
1 
 

             

             

     

*23. ROČNÍK*ČÍSLO 11* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

čas Vánoc a vánočních svátků se opět nezadržitelně přiblížil. Kdo by si před rokem pomyslel, že 

advent a přípravy na svátky mohou plynout jinak a věci, které nám připadaly tak běžné, se stanou 

vzácnými. Svět kolem nás se skoro zastavil kvůli pandemii, která nám kromě mnoha omezení a 

negativ přinesla přeci jen něco pozitivního. Začali jsme si více vážit všeho, co nám dříve přišlo tak 

samozřejmé. Pokud to jen trochu šlo, zpomalili jsme své uspěchané životy, více se obracíme k rodině, 

blízkým lidem a snažíme si uchovat život takový, jaký býval. Místo nájezdů na obchodní centra 

pečeme doma cukroví, vyrábíme adventní věnce a trávíme mnohem více času v přírodě. 
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I život v Borové se ochromil, přesto nezastavil, ale nebyl jednoduchý v mnoha pohledech. Ráda bych 

vám všem za Obec Borová poděkovala za spolupráci a trpělivost při mnoha projektech,  především 

při stavbě kanalizace. Ta je největším jak finančním, tak i realizačním projektem v obci Borová i 

Oldřiš. Školství a především děti dospěly k poznání distanční výuky – odměnou jim je 

zrekonstruované hřiště u základní školy. Nájemníky v bytech nad hospodářským pavilonem 

neminulo dočasné přestěhování při celkové rekonstrukci všech bytů, provoz kuchyně pak omezila 

celková rekonstrukce hospodářského pavilonu, tedy včetně kuchyně a jídelen. Turistický ruch v 

Borové byl omezen nejen díky pandemií, ale i díky rekonstrukci přírodního koupaliště. Pracuje se na 

intenzifikaci a modernizaci vodovodu, současně tak na veřejném osvětlení. Jmenuji jen ty pro obec 

na první pohled nejviditelnější projekty, které se realizují takříkajíc za pochodu a běžném běhu obce.  

Dovolte mi, abych jako každoročně všem občanům Borové, chalupářům i návštěvníkům naší obce 

popřála jménem zastupitelů a zaměstnanců Obce Borová do nastávajících dnů jen to dobré. 

Poděkovala všem dobrovolníkům, kteří v průběhu uplynulého roku nezištně pomáhali ostatním. 

Najděte pod stromečkem hlavně 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 2021 ať je v mnoho ohledech lepší a přinese jen mnoho spokojenosti a 

úspěchů. 

                           starostka obce Borová 

VÝSTAVBA KANALIZACE AKTUÁLNĚ 

Jak budou pokračovat další práce?  

Budou pokračovat  na rozestavěných úsecích, propojují se jednotlivé páteřní stoky. Koordinace prací 

bude prováděna podle klimatických podmínek. Místní komunikace budou v rámci zimní údržby 

průběžně dosypávány a upravovány zhotovitelem kanalizace, vyhrnování sněhu zajišťuje Obec 

Borová. 

Na ČOV z hlavních prací probíhá stavební část a montáž technologie, předpokladem je dokončení do 

konce roku 2020. 

Připomínáme: 

 !!! 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 i veřejné části přípojek se 

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

z hlavníku kanalizace již nyní! 
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VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM!!! 

V současnosti probíhají výkopové práce před zdravotním střediskem. Dbejte proto 

zvýšené pozornosti v těchto místech. I parkování bude z důvodu pohybu techniky, 

která bude v okolí střediska, ztížené. Proto bude-li to trochu možné, využijte pro 

parkování jiné prostory.  

 

VE STŘEDU 16.12.2020 OD 17.00 HOD.  SE KONÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ.  

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V BUDOVĚ MŠ 

Jelikož doposud není využit pro služební účely personálu MŠ 

a ZŠ Borová, nabízí Obec Borová žadatelům mimo resort 

školství od 1.1.2021 k pronájmu zrekonstruovaný byt č.1 

v druhém nadzemním podlaží o velikosti 1+4. Byt se skládá 

z kuchyně, jídelny, tří pokojů, koupelny, WC a sklepní kóje. 

Celková výměra bytu je 88,04 m2. Měsíční nájemné  je cca 

6 160 Kč  a záloha na plynové vytápění ve výši 2000 Kč.  

Nájemné neobsahuje náklady na el. energii, vodné a stočné.  

Nájemní smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem bude uzavřena na dobu určitou. Bližší 

informace v kanceláři obecního úřadu. V případě zájmu o pronájem podejte žádost nejpozději do 

18.12.2020.  

 

VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2020 

 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

2. pololetí 2020. Při platbě je třeba  předložit fotografii vodoměru, kde bude uveden stav 

natočených m3 (stačí vyfotit telefonem).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního úřadu 

ve dnech: 

pondělí 14.12. a středa 16.12.2020 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 

Při zaslání fotografie stavu vodoměru na e-mail: kancelar@borova.cz vám zašleme vyúčtování vaší 

spotřeby. Vodné a stočné tak můžete zaplatit i převodním příkazem na účet č. 1283408309/0800, 

variabilní symbol = číslo popisné. 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI 

Svoz popelnic v naší obci probíhá každou lichou středu v ranních hodinách. Z tohoto důvodu 

připravte své popelnice nejlépe den předem k silnici. V případě, že popelnice bude obsahovat žhavý 

mailto:kancelar@borova.cz
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popel, nebude vám vysypána.  Dále dbejte na to, aby hlavně v ulicích nestála osobní auta a svozový 

vůz mohl bez problémů projet. V případě, že tomu tak nebude, zůstane celá ulice bez vývozu 

popelnic!!  

 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE OD 21.12.2020 DO 3.1.2021 UZAVŘEN.  

 

SOKOLOVNA A KIOSEK BUDOU AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY. O JEJICH OTEVŘENÍ 

VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.  

 

SBĚRNÝ DVŮR BUDE V SOBOTU 26.12.2020 UZAVŘEN.  

 

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

12.-13.12.2020 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

19.-20.12.2020 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

24.12.2020 MUDr. Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

25.12.2020 MDDr. Kašpar  Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 

26.-27.12.2020 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

28.12.2020 MUDr. Sýkorová Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

29.12.2020 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

30.12.2020 MDDr.  Kotlárová Michaela S. Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

31.12.2020 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

1.1.2021 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

2.-3.1.2021 MDDr.  Janoušková Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

9.-10.1.2021 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

 

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA  

V letošním roce, plném COVID 19, se možná o to více těšíme 

na vánoční svátky. 

Svátky, kdy se sejdou rodiny, kdy zavládne klid, opustí nás 

stres a napětí, načerpáme síly, obdarujeme své blízké… 

Již dva týdny v našich domovech probíhají přípravy na tyto 

nejkrásnější svátky v roce. Domovy začínají vonět cukrovím 

a naše domky zdobí různá výzdoba, od trpaslíků, přes 

nazdobená okna  a  truhlíky, po do tmy zářící světýlka. 

Při večerní procházce možná i Vás napadá, jakou práci si majitelé domku s výzdobou dali…věšení 

zářící hvězdy na strom, osvětlený komín či několik metrů nazdobených okapů na domku…, co času 

a energie do této činnosti vložili a jakou investici do výzdoby dali… 
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Obec Borová se rozhodla toto úsilí ocenit, pojďme společně vybrat tři domky v naší obci, které 

bychom chtěli maličkostí /potravinovým balíčkem či lahvinkou vína/ ocenit za nápad a energii do 

výzdoby vloženou a poděkovat jim za to, že večerní procházka naší obcí je potěšením nejen pro oči…. 

a letos to je opravdu potřeba. 

Pojďme společně hlasovat. Projděte se naší obcí, pokud Vás některá vánoční výzdoba zaujme, 

hlasujte na FB Obce Borová pod příspěvkem nebo vhazujte své tipy do schránky před OÚ. 

Budeme za Vaše hlasy rádi, pojďme podpořit naše spoluobčany v tom, že dělají naši obec hezčí…. 

 

ADVENTNÍ NEDĚLE V NAŠÍ OBCI 

První adventní neděli jsme rozsvítili vánoční strom a zaposlouchali se do prvních koled. 

Druhou adventní neděli jsme náš strom ozdobili vánoční hvězdou. 

Třetí adventní neděli  ho ještě dooblékneme a přidáme mu stříbrné vánoční koule. 

Čtvrtou adventní neděli 20.12.2020 (pokud nám to situace dovolí)  bychom rádi 

strávili malou chvilku  s vámi.  Přijďte si popovídat,  poslechnout koledy, ochutnat 

teplý svařák, děti teplý čaj a cukroví k obecnímu vánočnímu stromu, a to v 17 hod. 

Těšíme se na vás!!! 

Pozn. Za krásný vánoční strom vděčíme Pekárně Borová s.r.o a tímto jim děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Vážení a milí přátelé charitního díla, 

     srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a 

děkujeme, že jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali. 

Děkujeme za to, že jste nechávali do svého domova vstoupit radostnou zvěst, kterou Vám přinášeli. I 

tentokrát Česko čeká na krále. Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, 

o víře a naději. Zároveň ale současná opatření v naší společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová koleda ale 

zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, ať už bude více či méně osobní nebo více či méně tzv. on-line. 

Zásadní zpráva směrem od Charity k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i koledníkům, je ale každopádně 

tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové sbírky a jejího lidského, sbližujícího poslání se nevzdáváme. O tom, jakou 

formou se právě u nás v poličském regionu Tříkrálové koledování v lednu 2021 uskuteční, Vás budeme 

průběžně aktuálně informovat. Již dnes víme, že Tříkrálová sbírka proběhne v širším časovém rozmezí, a to 

od 1. do 24. ledna 2021. Bude možné darovat on-line a připravujeme pro Vás také možnost přímého 

osobního darování na vybraných místech ve vaší obci – O TĚCHTO MÍSTECH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI. 

Aktuální Tříkrálové zprávy naleznete již v průběhu prosince na www.policka.charita.cz, také na 

www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým 

závazkem.  

Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka 

886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.  Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:  

- finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,  
- posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,  
- poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci, 
- zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii   

Z nové sbírky (2021) chceme: 

- v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb 
Domácího hospice sv. Michaela (o tyto obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, 
Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves); částečně pokrýt provozní náklady 
ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, 

- částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče, 

- posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, 
- pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii, 
- vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod. 

__________________________________________________________________________________ 
Kontakty: Mgr. Martin Dvořák, ředitel|Oblastní charita Polička|Vrchlického 16|572 01 Polička 

tel: 461 725 552|e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz|www.policka.charita.cz 
Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová|tel: 731 591 558|jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz 

Jana Poliačiková|tel: 737 501 941|jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz 

http://www.policka.charita.cz/
http://www.facebook.com/charitapolicka
mailto:reditel@pol.hk.caritas.cz%7Cwww.policka.charita.cz
mailto:558%7Cjitka.balasova@pol.hk.caritas.cz
mailto:941%7Cjana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz
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OHLÉDNUTÍ 

 

PUTOVÁNÍ K LUKÁSOVĚ LÍPĚ 

Nejprve jsme si objednali krásný den, potom namasírovali lýtka, zkontrolovali kola, slíbili si, že si 
den pěkně užijeme… a „do sedel“. 

Na cestě nad kostelem nás kluci nepřekvapili otázkou: „A můžeme si to vyšlápnout až na Dědek?“ 
Nedalo se říci „NE“. 
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A toto jsou první tři již na Dědku. Jak těžké jim bylo stačit, to vím jenom já a moje „elekolo“, 

kterému jsem za jeho pomoc byla tentokrát hodně vděčná      . 

 

Nakonec ten kopec z Borové na Dědek zvládli všichni. 

Na Luckém vrchu jsme si nechali kola a vydali se pěšky k Lukásově lípě, kde ještě spousta dětí nikdy 

nebyla. Děti zkusily obejmout kmen lípy, i když jenom na dálku, vyslechly pověst a stále si nemohly 

zapamatovat jméno stařečka Jirouška      . Pro připomenutí pověst přikládám. 

Užili jsme si opravdu krásný den, na který budeme dlouho vzpomínat. 
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Bylo to v dobách již dávných, kdy zdejší obyvatelé mohli jen tajně vyznávat svou víru. 
Pronásledování po bělohorské bitvě zasáhlo i vesnice na Poličsku. Knihy nejlepších vlastenců a 
kněžích byly na hranicích páleny. Mnoho našich poctivých lidí muselo prchnout za hranice. Ti, kteří 
zůstali, scházeli se jen tajně, aby si mezi sebou uchráněné knihy půjčovali a ujistili se, že stále žijí ve 
stejné myšlence a jsou si srdcem blízcí. 

Tenkrát žil v této obci stařeček Jiroušek. Věděl, jaká je nouze o knihy, které posilují srdce i ducha. 
Rozhodl se, že ty nejdůležitější, pokud mu síly budou stačit, opíše. Aby se o tom nedozvěděli 
nepovolaní, a také, aby ho při práci nikdo nerušil, našel si skrýš, kde ho sotva mohl někdo hledat: v 
dutém kmeni Lukásovy lípy. Její rozložitý kmen měřil dvanáct metrů v obvodu, a tak se do ní vtěsnal 
i stolek se židlí. 

Stařec Jiroušek vcházel do dutiny stromu vždy za tmy. Neježíš se pomodlil a pak se dal do 
opisování. Dlouho psal do noci při lojových svíčkách. Za každou spálenou svíčku si udělal na deskách 
čárku. Podle těchto jednoduchých záznamů spotřeboval při práci 1 204 svíčky. 

Začal s opisováním Nového zákona jehož přepis chtěl dokončit co nejdříve. Když knihu přepsal, 
rozhodl se, že k opisu připojí i žalmové zpěvy. Při jejich opisování si potichu prozpěvoval sloku za 
slokou, neboť sem tam zapomenuté slovo se mu takto lépe vybavovalo. 

Stařec slyšel jenom velmi málo. Netušil, že jeho hlas, vycházející z kmene stromu, splývá s jeho 
šuměním, jako by lípa opravdu zpívala. 

Lidé, kteří šli v noci kolem a zpěv zaslechli, nevěděli, zda vychází z koruny nebo z kmene stromu. 
Šumění koruny je mátlo, jako by chránilo stařečka, zabraného do práce a zpěvu. Někteří dokonce 
tvrdili, že zpěv vychází z kořenů lípy, někteří zase, že tryská z hlubin země. Nedopátrali se. Stačil 
lehký vánek, aby rozšuměl korunu mocné lípy a zdálo se, že zpěv je slyšet jednou z té, podruhé z oné 
strany. 

Nepřátelé, kteří chtěli odhalit tajemství zpívajícího stromu, zastrašeni odcházeli. Stařeček 
Jiroušek dopsal i staré zpěvy. 

Ze sbírky "Zpívající lípa: Pověsti a příběhy z Vysočiny", vyd. 1956                                                                    Mgr. Hana Chadimová 

 

KURENT VE ŠKOLNÍ KRONICE 

Co je kurent? Kurent je německá obdoba novogotického kurzívního písma používaná v Německu od 

16. století až téměř do poloviny 20. století. Toto písmo bylo používáno v českých zemích, kde v 

průběhu 18. století nakonec vytlačilo u nás domácí českou novogotickou kurzívu. A proč se o tom 

zmiňuji?  Dnes je doba, kterou musíme převážně trávit v domácím prostředí a i pro mě to má ve 

vztahu k zájmu o borovskou historii určitá omezení (ať se to týká návštěv vás, kteří máte zájem si na 

toto téma se mnou povídat nebo v realizaci vzkříšení našich krojů). Vzal jsem si do ruky školní 

kroniku Svaté Kateřiny, která je pro mě nejstarším na obci přístupným dokumentem naší historie. 

Hned na úvodních stranách na mě vykoukly klikyháky, které mi chtěly něco říci. Listuji dál, jsem v 

roce 1840 a nadpis vypadá srozumitelně, první dvě slova jsou čitelná - „pro budoucí“, ale co se píše 

dál na dalších dvou stranách…?  Ten nadpis mě však dostal. Co chtěl autor nám budoucím vzkázat? 

A tak jsem se „hryznul“. Na internetu jsem si stáhl abecedu kurentu, zhlédl poučná videa, přečetl 

nějaký ten článek. A pustil se do toho. Následující týdny jsme s manželkou trávili v naprosté harmonii 

společně v obývacím pokoji. Já zahleděn do daleké historie a ona řešila přítomnost a budoucnost naší 

obce. Byly to nádherné večery plné tiché „pohody“. Hned na úvod jsem zjistil, že stáhnout si abecedu 
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kurentu je dobrý nápad, ale známe to všichni, každý máme svůj styl psaní (nebo-li škrabopis). A přišli 

první pochybnosti, je tohle „n“ nebo „e“, ježkovy voči „s“ se může psát několika způsoby, máme 

dlouhé s kulaté s ostré s, záleží, jestli je na začátku, uprostřed … a tak bych mohl pokračovat. To 

jsem zvědav, jak tohle dopadne. Začal jsem rozkrývat jednotlivá písmena…., poté slova. Hurá mám 

první větu! Jenže ona nedává smysl, holt nejen písmo, ale i skladba věty, a tedy způsob vyjadřování, 

se změnila. Nás kluky z Vysočiny to nemůže rozhodit! A začalo přepisování vět na vedlejší papíry a 

pak to přišlo! Ne každé slovo se mi podařilo přeložit, ale ze zhruba 95 % přeloženého textu se dá již 

podstata říci. A co nám tedy učitel Jakub (příjmení jsem opravdu nerozluštil) chtěl odkázat? Co pro 

něj bylo tak důležité, že to zapsal do školní kroniky? 

První, co jsem si po přeložení uvědomil, bylo, že často slýcháme, jací jsou dnes lidé zlí, myslí jenom 

na sebe, na svůj osobní prospěch a že dříve to bylo jiné, že dnešní doba je akorát o osobním mamonu 

a že to je tou uspěchanou dobou. Že dříve bylo vše klidnější, lidé měli k sobě blíž, více si pomáhali….  

S něčím mohu naprosto souhlasit, ano, dnes je uspěchanější doba. Každý je více zahleděn ve 

virtuálním světě, ale určitá podstata chování lidí je stejná, jako před 180 lety. Prostě kdo chce, tak 

pracuje pro ostatní a kdo chce, tak škodí. A o tom je právě i článek učitele Jakuba zastupujícího dobro 

a neznámých záškodnických osobách. 

Učitel Jakub nám vypráví s velkou hrdostí, jak se mu podařilo břeh, který se nacházel proti hlavním 

dveřím školy kateřinské navrátiti do majetku školy, že již nebudou spory, že tento nepatřil k louce, 

ale patřil k poli. Jak některým to na místě muselo býti před lidmi oznámeno, aby nebylo již sporu 

pro budoucí majitele louky či sekáčů. Že na tomto místě byl zasazen mezový kámen, který byl 

nabílen a vše do mapy zaneseno bylo. Že konečně z tohoto břehu může škola míti užitek bez 

jakéhokoliv platu. Jak to však bývá, tento mezový 

kámen brzy někdo z tohoto místa pryč odhodil, ale 

již ve známosti jest, že tento břeh k prvu poli 

patřil a teď znovu ku poli přiměřený jest. 

Tak tolik opravdu stručné shrnutí dvou stránek ze 

školní kroniky Svaté Kateřiny. S velkou pokorou 

musím říci, že jsem v této oblasti úplný začátečník 

a pouhý nadšenec a že v Borové či v okolí může být 

někdo, kdo se kurentem již zaobírá, zaobíral nebo 

by chtěl.  Každému poskytnu svoje poznámky a 

budu jen rád, když mi v této dlouhé cestě pomůžete 

nebo mě povede. Neb víc hlav víc ví. Na část 

tohoto originálního textu se sami podívati můžete. 

A jestli jste dočetli až sem, tak vám gratuluji a přeji 

příjemné prožití zbytku adventu a vánočních 

svátků.                                        Bc. Pavel Tlustý 

ukázka textu ze školní kroniky od r. 1825/1826: 
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POZVÁNÍ 

 

24. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová   prosinec 2020  

1.10.2020 17:00 – 19:00 zrušeno  -  

náhradní termín 

Těšíme se na Vaše nápady              informace na tel. 

čísle: 728 285 450 „IvaPo“                                                                                    září 2020 

 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Knihovna bude v prosinci otevřená, a to v sobotu 5. a 19. prosince od 15 do 17 hodin. Nové knihy už čekají 

na své příznivce. V knihovním fondu přibyly knihy pro malé i starší čtenáře a také výměnný fond je obohacen 

o další přírůstky. 
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Další pokračování už odložené cestovatelské přednášky Cestou necestou po Ukrajině na koních s Markem 

Schauerem je naplánováno na neděli 24. ledna v 16 hodin (pokud to situace dovolí). 

 

Všem borovským příznivcům přeje knihovna krásné vánoční svátky a do nového roku 2021 hlavně zdraví, 

štěstí a osobní pohodu.  

 

           Květa Honzálková 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOROVÁ 

Výroční členská schůze SDH Borová se koná v sobotu 9. ledna 2021 od 18.00 hod. v Motorestu 

Borová. 

2.2.2021 HASIČSKÝ PLES OD 20.00 HOD. V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ 

Obě výše uvedené akce jsou závislé dle aktuální epidemiologické situaci v naší obci.  

 

 

Běhej lesy oznamuje termíny a spouští registrace. Horkou novinkou jsou extra 

dlouhé trasy! 

 

Závody Běhej lesy se v sezoně 2020 těšily velké oblibě. Zúčastnilo se jich totiž 14 515 závodníků, což je 

historicky nejvíce od roku 2015. Seriál láká závodníky na nejkrásnější místa české přírody, a to na různé 

délky tras. Horkou novinkou letošní sezony jsou i extra dlouhé trasy, které jsme zařadili na vybrané závody. 

Sezonu jsme už rozběhli výzvou k odtajnění termínů v aplikaci STRAVA. Mezník 2021 km jsme pokořili za 2 

dny, a tady jsou slíbené termíny z lesa.   

 

 

 

Sezonu 2021 odstartuje Běhej lesy z Lednicko-Valtického areálu již 17.4.2021. Trasa závodníky povede skrze 

zámecký park, přes hráz lednických rybníků nebo třeba kolem chrámu Tří Grácií. Druhým jarním termínem je 

majestátní Běhej lesy Karlštejn 22.5.2021, který se pyšní hned dvěma velkými lákadly, a to královskými 

výhledy na gotický hrad Karlštejn a běžně nepřístupným vápencovým lomem Velká Amerika. 

 

Na třetí závod sezony vyrazí Běhej lesy na západ České republiky, do kouzelného Slavkovského lesa v 

lázeňském trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Specialitou lokality jsou rozsáhlá 

rašeliniště, hluboký les a oáza klidu bez mobilního signálu. Kdo má rád pořádnou trailovou nálož, nechť v 
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červnu určitě zavítá také na Vysočinu, a to 26.6.2021, kde si užije náročný terén kolem skal Drátěniček, 

Malinské skály, či Devíti skal. Na Vysočině čeká na závodníky také vůbec poprvé trasa o délce 39 kilometrů. 

 

V červenci se Běhej lesy přesune do CHKO Brdy, kde se proběhnete místním bývalým vojenským újezdem, 

který byl po 70 let uzavřen veřejnosti, a kolem Padrťských rybníků. Brdy budou bomba už 24.7.2021. Další 

zastávkou 7.8.2021 budou malebné Beskydy, závodníky vyveze na start lanovka, a Běhej lesy Bílá je tak 

jediná ze seriálu se záporným profilem.   

 

Letní prázdniny završíme 28.8.2021 v Jizerských horách, kde si běžci proběhnou slavná místa legendární 

Jizerské 50 v letní variantě. O dva týdny později 11.9.2021 za svitu čelovek vyrazí na trať také běžci v nočních 

Boleticích, kteří si budou moci posvítit na krásu šumavského revíru a malebný rybník Olšina. I zde si milovníci 

delších tras nově přijdou na své, a to trasou 34 kilometrů. 

I letos chystají Běhej lesy mnoho novinek a běžci se mají určitě na co těšit. Sledujte web www.behejlesy.cz a 

sociální sítě Běhej lesy na Facebooku či Instagramu. 

 

 

 

 

http://www.behejlesy.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 8.12.2020                      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.cz/

