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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Vážení spoluobčané, 

čas neúprosně běží a oslavíme Vánoce, které jsou v dnešní uspěchané a zvláštní době jednou z mála příležitostí 

k malému pozastavení. Jsou symbolem čistoty, lásky a klidu. Více než jindy si uvědomujeme, co pro nás znamená 

rodina, zdraví, upřímné lidské slovo, podání pomocné ruky, úsměv či poděkování za nezištnou pomoc. Vánoce 

jsou o hodnotách zdánlivě běžných, ale o to vzácnějších. 

Za pár dnů otočíme poslední list v kalendáři a s očekáváním vykročíme do nového roku. Nikdo z nás neví, co nás 

čeká. Neexistuje přesný plán, který každým novým rokem rozšiřujeme. Rekapitulujeme své životní zkušenosti a 

přesvědčujeme se, že žádná bilance se nespokojí jen s jedinou kolonkou. Vždy je třeba brát do úvahy nejen svoji 

profesi, ale také všechno to, co můžeme nazvat svým osobním životem. 

Dovolte mi, abych vám i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců Obce Borová popřála radostné a klidné prožití 

vánočních svátků v kruhu rodiny a těch, na kterých vám nejvíce záleží. Přejeme vám do nového roku 2023 hlavně 

pevné zdraví, štěstí, porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Současně těm, kteří se na chodu v obci 

jakýmkoli způsobem nezištně podíleli, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci! Nechť je pro 

nás všechny nadcházející rok rokem šťastným. 

       starostka obce 
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NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 
Obec Borová touto cestou nabízí od 1.2.2023 k pronájmu následující obecní byt. 

Borová č.p. 165 – byt č. 1 (3+1), který obsahuje: 

- pokoj                  28,46 m2 

- pracovna                         19,04 m2 

- ložnice                            17,18 m2 

- Kuchyň                           14,45 m2 

- předsíň                   8,37 m2 

- koupelna                   4,52 m2 

- WC                    2,15 m2 

- komora                             1,57 m2 

- Sklep         8,55 m2 

Celkem                               104,29 m2 

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

Měsíční nájemné činí cca 4 339,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a 

el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 14.1.2023. 

NABÍDKA PRONÁJMU SOCIÁLNÍHO  OBECNÍHO BYTU 
 

Obec Borová touto cestou nabízí od 1.3.2023 k pronájmu následující obecní byt po kompletní rekonstrukci. 

Borová č.p. 301 – byt č. 3 (2+kk), který obsahuje: 

- pokoj                   16,85 m2 
- pokoj s jídelnou              25,58 m2 
- Kuchyňský kout                 6,31 m2 
- předsíň                    5,79 m2 
- koupelna                    3,05 m2 
- WC                     1,14 m2 
- Sklep         2,10 m2 

         Celkem                              60,82 m2 

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

Měsíční nájemné činí cca 2 632,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a 

el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 14.1.2023. U sociálních bytů je nutné splnit podmínky 

sociálního bydlení. 

NABÍDKA PRONÁJMU SOCIÁLNÍHO  OBECNÍHO BYTU 
Obec Borová touto cestou nabízí od 1.3.2023 k pronájmu následující obecní byt: 

Borová č.p. 300 – byt č. 4 (2+kk), který obsahuje: 

- pokoj                   16,85 m2 
- pokoj s jídelnou              25,58 m2 
- Kuchyňský kout                 6,31 m2 
- předsíň                    5,79 m2 
- koupelna                    3,05 m2 
- WC                     1,14 m2 
- Sklep         2,39 m2 

         Celkem                              61,11 m2 

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

Měsíční nájemné činí cca 2 642,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a 

el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 14.1.2023. U sociálních bytů je nutné splnit podmínky 

sociálního bydlení. 

UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY 
 

Žádáme občany, kteří neuhradili platbu za pitnou vodu a stočné, svoz a likvidaci komunálního odpadu, poplatek 

ze psa, nechť tak učiní OBRATEM!!! Tímto se chceme vyhnout nepříjemnému vymáhání a zveřejnění čísel 

popisných. Všem občanům, kteří platí řádně a včas DĚKUJEME. 
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ZMĚNA POPLATKU KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2023 
 

Od roku 2023 se mění poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu, a to na 800,- Kč za osobu/rok (více viz. 

OZV obce Borová č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství). 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ  
 

Pro do přesnění uvádíme, že rozúčtování nákladů na společné prostory, bude obsahovat i náklady na drobné 

opravy (např. výměna žárovek na chodbách a jiné). 

PRAVIDELNÝ SVOZ POPELNIC V ZIMNÍM OBDOBÍ 
 

Z důvodů špatné přístupnosti lokality jsme 

nuceni poprosit vlastníky nemovitostí: 

 

č.p. 267, 265, 264, 263, novostavba 

Tomaštíkovi, popř. okolní, aby své popelnice 

v období od počátku měsíce listopadu do konce 

března před dnem svozu  umístili do svozového 

místa v křižovatce viz. příloha. 

 

Ostatní prosíme, nechávejte své popelnice tak, 

jak jste zvyklí. 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

A ZIMNÍ ÚDRŽBA 
 

Svoz popelnic v naší obci probíhá každý sudý 

týden ve středu v ranních hodinách. Z tohoto 

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

popel, nebude vám vysypána.  Dále dbejte na to, aby v ulicích i z důvodu zimní údržby nestála osobní auta. 

Radlice a svozový vůz musí někudy projet!!! – OPAKOVANÉ PROBLÉMY V ŘADOVKÁCH. V případě, že 

tomu tak nebude, zůstane celá ulice bez vyhrnutí a vývozu popelnic!!  

Poslední letošní svoz popelnic bude 28.12.2022. Sběrný dvůr bude 24.12. a 31.12.2022 uzavřen. 

INFORMACE OÚ 
 

Obecní úřad bude v době od středy 21.12.2022 až do 1.1.2023 PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN. 

V případě nutnosti volejte starostku obce 603 741 378. 

Od 2. ledna 2023 je pro veřejnost otevřeno dle úředních hodin, PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00. 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
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PODPOŘTE VÍTĚZSTVÍ NAŠEHO VÁNOČNÍHO 

STROMKU 
 

Samozřejmě, že každá obec a město má ten svůj nejkrásnější stromeček, ale 

ten borovský se letos opravdu vytáhl                  

Nejen, že je v novém světelném kabátě a je hezky souměrně nasvícený, ale je 

také nazdobený krásnými dekoracemi, které na něj tvořily děti z MŠ, ZŠ a 

Klubíku Borová     

A viděli jste Ježíškovu schránku, která před ním stojí? I tam můžou přistát 

přáníčka Vašich dětí         

VV 

Stromeček můžete ocenit svým hlasem v rámci soutěže o nejhezčí vánoční 

strom Pardubického kraje 2022, která běží na tomto odkaze:                        

https://pardubicky.denik.cz/.../vanocni-anketa-vybirame...  

Svůj hlas můžete vkládat opakovaně 1x za 15 minut, hlasování končí 23.12.2022 o půlnoci. 

 

                                                                                                       

 

Borovská kulturní komise umístila pod obecní vánoční stromeček 

schránku na dopisy pro Ježíška. Bude-li na dopise uvedena zpáteční 

adresa, pauzu mezi obstaráváním dárečků Ježíšek vyplní odpovědí 

na Tvůj dopis. Krásný adventní čas vám přejeme …                          

 

KK 

 

 

 

LYŽAŘSKÉ STOPY A BRUSLENÍ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Pro běžkaře jsou vyjety běžkařské stopy na tradičních trasách – Jardo a Jirko díky ☺. U základní školy se 

připravuje zaledovaná plocha, oceníme, když budete chtít i v zájmu svých dětí a vnoučat pomoci s průběžnou 

údržbou ledu. Zimnímu sportu ZDAR! 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023  
 

V naší obci se uskuteční Tříkrálová sbírka v sobotu 7.1.2023 

 

Začněte s námi nový rok dobrým skutkem. Tříkrálová sbírka začíná už 1. ledna 2023 a potrvá do 15. ledna 2023.  

Oblastní charita Polička pomáhá na Poličsku a její střediska Domácí hospic sv. Michaela a Centrum duševního 

zdraví i v širším okolí. Tvoříme komplexní a pevnou síť podporující péče. Dary z Tříkrálové sbírky každoročně 

pomáhají skrze naše služby tam, kde je to potřeba.  

 

Dary z Tříkrálové sbírky podpoří v roce 2023 poslední chvíle života doma a duševní zdraví.  

 

Tříkrálová sbírka 2023 pomůže lidem v posledních chvílích života skrze služby Domácího hospice sv. Michaela. 

Služby hospice doplňuje ambulance paliativní péče. Hospicové zdravotní sestry jsou dostupné nepřetržitě, 

podporu pečující rodině a lidem v posledních chvílích života poskytuje celý tým (lékaři, zdravotníci, ale i sociální 

pracovník, psychoterapeut nebo kaplan). Domácí hospic sv. Michaela se postupně rozvíjí a rozšiřuje svoje služby. 

V příštích letech dojde k posílení například terapeutické péče. Domácí hospicová péče je pro pacienty zdarma, 

přesto příspěvky zdravotních pojišťoven zdaleka nepokryjí celou péči. Až do posledních chvílí doma si podle 

Fóra mobilních hospiců přeje zůstat 80 % lidí, podaří se to ale jen 20 %. Naším cílem je, aby tento poměr byl 

alespoň opačný, děkujeme, že nám v tomto záměru pomáháte.  
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Na duševní zdraví! 

Další část Tříkrálové sbírky podpoří lidi s duševním onemocněním skrze Centrum duševního zdraví. Centrum 

duševního zdraví sídlí ve Svitavách, je nejmladším střediskem poličské Charity a v celém regionu se stará o lidi 

s vážným duševním onemocněním. Doposud v Pardubickém kraji fungovala pouze dvě tato centra – v 

Pardubicích a v Chrudimi. Od roku 2022 je tomu jinak – Centrum duševního zdraví jsme založili pod křídly 

poličské Charity.  

 

Od dubna 2022 působí ve Svitavách náš sociální tým, jehož činnost doplňuje psychiatrická sestra. Svoji práci 

opírají také o tzv. peer pracovníka. Peer je člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a skrze 

vlastní zkušenost pomáhá ostatním. Tým zahájil spolupráci s již desítkami klientů a pomáhá jim v jejich vlastním 

úsilí na cestě k zotavení. Až o 70 % se u těchto klientů snižuje riziko jejich hospitalizace. Součástí je i podpora 

rodiny klienta. Tým CDZ pracuje s klienty na těchto principech: diskrétnost, profesionalita, partnerský přístup. S 

klientem společně plánují péči tak, aby vyhovovala jeho potřebám. Tzv. vážné duševní onemocnění s sebou 

přináší i občas nečekané změny stavu. Průběžná podpora CDZ je zaměřena i na to, aby klient tyto stavy mohl 

zvládnout doma bez nutnosti hospitalizace. Terénní tým CDZ pečuje v celém okrese Svitavy, na Poličsku, 

Bystersku, Litomyšlsku i Moravskotřebovsku. CDZ čekají do příštích let další výzvy, například doplnění týmu o 

zdravotnickou část nebo hledání nových prostor tak, aby vyhovovaly jak sociální, tak zdravotnické části služby. 

 

Na vzdělání i mimořádné výdaje 

Malá část ze sbírky bude věnována na zahraniční projekty. Podpoří projekt Adopce na dálku, ve kterém 

pomáháme školákům a studentům v indické oblasti Belgaum v jejich vzdělávání, a to jak ve večerních kurzech, 

tak ve vysokoškolských studiích. Část daru ukládáme také pro případ mimořádné pomoci, například na pomoc 

při povodních nebo požárech.  

 

Tříkrálový koncert a sbírka u nás v obci: 

čerstvý zimní vzduch, slavnostní nálada a koruna 

k tomu. Se Třemi králi společně můžete zaklepat 

na dobro v nás i ve vaší obci.  

Poslechnout si také můžete Tříkrálový koncert, 

který bude v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin 

vysílat ČT1 v přímém přenosu. Vystoupí Hana 

Holišová, Kateřina Anna Marie Tichá, Adam 

Mišík a Like it.  

 

Děkujeme za podporu, 

přejeme vám klidné vánoční svátky a radostný rok 

2023.  

Oblastní charita Polička  

policka.charita.cz 

trikralovasbirka.cz 

 

S jednotlivými středisky a jejich vedoucími se můžete seznámit i ve videích, které pro Oblastní charitu Polička 

natočil dobrovolník Vojtěch Klimeš.  

https://policka.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospic-sv-michaela/ 

https://policka.charita.cz/jak-pomahame/ambulance-paliativni-mediciny/ 

https://policka.charita.cz/jak-pomahame/centrum-dusevniho-zdravi-svitavy/ 

INFORMACE SDH BOROVÁ 
 

Výroční členská schůze se uskuteční 7.1.2023 v 18:00 hodin v restauraci u Dostálu. 

Ples SDH Borová se bude konat 21.1.2023 v Sokolovně Borová. 

 

https://policka.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospic-sv-michaela/
https://policka.charita.cz/jak-pomahame/ambulance-paliativni-mediciny/
https://policka.charita.cz/jak-pomahame/centrum-dusevniho-zdravi-svitavy/
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FINANČNÍ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA ZNEUŽITÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA SVÉ 

ÚSTŘEDNY 
 

Finanční správa zaznamenala podvodné telefonáty, jejichž cílem je vylákání citlivých osobních a platebních 

údajů. Cizí osoba zneužívá telefonní číslo ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu (tel.: 224 041 111) 

a vydává se za zaměstnance České spořitelny. 

Finanční správa doporučuje věnovat podobným telefonátům zvýšenou pozornost a nedávat 

neověřeným volajícím jakékoliv osobní, citlivé či bezpečnostní údaje například z platební karty a 

online bankovnictví. 

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ 

REPUBLIKY 2023 
 

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 Voličem je: 
občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; 

ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z 

důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit. 

 Volební místnost: 
adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. 

nejpozději 29. prosince 2022, způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, 

která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku. 

 Hlasovací lístky: 
hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém 

hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního 

kola volby (10. ledna 2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. 

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve 

volební místnosti. 

 Informace o vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti: 
ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti 

kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 

 Prokázání totožnosti: 
volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude 

mu hlasování umožněno. 

 Průběh hlasování: 
volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu 

komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou 

a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro 

kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 

vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 

nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 

do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 

volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací 

lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen 

jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, 

a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
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 Hlasování na voličský průkaz: 
va voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve 

zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 Kde lze o voličský průkaz žádat: 
u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu 

územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu 

voliče.Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský 

nebo konzulární úřad. 

 Hlasování do přenosné volební schránky: 
volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého 

volebního okrsku. 

 Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení: 
volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení. V tomto případě 

volič nepotřebuje voličský průkaz ani nemusí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů. Stačí, aby požádal obecní 

úřad nebo i ve dnech voleb "svou" okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 

Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a 

hlasovacími lístky. 

 

Druhé kolo volby prezidenta republiky 

 

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby 

prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. 

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 

2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, 

postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů 

oprávněných voličů. 

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti. 

 

OHLÉDNUTÍ 

ČESNEKIÁDA 
 

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 7 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.  

Výtěžek ve výši 3500,- bude věnován mateřské školce. 

Poděkování zaslouží i Vladimír Romportl za skvělé úvodní a zejména dražební provádění celou akcí. 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 Petr Talacko Ing. 
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FORMANSKÝ DEN 2022 - 

OHLÉDNUTÍ 
 

Děkujeme všem zúčastněným, jak návštěvníkům, 

tak i formanům za přízeň. Velké díky patří zároveň 

pořadatelům. Budeme se těšit na další ročník.   

Poslední zářijovou neděli se v Borové uskutečnil 

23.ročník formanského dne. Sjeli se chovatelé koní 

nejen z Borové, Oldřiše a širokého okolí, ale opět 

dorazil ohromný hřebec Falco ze Slovenska.  

V letošním roce se celkem zúčastnilo 54 koní. 

Svoji sílu a umění mohli předvést v soutěži v kládě 

nebo těžkém tahu, rychlost a dovednost jsme mohli 

pozorovat ve westernových soutěžích, nechyběl 

ani vozatajský parkur, dostihy, MINI-MAXI 

neboli skákání přes zvedající se překážky a soutěž 

v orbě. Pro zpestření se přidala židličková soutěž.  

Mezi soutěžemi diváci mohli shlédnout přehlídku 

českomoravského belgického koně a vyhlášení 

nejlepších z nich nebo ukázku drezury trojspřeží 

ročních kobylek Molly, Kaily a Sáry majitele 

Jiřího Vaníčka. S nádhernými představeními 

přijeli manželé Novotní z Třebíče a předvedli nám 

dvě vystoupení. První nazvané Červeno-černá 

fantazie, kde vystoupili krásní černí fríský koně 

v doprovodu s tanečnicemi. V odpoledních 

hodinách druhé, při kterém oblékli kostýmy 

z období baroka, konkrétně z doby Ludvíka IV. 

Diváci při vystoupeních mohli vidět ukázku přirozené komunikace člověka a koně s cirkusovými prvky. Za 

zmínku určitě stojí čestné uznání, které za účast ve westernových soutěžích obdržela naše nejmladší teprve 5-

tiletá účastnice a tou byla místní Maruška Bidmonová na koni Lojzíkovi.  

Letos pro děti opět nachystala pestrý program plný her, zábavy a tvoření MOZAIKA- středisko volného času 

Polička pod vedením Alči Hejdukové. Nechybělo ani dětmi oblíbené malování na obličej. Přijelo také spousta 

prodávajících se stánky, u kterých měli návštěvnici opravdu 

z čeho vybírat.  

 

Výsledky soutěží: 

Soutěž v kládě: 

1. Tomáš Hubl- kůň Mystic 

2. Tomáš Hubl- kůň Bourbon-F 

3. Josef Jurko- Falco (Slovensko) 

 

Westernová soutěž- rychlostní:   

1. Aneta Broulíková- kůň Blesk 

2. Aneta Broulíková- kůň Simona 

3. Pavlína Morávková- kůň Queen Star 

Westernová soutěž- dovednostní: 

1.Michaela Jerichová- kůň Bobeš 

2.Aneta Broulíková- kůň Blesk 

3.Simona Buriánová- kůň Talgris 
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Vozatajský parkur: 

1. Jaroslav Marvan- koně Arkas a Hena 

2. Tomáš Hubl- koně Mystic a Bourbon-F 

3. Zdeněk Kala- koně Bournon z Loučic a Ben 

 

Těžký tah: 

1.Tomáš Hubl- kůň Mystic 

2. Josef Jurko- kůň Falco 

3. Zdeněk Kala- kůň Burbon z Loučic 

 

Mini-Maxi: 

1. Pavlína Moráková- kůň Queen Star 

2. Tereza Cypriánová- kůň Jasmine 

3. Simona Buriánová- kůň Talgris 

 

Soutěž v orbě: 

1.Ladislav Vydra- kůň Kryšpín 

2.Milan Broulík ml.- koně Simona a Dona 

3. Jaroslav Marvan- koně Hena a Arkas 

 

Dostih chladnokrevných koní: 

1. Simona Buriánová- kůň Talgris 

2. Aneta Broulíková- kůň Simona 

3. Veronika Slezáková- kůň Najky 

 

Dostih teplokrevných koní: 

1. Zeze- kůň Sendy 

2. František Stodola- kůň Marthés 

3. Pavlína Morávková- kůň Queen Star 

 

Dostih pony: 

1.Tereza Cyprianová- kůň Jasmine 

3. Karolína Šefčíková- kůň Leo 

4. Aneta Broulíková- kůň Blesk 

 

 

 

Židličková soutěž: 

1. Adéla Brebarová- kůň Koran 

2. František Stodola- kůň Lukas 

3. Pavlína Morávková- kůň Queen Star 

 

Přehlídka Českomoravského-belgického koně: 

- nejlepší klisna Bety- Miloslav Gerlich 

- nejlepší hřebec Mystic- Tomáš Hubl 

- nejlepší hříbě Bounty od matky Ketyny- Věra 

Bulvová 

- nejlepší dvouletá klisna Soňa- Josef Mlynář 

- nejlepší tříletá klisna Amira- Edvard Absolon 

 

 Další fotografie si můžete prohlédnout na 

facebooku Českého svazu chovatelů Borová. 
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KLUBÍK 
                        

                          

 

43. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 19.01.2023 od 17:00 do 19:00 v obřadní síni Borová 

44. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 02.02.2023 od 17:00 do 19:00 v obřadní síni Borová 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 

 

 

 

Začátkem listopadu začaly děti z třídy Soviček jezdit do 

Poličky na lekce bruslení. Pod vedením hokejového 

trenéra se naučily základní dovednosti na bruslích. 

Tímto děkujeme SVČ Mozaika za zprostředkování. 
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5. prosince se ve školce slétli andělé a pekelníci ze všech koutů Borové. Na děti čekaly soutěže, tančení, dovádění 

a nechybělo ani postrašení kuchařek v kuchyni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V předvánočním čase si obě třídy připravily pro rodiče vánoční vystoupení a společné tvoření. Zazpívali jsme si 

koledy, vyrobili něco pěkného a nechybělo ani vánoční cukroví. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a něco 

dobrého přinesli… a teď už budeme jen čekat, co nám Ježíšek nadělí. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Přejeme všem klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce…. 

                                                                                                                                           Zaměstnanci MŠ Borová 
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KNIHOVNA BOROVÁ  
 

20. listopadu se uskutečnilo další pokračování cestovatelských přednášek. Tentokráte jsme se podívali na Azory 

– Cestou necestou se Štěpánem Jílkem a Josefínou Jonákovou. Azory jsou autonomní oblastí, která spadá pod 

Portugalsko. Lidé se zde živili původně hlavně zemědělstvím a lovem velryb. 

 

    
 

Josefína a Štěpán se přihlásili do programu, který umožňoval vítězům strávit měsíc na ostrově Pico uměleckou 

činností. Byli vybráni z asi dvou set přihlášených umělců z celého světa. Tato možnost pro ně představovala 

letenku a ubytování na jednom z devíti ostrovů v bývalém větrném mlýně s nádherným výhledem na Atlantský 

oceán. Jejich představou bylo, že svá díla vytvoří z přírodních materiálů, které najdou na ostrově. Ateliér měli 

pod širokým nebem. Při práci je povzbuzovali svým hlasitým křikem mořští buřňáci. Počasí se měnilo několikrát 

denně, všudypřítomný byl stálý vítr. Kromě práce se podívali také na sousední ostrovy. Dvě lokality jsou zapsány 

ve světovém dědictví UNESCO. Jednou z nich je i vinařství na ostrově Pico. Setkali se zde také s poměrně 

nebezpečnou medúzou – měchýřovkou portugalskou. Viděli delfíny i velryby. Pozorovali nejvyšší horu na 

Azorech i v Portugalsku – sopku Ponta do Pico vysokou 2 351 metrů.  

Za měsíc strávený na ostrově vytvořili několik uměleckých děl, které zde nechali dalším návštěvníkům. Štěpánovi 

i Josefíně patří díky za zajímavé povídání. 

 

   
 

Další přednáška Cestou necestou se uskuteční 22. ledna 2023 v 16 hodin v borovské sokolovně s Milanem 

Lapáčkem. 

Květa Honzálková 

 

Výpújční doba v prosinci: 20 a 27. prosince bude knihovna uzavřena. 

MIKULÁŠSKÉ ČERTOVÁNÍ 
 

Máme za sebou poslední letošní akci - PŘEDMIKULÁŠSKOU GENERÁLKU V BOROVSKÉ SOKOLOVNĚ. 

První ročník jsme pojali opravdu kreativně a ve velkém. Přípravy na akci začínaly sice už asi před měsícem, pro 

veřejnost akce začínala čertovským vozem jedoucím po Borové (krásná podívaná), v sokolovně různými 
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stanovišti, kde se děti mohly zabavit, než se odvážně postavily před Lucifera. To pak slibovaly možné i nemožné, 

recitovaly, zpívaly... jen o dost potišeji, než venku na hřišti :) Ti oraženější byly dokonce vyneseny čertem v pytli 

ven do sněhu. V nebi děti uvítali krásní andělé a hodný Mikuláš. Kuchyň i výčep nabízela výborné pohoštění a 

diskotéka roztancovala nejen malé návštěvníky. Jako správná Káča jsem sice skočila čertovi na záda, ale ženicha 

v zelené kamizolce a růžky na klobouku jsem neulovila- prchal a kryl si záda :). Nás pořadatelů bylo cca 22 a 

všem bych ráda poděkovala za spolupráci a pomoc. Bez každého jednoho z vás by taková akce uspořádat nešla- 

jsme akční tým, díky všem :) 

Na závěr bych ráda sama za sebe poděkovala čertici Šárce za neskutečné nasazení, ochotu a kompletní doladění 

akce. Velmi pomohla i Alča- je prostě profík. Oceňuji obětavost Lucifera, který se více jak 3,5 hodiny bez pauzy 

na pití či toaletu věnoval návštěvníkům pekla a Mikulášovi za to, že i přes bolest zad vydržel být laskavým až do 

posledního návštěvníka nebe.  

Zase za rok se budeme těšit na vaše hodné i hříšné duše  😊     

                                                                                                                                                                           Káča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 

Děkujeme všem, kteří přišli společně s námi zahájit adventní čas rozsvícením obecního vánočního stromečku. 

Poděkování patří všem zúčastněným a pořadatelům. Děti se podíleli na ozdobení stromu, seniorky a Klubík  

napekli výborné cukroví, které jste i mohli společně s něčím na zahřátí nabídnout. Opravdu nezbylo nic ☺ 

  

 

 

 

 

 

        Vandalovi, který poškodil baňky (ano, jsou duté     ) a zasáhl na třech místech do světelné dekorace, děkujeme 

za prvotní zklamání.  
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POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
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DĚTSKÝ KARNEVAL SE BUDE KONAT V SOBOTU 4.2.2022 V SOKOLOVNĚ 

BOROVÁ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  15.12.2022                                              Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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