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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE ČEKÁ BOROVOU OPRAVA SILNICE
Budování kanalizace a rekonstrukce silnice III/35724 z
Borové u Poličky do Oldřiše. To byla hlavní témata při
jednání hejtmana Martina Netolického se starostkou Borové
Lenkou Tlustou. Oprava pětikilometrového úseku silnice,
která navazuje na budování kanalizace, vyjde kraj na 154
milionů korun včetně daně, a bude realizována na 11 úseků
až do roku 2023, a to z důvodu nezbytného zachování
obslužnosti území.
„Borová společně se sousední Oldřiší v letošním roce dokončila vybudování 22 kilometrů dlouhé
kanalizace. Na to navazuje naše rekonstrukce silnice III/35724 v délce přesahující pět kilometrů za
154 milionů korun včetně daně. Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat obslužnost celého území
obou obcí, tak je stavba po dohodě s obcemi rozdělena na 11 etap s postupným dokončováním do
roku 2023, což je samozřejmě dobré i s ohledem na krajský rozpočet, protože se jedná o stavbu, která
není kryta z evropských fondů,“ řekl hejtman Martin Netolický.
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VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2021
Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za
2. pololetí 2021. Při platbě je NUTNÉ předložit fotografii vodoměru, kde bude uveden stav
natočených m3 (stačí vyfotit telefonem). Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního úřadu
ve dnech:

pondělí 13.12. a středa 15.12.2021 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.

OBEC BOROVÁ POSKYTLA MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ POMOC
TORNÁDEM ZNIČENÉ MORAVĚ
V posledním zastupitelstvu byla schválena finanční - v podobě poskytnutí výtěžku charitativního
vstupného letního kina (celkem 18.407,-Kč) a materiální pomoc v podobě nařezané smrkové vazby
na rodinný dům (cca 22 m3) pro mladou rodinu Dlabajovu z Mikulčic, které zbylo po ničivém tornádu
pouze torzo domu.
Tímto chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří jakkoli poskytli nezištnou pomoc ve formě
příspěvku ze vstupného a formou bezúplatné práce. Stromy na vazbu střechy vytěžil Marek Schauer
v obecním lese v lokalitě u koupaliště, Leoš Teplý dřevo z lesa vytahal. Fy Ulrich – Šplíchal s.r.o.
s řidičem Jirkou Peškem poskytla dopravu. I. AGRO Oldřiš vypomohla teleskopickým nakladačem
řízeným Radkem Nekvindou. Pořez proběhl na katru díky Petru Kučerovi a pomoci našich již
nepostradatelných hasičů Petra Krčila, Radka Nekvindy, Jirky Peška, Vlasty Střítežského, Petra
Roušara, Petra Bednáře ml. a Pavla Halamky ml., kteří pořezu věnovali 2 soboty a 1 neděli. Zdeňka
Osinková a Lenka Kučerová k práci napekly něco na zub.
Samotný transport vazby do obce Mikulčice proběhl v sobotu 20.11.2021. Ještě jednou díky všem –
i nejmenovaným a rodině Dlabajově přejeme brzský návrat do normálních kolejí.
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PÉČE O ZELEŇ V ROCE 2021
V letošním roce se v naší obci podařilo vysadit v rámci druhové pestrosti tyto dřeviny: tis, trnka,
dřišťál, brslen, zimoléz, jírovec, jabloň lesní, hrušeň planou, jeřáb břek, dub zimní, akát, třešeň ptačí
a habr v celkovém počtu 74 ks. Dále bylo dle požadavku obce vysazeno ŘSD podél sinice I/34
směrem na Poličku 19 ks javorů klenu jako náhrada za jarní těžbu suchých stromů.
Za finanční podpory AOPK CHKO byly na obecním pozemku pod elektrovodem mezi kempem a
koupalištěm vybudovány čtyři tůně, které svou funkcí zadržováním vody podpoří místní
ekosystém.Realizace tůní přilákala pozornost členů ochránců přírody z Poličky, kteří měli zájem o
exkurzi a lokalitu navštívili během výstavby.
Současně nám v obci ubyla zeleň dotčená rekonstrukcí silnice, či na žádost vlastníků. Vždy jsou však
jednotlivé případy věcně posuzovány a při odstranění stromu rozhoduje jeho zdravotní a technický
stav.Proto se snažíme výsadbou nových stromů zpestřit druhovou rozmanitost v obci
.
Obec Borová – Marek Schauer

ZUBNÍ LÉKAŘKA MUDR. DAGMAR ŠVECOVÁ NEBUDE V BOROVÉ
ORDINOVAT 2.12., 23.12. A 30.12.2021.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.

4.-5.12.2021
11.-12.12.2021
18.-19.12.2021
24.12.2021
25.-26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
1-.-2.1.2022
8.-9.1.2022

MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
Lékař
stomatolog
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr., MBA
MDDr.
MUDr.
Lékař
stomatolog

Švecová
Vlčková
Adamcová
Adamec
Kononenko

Dagmar
Barbora
Markéta
Stanislav
Oleksandr

Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Litomyšl, Mariánská 1137

461 613 663
461 615 402
461 725 987
461 725 987
461 614 614

Burešová
Cacek
Elčknerová
Feltlová
Kašpar
Kašparová
Kononenko

Ivana
Tomáš
Irena
Eva
Miroslav
Leona
Oleksandr

Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Trstěnice 184
Polička, 1. Máje 606
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Růžová 195
Polička, Růžová 195
Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 569
461 634 157
733 152 435
606 182 715
775 724 524
775 724 524
461 614 614

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Začal adventní čas, děti píší dopisy Ježíškovi, rodiče i prarodiče
pomáhají Ježíškovi se sháněním dárečků,z domácností se line vůně
perníčků, za okny tiše padá sníh…...
Při procházce zasněženou večerní Borovu si opět říkáme, jakou práci
s výzdobou svých obydlí si někteří spoluobčané dali práci. Některá
výzdoba dala dost příprav ještě před samotným adventem, někteří
výzdobu od loňska ještě “vytunili a vylepšili“ a někteří dali přednost
vytvoření vánoční atmosféry před hrozbou vysokého účtu za
elektřinu, což ocení při procházce vesnicí nejen malé děti.
Obec Borová se opět rozhodla toto úsilí ocenit, pojďme společně
vybrat tři domky v naší obci, které bychom chtěli maličkostí
/potravinovým balíčkem či lahvinkou vína/ ocenit za nápad, snahu, kreativitu a energii do výzdoby
vloženou a poděkovat jim za to, že procházka naší obcí je potěšením nejen pro oči…. a letos to je
opravdu potřeba.
Pojďme společně hlasovat. Pokud Vás při procházce obcí 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….

OHLÉDNUTÍ

KNIHOVNA BOROVÁ
21. listopadu proběhla druhá letošní cestovatelská přednáška Cestou necestou po Černobylu
s Petrou Sionovou.Tuto cestu Petra absolvovala jako zájezd se svými třemi kamarády. Dopravili se
do Kyjeva, kde se k nim připojili další zájemci o prohlídku bývalé jaderné elektrárny na Ukrajině.
Jejich průvodkyní byla Češka, která zde trvale bydlí. Černobylská zóna má rozlohu 2660 km a dělí
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se na tři části (3O km, 10 km a místo nehody). Petra se svým zájezdem navštívila všechny 3 zóny.
26. dubna 1986 se zde uskutečnila největší jaderná katastrofa na zemi. Během technické zkoušky
neodbornou manipulací došlo k výbuchu a úplnému zničení jednoho bloku elektrárny. Nad
poškozeným blokem elektrárny byl vystavěn sarkofág, aby radiace neunikala do ovzduší. Po 30 letech
byl přikryt novým krytem. Město Pripjat, které bylo nejvíce zasaženo, bylo nazýváno městem
mladých (průměr byl 26 let). Druhý den po výbuchu začala evakuace všech lidí, kterým bylo řečeno,
že se za tři dny vrátí. Nevrátili se nikdy. Celkově zmizelo z této oblasti asi 200 vesnic. V současnosti
se původní nejstarší obyvatelé do oblasti vracejí.
V blízkosti elektrárny se také nachází největší radar DUGA, který měl vytvářet protiraketový štít, aby
chránil Rusko před nepřáteli. Po zprovoznění se ale stal naprosto nefunkčním.
Navzdory ne zcela lehkému tématu proběhla beseda v přátelské atmosféře. Díky Pavlíně Sionové,
Obci Borová za zapůjčení sokolovny a Pavlům Bednářům za technickou podporu
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Na 5. prosince je plánováno poslední letošní setkání Cestou necestou současným Kyrgyzstánem
s Milanem Lapáčkem. Pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se v borovské sokolovně už
ve 14 hodin. Jestli chcete vědět, jak vypadá dnešní Kyrgyzstán a jeho příroda, přijďte si povídání
poslechnout. Vstup na akci s respirátorem.
Květa Honzálková

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČESNEK
Je to již dlouhých 10 let, co se v Roubence odehrála první soutěž o nejlepší česnek vypěstovaný v
naší obci. Tato tradice se nám dochovala dodnes. Letošní ročník se nám opět velice vydařil, a to nejen
v krásné atmosféře, ale i v konečné dražbě soutěžních česneků z kterých je výtěžek věnován mateřské
školce. Kdo by chtěl vědět více o tomto klání, jako např. které druhy česneku se v Borové pěstují, jak
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a kdo posoudí který česnek je ten NEJ, jak probíhá dražba a kolik se věnuje dětem, tak je srdečně
zván na další ročník BOROVSKÉ ČESNEKIÁDY, o kterém vás budeme včas informovat.

POZVÁNÍ

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – PROSINEC 2021
Jedlová
4. 12. 2021 – Vánoční inspirace v Sokolovně
v Jedlové

vše najdete u více než čtyřiceti kreativců na Mint
Marketu.
Michal Prokop & Framus Five

Od 13 do 17 hodin
Možnost posezení s přáteli u punče,
vánočních dárečků, dílničky pro děti

16. 12. 2021, 20:00, Music club Kotelna, Litomyšl
nákup

Koncert.

5. 12. 2021 – Mikuláš na cyklu

17. 12. 2021, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl

Cykloubytovna Jedlová

Věra Martinová & Meritum

15:00 – se otevřou brány pekla

Jubilejní koncert Věry Martinové se skupinou
Meritum! Královna české country představí nejen
své největší hity z posledních více než třech dekád,
ale také písničky z novinkového alba.

16:00 – čertovské aktivity
17:30 – příjezd čertovské delegace

23. 12. 2021, 17:00, Piaristický chrám Nalezení sv.
Kříže, Litomyšl

Během celého odpoledne je připraven punč pro děti
i dospělé (káva, čaj). Opékání buřtíků pro děti

Bílé Vánoce Lucie Bílé II

zdarma.

Vánoční Koncert Lucie Bílé s hostem Janem
Toužimským.

Litomyšl
4. a 5. 12. 2021, od 13:00

Lubná
11.12. 2021 - Vánoční trhy v letním areálu od 11.00
hodin

Zámecké sklepení v moci pekelné
Od 4. do 5. prosince 2021 ovládne Zámecké sklepení
v Litomyšli opět moc pekelná. I tento rok se děti
činily, vytrvale zlobily a kniha hříchů se úspěšně
plnila. Program je vhodný pro statečné děti od 6 let
či pro trapiče jakéhokoli věku. Rezervace na
www.smetanuvdum.cz

31.12. 2021 - Silvestrovský ohňostroj před obecním
úřadem od 18.00 hodin
Polička
Do 16. 1. 2022 – Vánoce z depozitáře

5. 12., 12. 12., 19. 12. 2021, od 13:00, Náměstí
Václava Havla

Výstava o věcech darovaných, o jejich prvním životě
v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii

Andělské adventní neděle

výstavní sály muzea

Hudba, divadlo, gurmánský trh.

Advent na hradě Svojanově – každý adventní víkend
najdete na hradě bohatý vánoční program pro děti i
dospělé – více na www.svojanov.cz

12. 12. 2021, 10:00-18:00, Zámecký pivovar,
Litomyšl

12. 12. 2021 v 19:00 ve velkém sále Tylova domu

Vánoční Mint Market

Misterio del ángel - Tango argentino show s Annou
Polívkovou.

Vychutnejte si příjemnou vánoční atmosféru a
vyřešte dárky pod stromeček na jednom místě a u
nezávislých tvůrců. Módní doplňky, bio kosmetika,
papírenské zboží, kabelky nebo kvalitní šperky - to

Můžete uklidnit duši a ucítit slunce v tanečně
hudebním představení
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28. 12. 2021 – Předsilvestrovské posezení – od 18.00
hod. v kulturním domě, k tanci a poslechu zahraje
kapela Vepřo, knedlo, zelo. Občerstvení zajištěno.
31. 12. 2021 – Silvestrovský ohňostroj – ohňostroj
bude odpálen v 19.00 hodin u čp. 108

16. 12. 2021 - v 19:00 vánoční koncert - Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby. Klasické představení v
provedení členů sboru opery Národního divadla v
Praze se sólisty Radek Krejčí

Svojanov
5. 12. 2021 - Mikuláš se svou družinou rozsvítí
vánoční strom a dětem předá nadílku v 17 hod.na
náměstí;

Velký sál Tylova domu v Poličce
Pomezí
3.12.2021 - průvod Krampusů od 18.00 hodin před
OÚ

11. 12. 2021 - Skladby a písně Adventního koncertu
rozezní v 17 hod.kostelík sv. Mikuláše ve Starém
Svojanově;

18.12.2021 - Zpívání u vánočního stromu od 16.00
hodin

13. 12. 2021 - Lucky navštíví v podvečer
svojanovské seniory;

Sebranice
12. 12. 2021 – Adventní koncert – od 17.00 hodin
v kostele sv. Mikuláše. Žáci ZUŠ Dolní Újezd
zazpívají pásmo vánočních koled.

18. 12. 2021 - Svojanovské vánoce začnou v 16 hod.
na náměstí programem a možností zakoupení
Kalendáře městyse Svojanov 2022;

NOVÉ TESTOVACÍ A OČKOVACÍ MÍSTO V POLIČCE
Testovací místo v Poličce nabízí kromě antigenních testů a preventivních PCR nově také PCR
testy diagnostické/epidemiologické – již od tohoto pátku - 26.11.
Odběrové místo Polička, Heydukova 571, MUDr. Věra Fišerová
Provozní informace na tel.: 777 137 867
Úterý 7.00 - 11.30, čtvrtek 7.00 - 11.30 a pátek 7.00 - 11.30
Indikovaní pacienti na PCR nebo Ti, kteří mají podezření na nákazu mezi 8 a 11.30 hodinou.
Preventivní odběry PCR pro školáky a pracující mezi 7 a 8 hodinou.
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Testování probíhá bez nutnosti registrace/objednání.Testovací centrum zároveň upozorňuje,
že množství osob, které lze odebrat je omezené, a to počtem odběrových sad a kapacitami
laboratoře, které je následně zpracovávají.
Prosíme dodržovat rozestupy, používat respirátory a být tak ohleduplní ke svému okolí!!!
MUDr. Fišerová nabízí zároveň možnost očkování (dle telefonické domluvy – tel. 777 137
867)
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INZERCE

Každým rokem v zimní čas,
chodívá k nám Mikuláš.
Usmívá se, dárky nese,
na zlobílky čert se třese:
„Slibte, že se polepšíte,
nebo peklo uvidíte!“

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 30.11.2021

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

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