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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021
V OBCI BOROVÁ
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
i n f o r m u j i v o l i č e,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
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Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č.1
je volební místnost se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Borová č.p. 100.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do
úterý 5. října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem,
může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř.
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze
silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti
s onemocněním covid-19 je pro okres SVITAVY – parkoviště u sportovního stadionu, ul. U
Stadionu, Svitavy (souřadnice GPS 49.7512597N, 16.4652786E). Tu to informaci naleznete
nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského
úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním
covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (dive-in), mohou žádat o
hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KANALIZACI
Na otázku: „Kdy se bude možné připojit ke kanalizaci?“ zatím bohužel stále nemáme jednoduchou
a jednoznačnou odpověď v podobě data připojení. V minulém čísle jsme vás informovali o nátoku
balastních vod a zamýšlených opravách. Opravy v termínu do 3.9.2021 zhotovitel zrealizoval. Došlo
ke zmírnění nátoku, nikoliv však k odstranění nátoku na stanovenou mez. V reakci na tento stav byla
provedena opětovná revize stok, která odhalila další nedostatky.
Na základě zjištěného a jako další krok k nátlaku na zhotovitele stavby pro rychlé řešení
nežádoucího stavu, odešla dne 22.9.2021 zhotoviteli reklamace. Reklamována je vada, která se
projevuje nátokem balastních vod na čistírnu odpadních vod. Z důvodu prokazování tohoto faktu je
nutné, abychom se do kanalizace po dobu odstranění nátoku nepřipojovali. Víme, že je vzniklá
situace nepříjemná, ale pro budoucí provoz kanalizace je toto opatření nezbytné. Nadále ale platí,
že pokud si chcete předpřipravit Vaši přípojku, neváhejte tento záměr realizovat.
Ovšem před zahájením prací kontaktuje e-mailem nebo telefonicky Obec Borová.
•
•

adresa pro emailovou komunikaci je: pripojkaborova@seznam.cz
číslo pro telefonní komunikaci je: 461 743 268, 603 741 378
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Domluvíme s Vámi podrobnosti ohledně data a času kontroly zakrývaných částí soukromé části
přípojky. Je nutné pořídit detailní fotodokumentaci napojení potrubí do revizní šachty a 1 až 3
fotografie (úměrně délce přípojky) položeného potrubí před zásypem.
Pro informaci: dne 6.9.2021 proběhlo i předání staveniště pro rekonstrukci státní komunikace
III/35724 (Borová – Oldřiš). Zhotovitelem stavby silnice, chodníků a VO je firma SWIETELSKY stavební
s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice. Dbejte zvýšené pozornosti při pohybu po silnici,
v současné době se realizují stavební objekty typu opěrných zdí.

VEŘEJNÁ VÝZVA
OBEC BOROVÁ, BOROVÁ 100, 569 82 BOROVÁ, IČO 00276430
v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovního místa:

„samostatná účetní/samostatný účetní“
Místo výkonu práce: Obecní úřad Borová, Borová 100, 569 82 Borová
Předpokládaný termín nástupu: 1. listopadu 2021, popř. dle dohody
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou na 3 měsíce
40 hodin týdně, popř. dle dohody
Platové zařazení: v závislosti na vzdělání a praxi, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobní ohodnocení
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky § 4 zákona č. 312/2002 Sb. pro vznik pracovního poměru:
a)
b)
c)
d)

státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
svéprávnost
bezúhonnost
znalost jednacího jazyka

Dále požadujeme:
a) min. úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru
b) znalost a praxe v účetnictví, znalost specifik účetnictví územního samosprávného celku
výhodou.
c) Znalost práce na PC, MS Office (Word, Excel), právní a účetní software
d) Znalost zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účetních
předpisů, daňových předpisů
e) Schopnost samostatné práce a organizační schopnosti, pečlivost a zodpovědnost, ochota se
dále vzdělávat a podílet se na chodu obce
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Bližší náplň práce:
- Vedení účetnictví územně samosprávného celku (komplexní aplikace zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve spojitosti se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
- Měsíční zpracování DPH – daňové přiznání, kontrolní hlášení.
- Zpracování ročního přiznání právnických osob za obec.
- Vedení majetku – jeho pořízení, odepisování, technické zhodnocení a vyřazení.
- Mzdy – komplexní zpracování mezd zaměstnanců a zastupitelů obce.
Výhodou je znalost:
-

Evidence obyvatel – přihlášení k trvalému pobytu, narození a změny zjištěné v registru.
Evidence hrobových míst na katolickém a evangelickém hřbitově – nájemci, pohřbení a
uzavírání nových nájemních smluv na hrobová místa.
Vidimace a legalizace (ověření podpisů a listin).
Zajištění výstupů prostřednictví Czech – point.
Vedení archivu – spisový a skartační plán.
Vedení samostatné účetní evidence při čerpání dotací

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit:
a) Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
b) Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
– pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)
c) Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
souhlas k jejich zpracování (jméno, příjmení, datum narození, podpis)
e) Kontaktní spojení
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 18. října 2021 na adresu: Obecní úřad Borová,
Borová 100, 569 82 Borová. Přihlášku lze doručit i osobně v kanceláři OÚ do 18. října 2021 do 17:00
hodin. Obálku označte heslem: „veřejná výzva – účetní obce“.
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 603 741 378.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu.
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Obec Borová přijme na hlavního pracovního poměru zaměstnance nebo na dohodu o provedení
práce brigádníka do KIOSKU u sportovního areálu, který je v zimních období přestěhován
do sokolovny v Borové. Jedná se především o odpolední a víkendové směny. Spolehlivost a příjemné
vystupování podmínkou.
V případě zájmu kontaktujte starostku obce tel.č. 603 741 378 či napište na e-mail:
starosta@borova.cz.

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová touto cestou nabízí od 1.11.2021 k pronájmu následující obecní byt.
Borová č.p. 176 – byt č. 3 (1+3), který obsahuje:
-

kuchyň
pokoj
pokoj
pokoj
předsíň
koupelna
wc
balkon
sklepní kóje

12,08 m2
22,47 m2
14,10 m2
19,59 m2
10,29 m2
6,13 m2
1,32 m2
1,54 m2
4,20 m2

Měsíční nájemné činí cca 3 786,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné
a stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 15.10.2021.

KIOSEK
Kiosek u sportovního areálu bude od 5.10.2021 přestěhován do sokolovny a dne 4.10.2021 bude
uzavřen. Pokud budete chtít jít tento den sportovat do sokolovny, vyzvedněte si klíče v kanceláři
OÚ do 17 hodin.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY
Sběrný dvůr bude od listopadu 2021 do března 2022 otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00
hod.
Kompostárna bude uzavřena od prosince 2021 do března 2022.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.

2.-3.10.2021
9.-10.10.2021
16.-17.10.2021
23.-24.10.2021
28.10.2021
30.-31.10.2021
6.-7.11.2021

Lékař
stomatolog
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.

Kononenko Oleksandr

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

Kossler
Králová
Krpčiar
Kučerová
Martinec
Novák

Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Dolní Sloupnice 188

461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 724 635
461 615 402
465 549 236

Pavel
Zdena
Patrik
Marta
Vojtěch
Peter

BYLA NÁM NABÍDNUTA MOŽNOST ZORGANIZOVAT V BOROVÉ MIMOŠKOLNÍ
KROUŽEK ANGLIČTINY- MĚLI BYSTE ZÁJEM ??
Paní Krištofová nám napsala:
V Poličce a okolí se již 7. rokem věnujeme výuce jazyků,
především angličtiny pro děti. Je to práce hezká a smysluplná.
Minulý rok byl pro školáky náročný. Ne každý se dostal k
vědomostem a znalostem, které by byly pro daný věk
odpovídající. Dále vím i z vlastní zkušenosti, že je dojíždění
náročné.
Napadlo mě, zda myslíte, že by byl v Borové zájem o veselou
angličtinu, při které se ovšem něco naučíme. Standardně
procvičujeme všechny dovednosti (Reading, Writing,
Speaking and Listening).v Poličce a okolí se již 7. rokem
věnujeme výuce jazyků, především angličtiny pro děti. Je to
práce hezká a smysluplná.
Kroužek by se konal pravděpodobně ve středu odpoledne. Jedna lekce trvá 45 minut stála by 150,-Kč. V případě zájmu zavolejte, napište na obecní úřad, a to co nejdříve.

ČEŠI VÝZNAMNĚ POMÁHAJÍ ŠETŘIT EVROPSKÉ ZDROJE SUROVIN
Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu,
významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního
prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektrozařízení uvedených
na trh. V případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let.
Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných
k recyklaci. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví
a bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.
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Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.),
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh),
• nosnou konstrukci či plášť.
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří vysbírat po skončení
jejich životnosti, jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější. Základní funkci – chlazení –
totiž zajištují látky, které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí, ale také
bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných
linkách.
Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo z našeho sběrného
dvora předáno 16 % nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. Došlo tedy k narušení chladícího okruhu,
který vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme touto
cestou upozornit na nebezpečí, které se za odstřižením kompresoru skrývá.
Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále
ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve
druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich
výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat,
pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují
ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování.
Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV
záření na zemský povrch. To má dopad na
poškození očí, ale především to přispívá ke
vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné jsou ale i
přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích
cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají negativní
vliv na srdeční činnost a na centrální nervovou
soustavu.
Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná
takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které v
přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou
HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale
podílí se na oteplování naší planety. Tedy, pokud
je poškozen chladící okruh chladničky nebo
mrazničky a jsou vypouštěny do ovzduší.
Expozice zvýšeným koncentracím f-plynů může
ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se
objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na
globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí vznik osm
milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba
stejný počet osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi
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Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj a kompletní jej bezplatně
odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru,
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče).
V naší obci využijte sběrného místa na adrese sběrný dvůr č.p. 60 a malé elektrospotřebiče můžete odložit
do k tomu určeného kontejneru před prodejnou Qanto.

Zpívající lípa v Telecím vyhrála 1. místo
„STROM ROKU 2021“ – Gratulujeme!!!

OHLÉDNUTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVÁ
Červen 2021
Zábavný den si pro celou školu vymysleli a zorganizovali naši páťáci. Tématem byla pohádka
Sněhurka a sedm trpaslíků. Na sedmi stanovištích děti plnily „trpasličí úkoly“. Sněhurka nakonec
všem dětem rozdala malé dárky. Byl to povedený den, který nachystaly děti dětem.
Hádanka pro čtenáře: Dovedete, bez dlouhého rozmýšlení, vyjmenovat všech sedm trpaslíků?
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Řešení: Rejpal, Dřímal, Štístko, Prófa, Kejchal, Stydlín, Šmudla.
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Školní výlet údolím řeky Doubravy nebo také Českým Grand Canyonem
Nedaleko Chotěboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory řeka Doubrava protéká malebným
údolím,
kterému se také říká Český Grand Canyon. Doporučujeme navštívit, je tam opravdu krásně.

Návštěva předškoláků. Na návštěvu a prohlídku školy jsme v červnu pozvali budoucí prvňáčky.
Děti třetí a čtvrté třídy jim na uvítanou na tabuli nechaly vzkaz a namalovaly pro ně pěkné obrázky.
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Čtvrťáci naši třídu namalovali na tabuli, aby školkáčci viděli, jak vypadáme, když jsme se nepotkali.

Poslední den ve škole jsme se rozloučili s páťáky. Ve vzduchu se vznášela trocha smutku,
trocha radosti, očekávání a těšení se na nové zážitky, kamarády, ….. . Jaké to asi bude ?
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Podobné pocity možná měli i naši noví prvňáčci, které jsme ve škole přivítali 1. září 2021.

Všem dětem přejeme v novém školním roce zdraví, úspěch, pohodu a spokojenost.
Hana Chadimová

125 LET OD PŘÍJEZDU PRVNÍHO VLAKU DO POLIČKY
V sobotu 4. září jsme se mohli svézt či jenom podívat na historickou vlakovou soupravu. Byl to krásný
pohled a hned mě napadlo, že by nebylo špatné, opět vám čtenářům borovského listu něco
připomenout z historie této trati - a co takhle z období druhé světové války. Ale tentokrát se pokusím
to vzít trošku jinak a ukázat vám na konkrétním příkladu moji práci, kterou se snažím, co se týče
borovské historie, dělat. Recept je úplně jednoduchý, vyberu si téma, prohlédnu si materiály, které
doma mám díky hodným lidem, jenž jsem oslovil nebo oni oslovili mě, následně začnu přemýšlet,
co jsem kde k tomu četl nebo slyšel. Vše dám do hrnce a několik hodin míchám, přidávám další
ingredience. Poté dám ochutnat hlavnímu degustátorovi a ten mi řekne, jak to dozdobit popř. celé
předělat (díky ženo moje ☺) a můžu podávat. Někomu to chutná a pochválí vás, někdo ani
neochutná, protože ho to nezajímá a někdo se na to ani nepodívá, jiný ochutná a neřekne nic… Tak
to prostě chodí, tak to je a bude to i v tomto případě.
Přečtu vám část dopisu z 9.4.1945, který napsala Anna Halamková svému bratrovi Františku
Halamkovi:
Milý Ferdo, musím ti napsat některé noviny z Borové. V sobotu našel Nekvinda, co chodí po dráze,
nálož výbušnou na kolejích za „vochtrovnou“. Připravenou na nákladní vlak. Z neděle na pondělí, t.j.
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dnes, hlídali v lese trať mezi Borovou a Kamenicí dva nádražáci. Šli domů, když jel ráno osobní vlak
(od Poličky) ve čtvrt na sedm z Borové. A teď byla rána na lese. Jako když na nádraží vystřelí a osobní
vlak vjel na nálož. Umíš si představit, jaké bylo štěstí, že se nikomu nic nestalo. Zakymácelo to s ním
znamenitě, ale jak jel rychle, přejel to a poslední vůz s poštou to odnesl. Díra byla jak od bomby,
koleje trčely do výšky. 2 metry kolejnic vůbec nenašli. Hned přijel vlak s potřebným materiálem a
spravili to. V 1 hodinu už zase začaly vlaky jezdit.
Je to, co je psáno v dopise, pravda a nebo jenom fikce? Že bych k tomu nic nedohledal? Tak to mě
neznáte, vždycky se přeci něco najde… A mám to! Co takhle historický ústav Armády ČR. A co třeba
časopis Historie a vojenství ročník 1959. Jasně, kapitola Partyzánské destrukce na železnicích ve
Východních Čechách a na západní Moravě. Potom si ty desítky stran přečtu a přitom zjistím, že
v období druhé světové války bylo na trati Skuteč – Polička (z Poličky do Svitav nebyla žádná nálož
položena) 8 x položena nálož na koleje. Z toho 4x v dubnu 1945 na trase Borová – Kamenice v úseku
od 30 km do 32 km.
Konkrétně dne:
•
•

•
•

7.4.1945 nálož nalezena, pod lokomotivou vybuchla
pouze rozbuška (zmíněno v dopisu).
9.4.1945 náloží vyřazena lokomotiva, zničena
kolejnice, údaj o přerušení dopravy chybí (zmíněno
v dopisu)
17.4.1945 náloží vykolejen vlak, zničeny 3 vagóny, 15
kolejí doprava přerušena na 9 hodin
30.4.1945 náloží vyřazena lokomotiva, zničeno
spojovací vedení.

A je to… Jedná se pouze o malinkatý střípek z historie, ale
třeba se někomu líbil. A třeba byl i malinko poučný. A aby to
nebylo jenom suché čtení, můžete se podívat na fotografii
lokomotivy z léta roku 1945, kterou jsem také vytáhl
z materiálů, které mám od vás.
Tak zase někdy příště Pavel Tlustý

SDH BOROVÁ NA MILOVSKÉM VÝLOVU 2021
Letos jsme poprvé měli tu čest a zajišťovali jsme občerstvení při výlovu milovského rybníku. Bratři
hasiči dokázali během krátké doby udělat a zprovoznit cisternu s čerpadlem na pitnou vodu a na
zajištění elektřiny zapůjčilo I. AGRO Oldřiš centrálu na chod hasičského bufetu. Kluci u polní kuchyně
dělali výborné steaky, klobásky, gulášek, bramboráčky, trhané maso v bulce.....
Děvčata v bufetu nabízela párky v rohlíku, palačinky, svařáček, kávičku či groček..... v nabídce
nechybělo ani pivo, cider, kofola....či něco ostřejšího na zahřátí.
Celkem 15 sester a bratrů obstaralo pití a jídlo pro cca 250 lidí, kteří se přišli na výlov podívat nebo
si ryby koupit. Další ryby se převážely v kádích do rybníku Křídla.
Jako poděkování od pořadatelů jsme dostali pořádného 120centimetrového sumce a kapříky.
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Zdravé jádro našeho sboru zvládlo i večerní afterpárty v hasičárně a ráno pak nástup na celodenní
obsluhu na FORMANSKÉM DNU.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří si našli čas a na jedné z akcí, nebo dokonce po celý
víkend, pomáhali

FORMANSKÝ DEN
Po roční covidové pauze jsme mohli opět navázat na naši tradici a třetí zářijovou neděli pořádat
Formanský den. Co se účasti koní týká, byl letošní rok oproti letům minulým slabší, jelikož veterinární
správa zpřísnila své požadavky pro vpuštění do soutěže. Přesto byl ale Formanský den pro diváky
velice atraktivní. Do soutěží se přihlásilo celkem 48 koní a to 35 chladnokrevných a 13 teplokrevných
plemen nejen z České, ale také ze Slovenské republiky. Klání probíhala pouze na jednom kolbišti a
koně se svými formany se mohli utkat v devíti různých soutěžích. Westernové soutěži kralovala naše
nejmladší účastnice Formanského dne a tou byla čtyř a půl letá Sofinka, která je dokonce majitelkou
poníka se jménem Pinka. Soutěž byla sice o rychlosti, tudíž se mladá slečna neumístila na předních
příčkách, ale svou odvahou a statečností si od nás vysloužila čestné uznání. Při vozatajském parkuru
se snad každému zatajil dech, když se jeden kočár při velké rychlosti převrátil, naštěstí nehoda
zůstala bez zranění a kočí nakonec dojel až do cíle. V těžkém tahu byl jednoznačně nejlepší hřebec
Falco, kůň francouzského plemene, který vážil neuvěřitelných 1200 kg a saně s nákladem 700 kg
zvládl posunout bez větších potíží o 119 metrů na dva tahy. S jeho majitelem přijeli až ze Slovenské
republiky. Že mohutný hřebec svého pána poslouchá, se diváci přesvědčili, když mu kůň podával
nohu a držel při kování. Návštěvníci mohli také vidět koně při orbě, skákání přes překážky a diváky
velmi oblíbený dostih koní. Českomoravští belgičtí koně se nám předvedli na kolbišti při jejich
přehlídce a jako nejlepší hřebec byl vybrán kůň Patrika Šandora. Nejlepší kobyla a hříbě ČMBK byly
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ze stáje Věry Bulvové, která nám také ukázala drezuru koní a při vozatajském parkuru neměla
zapřažené jen dva koně, ale přibylo k nim ještě hříbě. Dále diváci viděli dvě dámy v krásných
dobových šatech na černém a bílém koni, které předváděly barokní drezuru koní. Pro děti si
zaměstnanci Střediska volného času Mozaika v Poličce připravili spoustu zábavy v podobě her,
soutěží, tvořivých dílniček i malování na obličej.
Byli jsme moc rádi, že jsme mohli 22. ročník Formanského dne pořádat. Celý den sice provázelo
chladnější počasí, ale i přesto zavítalo obrovské množství diváků. Děkujeme nejen všem
zúčastněným soutěžícím za přízeň, ale hlavně všem pořadatelům. Už teď se těšíme na další ročníky.
Organizační výbor ČSCH ZO Borová.
Výsledky Formanského dne ze dne 19.9.2021
Soutěž v kládě
1. Luděk Juračka – Božka, 2. Jan Francisty ml. – Dolar, 3. Milan Broulík – Dolina
Western – rychlostní
1. Pavlína Forštová – Queen Star, 2. Josef Filipi – Halkon, 3. Ilona Límanovská – Níla
Vozatajský parkur
1.David Francisty – Dodo,Perla, 2.Luděk Juračka- Bety,Božka, 3.Simona Buriánová- Hemiš,Naiki
Těžký tah
1. Lukáš Jurko- Falco
Soutěž MINI – MIX
1. Forštová Pavlína – Queen Star, 2. Tereza Cypriánová- Jasmine, 3. Aneta Broulíková – Blesk
Dostih chladnokrevníků
1. Lorenc Milan – Rosa, 2. Klusáková Lucie – Bobina, 3. Lepka Jaroslav - Vikong
Dostih malých koní
1. Broulíková Aneta – Simona, 2. Veronika Slezáková – Bety, 3. Barbora Snebergerová – Komtesa
Dostih ponny
1. Tereza Cypriánová – Jasmine, 2.Aneta Broulíková – Blesk, 3.Karolína Ševčíková- Leo
Dostih teplokrevníků
1. Pavlína Forštová – Muro, 2.Jarmila Kubinová – Cooky, 3. Petra Švábová – Dantes
Soutěž v orbě- všichni se umístili na stejném místě
1. Zdeněk Kala- Burbon a Ben, Milan Broulík- Dolina a Simona, Milan Lorenc- Argentin
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Již po čtvrté jsem se v sobotu 25.9.2021 sešli před obecním úřadem a po setmění jsme prošli menší
okruh naší obce s rozsvícenými lampióny. Nejvíce si to užili ti nejmenší a na konci cesty na ně čekala
malá hračka, buřtík, pitíčko a samozřejmě něco sladkého. Byla také připravena dětská diskotéka, ale
dětem se do tance moc nechtělo, a tak snad za rok se roztancují. Český zahrádkářský svaz Borová
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POZVÁNÍ

MOTOREST BOROVÁ (U DOSTÁLŮ)
Srdečně vás zveme na Svatomartinské kachní/husí
stehýnko
a ochutnávku mladých vín odrůdy Solaris.
Pátek 12.11.2021 od 17.00 hod.
Sobota 13.11.2021 od 17.00 hod.
Neděle 14.11.2021 od 11.00 hod.
Rezervace na tel. čísle 739 995 203 Libor Kvapil
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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. 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 30.9.2021

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

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