
1 
 

             

             

             

             

             

        

 

 

                                                                     *23. ROČNÍK*ČÍSLO 1*               Foto: Veronika Veselá 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

Plánované pokládky hlavních kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek v měsíci 

únoru a březnu (změny jsou vyhrazeny dle vlivu klimatických podmínek): 

 Stoka B-6 od ŠB-6.26 směrem k ŠB-6.40 – jedná se o stoku a úsek od mostu v místě křížení 

Černého potoka s místní komunikací za obecním úřadem (č.p. 330 Dohnalovi) směr 

truhlářství Střítežský a s tím související boční stoky B-6-B, B-6-C, B-6-F, B-6-G, dále pak 

stoka B-6-E kolem Černého potoka od zmiňovaného mostu směrem k č.p. 124, č.p. 112 a č.p. 

144; 

 Pokračování výkopových prací na stoce B-22 (jedná se o centrální stoku na prosečské Svaté 

Kateřině) od č.p. 269 přes pole směr č.p. 256, kolem č.p. 254, č.p. 253 směr č.p. 347; 
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 Pokračování stoky B od ŠB.68 směr ŠB.80 – jedná se o návaznost na již položený úsek 

v místní komunikaci u trafostanice, který bude pokračovat křížením přes koryto potoka směr 

č.p. 163 (Hurychovi) kolem Qanta, přejde přes silnici směr Telecí, pokračuje přes louku kolem 

č.p. 178 po č.p. 183, dále pak směr Camping Borová (úsek vedený přes kemp musí být 

realizován v termínu do zahájení turistické sezóny, tudíž bude řešen dle klimatických 

podmínek co nejdříve); 

 Stoka B-15, stoka B-16, B-16-A,B – jedná se o stoku v řadovkách, část stoky položené 

v komunikaci od koupaliště (od Roubenky ke křižovatce se silnicí na Telecí), dále pak 

pokračování od poslední šachty uložené v místní komunikaci od Vobejdových (č.p. 161)  směr 

křížení se silnicí na Telecí, prochází dále kolem č.p. 174 směr Stodolovi (č.p. 143)  

!!! grafické znázornění stok najdete na webových stránkách obce ROZVOJ OBCE – 

KANALIZACE - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY - SITUACE LIST č. 1-5 

 

 Jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím -  

Telefonní kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

 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!                                                           starostka obce 

 

 

KOMPOSTÉRY NA BIOODPAD 

V měsíci prosinci 2019 vám byly rozdány 

kompostéry na bioodpad. Tyto kompostéry byly 

pořízeny z projektu „Kompostéry pro obce Oldřiš, 

Sádek a Borovou 

EIS:CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008473“. Tento 

projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudružnosti v rámci Operačního programu Životní 

prostředí a obcemi. Celkové způsobilé výdaje 

projektu 3 315  642,-- Kč, z toho dotace EU 

2 818 296,-- Kč a příspěvek obcí 497 346,-- Kč.             

 

     Do naší obce bylo pořízeno celkem 165 ks kompostérů a z obecního rozpočtu činil příspěvek 

180 102,-- Kč. Pořizovací ceny jednotlivých kompostérů jsou následující: objem 1000 l –  4 719 Kč, 

objem 1400 l – 6 292 Kč a objem 2000 l – 7 623 Kč. Kompostéry jsou vyrobeny z recyklovaného 

vysoce hustotního polyetylénu HDPE, odolnému proti UV záření a teplotám od -40°C do +40 °C. 

Síla stěny materiálu se pohybuje od 7mm do 10 mm a je tou největší na evropském trhu s kompostéry. 

Životnost kompostéru, kterou uvádí výrobce, je dvacet let. Tak ať vám dobře slouží      . 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 

Každoročně jedna z prvních akcí v obci, která je spojena s radostí v očích koledníků, lehce rušným 

ránem při našem srazu ve škole spojeným s milým úvodním slovem pana faráře a focením před 

školou. Následně se skupinky rozcházejí po obci….Den tříkrálové sbírky se pro mě stal radostí a 

potěšením, když ráno vidím nadšené děti plné sil jdoucí na „koledu“ a vracející se zpět na obecní 

úřad unavené a utrmácené, ale s radostně naplněnou pokladničkou. Malou náplastí na jejich únavu je 

jim teplý čaj a rozdělení si vykoledovaných sladkostí. Letošní TKS mi potvrdila, že jsem právem hrdá 

na naše občany, kteří nejenže statečně snášejí každodenní útrapy a omezení v obci při stavbě 

kanalizace, ale mají i srdce na pravém místě, o čemž svědčí i výsledek letošní sbírky. Vybralo se totiž 

o 5.859,- Kč více než vloni. Děkuji touto cestou i všem dospělákům, kteří se na organizaci a přípravě 

sbírky podíleli a nezištně doprovázeli koledující skupinky dětí.                                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Více foto na webových stránkách obce. 
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POPLATKY V ROCE 2020 

 

Poplatek za psy:  100,-- Kč za prvního psa a za každého dalšího 150,-- Kč, a to již od 3 

měsíců věku. Každý majitel je povinen psa přihlásit (i odhlásit) a zaplatit tento poplatek, který je 

splatný do 31.3.2020. 

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2020.  Od poplatku je 

osvobozeno každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině a dítě narozené v daném roce. 

V případě uplatnění úlevy je nutné u třetího a dalšího dítěte nad 18 let doložit potvrzení o jeho 

studiu a nebo poslat na e-mail: kancelar@borova.cz. Další informace o úlevách viz. 

www.borova.cz/obecní úřad/vyhlášky a předpisy obce - OZV č. 3/2019. 

Poplatek z pobytu: Předmětem poplatku je úplatný pobyt v obci trvající nejvýše 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která 

v naší obci pobývá a není v obci přihlášena. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, 

s výjimkou dne jeho počátku.  

 

PLATBU POPLATKŮ MŮŽETE PROVÉST V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU NEBO 

PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET ČÍSLO 1283408309/0800, VS UVEĎTE VAŠE ČÍSLO 

POPISNÉ.   

 

mailto:kancelar@borova.cz
http://www.borova.cz/obecní%20úřad/vyhlášky
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ČOV POD OBECNÍMI BYTOVKAMI 

Opět upozorňujeme nájemníky č.p. 175, 176, 300, 301, 302 a 305, že vlhčené ubrousky apod. do 

odpadů, které natékají do ČOV pod bytovkami, nepatří! Ucpávají a likvidují se tím čerpadla. Pokud 

tento nešvar bude přetrvávat, budeme nuceni náklady na opravu ČOV rozúčtovat mezi nájemníky.                          

Děkujeme za pochopení! 

 

INFORMACE ZE SOKOLOVNY 

- V sokolovně zůstala cyklistická přilba modro-bílo-černé barvy a čeká na svého majitele. 

- Do kuchyně byl pořízen „nářezák“, nebo-li elektrický kráječ na uzeninu a sýry. 

- Sokolovna a kiosek budou uzavřeny 1.2., 2.2., 15.2. a 22.2.2020 a každé úterý, a to až do 

odvolání.  

- Stále sháníme brigádníky do kiosku. Vhodné pro studenty, ženy na rodičovské dovolené, 

starobní důchodce (120,-- Kč/hod.). 

 

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V BOROVÉ 

Ve dnech 4. – 18. února 2020 nebude ordinovat MUDr. Jaroslav Grodl v Borové.  

Sestřička bude po celou dobu v ordinacích podle platné ordinační doby a pana doktora bude 

zastupovat MUDr. Jaroslava Zahnášová (o místě ordinace paní doktorky se informujte u sestřičky 

nebo na webových stránkách pana doktora). Zasílání elektronických receptů bude zajištěno. 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.  

1.-2.2.2020 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

8.-9.2.2020 MDDr.  Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

15.-16.2.2020 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

22.-23.2.2020 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

29.2.-1.3.2020 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

      

 

                                                 Neinvestiční dotace na akci:      

       „KANALIZACE A ČOV BOROVÁ – ÚROKY Z ÚVĚRU“  

Úroky z úvěru byly v roce 2019  financovány z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, 

Program obnovy venkova,  a z rozpočtových prostředků Obce Borová. 

Jedná se úhradu úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV v Borové z rok 2019. 

Celkové úroky z úvěru:   106 215,50 Kč 

Dotace Pardubického kraje:   74 350,85 Kč 

Příspěvek příjemce podpory:    31 864,65 Kč 
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PŘIPRAVUJEME 

BOROVSKÝ KROJ 

Projekt Borovský kroj vstupuje do druhé fáze. Před pár měsíci jsem vás seznámil se záměrem obnovit 

naše kroje. Průběžně jsem se i nadále seznamoval s dostupnou literaturou, mluvil s lidmi zdatnými v 

tomto oboru nebo i s vámi. Tedy s lidmi, kteří k tomuto tématu mají co říci a chtějí pomoci. S lidmi, 

které tato myšlenka zaujala a chtějí se na projektu i podílet – velice si toho vážím a děkuji. Mým 

záměrem  je, aby se na výrobě kroje podílelo co  nejvíce z vás, vždyť budou nás všech. Zůstanou zde 

dlouhá desetiletí, i když my tu již nebudeme a myslím si, že i další generace toto budou velice kladně 

hodnotit.  Někteří budou říkat svým dětem, vnoučatům, pravnoučatům – „ty kroje pomáhala vyšívat 

vaše babička, prababička, teta, prateta“.  A teď přišla právě vaše chvíle. Do našeho týmu 

potřebujeme právě vás, tedy slečny, ženy, které baví šít a hlavně vyšívat,  nebojte se této výzvy.  

 A jak by měly naše kroje vypadat? – podívejte se,  nejsou krásné? Máte-li zájem se s námi na tomto 

odkazu podílet, můžete kontaktovat mě nebo se informovat v kanceláři obecního úřadu. Těšíme se na 

vás ☺                                                                                                                           Bc. Pavel Tlustý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

            Podívejte se, jaký byl podzim u nás ve školce. 
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                     Podzimní zdravé mlsání 

 

 

                  Výlet do Stašova na dvoreček                                       Na JO-JO divadélko se vždy těšíme 

 

 

                                                    Naši malí lovci bacilů – projekt MŠ 
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My se čertů nebojíme a rodiče pobavíme. Čertovská besídka se společným tvořením pro rodiče 
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Pozvání na posezení u stromečku přijaly i babičky                                Sportovní příprava na zimu 

z DPS a bývalá paní ředitelka 

 

Stále vyhlížíme sníh ….

 

„Hurá …. sněhu jsme se dočkali“ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVÁ 

Jak to bylo před Vánoci 

Hrádek u Nechanic 

Vánoční výlet do Hrádku u Nechanic, kde na nás čekaly prostory zámku krásně vánočně 

nazdobené. Paní průvodkyně nám připomněly staré vánoční zvyky, děti mohly obdivovat nápaditost 

našich předků, kteří vyráběli ozdoby z jablíček, ořechů, sušeného ovoce, ze slámy, papíru nebo třeba 

z hrášku… . Byl to pěkný výlet den před Mikulášem.  
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Vánoční besídka – zpívání u stromečku, výroba betlémů a svícnů 

 

 Vánoční besídku jsme si naplánovali na pátek třináctého. Při zpívání u stromečku nám všem 

byla trochu zima, ale ve škole jsme se zahřáli a příjemně pobavili u vyrábění oříškových betlémů a 

svícnů. Přišli nejen rodiče, ale i babičky, dědové a naši bývalí žáci. Kdo netvořil, mohl si zamlsat, 

dát si kávu nebo čaj a hlavně si popovídat a vzpomenout na školní léta. 
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Povídání o lese s panem Markem Schauerem 

V rámci prvouky a přírodovědy jsme vyrazili do lesa ke koupališti, kde jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavostí o lese a o jeho obyvatelích od pana Marka Schauera. 

 

 

Tříkrálová sbírka 

 

V sobotu 11. 1. 2020 se v Borové uskutečnila Tříkrálová sbírka. Nejprve jsme se všichni 

sešli ve škole, kde ke koledníkům promluvil pan farář Milan Romportl. Vyřídily se také nezbytné 

formality, děti se ustrojily a šlo se. Štěstí, že jim letos přálo počasí. 
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Čas velmi rychle plyne, vždyť už je leden téměř za námi a děti se chystají na pololetní 

vysvědčení a na pochvalu od rodičů, protože se za ten „půlrok“ naučily spoustu nového :). 

                                                                                                                          Hana Chadimová 

  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI 

SVÁTKY 

Letos na Boží hod jsme mohli již po šesté vidět ztvárnění živého betléma v podání našich dětí. Dvakrát byl v 

kostele a čtyřikrát venku. Představení se stále zdokonaluje, v roce 2017 jsme mohli vidět osla v životní 

velikosti, v roce 2018 ve vystoupení účinkovala smrtka a ďábel. Letos přijeli tři králové na ponících. Toto je 

možno shlédnout na našich farních stránkách. Zveme vás proto na příští vánoční svátky na farní zahradu, kde 

by se mělo odehrát další představení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letos k nám na vánoční koncert přijela hostovat Schola od svatého Václava  z Pardubic. Atmosféra na 

vystoupení byla srdečná, zapojovali jsme se potleskem při skladbách. Účinkující nás obohatili i o jiné krásné 

písně než jen vánoční. To přispělo ke krásné pohodě. Otec Milan při děkování, které bylo opravdu upřímné, 

se jen tak zeptal, co dělají 26. prosince 2020 v 17 hodin. Všichni jsme se začali smát a tak možná přijedou i 

letos. Uvidíme. 
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       KNIHOVNA BOROVÁ 

Cestou necestou Korunou Himálaje s Radkem Jarošem 

19. ledna se uskutečnila v sokolovně další beseda o cestování do výšin. Do posledního místa zaplněná 

sokolovna byla svědkem zajímavého povídání s rodákem z Nového Města na Moravě. Radek Jaroš 

je v současnosti naším nejlepším horolezcem a patří také k nejlepším horolezcům světa. Jako první 

Čech pokořil všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku, ve světovém pořadí byl 15. na světě, komu 

se to podařilo. 

Nejdříve nás pan Jaroš seznámil se svými počátky lezení na Dráteníku, Čtyřech palicích a Devíti 

skalách. Pobavil nás svými zážitky z vojny, kdy tajně opouštěl o víkendu vojenské ubikace, aby se 

věnoval své zálibě – lezení. Později se také živil pracemi na výškových budovách.  

O tom, že by chtěl zdolat všech 14 osmitisícovek, prý zpočátku ani neuvažoval. Chtěl zlézt Mount 

Everest. Přes sponzory si sehnal peníze a v roce 1998 si tento sen uskutečnil. Pak přidal další tři 

nejvyšší hory. Nakonec postupně připojil svou vytrvalostí i všechny ostatní nejvyšší vrcholky světa. 

Korunu Himálaje získal v roce 2014, když „padla“ poslední hora K2, kterou vylezl na pátý pokus. 

Dal si tak dárek ke svým 50. narozeninám.  

Během jeho kariéry se ani jemu nevyhýbaly nemoci a úrazy. Často s nimi musel bojovat i při svých 

expedicích, ať už to byly omrzlé prsty u nohou nebo bolesti zubů. Vzpomínal na své kamarády, se 

kterými lezl a kteří už nejsou mezi námi. Chválil i ty, se kterými spolupracuje dodnes. V současnosti 

usiluje o dosažení dalšího rekordu – Koruny světa, což jsou nejvyšší hory všech kontinentů. 

K zakončení této mety mu zbývá už poslední hora v Oceánii. 

Závěr besedy patřil poděkování panu Radku Jarošovi za milé povídání, Obci Borová za technické a 

finanční zajištění akce a všem, kteří se na zorganizování akce podíleli – Městské knihovně v Poličce 

a prodejnám Pekárny Borová v Borové a Poličce za prodej vstupenek. Poděkování patří určitě i všem 

240 spokojeným návštěvníkům. 

Poznámka Obce Borová: paní Honzálková i Vám díky za výborný nápad a organizaci      . 
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Další pozvání na Cestou necestou na Simsonech II až do Athén se uskuteční 23. února ve 14 hodin 

v sokolovně. Borovští borci nás přesvědčí o tom, že když si něco usmyslíte, lze tento sen uskutečnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                      Květa Honzálková – Knihovna Borová 
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MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU 

      Dne 27. ledna jsme si připomněli 75 let od osvobození nejznámějšího koncentračního tábora 

Osvětim – Březinka. Tento den byl vyhlášen i Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Nikdo 

z nás již toto peklo na zemi nezažil, a to je moc dobře. V koncentračním táboře byly brutálním 

způsobem vyvražděny celé rodiny a jejich popel spočinul neznámo kde. Toto je případ našich 

spoluobčanů rodiny Pamových.  Většina rodiny byla zabita právě v tomto koncentračním táboře. 

Nechci se zde více o jejich životě rozepisovat, protože vše si můžete přečíst na internetových 

stránkách obce.  Snad jenom připomenu, že se naše obec připojila v roce 2018 do celosvětového 

projektu Kameny zmizelých (najdete u č.p. 196) a alespoň tak symbolicky utvořila místo, kde se může 

každý památce této rodiny poklonit. Prosím věnujte jim tichou vzpomínku i vy. Oni totiž nemají 

nikoho z rodiny, kdo by si mohl vzpomenout.                                                            Bc. Pavel Tlustý 

        

 

18. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová        

06.02.2020 

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

19. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

20.02.2020   

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

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

LEDNOVÉ TVOŘENÍ  
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POZVÁNÍ 
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PŘIJĎTE SE POBAVIT A ZASMÁT S DIVADLEM KVĚT ŽIVOTA 

VESELOHRA „POHÁDKA MLÁDÍ“  

SOBOTA 22.2.2020 OD 18.00 HOD. V SOKOLOVNĚ V BOROVÉ 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – ÚNOR 2020 

 

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. 

Středa 5. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Případ mrtvého nebožtíka 

Komedie, ČR, 95 min, přístupný, vstupné 120 Kč 

Je čas udělat si legraci z toho, jak se nám filmy a 

seriály krimižánru přemnožily. V záplavě 

kriminálních příběhů nastal ideální čas se všem těm 

hrdinům a klišé krimižánru pořádně vysmát… A 

tak nastupuje major Prubner! Pohledná, v kolektivu 

oblíbená vyděračka byla zavražděna. Arogantní 

náčelník kriminálky svěří případ majoru 

Prubnerovi, kterého nemá rád. Proto vyhlásí 

ultimatum – pokud nebude případ vyřešený do 168 

hodin, Prubner bude degradován … Nečekané 

situace vytvářejí skvělé pozadí kriminálního 

příběhu inspirovaného známými detektivkami, 

které skvěle paroduje a utahuje si z nich. 

Neděle 9. února … Kino Tylův dům  

Hodinářův učeň 

Pohádka, ČR, 102 min, přístupný / pronájem 

Oblastní charita Polička 

Pondělí 10. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Pod vodou 

Sci-fi/horor, USA, 95 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč 

Skupina vědců pracujících 11 kilometrů pod 

hladinou oceánu v podmořské laboratoři se snaží 

po ničivém zemětřesení dostat do bezpečí. 

Temnota neprozkoumaného mořského dna ale není 
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to jediné, čeho se musí obávat… Něco tam na ně v 

hlubině číhá. 

Úterý 11. února v 19.00 hodin   

Sopránový recitál 

Tereza Hořejšová – soprán a Ahmad Hedar – 

klavír. Koncert v rámci KPH sezóny 2019/2020. 

Vstupné: 110 Kč / 20 Kč student, žák 

 

Středa 12. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Modelář 

Psycho/thriller, ČR, přístupný od 12 let, vstupné 

130 Kč 

Hrdiny snímku jsou dva mladí muži, kteří 

provozují malou firmu: létají s dronem. Poté, co se 

jeden z nich zraní, vstoupí do hry jako náhrada 

spolužák z gymnázia. Nová spolupráce funguje na 

jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a má 

originální představy o nápravě světa. 

Pátek 14. února v 19.00 hodin   

Slovácko sa nesúdí a cimbálová muzika Lašár 

Povídkový večer složený z vybraných (dnes už) 

klasických folklorních vyprávěnek slováckého 

„kronikáře“ Zdeňka Galušky s doprovodem 

krojované cimbálové muziky Lašár. 

Vstupné: 300 Kč přízemí / 280 Kč balkón, 220 Kč 

přízemí / 200 Kč balkón – sleva pro seniory 60+ 
 

Sobota 15. února od 14.00 do 18.00 h / stolová 

úprava 

Setkání s dechovkou 

K tanci i poslechu zahraje ve velkém sále poličská 

dechová hudba Poličanka. 

Vstupné 70 Kč 

Pondělí 17. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Malé ženy 

Drama/romantika, USA, 135 min, titulky, 

přístupný, vstupné 110 Kč 

Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) 

vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického 

románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se 

v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její 

fiktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený 

příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, 

z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého 

– stává nadčasovým a velice aktuálním. 

Úterý 18. února v 18.00 hodin   

Nejúspěšnější sportovec roku 2019 region 

Svitavsko 

Cílem tohoto mimořádného projektu je ocenění 

sportovců a nejlepších sportovních výsledků 

dosažených regionu Svitavska za předchozí rok. 

Na slavnostním galavečeru s bohatým 

doprovodným programem si převezmou ocenění 

nejlepší zástupci svitavského regionu na 

sportovním poli, kteří v roce 2019 dosáhli 

výrazných úspěchů a výsledků na krajské, 

republikové či mezinárodní úrovni. 

Středa 19. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Chlap na střídačku 

Komedie/romantika, ČR, přístupný od 12 let, 

vstupné 130 Kč 

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má 

její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. 

Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku 

navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její 

plán je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o 

Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na 

střídačku. 

Sobota 22. února od 15.00 do 17.00 h / stolová 

úprava 

Veselá show animáků 

Dětský karneval pro děti MŠ a 1. Stupně ZŠ. 

Zábavným pořadem Vás bude provázet agentura 

Dětské akce. Populární ryba Nemo, Sněhurka a 

Minnie budou mít pro děti připravené zábavné 

tanečky, pohybová cvičení a soutěže. Program 

karnevalu zahrnuje postavičky z kreslených 

animovaných filmů, které dobře znáte. Děti 

v maskách klaunů jsou vítány.   

Vstupné: masky 20 Kč / ostatní 50 Kč 

Pondělí 24. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Fantasy Island 

Horor, USA, 109 min, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 120 Kč 

V novém filmu studia Blumhouse nazvaném 

Fantasy Island mění charismatický pan Roarke v 

luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné sny 

svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však 

fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu 

ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život. 

Středa 26. února v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Ježek Sonic 

Rodinná komedie, USA, dabing, přístupný, 

vstupné 130 Kč 

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším 

videoherním legendám. A protože o legendách se 

obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude 

hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat 

před svým neúnavným pronásledovatelem 

Doktorem Robotnikem. 
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Sobota 29. února v 19.00 h 

Starci na chmelu 

Jevištní podoba legendárního a vůbec prvního 

československého filmového muzikálu v podání 

„mladých ochotníků“ Divadelního spolku Tyl 

Polička v režii Michala Moravce.  

Vstupné: 100/50 Kč  

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ÚNOR 2020 

Borová 

1.2.2020 od 20 hod. - Hasičský ples v místní 

sokolovně . Hraje hudební skupina Quatro 

22.2.2020 od 18 hod. - v sokolovně zahraje 

Divadlo Květ Života autorskou veselohru o pěti 

obrazech z let 1957,1967,1993 a 2018 pod názvem 

„Pohádka mládí“ 

23.2.2020 od 14 hod. v místní sokolovně - beseda 

o cestě borovské expedice do Řecka na Simsonech. 

Bystré 

7. 2. 2020– Společenský ples – od 20 hod. 

v Sokolovně Bystré. Hraje skupina NONUS. Těšit 

se můžete na předtančení žáků 9. tříd a ZUŠ Bystré.  

8. 2. 2020 – Dětský maškarní karneval –od 13:30 

v Sokolovně Bystré. 

13. 2. 2020 – Beseda nad knihou Bystré, město 

dobrých rodáků. V Komunitním sále MFD. 

Začátek v 17 hod. Vstupné 20 Kč. 

22. 2. 2020 – Masopustní veselí - prodej 

zabijačkových pochoutek začne ve 12:00 před 

prodejnou masny. Myslivecká kuchyně se otevře 

ve 13:00 v Sokolovně. Sraz masek je ve 13:30 před 

Sokolovnou a poté se ve 13:45 odchází průvodem 

k radnici. Až do pohřbení basy, které proběhne ve 

20:00, je volný program, který můžete strávit 

v Sokolovně. Od 10. února mají zájemci možnost 

vypůjčit si v IC karnevalové masky. 

29. 2. 2020 – Jednou hole, jednou na nože - 

premiéra divadelního představení bysterského 

ochotnického souboru v 19 hod. v divadelním sále 

Sokolovny. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na 

místě 70 Kč. 

Dolní Újezd 

1. 2. 2020 - Skautský ples - sokolovna od 20 hodin 

hraje Combo 2, vstupné 70Kč, občerstvení 

zajištěno 

vstup ve společenském oblečení 

2. 2. 2020 - Dětský karneval - sokolovna od 14:30 

hodin 

15. 2. 2020 - Hasičský ples - sokolovna od 20 

hodin, hraje Radek Klusoň - Kdo má čas 

občerstvení zajištěno, vstupné 70Kč 

22. 2. 2020 - Dolnoújezdský Masopust 

hospoda U Koruny - otevřena od rána, sraz masek 

2:22, odpoledne u Večerky 

Téma: Hospodářství aneb Když jsem já sloužil.. 

hraje kapela SAMOBAND, masky si vyslouží 

jitrnici „zadara“ 

Litomyšl 

15.2.2020 - Prague Cello Quartet:Broadway Tour 

15:00 a 19:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl     

Koncert. 

23. - 25. 2.2020 - Nakopněte svoji školu 

Zámecké návrší 

Festival vzdělávání, prostor pro inspiraci a sdílení 

zkušeností. 

www.nakopnetesvojiskolu.cz 

28.2.2020 - Doctor Victor a hosté: Chaos KZR & 

Upside Down 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl 

Oldřiš 

8.2.2020 – Hasičský ples v Oldřiši  

od 20.00 hod.  v Orlovně hraje kapela Arzekt  

Více na WWW.oldris.cz 

9.2.2020 – Dětský maškarní karneval  

Od 14.00 hod. v Orlovně v Oldřiši 

Polička 

Do 26. 4. 2020 - Retrogaming - počátky počítačů u 

nás - výstava 

V poličském muzeu najdete takzvané pařanské 

doupě, tedy hernu s historickými počítači, s herním 

automatem i s moderními PC s emulátory se 

stovkami her. To vše je součástí výstavy, na které 

mohou tatínkové a dědové současné generaci 

ukázat, na čem a co, hráli oni! 

Centrum Bohuslava Martinů Polička 

22.02.2020 - Jazzové setkání – Robert Balzar Trio 

– 20 let setkání 

http://www.oldris.cz/
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Divadelní klub Polička od 20 hod.  

Výroční koncert u příležitosti dvaceti let konání 

jazzových setkání v Poličce. Robert Balzar Trio 

vystoupí ve složení Robert Balzar – kontrabas, Jiří 

Levíček – piano a Kamil Slezák – bicí. 

 

25.02.2020 – Expedice Borneo s Kateřinou a 

Milošem Motani 

19:00 – Divadelní klub Polička 

OSTROV LOVCŮ LEBEK, NOSATÝCH OPIC 

A SLONÍCH TRPASLÍKŮ 

Známá cestovatelská dvojice představí vše 

zajímavé ze svého dobrodružného výletu na 

Borneo. 

Sebranice 

2. 2. 2020 – Pohádka Mach a Šebestová – od 16:00 

hod. na sále KD odehraje divadelní spolek 

Vostřebal. Vstupné dobrovolné. 

7. 2. 2020 – Hasičský ples – od 20:00 hod. na sále 

KD. 

16. 2. 2020 – Sněhová vločka – divadelní pohádka 

od 15:00 hod. na sále KD. Vstupné dobrovolné. 

22. 2. 2020 – Masopustní hody – u kapličky na 

Pohoře, od 12.00 hod. občerstvení, od 13.30 hod. 

maškarní rej.  

23. 2. 2020 – Dětský karneval – od 14:00 hod. na 

sále KD. 

Svojanov 

7.  2. 2020 – 15. Obecní ples 

Na radnici ve Svojanově 

 

MOTOREST BOROVÁ 

Motorest Borová Vás zve na posezení s hudbou a dobrou večeří 

Sobota 29.2.2020 od 18 hodin. 

Těšit se můžete na jídla ze zvěřiny a pečená žebírka. 

Rezervace na tel. 739 995 203 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL V BOROVÉ 

SOBOTA 7.3.2020 OD 14.00 HOD.  

V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ 
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                                           V SOBOTU 21.3.2020 PROBĚHNE V NAŠÍ OBCI  

                                                                       SRAZ RETRO KOČÁRKŮ  

                                                    PŘEDPOKLÁDANÝ ZAČÁTEK 

                                              PROGRAMU OD 10.30 HOD. U QANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací bude uveřejněno v příštím informačním letáku a na webových stránkách obce. 

 

INZERCE 

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN 

Skala David – Borová čp. 354, mobil 605 937 759, www.sdgarden.webnode.cz 

 

AZASS – PEČOVATELSKÝ DŮM V BOROVÉ 

Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých členských obcích výstavbu pečovatelských domků 

– v Borové je stavba prakticky dokončena a zájemci o bydlení mohou podávat žádosti o pronájem 

bytu. Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové 

bezbariérové (upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové 

skupiny. Dále v prvním patře jsou čtyři byty o velikosti 1+KK. Osoby, pro které jsou pečovatelské 

domky určeny, zde žijí za podpory pečovatelské služby. 

V případě zájmu o bližší informace o pečovatelských domcích kontaktujte sociální pracovnici Anetu 

Skálovou (skalova.azass@tiscali.cz, tel. č. 605 459 830) a své případné přihlášky zasílejte nejpozději 

do 30.4.2020 na adresu SO AZASS.   

 

mailto:skalova.azass@tiscali.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. Za kvalitu dodaných fotografií neručíme. 

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 30.1.2020                          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/

