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*22. ROČNÍK*ČÍSLO 12* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 

každoročně mě v tuto dobu dožene sentimentální a sváteční nálada. Připadá mi důležité uvědomit 

si, že je více než kdy jindy potřebné sdílet to krásné a dobré, co do našich duší právě v tomto zvláštní 

energií nabitém čase přichází. Mnohým z nás však tento podstatný moment díky předvánočnímu 

shonu a starostem posledních dnů v roce uniká. Je zastřeno to nejvzácnější, co nám tyto dny 

přinášejí. Vždyť není nic důležitějšího než pohoda a příjemně strávené chvíle se svými blízkými a 

lidmi, se kterými je nám dobře. Žádné sebedražší dárky nenahradí okamžiky, kdy se rodina a přátelé 

setkávají u vánočního stromečku, coby symbolu obdarování, a radují se ze štěstí druhých.  

Uplynulý rok nebyl pro Borovou jednoduchý. Ráda bych vám všem poděkovala za spolupráci a 

trpělivost především při stavbě kanalizace a rekonstrukci silnice v úseku mezi hřbitovy. Budu 

jmenovat v tuto chvíli pouze tyto dvě stavby, které do života obce zasáhly nejvíce. Speciálně bych 

chtěla poděkovat všem dobrovolníkům za pomoc obci v jakékoliv oblasti, byť sebetitěrnější, a za 

činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují naši obec. 

Dovolte mi, abych všem občanům Borové, chalupářům i návštěvníkům naší obce popřála jménem 

zastupitelů a zaměstnanců obce Borová do nastávajících dnů jen to nejlepší. Najděte pod 
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stromečkem zdraví, štěstí a pohodu a všechny starosti nechte rozplynout. A také vám s kvapem se 

blížícího konce roku přeji, ať vás krásné chvíle a spokojenost adventních dnů neopouští a nový rok 

2020 přinese jen mnoho spokojenosti a úspěchů.                                                  starostka obce Borová 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 8/2019 ZE DNE 26.11.2019 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• usnesení  ze dne 23.10.2019; 

• OZV č. 1/ 2019, o místním poplatku ze psů – poplatek zůstává nezměněn; 

• OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den 

pobytu, s výjimkou dne jeho počátku; 

• OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů – poplatek zůstává nezměněn; 

• rozpočtové opatření č. 8/2019; 

• znění smlouvy o výpůjčce kompostérů  - podepsány dle podmínek dotačního programu 

s občany, kteří si kompostér vyžádali; 

• aj. 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:  

• podstatné náležitosti pracovního návrhu Změnového listu č. 2 k projektu „Kanalizace a ČOV 

obcí Oldřiš a Borová“; 

• podstatné náležitosti pracovního návrhu dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 

zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“. 

pozn: k těmto bodům je svolána pracovní schůzka zastupitelstev obcí Borová a Oldřiš dne 

16.12.2019, kde bude přítomen zástupce zhotovitele stavby a technického dozoru investora 

 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

 Pokládky stok v komunikaci ve vlastnictví a správě SÚS Pakr a odboček z této silnice jsou 

hotovy, jsou položeny PROVIZORNÍ ŽIVICE (MAX NA 2 ZIMNÍ OBDOBÍ – bude navazovat 

stavba celkové rekonstrukce silnice), které bude na své náklady opravovat zhotovitel 

stavby; 

 budou pokračovat pokládky stok navazujících na tuto hlavní stoku a současně tak v místních 

komunikacích (tam, kde je povrch vyfrézovaný) – STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU OPĚT ZAHÁJENY 

CCA V POLOVINĚ LEDNA 2020, I STAVBA BUDE DRŽET „VÁNOČNÍ SVÁTKY“. POKUD BY SE 

V TOMTO OBDOBÍ VYSKYTL NĚJAKÝ PROBLÉM, PROSÍM IHNED MĚ KONTAKTUJTE!; 

 Jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím-  

Telefonní kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

 Probíhají terénní úpravy v místech, kde je pokládka ukončena a na pozemky již nebude 

vstupováno (dříve neměly finální úpravy smysl právě z důvodu vjezdu zkušební techniky); 
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 Na webových stránkách obce (záložka aktuality z výstavby kanalizace) je zveřejněn 

předpokládaný harmonogram prací, který se může kdykoliv změnit! – stavba reaguje na 

aktuální stav, počátkem roku 2020 bude aktualizován; 

 Prosím pružně reagujte na stavební práce, které probíhají kolem vaší nemovitosti – 

upozorňujte stavaře na podzemní sítě, o kterých víte, „HLÍDEJTE SI SVÁ MÍSTA VYSAZENÍ 

KANALIZAČNÍCH ODBOČEK K NEMOVITOSTEM“. Přestože se veřejné části přípojek 

v převážné většině kopou v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat 

z hlavníku kanalizace již nyní! 

 

plánovaný postup prací: 

Hlavní výkopové práce budou i novém roce navazovat na rozdělané úseky, nastoupí další 

stavební party – s tím souvisí i aktualizace harmonogramu prací stavby. Nadále prosím platí  - 

neparkujte své automobily tam, kde by mohly překážet průjezdu stavební techniky a výkopovým 

pracem. Naplno běží práce na centrální ČOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        starostka obce 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE  OD 23.12.2019 DO 3.1.2020 UZAVŘEN 

 

SOKOLOVNA A KIOSEK budou uzavřeny 24., 25., 26., 31.12.2019 a 1.1.2020. Dále 

bude zavřeno vždy v úterý, a to až do odvolání.  

Obec Borová hledá touto cestou brigádníka do kiosku v odpoledních hodinách.  Vhodné jako 

přivýdělek k rodičovské dovolené, pro studenty, starobní důchodce. 

ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky od 8.00 do 11.00 hod.) 

21.-22.12.2019 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

23.12.2019 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

24.12.2019 MDDr.  Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

25.12.2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
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26.12.2019 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

27.12.2019 MDDr.  Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

28.-29.12.2019 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

30.12.2019 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

31.12.2019 MDDr. Novák  Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

1.1.2020 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

4.-5.1.2020 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

             

             

             

             

    

             

 

 

 

 

 

     V obci Borová se koná v sobotu 11.1. 2020. 
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NYNÍ VYÚČTOVANÉ PROJEKTY 
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OHLÉDNUTÍ 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Cestou necestou z Mexika do Kanady se Štěpánem Jílkem 

První adventní neděli jsme se sešli opět v borovské sokolovně na dalším povídání ze Severní Ameriky. 

Štěpán navázal na první cestu z Kanady do Mexika a zkrátka popsal její hlavní body. Dozvěděli jsme 

se, že si v Americe nechal zaparkované auto u svého kamaráda a opravdu jej po návratu našel na 

svém místě.  

Svou novou trasu rozdělil na cestování za poznáním a zábavou a zároveň na získání peněz na své 

putování. Cestu začínal lezením po skalách, kde hned narazil na českého společníka. Dále projížděl 

státy Severní Ameriky - Texas, Colorado, Utah. Občas chodil nad propastí s přáteli po lajně nebo se 

vykoupal v termálním prameni. Přijel až do Vancoveru, kde si sehnal výškovou práci. Vydělal nějaké 

peníze a se svou přítelkyní, která za ním dorazila, podnikli výlet na ostrov Vancouver Island. Ostrov 

je velký zhruba jako naše republika, ale bydlí zde asi jeden milion lidí. Procházeli krásnou přírodou, 

obdivovali velké stromy a občas viděli i medvědy a medvíďata. Poznávali nová místa a nové přátele.  

Čas pobytu rychle utíkal a po návratu Štěpán říkal, že asi už nikam nepojedu. Při přípravě prezentace 

však tvrdil, že už o tom zase přemýšlí :) 

 

 

Cestou necestou Korunou Himálaje s Radkem Jarošem 

Nenechte si ujít povídání s naším nejúspěšnějším himálajským horolezcem Radkem Jarošem o 

výstupech na nejvyšší hory světa, o nových výzvách a o tom, co žene člověka čím dál výš. Jako jeden 

z mála lidí na světě pokořil Korunu Himálaje bez použití kyslíku a Korunu světa. Rodák z Nového 

Města nás provede svým putováním po všech svých 14 zdolaných osmitisícovkách. Beseda se 

uskuteční 19. ledna 2020 v 16 hodin v Sokolovně Borová, vstupenky jsou v předprodeji na Obecním 

úřadě v Borové, v Obecní knihovně v Borové, Městské knihovně v Poličce, Pekárně Borová u nádraží 

a Pekárně Palackého náměstí v Poličce. 
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Tipovací soutěž na facebooku o dvě vstupenky na besedu Radka Jaroše vyhráli dva soutěžící 

nejbližším odhadem počtu čtenářů, kteří navštívili knihovnu v době od 1. září do 10. prosince. 

Skutečný počet návštěvníků byl 349. První tip byl na 327 čtenářů, druhý na 325. Oba výherci už byli 

o své výhře informováni. 

Knihovna se žáky základní školy 

Na konci listopadu jsme se sešli se žáky 4. a 5. třídy. Jejich program byl následující: zjistit, jak se 

pracuje s vyřazenými knihami a kde je můžeme najít. Po krátkém seznámení, co se děje s knihovním 

skladem, se děti rozdělily do skupin. Každá skupina měla za úkol abecedně seřadit vyřazené knihy 

z naší knihovny. Žáci se zadaného úkolu zhostili s nadšením a pracovali s elánem. Některé knihy žáky 

zaujaly tak, že se tituly vrátily zpět do knihovny. Všechny knihy byly pak zase uklizeny na půdu. 

Pracovní list dostaly děti k vyplnění na příští hodinu. V druhé části si pak žáci prohlédli poslední várku 

nových knih převážně naučného charakteru. Všechny děti si zaslouží za spoji práci velkou pochvalu 

☺ 
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Knihovna oznamuje všem čtenářům, že v době zimních prázdnin bude 24. a 31. prosince mimo 

provoz. Od 7. ledna bude opět k dispozici svým čtenářům. 

Knihovna přeje všem svým příznivcům zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2020  

      Květa Honzálková - Knihovna Borová 

16. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová  

šestnáctý Klubík  09.01.2020 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové.

17. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

sedmnáctý Klubík 23.01.2020 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

Těšíme se na Vaše nápady 😊        informace na tel. čísle: 728 285 450 „IvaPo“ 

Borováci, chtěli bychom vás poprosit, pokud by jste měli staré záclony na vyhození, darovali by jste 

nám je? Stačí SMS nebo zavolat a přijedeme si. 

 

V PROSINCI JSME SE SNAŽILI   
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KLUB SENIOREK TAKÉ NEZAHÁLEL 

 

POZVÁNÍ 

 

VÝROČNÍ SCHŮZE HASIČŮ 

Výroční schůze SDH se koná v sobotu 25.1.2020 od 18.00 hod. v Motorestu Borová. 

 

PLESOVÁ SEZÓNA 

• 28. 12. 2019 – Předsilvestrovský ples – Oldřiš 

• 18. 1. 2020 – Myslivecký ples  - Oldřiš 

• 1.2.2020  – Hasičský ples – Borová  

• 8. 2. 2020 – Hasičský ples  - Oldřiš 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – LEDEN 2020 

 

Borová 

19.1.2020 – „Cestou necestou s Radkem Jarošem 

– KORUNOU HIMÁLAJE“ 

od 16 hod. v místní sokolovně  

 

1.2.2020 od 20 hod. v místní sokolovně – Hasičský 

ples. 

Bystré 

25. 1. 2020 - Hasičský ples  

 

od 20 hodin v Sokolovně Bystré. K tanci a poslechu 

hraje skupina Prorock. Bohatá tombola a 

občerstvení zajištěno. 
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Dolní Újezd 

11. 1. 2020   - Tříkrálový farní ples, hraje Combo 2, 

taneční vystoupení, sokolovna Dolní Újezd, 

začátek 20:00 hodin, vstupné 90 Kč. 

18. 1. 2020 - Sokolský ples, hraje Arzekt, hosté 

Eliška a Pavlína Rejmanovy, sokolovna Dolní Újezd, 

začátek 19:30 hodin, slosovatelná vstupenka 100 

Kč. 

Litomyšl 

Do 1.3.2020 - Fenomén Igráček 

Regionální muzeum v Litomyšli  

Výstava prezentuje historii i současnost legendární 

plastové figurky, která nás provází dětstvím už od 

roku 1976, kdy byla stvořena první postavička 

zedníka. Návštěvníci se mohou těšit na velkou 

hernu i na figurku vyrobenou městu Litomyšli na 

míru. 

 

18.1.2020 - Festival deskových her 

13:00-19:00, Lidový dům, Litomyšl     

Pro děti i dospělé, zahrát si může celá rodina. 

Přijďte si vyzkoušet a zahrát nové i již známé hry. 

Občerstvení zajištěno. Vstupné: 30 Kč 

 

18.1.2020 - 19.1.202 - 5. Svatební veletrh 

10:00-17:00, Zámecké návrší, Litomyšl     

Koná se na Zámeckém návrší a v Evropském 

školicím centru. 

Vstup zdarma. 

 

26.1.2020- Velký dětský karneval 

14:30, Zámecký pivovar, Litomyšl     

8. ročník oblíbeného dětského karnevalu. Zábavné 

odpoledne v maskách plné soutěží a her. K 

dispozici bude hrací koutek a malování na obličej. 

Chybět nebude samozřejmě ani tradičně bohatá  

 

tombola.  Vstupné: 80 Kč na osobu, děti do 2 let 

zdarma. 

 

Lubná 

4.1.2020 – Skalka Lubná - 20.00 hodin - ples SDH, 

hraje ABC Boskovice 

11.1.2020 – Skalka Lubná  - 14.00 hodin - dětský 

karneval s klaunem Hopsalínem na téma Hurá na 

Karneval! 

18.1.2020  - Skalka Lubná -  20.00 hodin - ples 

KDU-ČSL, hraje COMBO 2 z Litomyšle, myslivecká 

kuchyně 

25.1.2020  - Skalka Lubná -  20.00 hodin - ples TJ 

Sebranice, hraje RYTMIK JEDLOVÁ 

Polička 

do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokrmy 

– výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku 

– o Vánocích a o jídle. Uvidíte prostřené stoly a 

porovnáte, co se na nich (a pod nimi) objevovalo 

v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. 

Centrum Bohuslava Martinů - třída B. Martinů 

 

5. 1. 2020 – Novoroční koncert - Jaroslav Svěcený 

& Virtuosi Pragenses  

Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00 hod. 

 

11. 1. 2020 - XVI. ročník mezinárodního turnaje v 

mariáši a V. Ročník memoriálu Jaroslava Sokola 

Prezentace 15:00, start 16:00 

Divadelní klub Polička 

 

Sebranice 

10. 1. 2020 – Farní ples – od 20 hod. na sále 
kulturního domu v Sebranicích 
12. 1. 2020 – Pohádka Sněhová vločka – od 15 hod. 
na sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné. 
18. 1. 2020 – Dětský ples – od 16 hod. na sále 
kulturního domu 

Svojanov 

1. lednový týden - Tříkrálová sbírka  
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – LEDEN 2020 

 

Neděle 5. ledna v 19.00 h 

Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses / 

NOVOROČNÍ KONCERT 

Novoroční galakoncert slavných houslí Jaroslava 

Svěceného a komorního orchestru Virtuosi 

Pragenses Collegium. Vstupné: 300, 330, 360 Kč 

Pondělí 6. ledna v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Zakleté pírko 

Pohádka, ČR, 94 min, přístupný, vstupné 130 Kč 

Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh 

odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit 

zakletého prince. 

Středa 8. ledna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Star Wars: Vzestup Skywalkera / 3D 

3D scif-fi/dobrodružný, USA, 155 min, dabing, 

přístupný, vstupné 140 Kč 

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, 

aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 

galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve 

strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí 

nové legendy a odehraje se konečný boj za 

svobodu galaxie. 

Pondělí 13. ledna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Šťastný nový rok 

Komedie/romantika, ČR/SK, 90 min, přístupný od 

12 let, vstupné 130 Kč 

Film se odehrává v pohádkově zasněžených 

Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde 

parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý 

z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika 

dní dovolené bude někdo z nich čelit především 

trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, 

někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. 

Středa 15. ledna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Amundsen 

Dobrodružný/životopisný, Norsko/Švédské/ČR, 

125 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 

Kč 

 

Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen 

výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a 

oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i 

život a osobnost legendárního objevitele, včetně 

řady méně známých skutečností, jako byl jeho 

vztah s bratrem nebo milostné aféry. 

Pondělí 27. ledna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Můj příběh 

Drama/romantika, ČR, 90 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na 

úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž 

jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth 

v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí 

v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, 

může se stát novým začátkem. 

Středa 29. ledna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Cats 

Muzikál, USA/VB, 106 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 130 Kč 

Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít 

další život. Legendární muzikál Cats se dočkal 

filmového zpracování. Oscarový režisér Tom 

Hooper (Králova řeč, Bídníci) se obklopil těmi 

nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje 

nezapomenutelný divácký zážitek. 

Pondělí 3. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Příliš osobní známost 

Komedie, ČR/SK, 107 min, přístupný od 15 let, 

vstupné 130 Kč 

Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má 

dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku 

Simonu, které se právě obrátil život vzhůru 

nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se 

vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít 

k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením 

s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se 

stává múzou. 
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INZERCE 

  

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 18. 12. 2019                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

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

