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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

OPRAVY CEST (MÍSTNÍ KOMUNIKACE) A STÁTNÍ KOMUNIKACE III/35724 

(SMĚR OLDŘIŠ) 
 

Vážení spoluobčané, 

 

jak jsme vás již v minulých číslech informačních letáků informovali, byly zahájeny práce na opravách 

místních komunikací (humenních cest) – z důvodu křížení staveb se začalo v Oldřiši, kde již nyní můžete 

vidět i první výsledky prací, které provádí člen sdružení stavby splaškové kanalizace fy EUROVIA CS a.s.  

Minulý týden mohly být zahájeny práce i u nás, a to opravou obrubníků v řadovkách a frézováním vybraných 

úseků komunikací, kde byl vyfrézovaný materiál odvezen na mezideponii. Zahájení prací zahájilo diskuzi a 

zapříčinilo několik negativních reakcí. Na vysvětlenou uvádím, že jsou vytipovány celkem čtyři technologie 

oprav (podle toho, v jakém je stavu komunikace nyní, jaké je položí atd.), proto je nutné oprostit se od 

porovnávání prací v jednotlivých úsecích – to jen na vysvětlenou těm, kteří mají pochybnosti.   

 

Nejvíce časového omezení pro dopravu a v úseku bydlící obyvatele přinese technologie opravy tzv. 

RECYKLACE ZA STUDENA. Co to je? Zjednodušeně řečeno se jedná o technologický proces, kdy se při 

jednom pracovním cyklu rozpojí stávající konstrukční vrstva – nebo souvrství, vzniklá směs se zlepší 

potřebnými materiály a pojivy a znovu položí na vozovku. Srovnáním a zhutněním tak vzniká nová 

recyklovaná konstrukční vrstva. Pro realizaci rekonstrukce pozemních komunikací všech kategorií je využití 

této metody (vyjma ojedinělých případů) naprosto jedinečné. Recyklaci za studena na místě lze využít na 

většině vozovek.  

 

Co to znamená pro obyvatele bydlící v daném úseku? Po realizaci tohoto procesu musí zůstat povrch v 

klidu a bez zátěže cca týden, poté budou položeny finální vrstvy obalovačky, po které se nesmí opět cca den 

jezdit. To znamená, že v daném úseku bude zakázána doprava. Na tuto dobu cca 1 a ½ týdne je potřeba zajistit 
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si parkování aut mimo tento úsek, mít např. předzásobenou domácnost potravinami, abyste nemuseli nosit 

těžší nákupy v taškách. Složky IZS (hasiči, záchranka, policie) budou mít průjezd povolen. 

 

Kdy a jaké práce budou probíhat v jednotlivých úsecích? I přes veškerou snahu toto nejsme schopni 

podrobně specifikovat. Zhotovitel nám podrobný harmonogram nedodal, záleží na technice a křížení dopravy. 

Práce na opravách postupně „ochromí“ celou obec, ale do konce září by mělo být kompletně hotovo.  Proto 

je nutné, abyste věnovali pozornost hlášení místního rozhlasu, SMS zprávám zasílaným z obce, FB a 

webovým stránkám obce, sekce „OMEZENÍ V OBCI“, případně mimořádným informačním letákům. 

Pro bližší info volejte starostku obce, tel.: 603 741 378. 

 

STÁTNÍ KOMUNIKACE III/35724 BOROVÁ-OLDŘIŠ – zde naopak postupují práce rychleji než v 

Oldřiši. Lze konstatovat, že v Borové jsou hotovy práce na nové dešťové kanalizaci, proběhla finální pokládka 

konstrukčních a obrusných vrstev od parkoviště pod katolickým hřbitovem po křižovatku pod fy Brzo, aj. 

Nyní je v realizaci navazující úsek, a to po odbočku do pekárny u obecního úřadu (termín dokončení je 

stanoven na 20.8.2022), kde se již přidávají i chodníky a veřejné osvětlení (pozn. po vaši informaci: nové 

světelné body v podobě biodynamických svítidel budou v celém katastru obce realizovány do konce tohoto 

roku, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele svítidel). No a až bude dokončen tento úsek, nastoupí úplná 

uzavírka od odbočky do pekárny po trafostanici u Bednářů (autoservis), tj. od 21.8.2022 do 30.9.2022. 

Práce se samozřejmě mohou protáhnout např. v závislosti na počasí, dodávkách materiálu apod. To právě má 

i vliv na „dolaďovací práce“, např. začištění příkopů – ale zajisté se shodneme na tom, že prioritou je nyní 

dokončená silnice      . 

 

 

Porovnávací foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržujte dopravní značení a omezení rychlosti v obci! 

          starostka obce 
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…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 5/2022 ZE DNE 21.6.2022 
 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2021 ze dne 13.4.2022. Hospodaření 
obce je v souladu s § 10, odst. 3, písm. a), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a závěrečný účet obce 
Borová za rok 2021, dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad; 

• účetní závěrku za rok 2021; 

• rozpočtové opatření č. 1/2022; 

• opravu havarijního stavu na mostních objektech označených podle hlavních mostních prohlídek jako 
06-M a 05-M (jedná se o most u Bauerů a u kempu); 

• bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor. Schvaluje zveřejnění adresného záměru 
k pronájmu s podmínkou, že úpravy na míru potřeby žadatele budou po odsouhlasení majitelem 
objektu hrazeny žadatelem o pronájem; 

• podle ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje tímto usnesením počet volených členů zastupitelstva obce na další volební 
období 2022-2026 v počtu 15 zastupitelů; 

• projednalo a schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“, kde předmětem dodatku jsou změny v rozsahu realizace 
Změnového listu č. 6, který byl předmětem Dodatku č. 11. Zhotovitel provedl vyčíslení těchto změn 
a zástupci investora odsouhlasili jejich rozsah a to při vědomí, že tato změna nebude mít vliv na cenu 
díla. Tyto změny jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 12. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.  – místní komunikace 
v obci; 

• aj. 
 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

 

• hospodaření Obce Borová od 1.1.2022 – 31.5.2022; 

• účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Smetany a Martinů za rok 2021; 

• závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion Poličsko 
za rok 2021; 

• závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SO AZASS za rok 2021; 

• závěrečný účet DSO Oldřiš – Borová za rok 2021; 

• závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2021; 

• bere na vědomí akceptaci žádosti č. 2182000041 ve věci akce: „Výměna veřejného osvětlení – obec 
Borová“. Žádost byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR shledána jako úplná, formálně správná 
a přijatelná. Proto bude v souladu s pravidly a podmínkami vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
akce – jedná se o výměnu světelných bodů za biodynamické svítidla v celém katastru obce; 

• aj. 

- usnesení ZO a RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují pouze část projednávaného programu a text 
zkrácený a upravený tak, že jsou odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje 
uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text), originální text a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. 
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CO JE TO BIODYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ 
 

Biodynamické osvětlení je osvětlení, které maximalizuje efektivitu svícení a dynamicky mění nejen intenzitu 

osvětlení, ale i zabarvení světla v závislosti na provozu a typu komunikace. Toto se děje v závislosti na fázi 

noci. Zejména ale je to způsob osvětlení, který živým organismům vrací možnost přirozeně vnímat plynutí 

času, žít nám více udržitelně, ohleduplně k ostatním živým tvorům, v souladu s přírodou. Prostě blíže tomu, 

jak to tady miliony a miliardy let venku na planetě bylo a při tom stále bezpečně a v rytmu zrychlujícího se 

času lidí. Večer a ráno pak svítí teplou bílou dle typu provozu mezi 2 700 K a 4 000 K. Toto především v době 

soumraku a svítání, kdy není “ani světlo ani tma” a jedná se tak o nebezpečnou dobu dne s nejnižší 

viditelností. V noci, zhruba po dobu nočního klidu a 1,5 hodiny před ní pak především zajistí, aby se v noci 

svítilo jen tolik, kolik je potřeba a s omezením modré složky. 

 

PROTIZÁPLAVOVÉ  PYTLE 
 

Obec Borová nakoupila protizáplavové pytle bránící při zvýšené vodě poškození majetku. Plnění pytlů 

štěrkem se s velkým elánem zhostil náš SDH Borová. Celkem se za pomoci nejmladších i zkušených 

dobrovolníků naplnilo 150 kusů protizáplavových pytlů... tak snad nebudou hned tak potřeba...  

Vám všem dík za váš čas a ochotu                      KK 

 

 

 

 

Za přispění z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORY JEDNOTEK SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ PARDUBICKÉHO KRAJE (díky paní 

starostce za vyřízení dotace      ) bylo zakoupeno kalové čerpadlo READY 8 

s plovákem a příslušenstvím, které bude sloužit SDH Borová a při případných 

záplavách. 

 

   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750374110113&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750374110113&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750354110115&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750387443445&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750354110115&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
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Rádi bychom tímto poděkovali Obci Borová za zakoupení a vybavení BATOHU PRVNÍ POMOCI, který 

krom naší výjezdové jednotky budeme moci využít na všech akcích. Obsahuje vše potřebné- od dýchacích 

masek, krčních límců, škrtidel, kompresů, prubanů, materiálů na popáleniny....po dezinfekce, pinzety na 

klíšťata či náplasti. Naše původní výbava byla silně zastaralá a zteřelá. Děkujeme i Danielu Žákovi, který nás 

proškolil, prakticky i ukázal použití obsahu batohu a slíbil podzimní školení veřejnosti dle případného zájmu. 

Moc děkujeme a doufáme, že se nestanou úrazy, u kterých budeme batoh potřebovat.                              KK 

 

 

Obec Borová podpořila nákupem 2 kusů 

ZASTAVOVACÍCH OBOUSTRANNÝCH 

SVÍTÍCÍCH TERČŮ a 2 kusů SVÍTÍCÍCH 

SMĚROVEK bezpečnost SDH Borová u zásahů při 

snížené viditelnosti, kdy je potřeba odklánět či 

směrovat dopravu.  

 

OBECNÍ VODOVOD 
 

Z důvodu kritického nedostatku vody ve zdrojích obecního vodovodu i nadále do odvolání platí zákaz zalévání 

zahrádek, mytí aut apod. pitnou vodou z obecního vodovodu. Je nutno dodat, že jsme již cca měsíc zpět nuceni 

pitnou vodu přikupovat od VHOS, a.s. Moravská Třebová, a to za cenu stanovenou Svazkem obcí Vodovody 

Poličsko pro rok 2022 na 30,60 Kč vč. DPH (tedy za cenu vyšší, než je vám m3 prodáván). Zásoby vody jsou 

v našich zdrojích kapacitně nedostačující. 

Děkujeme za pochopení!                   starostka obce 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022 - INFORMACE PRO VOLIČE 
 

Volby se konají ve dvou dnech: 

v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 

v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností. 

Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí pro volby do zastupitelstev obcí není možné. Volič 

hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750697443414&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5425750697443414&set=pcb.5141528105915497&__cft__%5b0%5d=AZXKkuXAkaolBp_R1LGpc50DboouIB7_V-OUAEPJPp3wcbuofbXt8zg5yKFF1d45G5RH8kwA9ENtLCDknMTzaBRUCniQT9631ggF_gvd883Kpynb8PKjFCsa1_JYeKoBTlQeLfS4rKRtGBzn4i40eVlQVn3W6kKK5Z28Cy7TEp7UDJunjKpHER8obmNLKHi8OLc&__tn__=*bH-R
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Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, 

kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. 

 Právo volit do zastupitelstva obce má: 

• státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhne věku 18 let a je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 

• totožnost prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR 

• státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhne 
věku 18 let, má v den voleb v této obci trvalý pobyt nebo registrovaný přechodný pobyt a 
požádal nejpozději do 21. září 2022 obec dle místa svého pobytu o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů totožnost prokáže platným průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o 
přechodném pobytu 
 

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

  

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je: 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), 

• výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí. 
  

Stálý seznam voličů a jeho dodatek pro voliče s trvalým pobytem v Borové (v případě státních občanů jiného 

členského státu EU i s přechodným pobytem) vede Obecní úřad Borová. Stálý seznam a jeho dodatek se 

uzavírají dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin. 

 

Volba do přenosné hlasovací schránky: 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena- tj. pouze v Borové. 

Žádost je možné vyřídit telefonicky na tel. 461 743 268, 736 633 778, nebo sdělením svého požadavku 

okrskové volební komisi ve dnech voleb. 

  

Hlasování: 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně 

budou k dispozici ve všech volebních místnostech. 

Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 

lístků.  

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do 

zastupitelstva obce Borová se bude v září 2022 volit 15 zastupitelů. 

Volič může na hlasovacím lístku: 

• označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to 
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 
křížků),  

• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební 
stranu (tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu 15 
volených zastupitelů), 

• označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 
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ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, 
dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají 
být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

                   

Informace ke způsobu hlasování uveřejníme pro připomenutí i v dalším čísle Zpravodaje. 

V BOROVÉ SE LETOS DO SENÁTU NEVOLÍ. 

 

SCHRÁNKY! Z důvodu dodávání volebních lístků do domácností, opět žádáme občany, kteří nemají 

volně přístupnou poštovní schránku u svého domu, aby si ji včas zajistili (do těch modrých uzamykatelných 

nemáme přístup). Volební lístky i ostatní korespondenci, nebo např. Informační zpravodaje, tak budeme moci 

doručovat v pořádku a vy je tak nebudete mít rozmočené od deště. 

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU V DOMĚ DPS  
 

Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí následující obecní byt v domě DPS č.p.305 Borová, byt č. 7, 

který se nachází ve II. poschodí. Pronajímat se bude s předpokladem od 1.9.2022.Velikost bytu 1+kk, který 

obsahuje: 

Balkon                       8,64 m2 

Kuchyně           29,66 m2 

Předsíň             8,44 m2 

Koupelna            5,22 m2 

Sklepní koje              8,70 m2 

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

Celkem                     60,66 m2 

 

Měsíční nájemné činní cca 2 513,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a 

stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 10.8.2022. K žádosti je nutné doložit doklad 

„Vyjádření lékaře o vhodnosti přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou DPS Borová“. 

 

DOVOLENÉ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA:            

1.8. - 5.8.2022. 
 

DOVOLENÁ ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDR. DARMAR ŠVECOVÉ: 4.8. – 5.8.2022 
 

DOVOLENÁ REFERENTKA OBECNÍ ÚŘAD : 15.8. – 24.8. 2022 
V tyto dny nebudou možné úhrady stočného. 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PRŮBĚŽNÉ INFORMACE 

• majitelům zahrad a zeleně lemující obecní komunikace připomínáme OŘEZ VĚTVÍ SAHAJÍCÍCH 

DO VOZOVKY 

• tráva (bioodpad) do popelnice na komunál nepatří - popelnice nebude vyvezena 

• do popelnic též nepatří nebezpečný odpad (lepenka, barvy, ředidla, aj.) - popelnice nebude vyvezena 
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ZUBNÍ POHOTOVOST 
 

JÍZDNÍ ŘÁDY - SRPEN 2022 
 

Obracíme se na Vás s informací k jízdním řádům veřejné linkové osobní dopravy, kterou objednává 

Pardubický kraj. Jak jistě víte, i nadále přetrvává nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. 

Tento stav vede k nezajištění některých spojů. Tímto výpadkem spojů jsou především dotčeny okresy Ústí 

nad Orlicí a Svitavy. Každý den na webových stránkách Pardubického kraje i společnosti OREDO s.r.o., jsou 

zveřejňovány spoje, které pro následující dny nebudou zajištěny. Protože se tyto spoje pro každý den z části 

mění, nemají cestující jistotu dopravního spojení. Proto jsme se rozhodli tento nevyhovují stav napravit a to 

takovým způsobem, který povede ke stabilizaci dopravy od 1.8.2022. Tedy jinak řečeno, od 1.8.2022 každý 

spoj uvedený v jízdním řádu bude zajištěn. Abychom tuto stabilizaci zajistili, museli jsme přistoupit k omezení 

některých spojů. Jedná se o zrušení 40 spojů v pracovních dnech a 10 spojů o víkendech. Jízdní řády budou 

vylepeny na zastávkách a budou k dispozici na webových aplikacích, které vyhledávají dopravní spojení. 

Dále Vás předběžně informuji, že ze stejných důvodů může dojít k úpravám jízdních řádů i od měsíce září. 

Zaměříme se především na zajištění dopravy z/do školských zařízení a samozřejmě i na to, aby případný počet 

rušených spojů byl co nejmenší. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

Zdroj článku 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

Pardubický kraj 

NEDĚLE JE DNEM ODPOČINKU 
 

Naše obec nemá sice vydanou vyhlášku na dodržování nedělního klidu, ale přesto vás chceme požádat, abyste 

v tento den nepoužívali hlučné nářadí jako jsou sekačky na trávu, křovinořezy, motorové pily, cirkulárky, ale 

třeba i hlasitou hudbu, pokud k tomu nemáte vážný důvod.  Každý z nás si přeci rád odpočine od hluku, který 

nás pronásleduje téměř všude.  Bývaly časy, kdy toto nepsané pravidlo platilo a dbalo se na dodržování alespoň 

nedělního klidu. Děkujeme. 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Ve sportovním areálu děti na plné obrátky využívají skotačení a akrobatické kreace na trampolíně. Tímto 

chceme opakovaně poděkovat pojišťovně: Generali Česká pojišťovna, za příspěvek na zakoupení 

trampolíny pro děti. Zejména panu Ing. Petru Talackovi za zprostředkování. Děkujeme. 
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OHLEDNUTÍ 

MÁJKA, VÝBUCH, RICHARD PAM 
 

Dnešní článek bych začal mottem: Sice poněkud pozdě, ale přece…  V květnu a v červnu jsem byl pravidelně 

ze strany obce upozorňován, abych napsal článek k Májce a k Výbuchu, protože se blížil termín uzávěrky 

obecního informačního letáku. Jako správný chlap jsem toto pravidelně slíbil (protože slibem nezarmoutíš) a 

jako správný chlap jsem na to vždy nechci říci zapomněl, ale vzpomněl jsem si až po uzávěrce. A tak tedy 

sice trošku pozdě, ale přece…   

Měsíc květen je pro mě z hlediska mé činnosti v obecních záležitostech poměrně náročný. Jedná se o měsíc, 

kdy vám občanům naší obce ukazuji svoje dvě „kulturní“ děti. Jedno adoptované a druhé vlastní. A musím 

říci, že mi letos obě dvě děti udělaly obrovskou radost a třeba i vám.  

MÁJKA 
 

Nejdříve začnu vlastním dítětem.  Druhá květnová sobota byla ve znamení májové veselice. Ráno začalo pro 

mě mírným stresem, kdy kapky deště, které padaly k zemi, mi přidělaly nejednu vrásku na čele, ale vše se 

obrátilo k dobrému. Když připravuji nějakou akci většího rozsahu, tak si říkám, jestli ten vynaložený čas, 

který přípravou strávím, vůbec stojí za to. Potom přijdete k Roubence, odkud vychází průvod a vidíte tu jiskru 

v očích naší mládeže, která je slavnostně ustrojená do krojů, slyšíte jejich smích a hned si řeknete: „Stálo to 

za to“ a potom se uvolníte a začnete si ten den užívat. Vše vyšlo na jedničku, májka naši obec zdobila do 

konce května a byla opět nádherná a její dva prstence ověšené stuhami, kdy část svými výtvory ozdobily naše 

děti ze školky, ze školy a také naše seniorky, se na nás koukaly z výšky 16 metrů.  Myslím, že kdo přišel, tak 

si ten den užil. Nejdříve nám hrála Poličanka a následně kapela Vepřo knedlo s Dádou. Kdo chtěl, tancoval, 

kdo nechtěl, ochutnal výborné občerstvení našich hasičů a hasiček nebo se s dětmi zastavil na stanovištích, 

které byly pro ně připraveny a nebo si mohl koupit něco na borovském jarmarku.  Když se teď s odstupem 

času dívám na krásné fotografie od Veroniky Veselé, vidím 30 mladých lidí, jak jim to sluší a moje dušička 

se tetelí blahem, no řekněte sami… 
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Touto cestou děkuji všem, kteří se na přípravě a organizaci dne jakkoli podíleli ☺ 

VÝBUCH 
 

Toto dítě jsem adoptoval zhruba před 7 lety po panu řídícím Muffovi. Každý rok se snažím přinést další dosud 

neznámý nebo méně známý střípek do skládačky. V současné době, když přijdete poslední květnovou neděli 

k výbuchu, můžete zde vidět fotografie vztahující se k této tragédii, ale také fotografie vztahující se k obětem 

druhé světové války. Naše veřejnost má zafixované, že obětí výbuchu bylo pět.  Ale toto nebylo konečné číslo. 

Již několik let zde můžete vidět i fotografii Marušky Roušarové, která jako miminko zemřela na následky 

tlakové vlny. Až do jara tohoto roku jsem si myslel, že se jedná o konečné číslo, ale to jsem se mýlil. A teď 

se dostávám k tomu, proč mi letošní Výbuch udělal radost.  Každý rok, když si se zde s přítomnými povídáme 

nebo když pan místostarosta Petr Kučera čte z pamětního listu pana Hamerníka, tak se akorát bavíme o tom, 

jak to ve skutečnosti asi bylo…. Letos to bylo ale úplně jiné. Před rokem jsem seděl u Pana Pražana v Pomezí 

a vyprávěl mi o svém otci, který byl přímo u výbuchu. Na místě byl těžce zraněn a přišel i oko. Pan Pražan 

mi říkal: „tatínek často o tomto neštěstí mluvil, ale já si již pamatuji jenom úryvky, škoda, že jsem si to 

nenahrál“.   

 Letos jsem měl však pro přítomné velké překvapení.  Tím překvapením byla nahrávka stará 30 let. Na této 

mimo jiné pan Pražan vzpomíná podrobně na to nešťastné pondělí. Díky této nahrávce, kterou pořídil tehdy 

gymnazista a borovák Antonín Pražan, jsme se mohli dozvědět celý průběh tohoto osudného svozu munice a 

také se dozvědět, že na místě zemřel další člověk, kterým byl prostý sovětský voják, který zde asistoval.  

Nechci se zde dále rozepisovat, ale kdo chce nahrávku slyšet, může přijít k Výbuchu za rok.   

A opět pár větiček k Výbuchu na závěr. Mám radost, když můžu dělat radost. A myslím, že se mi to letos 

opravdu povedlo. Týden před Výbuchem volám panu Pražanovi do Pomezí, aby přijel, že mám pro něj 

překvapení. Když přijel (jako každý rok), pozdravili jsme se a prohodili pár slov, poté si sedl na lavičku a nic 

netušíc najednou uslyšel vyprávět svého tatínka. Řeknu na rovinu, dojetí bylo na jeho i mé straně.  A to je i 

jeden z důvodů, proč chci v tradici poslední květnové neděle i nadále pokračovat. Prostě mám pocit, že 

připomínat tuto událost bychom si měly a musíme a to nejen z úcty k těm, které to stálo život a jejich rodinám.   
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RICHARD PAM – FOTOGRAF 
 

Jestli jste dočetli až sem, jsem rád a tak již jen v rychlosti. Jak jsem vás informoval na konci loňského roku, 

podařilo se mi na poslední chvíli zachránit 260 skleněných negativů, které fotil Richard Pam, borovák, který 

zemřel pro svůj židovský původ v Osvětimi. Musím vám říci, že v současné době máme již tyto negativy 

zdigitalizované. V této věci nezbývá než poděkovat Židovskému Muzeu v Praze, které provedlo digitalizaci 

na svoje náklady. V současné době se snažím s těmito fotografiemi pracovat. Snažím se, jak mi to čas dovolí, 

navštěvovat naše nejstarší 

borováky. Copak, když bydlí 

v Borové, tak to je paráda. Ale 

co když již řadu desetiletí bydlí  

u polských hranic u Trutnova. 

Tak to mi nezbývá než na 

někoho tuto návštěvu delegovat.  

Takovým borovákem je i 92-

letý pan Blahoslav Dittrich, 

který do svých 19 let bydlel na 

Svaté Kateřině. Myslím, že i 

fotografie, kterou právě Richard 

vyfotil, mu musela udělat 

radost. Vždyť je na ní coby 

klouček čerstvě školou povinný 

(spodní řada, třetí z leva).  

 

                        Pavel Tlustý                                                                       

BOROVSKÝ KILÁČEK 
 

Sedmý ročník konaný 6.7.2022 nezačal vůbec šťastně. Během prezentace přišla bouřka a vypadalo to, že se 

závody vůbec neuskuteční. Byli jsme potěšeni, že i tak dorazilo 29 závodících dětí a spousta doprovodu. 

Všichni si závod i přes nepřízeň počasí dostatečně užili. Děkujeme Obci Borová za podporu. Těšíme se na 

příští rok a objednáváme pro mladé cyklisty lepší počasí. Sportu zdar! A medailistům gratulujeme k vítězství. 

      

Jak to našim závodníkům sluší       ZJ –TJ Sokol Borová 
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VÝLET NA DAMAŠEK 
 

Na závěr školního roku pořádal sportovní kroužek tradiční výlet na Damašek. V pátek 24.6. vyrazil kolmo 

v několika kolonách štrůdl 30 dětí. Večer nás kromě opékání špekáčků čekala i stezka odvahy. V sobotu jsme 

vyrazili na největší zabíračku celodenní cyklovýlet Milovy. V neděli jsme poznávali krásy naší vysočiny a 

přilehlého okolí z jiného úhlu. Navštívili jsme totiž rozhlednu na Buchtově kopci a kromě dalekých výhledů 

se dozvěděli něco o řízení letového provozu na ČR. Odpolední branná soutěž byla pověstnou třešinkou na 

dortu. Přálo nám pěkné počasí a tak jsme několikrát navštívili místní koupaliště. 

Tímto děkujeme SDH Borová a Obci Borová za sponzorské dary a za zajištění úspěšného průběhu posledního 

školního víkendu před prázdninami. 
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   BK – TJ Sokol Borová 

FOTBALISTÉ BOROVÁ –POKUD JSTE V ČERVNU NEZAZNAMENALI 
 

PODÍVEJTE SE: OKRESNÍ POHÁR PATŘÍ BOROVÉ. Ve finálovém utkání přejela Janov. 

 

Překvapení, alespoň na první pohled, se zrodilo ve finále Poháru OFS Svitavy. Kdo však zajímavé a rušné 

utkání na stadionu v Pomezí viděl, ten potvrdí, že fotbalisté Borové zvítězili nad novopečenými okresními 

přeborníky z Janova zcela zaslouženě. 

 

 

 

 

 

„Bylo to nadprůměrné utkání, počasí se vydařilo, super divácká kulisa, všichni si to užili. Myslím, že naše 

vítězství je zasloužené. Podle mě rozhodlo to, že jsme možná více chtěli. Nikdo z našich kluků nevypustil ani 

metr, soupeř, který byl favoritem, nás asi trochu podcenil, tím spíše, že se dostal do vedení," ohlédl se za 

finálovým bojem borovský trenér Jaromír Just. 

Pro Borovou je pohárový triumf radostí v závěru jarní části, která jí nevyšla podle představ a propadla se do 

spodní poloviny tabulky okresního přeboru. „Je to tak. Měli jsme některé zápasy, kdy jsme mohli bodovat, 

ale nebodovali. Všechno se odvíjelo od úzkého kádru, scházeli jsme se na zápasy ve dvanácti třinácti lidech. 

Teď jsme se sešli prakticky kompletní v plné palbě, pro každého bylo finále lákadlem, pro někoho svým 

způsobem vrchol kariéry. A podle toho to na hřišti vypadalo. Scházet se takhle v utkáních okresního přeboru, 
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vypadalo to to trochu jinak. A také je pravdou, že nám vyhovovalo velké a kvalitní hřiště v Pomezí," dodal 

spokojený Jaromír Just. 

Borová – Janov 5:1 

Branky: 29. Hruška, 37. Matula, 39. D. Síla, 58. M. Hegr, 78. Šmíd – 24. Boháček. Rozhodčí: Vykopal – 

Hájek, Trávníček. ŽK: 0:3. Diváci: 280. Poločas: 3:1. Borová: Mička (46. Paclík) – Veselý, V. Hegr (87. L. 

Síla), A. Hegr, M. Hegr (72. Bednář), Dvořák, Křibský, Hruška (79. Hejl), Matula (84. Dědič), D. Síla, 

Šmíd. Janov: Beránek – Zvěřina, Knap, Johan, Kubíček (78. R. Chroust), Hájek (46. Jirásek), Novotný 

(60. Prudil), Heger, O. Bureš (82. V. Wejda), P. Bureš (78. J. Chroust), Boháček. 

 

Dodatečně gratulujeme fotbalistům a přejeme další sportovní úspěchy! 

 

POZVÁNÍ 

 

PŘEDNÁŠKY PRO KAŽDÉHO 

Konají se od konce srpna 2022 na Půdě Městské knihovny v Poličce a jsou součástí aktivit Akademie 21. 

Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění života na Poličsku a podílí se se na něm Květná zahrada, z.ú. a 

Městská knihovna v Poličce. Pokoušíme se aktivovat širokou veřejnost k aktivní účasti při naučně populárních 

přednáškových cyklech (v tomto případě věnovaných historii). Oba cykly jsou primárně určeny co nejširšímu 

okruhu zájemců. Vstup je zdarma a pro každého. 
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