
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

KVĚTEN 2022 25.ročník*číslo 5* 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

OPRAVY CEST (místní komunikace) a STÁTNÍ KOMUNIKACE III/35724 (směr 
Oldřiš) 

Místní komunikace: 

V minulém čísle informačního letáku jsme vás informovali, že od měsíce května a června prováděna oprava 
místních komunikací (humenních cest) – z důvodu křížení staveb se začne v Oldřiši. Do dnešního dne však 
práce zahájeny nebyly, jelikož Zhotovitel vznesl požadavky na navýšení ceny oprav místních komunikací. 
Paradoxem je, že cena byla odsouhlasena a podepsána na konci dubna 2022. Situaci již řešíme za pomoci 
právníka. Z důvodu probíhajících jednání, jejichž výsledek je stále v tuto chvíli nejasný, si nyní nedovolím říci, 
kdy s opravami začneme. Samozřejmě pro to děláme maximum a snažíme se najít vhodné řešení. Prioritou 
pro nás je mít komunikace opravené. Situace je nepříjemná, protože vnímáme, jaký je stav našich 
komunikací, po kterých musíme všichni každý den jezdit. Zároveň však žádám všechny řidiče, aby po silnici i 
cestách jezdili opatrně s rozmyslem a dodržovali dopravní značení. Je to pro bezpečnost vaši i ostatních 
účastníků provozu, a předejdete tím i případným škodám na vašich vozidlech. 

Státní komunikace III/35724 Borová-Oldřiš:  

31.5.2022 byla dokončena finální vrstva živice v prvním uzavřeném úseku státní komunikace mezi hřbitovy. 
Tato část je od 1.6.2022 otevřena. Navazuje další část rekonstrukce státní komunikace, a to od evangelického 
hřbitova po křižovatku pod truhlářstvím Brzo. Tento úsek se bude od 2.6.2022 frézovat. Upozorňujeme 
občany na možné omezení přístupu k jejich nemovitosti - týká se především č.p. 30, 33, 34, 36, 40, 41, 48, 
49, 51, 67 a 359. 

Dodržujte dopravní značení a omezení rychlosti v obci!              starostka obce 



Vodné a stočné za první pololetí 2022 
Žádáme občany o zaplacení vodného a stočného za 1. pololetí 2022. Při platbě je třeba předložit fotografii 
vodoměru, kde bude uveden stav natočených m3 (stačí vyfotit telefonem). Vodné a stočné bude vybíráno v 
kanceláři obecního úřadu ve dnech: 
 

pondělí 13.6. a středa 15.6.2022 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 
 

Při zaslání fotografie stavu vodoměru na e-mail: kancelar@borova.cz nebo na obecní mobil 736 150 054 
formou MMS nebo do zprávy FB Obce Borová Vám zašleme vyúčtování vaší spotřeby. 

 

• VODNÉ můžete zaplatit v kanceláři OÚ Borová nebo převodním příkazem na účet                                          

č. 1283408309/0800, variabilní symbol = číslo popisné, s. symbol = 2310 
 

• STOČNÉ můžete zaplatit v kanceláři OÚ Borová nebo převodním příkazem na účet                                        

č.  5414116399/0800, variabilní symbol = číslo smlouvy (důležité – před platbou převodem ve 
vlastním zájmu zavolejte, odsouhlasíme si výši platby !!!) 

POZOR NA ZÁMĚNU ÚČTU A VARIABILNÍ SYMBOL PSÁT VŽDY. NUTNÉ, JINAK SE PLATBA ŠPATNĚ 
PŘIŘADÍ!!! MOC DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI. 

 
Venkovní sportovní areál 
Od 3. června 2022 bude opět v provozu sportovní areál a kiosek s výdejním okénkem. 
Kurty a hřiště si objednávejte na tel. čísle 603 311 921 v níže uvedené provozní době nebo 461 743 268 
v pracovní době OÚ. 
Změna provozní doby: červen, září 

• pátek-neděle 13.00 – 21.00 hod. 
 Provozní doba: červenec, srpen: 

• pondělí-neděle 13.00 – 21.00 hod.  
 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE CELÝ 
SPORTOVNÍ AREÁL UZAVŘEN!!! PO CELÉM AREÁLU 
PLATÍ ZÁKAZ POHYBU PSŮ!!!       Těšíme se na vaši návštěvu ☺ 

 
Nový ceník sokolovna a sportovní areál 

 

mailto:kancelar@borova.cz


Upozornění na odstávku elektřiny 
• Dne 6.6.2022 plánovaná odstávka od 8:00 do 15:00 hodin: Borová č.p. 36, 54, 260 - 265, 267,340,     

č. ev.41 - 45, 47 - 53,57,58,60,79,80,83 a kat. území Borová – parcelní č. 244, 2666/4. 

• Dne 7.6.2022 plánovaná odstávka od 8:00 do 12:30 hodin: Borová č.p. 108,284 - 293,343,350 č. ev. 
62 

• Dne 9.6.2022 plánovaná odstávka od 8:00 do 13:00 hodin: Borová č.p. 294 – 299 
 

TJ Sokol Borová – informace 
Valná hromada TJ Sokol Borová se uskuteční v pátek 3.6.2022 ve 20:00 hodin v restauraci u Dostálů.  

 
Stolní tenis 
Oddíl stolního tenisu – pár vět k uplynulé sezóně. Oddíl po několika letech navázal na úspěšnou historii 
ligových soutěží. Sestavu doplnili bývalí ligoví hráči a velmi dobře jim vypomáhali mladí stolní tenisté ze 
střediska SCM Dobré. Tento oddíl má výborná družstva dívek a žen, ale nemá soutěže mužů. 
Mezi výborné hráče patří: Vojta Viesner.  Vojta zde hraje KP1 a 3 ligu. Cílem letošní sezóny bylo postoupit 
jak z KP1 do divize, tak ze 3 ligy do druhé, což se i jeho zásluhou povedlo na výbornou. 

Procenta úspěšnosti v KP1 93,02 % skóre 
40/3, v lize 55.81 skóre.24/19 
Dalším hráčem je Škalda Jan, který také 
hraje mužskou soutěž v oddíle TJ Sokol 
Borová.  
Honza zde hraje 3 ligu a v letošní sezóně 
byl nejmladším hráčem soutěže. 
Určitě ale nebyl v týmujak se říká pouze 
do počtu, ba naopak. 
Postup do 2 ligy byl závislí hlavně na jeho 
výsledcích a ty byly skvělé. 

Procentuální úspěšnost měl následující. 3 liga 81,82 % a skóre 54/12. 
V tabulce úspěšnosti v dané soutěži skončil na 5 místě, před ním jsou pouze hráči, kteří hráli v zahraničí 
nebo extraligu. 
 

Dále nás reprezentovali sourozenci Duškovi: 
Rostislav i Jakub hráli v TJ Borová krajskou soutěž-KP1 
Pro oba to byla první sezóna v mužských soutěžích a vedli si výborně: 

Rostislav-Procentuální úspěšnost v KP1 76,67 % a skóre 33/10 
Jakub-Procentuální úspěšnost v KP1 63,16 % a skóre 12/7 

 
Dále v oddíle trénují děti z mladší přípravky. Pravidelně trénuje kolem osmi dětí. I oni se mohou pochlubit 
některými úspěchy. 
Aneta Pytlíková si zahrála na MČR v kategorii U13 a Marek Zahálka je v krajské žebříčku U11 na 6. místě. 

za oddíl JS 

 
Oznámení ze školní jídelny  
 
Provoz školní kuchyně bude od 18.7. – 31.7. 2022 přerušen. Zaměstnankyně školní jídelny budou čerpat 
dovolenou. Paním kuchařkám přejeme krásnou dovolenou a řádný odpočinek. Děkujeme za výtečné obědy. 
 
 



 
Zprávičky z naší školičky 

DEN NA ZAHRADĚ S TATÍNKEM 

Den Země 22.4.2022 jsme oslavili pracovně na naší školní zahradě s tatínky a dětmi. Byla to velká akce, a že 
máme tolik šikovných tatínků, jsme ani netušili. Práce se udělalo opravdu hodně: navážela se hlína, 
přesazovali keře, pokládala textilie, ohraničovalo se dřevem, prořezávali stromky, usazoval barel, který byl 
krásně obložen dřevem, montoval se kompostér ze dřeva a ještě se stihl vrbový tunel. Odměnou pak pro 
všechny byl krásný pocit z výsledku a buřtík.   

 



 

 

DEN NA ZAHRADĚ S MAMINKOU 

Na naši školní zahradu jsme také 10.5.2022 pozvali maminky, se kterými jsme společně s dětmi dokončovaly, 
to co tatínci začali. Sázely jsme ovocné keře a dřeviny, založily jsme vyvýšené záhony, vytvořily bylinkovou 
pyramidu, jahodovou želvu a navozily kůru a štěpku. Šikovné maminky napekly sladké a slané dobroty, tak 

bylo co ochutnávat… 

 



Moc děkujeme všem kteří pomohli v tyto dny, ale samozřejmě i všem, kteří se podíleli na plánování, dovozu 
materiálu (hlíny, kamenů, rašeliny, štěpky, záhonů, dřeva, …) darování zahradního nářadí, keřů, dřevin, bylinek, 
jahod… 

MOC DĚKUJEME!!! 

 

Před: Po: 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Nabídka pronájmu obecního bytu 
Obec Borová touto cestou nabízí od 1.7.2022 k pronajmutí byt: 
Borová č.p. 176 – byt č. 5 (1+1), který obsahuje: 

• Pokoj                     32,71m2 

• Kuchyně                14,78m2 

• Předsíň                  3,79m2 

• Koupelna + WC      1,79m2 

• Komora                 15,43m2 
------------------------------------------- 
Celkem                         68,50m2  
Měsíční nájemné činí cca 2912,--Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a 
stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podejte nejpozději do 13.6.2022 do 17:00 hodin. 

 
Zrušení stanoviště sběrných nádob tříděného odpadu u Qanta  
 
Vážení spoluobčané,  
na přelomu měsíce května a června BYLO ZRUŠENO sběrné místo tříděných odpadů u Qanta. 
Kontejnery na plast, sklo a ostatní byly převezeny na jiná místa v obci – můžete je používat (nyní záměrně 
nezveřejňujeme, kde jsou – naši občané již určitě vědí). Co nás k tomu vedlo? Je to neúměrné zatěžování 
odpady a neustálý nepořádek, jelikož stávající sběrné místo hojně využívali lidé a firmy nepříslušející do naší 
obce. Prodražovali tím likvidaci odpadů, což bychom do budoucna museli promítnout do poplatku, který za 
likvidaci komunálního odpadu každoročně platíte. Situace nás netěší, ale nelze jednat jinak.  
           Děkujeme za pochopení. 

 
Zubní pohotovost 

 



Dovolená praktický lékař 
Pan MUDr. Jaroslav Grodl bude čerpat dovolenou v měsíci: 
     červenec 4.7. – 8.7.2022 a srpen 1.8. – 5.8.2022. 

 
Příměstský tábor 
Na školách pořádáme pro děti přírodovědné kroužky Veselé vědy a nyní opět přicházíme s příměstskými 
tábory. Budeme rádi za jakoukoliv podporu pří šíření informace o táborech, např. zveřejnění na webových 
stránkách, facebookových skupinách, publikace informace v městském zpravodaji, emailová informace 
vašim kolegům, ředitelům škol a školek či vyvěšení letáku na veřejném místě. 
Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa 
přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i 
fyziky.  
A co nás čeká letos?  
4 dny plné bádání, pozorování a pokusů: 
Probádáme svět rostlin a zjistíme co obsahují. Co znamená slovo enzym? A jak vypadá rostlina uvnitř?  
Vydáme se po stopách dávných alchymistů. Co asi používali a co nejčastěji vyráběli?   
Nemineme ani kouzla fyziky a elektřiny. Prozkoumáme zvuk. Můžeme vidět elektřinu?  
plus 1 celodenní prázdninový výlet 
Kde: Chovatelský areál "Pod pivovarem" Polička neboli "Bobkárna", Polička, 572 01  
Kdy: 11.-15.7.2022 a 1.-5.8.2022  
Více informací na webových stránkách www.veselaveda.cz, kde najdete i on-line přihlášku v naší táborové 

registraci  
Máte-li ve svém okolí děti, nebo rodiče dětí, které rády objevují a experimentují, budeme vděční za šíření 
informace.  
Další informace: 
Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. Součástí 
programu je celodenní výlet. 
Cena tábora 2490 Kč týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny. 
Předem mnohokrát děkujeme a přejeme hezký den plný prima objevů.  
 

Bc. Ing. Jindřiška Kouřilová 
Koordinátor 

 
Knihovna 
26. května navštívily knihovnu dvě skupinky dětí z mateřské školky. Jako první přišly na prohlídku nejmenší 
děti – Berušky, další pak následovaly starší děti – Sovičky. Obě skupiny doprovázely jejich paní učitelky. Děti 
se v úvodu seznámily se správným chováním ke knihám. Potom si vyslechly pohádku; menší děti Zvířátka a 
Petrovští, větší děti jednu z knihy Zlobivé pohádky. Následovala samostatná prohlídka nových i starších knih. 
Pár knih si také půjčily paní učitelky pro jejich chystaný program ve školce. Děti nakonec dostaly pěkný 
obrázek malého čtenáře s knihou, který si mohou vybarvit. Do knihovny teď mohou přijít děti i s rodiči. 

Všichni jsme si naše jarní setkání užili       

    

http://www.veselaveda.cz/
https://registrace.veselaveda.cz/tabor/?region=&city=&camp=
https://registrace.veselaveda.cz/tabor/?region=&city=&camp=


Knihovna žádá čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy již delší dobu, aby je nejpozději v červnu vrátili do 
knihovny. Na prázdniny si mohou vypůjčit knihy z nového výměného fondu, který je v knihovně od května 
k dispozici. 
O prázdninách bude knihovna částečně uzavřena, knihy si můžete půjčit: 

5. a 12. července a 23. a 30. srpna v běžné výpůjční době 13:30 – 16:30 hod. 
 

Květa Honzálková 
 

OHLÉDNUTÍ 

 

Rej čarodějnic a čarodějů 
SDH Borová ve spolupráci s Obcí Borová pořádali dne 30.4.2022 druhý ročník pálení čarodějnic s různými 
stanovišti a opékáním špekáčků. Těšíme se na příští slet a přikládáme malou ukázku. Více foto najdete na FB 
SDH Borová. Všem zúčastněným a pořadatelům děkujeme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okrsková soutěž SDH tentokrát v Borové 
 
V sobotu 21. května 2022 se konala po cca 30 letech OKRSKOVÁ SOUTĚŽ v Borové, počasí se podařilo 
objednat a zúčastnilo se 6 družstev. Soutěže obsahovaly útok, štafety a jednotlivce. I naši muži sestavili 
družstvo a i když trénink před soutěží měli minimální, ukázali, že nejsou žádná ořezávátka a neskončili na 
posledním místě! Děkujeme družstvům z Oldřiše, Sádku, Kamenec muži, Kamenec ženy a Pustá Rybná                 

( ) za účast a vytvoření skvělé přátelské atmosféry. 
 
 

 
 
Ohlédnutí za Májovou veselicí a Borovským mírovým pochodem přineseme v příštím čísle … 



 

POZVÁNÍ 

 

 
 

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů -  červen 2022 
Borová 
V neděli 5.6.2022 od 14.00 hod. se bude konat v Borové u koupaliště Dětský den. 
 
Litomyšl 
9. 6.- 5. 7. 2022 - Národní operní festival Smetanova Litomyšl 2022 
64. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Festival Smetanova Litomyšl je druhým nejstarším hudebním 
festivalem v České republice, zároveň patří k největším 
pravidelným festivalům klasické hudby u nás. Program na 
www.smetanovalitomysl.cz 
9. 6. - 3. 7. 2022 - Festivalové zahrady 2022 
Klášterní zahrady, Litomyšl 
Doprovodná scéna Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Free zóna plná mladých hudebních talentů, online 
soutěží, projekcí, muzicírování i špičkových hudebních výkonů v pohodlí trávníků přilehlých Klášterních zahrad. Vstup 
zdarma. Program na www.festivalovezahrady.cz 
11.6. 2022 – Bleší trhy  
08:00 - 11:00, Toulovcovo nám., Litomyšl 
18. 6. 2022 - Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy 
8:00 - 17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl 
 
Oldřiš 
11.6.2022 – Den myslivosti lesnictví a ochrany přírody 
na střelnici v Oldřiši 
celodenní bohatý program vyvrcholí v 19.30 koncertem Jakuba Smolíka 
 



Polička 
4. 6. 2022 - Čas pro neobyčejné zážitky 
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení. 
Do 31. 8. 2022 - Polička plná her a Pexeso – český fenomén 
Městské muzeum a galerie Polička zve na dvě hravé výstavy 
16. 6. 2022 – klavírní koncert Pavla Voráčka 
Špičkový klavírista Pavel Voráček představí při dalším z návratů do své oblíbené Poličky stěžejní klavírní skladby 
Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Centrum Bohuslava Martinů od 18 hod. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INZERCE 
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Milé děti, 
 
k Vašemu svátku přejeme 
Všechno krásné, ať máte úsměv na tváři  
a občas je potřeba pozlobit rodiče, aby věděli, 

že kdo si hraje, nezlobí.       
 


