdělte nám to 

co nejdříve, a to osobně, telefonicky (461 743 268), e-mailem (obec@borova.cz) ……..     

 

mailto:obec@borova.cz
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HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vážení spoluobčané, 

prosím dbejte opatrnosti při pohybu na části hřiště s umělým povrchem u základní školy. Hřiště je 

v této části v havarijním stavu. Pracovníci obce provedli nutnou dočasnou úpravu povrchu, který se 

propadl v místě jímky, na které byl položen stávající koberec (viz foto). V podzimních měsících 

bude provedena celková rekonstrukce hřiště, na kterou jsme před pár dny obdrželi od MMR ČR 

registraci akce pro přidělení dotačních prostředků (žádost o dotaci jsme podávali v 2/2019). 

Neprodleně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby podle projektové dokumentace 

vzniklé v loňském roce - rekonstrukce včetně oplocení, osvětlení, podkladních vrstev apod. 

Splašková kanalizace byla mimo plochu hřiště vyvedena v loňském roce, takže z tohoto pohledu je 

nachystáno. 

Pozn: v návaznosti na rekonstrukci hřiště je zpracovávána projektová dokumentace na venkovní 

učebnu pro žáky ZŠ a „zimní zázemí“ při ledování a bruslení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO SBĚRNÉHO DVORU UKLÁDEJTE POUZE ROZTŘÍDĚNÝ ODPAD 

Žádáme všechny občany a poplatníky komunálního odpadu, především pak stavebníky, aby třídili 

odpad a bezmyšlenkovitě neházeli vše do směsného komunálního odpadu.  Stále platí pravidlo 

třídíš, třídím, třídíme. Stavební odpad typu střešní krytina, vybourané zdivo apod. do sběrného 

dvoru nebereme a stavebník si musí zajistit kontejner u svozové služby. 

Děkujeme za pochopení!                         starostka obce

                                                                                                                                        

 

DOVOLENÁ OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA 

od čtvrtka 15.8.2019 do pátku 23.8.2019 

 

ZUBNÍ LÉKAŘ V BOROVÉ NEBUDE ORDINOVAT 

VE ČTVRTEK 29.8.2019. 
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ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.) 

3.-4.8.2019 MDDr.  Kotlárová Michaela  Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

10.-11.8.2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

17.-18.8.2019 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

24.-25.8.2019 MDDr.  Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

31.8.-

1.9.2019 

MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

7.-8.9.2019 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Na čtenáře současné i budoucí se knihovna opět těší od 20. srpna od 13.30 – 16.30 hodin. 

 

Květa Honzálková -Knihovna Borová 

 
 

  OHLÉDNUTÍ 

 

SDH BOROVÁ 

V září 2018 jsme zakoupili z vlastních finančních prostředků od SDH Krásné TATRU 805. Pár 

večerů trvalo, než jsme ji doladili, ale povedlo se. V červenci letošního roku jsme se s ní zúčastnili 

111. výročí od založení SDH Krásné.  

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V červnu jsme uspořádali první ročník víkendu s dětmi a rodiči na Milovech. Počasí bylo krásné a 

podle radostí dětí si dovolujeme tvrdit, že se víkend velmi vydařil a děti si odnesly díky bohatému 

programu, který pro ně byl připraven,  plno pěkných zážitků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ukončení školního roku a zahájení prázdnin jsme udělali ve spolupráci s Obcí Borová palačinky, 

které jsme rozdali dětem u sokolovny a zavezli dětem ze sportovního kroužku na Damašek, kde 

trávily prodloužený víkend s Blankou Koutnou a Pepíkem Coufalem.  
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POZVÁNKA 

SDH Borová zve děti a rodiče na pochod z Borové na Březiny. Na 

Březinách bude možnost přespání ve škole. Pochod bude formou her a 

poznávání přírody. Jídlo a pití bude zajištěno. Pochod se uskuteční 7. 9. 

2019 v 9.00 hodin od místní hasičárny. Návrat bude 8. 9. 2019 okolo 

15 -té hodiny.  

Cena: děti 250 Kč, dospělí 350 Kč 

Co s sebou? Karimatku, spacák, teplé vhodné oblečení, hygienické 

potřeby, ešus, hrníček, láhev, příbor, kapesné dle uvážení.  

Prosíme o včasné nahlášení od 26. do 30. 8. 2019 v prodejně autodílů 

– Bednářová Renata 723 946 444.  

Za nepřízně počasí se pochod ruší.                                            Za SDH Borová Renata Bednářová  

 

 

BOROVSKÝ KILÁČEK 

Za doposud největšího zájmu jsme 5.7.2019 uspořádali již 4. ročník dětského cyklistického závodu 

"Borovský Kiláček". Závodu se zúčastnilo celkem 36 správně nažhavených závodníků, z nichž 

kypěla neskrývaná radost a odhodlání k úspěšnému výsledku. Mile nás pořadatele překvapila 

zejména účast nejmenších dětí na odrážedlech, což je předpoklad pro hojnou účast i v následujících 

letech.  
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                                                                                    Tým pořadatelů cyklistického oddílu Sokol Borová 

 

VÝSTAVA „BOROVÁ 2019“ 

Ve dnech 20. – 21. 7. 2019 uspořádal Český svaz chovatelů 

základní organizace Borová u Poličky výstavu drobného 

hospodářského zvířectva a exotů spojenou s prodejní výstavou 

ručně vyráběných výrobků. Výstava se koná každý druhý rok.  

Ve venkovním areálu sokolovny bylo připraveno 85 králíků, 34 

voliér s drůbeží a 90 klecí s holuby od 44 chovatelů zvířat. Na 

výstavu byli přizváni posuzovatelé zvířat, kteří ohodnotili 

nejlepší jednotlivá zvířata nebo kolekci v každé své kategorii. 

Chovatelům deseti kolekcím nejlepší drůbeže, deseti kusům 

nejlepších holubů a deseti kusům nejlepších králíků byly 

předány ceny. Některá zvířata byla také určena k prodeji a 

návštěvníci si je mohli zakoupit. Řezbáři ukázali své umění a 

výrobky. 

Ve vnitřním areálu sokolovny si návštěvníci mohli prohlédnout a 

zakoupit obrazy, květiny, bižuterii, šátky, hračky, keramiku, 

perníky, mýdla a různá aranžmá. Připraveny byly výrobky ze 

dřeva, pletené košíky i košíčky, háčkované – šité -patchworkové 

výrobky a jiné ruční práce. Na ukázku byly vystaveny šité 

kostýmy. Děti si mohly nechat ozdobně pomalovat obličej, u 

jiného stolku si ozdobit perníček. Středisko volného času 

Mozaika si pro děti připravilo navlékání korálek, u paní 

květinářky si mohly vyrobit vazbu z kvítí. Celá sokolovna byla 

vyzdobena obrázky dětí ze ZŠ a MŠ Borová, MŠ Oldřiš a SMŠ a 

ZŠ Polička. Také pěkným koutkem mysliveckých trofejí, 

krmelce, mysliveckou výbavou a ukázkou činnosti mysliveckého kroužku z Oldřiše.  
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Sobotní podvečer zpříjemnila živá hudba.  V neděli dopoledne dorazila děvčata z Olešnice s 

ukázkou králičího hopu a králíčci skákali přes překážky, jen to počasí jim moc nepřálo a rozpršelo 

se. K poslechu hrála opět živá hudba. Občerstvení připraveno.  Bylo něco z udírny a v kuchyni se 

našel guláš nebo vyhlášená dršťková a to po celou dobu výstavy.   

Letos se k nám na výstavu přišlo podívat 804 návštěvníků a rádi jsme je přivítali. Proto bychom 

chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali s výstavou. Vystavovatelům, chovatelům zvířat, výrobcům 

výrobků, návštěvníkům a i všem pořadatelům. 

 ČSCH Borová 

 

 

POZVÁNÍ 

LETNÍ KINO V BOROVÉ 

Obec Borová Vás zve na LETNÍ KINO na komedii  

„Po čem muži touží“, které se uskuteční 16. 8. 2019 

od 20:30 hod. v areálu u sokolovny.  

Vstupné: 50,- Kč, děti do 15 let 30,-Kč.  

Občerstvení zajištěno☺  
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ –  

SRPEN 2019

 

Borová 

3. 8. 2019 - MOTOSRAZ  

16.8. 2019 – Letní kino - Po čem muži touží od 

20:30, vstupné 50 Kč, do 15 let 30 Kč, areál 

sokolovny, občerstvení zajištěno.  

 

Bystré 

5. – 10. 8. 2019 – Řezbářské symposium –  celý týden 

budete mít opět možnost sledovat práci řezbářů. Od 

úterý 6. srpna od 15:00 bude otevřen stánek 

s občerstvením. V sobotu 10. srpna, proběhne 

slavnostní ukončení akce. Řezbáři představí zhotovená 

díla, pro děti bude připraven doprovodný program. 

31. 8. 2019 – Zahradní slavnosti – od 13:00 

v zámeckém parku. V bohatém programu vystoupí 

ZUŠ Bystré, Rytmická skupina DNZ Bystré, The 

Dozing Brothers, Revoluce, Apetitt. Paní Marie 

Čadová zatančí flamengo, Dogdancing předvede Táňa 

Kociánová, vystoupení kouzelníka, jízda na koních, 

letové ukázky dravců, soutěže pro děti, voříškiáda, 

ukázka canis a lamaterapie, hrátky v pěně, bleší trh a 

spoustu dalšího. Na večerním koncertu zahrají skupiny 

U2 Revival a RockFaktor. Občerstvení zajištěno. 

Vstupné na odpolední program je dobrovolné, na 

večerní koncert 80 Kč. 

Dolní Újezd 

10.8.2019 - Italská noc II od 20:00 

areál SDH, hraje kapela Těžká doba, občerstvení 

zajištěno 

 

11.8.2019 - Oslava 60 let koupaliště - od 10:30 hodin   

„ Plave každá Úježďačka, plave každý Úježďák, plave 

každý, kdo má Dolní Újezd rád“ 

Doprovodný program: veselá šou pro zájemce při 

přebíhání bazénu po úzkém trámku 

velký společný skok z kraje bazénu  

ve 12:00 hodin Promenádní koncert DOLNOVANKY, 

občerstvení zajištěno 

ukázka hasičské techniky  

 

16. 8 .- 17. 8. 2019 - ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO 

27.ROČNÍK 

areál SDH Dolní Újezd 

občerstvení zajištěno 

                                          

Litomyšl 

3.8.2019, Toulovcovo náměstí, Litomyšl     

Litomyšlský pivní festiválek 

Pivní a hudební rozmanitost, soutěže, věcné ceny, 

dobrá zábava. 

Vstup zdarma. 
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11.8.2019 - 18.8.2019, Litomyšl 

Litomyšlské dny barokní tradice 

Duchovně kulturní festival barokního dědictví. 

 

14.8.2019, 20:00, I. nádvoří, Státní zámek Litomyšl     

Queenie 

Koncert pod širým nebem na prvním nádvoří 

litomyšlského zámku. Jedna z nejuznávanějších Queen 

tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen 

tribute kapela v České republice.  

Vstupné: 550 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 

612 161)   

 

23.8.2019 - 30.8.2019, Okrasné a ovocné školky 

Litomyšl     

Květy pozdního léta - květinová výstava 

 

31.8.2019, 13:30, Toulovcovo náměstí, Litomyšl     

Festival hudby Bez ambicí 

První ročník hudebního festivalu alternativních žánrů. 

 

Polička 

3. - 4. 8.  2019  - Divadelní pouť na hradě Svojanově 

- po oba víkendové dny budou probíhat vystoupení 

divadelních souborů na horním nádvoří hradu. 

Připravuje se i večerní program. V prostorách hradního 

areálu vznikne rovněž stylové tržiště s ukázkami 

řemesel a výtvarnými dílnami pro děti. 

23. - 25. 8. 2019 – Festival Polička 555 - Oblíbený 

letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je 

poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, 

věžní hudba.  

17. - 18. 8. 2019 - Třicetiletá válka na Svojanově. 

Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se 

tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu, 

celodenní oživení hradu, volné potyčky… 

Sebranice 

1. 8. 2019 – Švédové! – divadelní hru odehraje od 

20.00 hod. na sále kulturního domu Divadelní spolek 

Tyl Polička. Vstupné dobrovolné po představení.  

11. 8. 2019 – Posezení pod lípou s dechovou hudbou 

od 16.00 hod. u kapličky na Pohoře. K poslechu i tanci 

zahraje kapela Jana Pohorského. Občerstvení zajištěno. 

Vstupné dobrovolné. 

24.8.2019 Den řemesel Sebranice č.p.8, 12-16 hodin. 

 

Svojanov 

9.8. 2019 – Letní kino – Teorie tygra 

23.8.2019 – Letní kino – Na samotě u lesa 

 

PROGRAM 28. ROČNÍKU MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU POLIČKA*555 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického 

PÁTEK 23. SRPNA 2019  

18.00 hodin – Palackého náměstí 

AMÉLIA  

Litomyšlská kapela hrající art-popové skladby. 

19.30 hodin – Palackého náměstí 

JOSEF IX. & MINA  

Frontman Josef IX. je český umělec zaměřující se na 

zpěv, hru na bicí a skládání hudby a textů. Mina je 

českou kapelou hrající jasný a zapamatovatelný pop-

rock zachycující radosti i strasti každodenního života.   

20.30 hodin – věž kostela sv. Jakuba 

VĚŽNÍ HUDBA 

Dechový kvintet ZUŠ B. Martinů. 

21.30 hodin – Palackého náměstí 

HARLEJ 

Česká hard rocková skupina z Prahy a Mostu, která 

vznikla v roce 1995. 

23.00 hodin – Palackého náměstí 

THE KREDENC C.C.R. 

Skupina vznikla v roce 2014 jako revival kapely 

Creedence Clearwater Revival a John Fogerty.  

SOBOTA 24. SRPNA 2019 

14.00 a 14.30 hodin – Městský park u hradeb 

ŠACHY 

Představení vzniklo jako projekt výtvarně taneční 

spolupráce žáků tanečního a výtvarného oboru ZUŠ 

Bystré.  

15.30 hodin – Palackého náměstí 

KAREL KAHOVEC se skupinou GEORGE & 

BEATOVENS 

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra 

Nováka se skupinou George & Beatovens. 

17.00 hodin – Palackého náměstí 

OLGA LOUNOVÁ & BAND 

Poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. 

18.30 hodin – Palackého náměstí 

HONZA KŘÍŽEK se skupinou 
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Zpěvák, multiinstrumentalista, hudební skladatel, 

moderátor. Jeho hudební kariéra je spojována 

především s kapelami Walk Choc Ice, Blue Effect a 

Kollerband.   

20.00 hodin – Palackého náměstí 

POLETÍME? 

Česká turbo-šanson kapela, kterou založil v roce 2007 

brněnský výtvarník a písničkář Rudolf Brančovský. 

22.00 hodin – Nábřeží Svobody 

OHŇOSTROJ  

22.30 hodin – Palackého náměstí 

DAVID KOLLER  

Český rockový zpěvák, skladatel a bubeník. Patří k 

významným muzikantům střední generace českého 

bigbítu.  

NEDĚLE 25. SRPNA 2019 

10.30 hodin – kostel sv. Michaela   

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH 

UČITELŮ  

Sdružení založil Ferdinand Vach, významný pedagog a 

skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů 

kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský 

sbor,  

s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského 

provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie.  

14.00 hodin – Palackého náměstí 

VĚNOVANKA  

Mladá dechová hudba z Čáslavi, kterou založil 

kapelník Václav Musílek v roce 2012.  

17.00 hodin – Palackého náměstí 

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

Pohádka, u které se nezastavíte ani na konci, protože 

vás děj vtáhne do stavu trvalého snění, a to jak děti, tak 

dospělé. 

Festival moderuje Míra Konvalina. 

DOPROVODNÉ AKCE: 

6. srpna v 19.00 – Tylův dům 

Koncert mezinárodních smyčcových kurzů 

24. ročník mistrovských houslových kurzů profesora 

Milana Vítka. 

23. – 24. srpna - Palackého náměstí 

Staročeský jarmark 

23. – 25. srpna - Městský park u hradeb 

Dětské atrakce 

Aquazorbing/skákací multifunkční hřiště 

Žralok/nafukovací bungee jumping/vodní autodrom  

 

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz 

Předprodej vstupenek: Informačním centru Polička (tel. 461 724 326) a hodinu před začátkem akce v 

pokladně Tylova domu (468 000 540).

INZERCE

    

 

 

       DARUJEME KOŤATA 

       DO DOBRÝCH RUKOU.     

       ODBĚR MOŽNÝ IHNED 731 587 737.     da    

 

 

 

   da 

http://www.tyluvdum.cz/
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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 30.7. 2019                      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/

