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                                                                      *19. ROČNÍK * ČÍSLO 10 *

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE  KONANÝCH VE 

DNECH 7. A 8.10. 2016 V OBCI BOROVÁ

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů : 788

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 310

Počet odevzdaných úředních obálek: 310

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 306

% účast voličů: 39,34 % 

Strana počet hlasů                      Strana    počet hlasů

ČSSD 86

Koalice pro Pardubický kraj  57

ANO 53

ODS 36

KSČM 25

Osobnosti PK 9

TOP 09 7

Pro otevřený kraj 6

Svobodní a Soukromníci 6

Svob. A př. Dem. –T. Okamura 5

Starostové a nezávislí 4

Úsvit s Blokem proti islamizaci 3

DSSS-NE imigr. nepřizp. dikt. EU 3

Ne ileg. Imigraci – peníze pro lidi 2

Naše Pardubice 2

Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1

Národní demokracie 1

   

INFORMACE K HAVÁRII NA VODOVODNÍM ŘADU - PROBLÉM S PITNOU VODOU VE 

DNECH 20.10. – 25.10. 2016.

Vážení spoluobčané,

dne 20. 10. 2016 ve večerních hodinách (okolo 19:30) bylo zjištěno zakalení vody ve 

spotřebišti a na VDJ (vodojemu) Svatá Kateřina, který slouží k centrálnímu zásobování obce. 

Bezprostředně po vyhodnocení stavu jste byli se situací seznámeni prostřednictvím místního 

rozhlasu a současně upozorněni, že voda není pitná. Technik vodovodu Stanislav Lejhanec, zástupci 
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Obce Borová a naši hasiči ihned zahájili práce na odstranění havárie. Byly odebrány vzorky vody ze 

spotřebiště a vodojemu, zakalená voda vypuštěna a vyčištěna jedna komora vodojemu na Svaté 

Kateřině. Ještě v noci byly kontrolovány studny, vodojem na Bukovině a další objekty včetně 

výtlačného řadu z vodojemu v Oldřiši, současně byla do vyčištěné komory čerpána čistá nezávadná 

voda. Tyto práce probíhaly celou noc až do časných ranních hodin, mnozí z nás se ani do postele 

nedostali . Samozřejmě navazující práce probíhaly i další dny. 

Pro potřebu pitné vody byla zajištěna cisterna od spol. VHOS, která stála před obecním 

úřadem. Pokud jste zaznamenali zakalení vody ve spotřebišti ve střední a dolní části Borové, tak 

vězte, že toto bylo způsobeno pouze „čištěním trubek od letitých usazenin“ (tyto se vyskytují běžně 

v každém vodovodním řadu). Opakované odběry vzorků vody Orlickou laboratoří, s.r.o. a souhlas 

Krajské hygienické stanice Pakr ve Svitavách potvrdily od 25.10. zdravotní nezávadnost vody, bylo 

vydáno povolení opět vodu používat jako pitnou.

Dle výsledků odebraných vzorků a průběhu havárie lze usuzovat, že ke znečištění vodojemu 

a následně části sítě došlo z prostoru prameniště na Svaté Kateřině. Byla a budou učiněna další 

opatření, která by do budoucna měla opakování tohoto stavu zabránit. 

Je na místě a chci poděkovat všem, kdo vypomohli s odstraněním havárie, protože především 

díky jejich obětavosti nebyla přerušena dodávka vody v obci na dobu ne delší než nezbytně nutnou 

a havárie byla včas zachycena – jmenovitě p. Stanislav Lejhanec, Pavel Tlustý, Petr Kučera, Vladimír 

Romportl, Petr Krčil, Radek Nekvinda, Vlastimil Střítežský a Jiří Abraham. 

Vám občanům a odběratelům děkuji za pochopení a podporu v nastalé situaci. Potvrdilo se 

mi, že Obec Borová vykročila na jaře letošního roku správným směrem, který vede k celkovému 

generelu vodovodu a vyhledání nových zdrojů pitné vody.                                Starostka obce

VODOVOD BOROVÁ – VYHLEDÁNÍ NOVÝCH ZDROJŮ PITNÉ VODY

Jak jsme Vás již informovali, obec přistoupila k provedení zkušebního vrtu s cílem najít pro 

obec kvalitní zdroj pitné vody.  Průzkumný vrt byl úspěšně proveden v květnu 2016 v jímací oblasti 

na Bukovině. Ukázalo se, že tato jímací oblast má potenciál zásobit do budoucna obec kvalitní pitnou 

vodou z vrtů v dostatečném množství. Současně jsme zahájili projektové práce na projektu 

„Intenzifikace a modernizace vodovodu Borová“.  Cílem celého projektu je tedy nejen zajištění 

dostatečného množství kvalitní pitné vody, ale také modernizace objektů (včetně instalace 

dálkového ovládání a přenosu dat) tak, aby provoz vodovodu odpovídal současným požadavkům na 

provozování veřejných vodovodů a současně byl co nejhospodárnější. Na financování projektu jsme 

obdrželi dotaci od Pardubického kraje. 

V roce 2015 a 2016 se projevuje u současných zdrojů - studní na Svaté Kateřině a Bukovině

- trvalý pokles vydatnosti a jsme nuceni, nyní již pravidelně, vodu nakupovat od spol. VHOS 

Moravská Třebová. Na pracovní schůzce projektu „Intenzifikace a modernizace vodovodu Borová“, 

za přítomnosti projektanta Ing. J. Falty, hydrogeoložky RNDr. K. Kubíkové, starostky obce Mgr. L. 

Tlusté, technika vodovodu S. Lejhance a odpovědného zástupce za provoz vodovodu  J. Abrahama  

bylo předjednáno provedení dalších dvou vrtů v pramenní oblasti Bukovina, které  by  společně s již 

vybudovaným vrtem dávaly dostatečné množství kvalitní pitné vody pro Borovou. Na provedení vrtů 

je v současné době možno získat dotaci ze SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí České republiky) 

v rámci národního programu Životního prostředí, výzva č.  8/2016 - průzkum, posílení a budování 
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zdrojů pitné vody. O závěrech pracovní schůzky a možnostech získání finanční podpory na provedení 

vrtů informoval  J. Abraham zastupitelstvo obce na jeho jednání dne 19.10.2016. Bylo rozhodnuto o 

podání žádosti na SFŽP ČR tak, aby mohly být vrty v příštím roce realizovány.    

                    Starostka obce a Jiří Abraham

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 5/2016 ZE DNE 19.10.2016 

Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:

ZO Borová schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016;
ZO Borová schvaluje žádost o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Mikroregion Poličsko – účel zbudování turistického 
odpočívadla u koupaliště;
ZO Borová schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Borová a 
Mikroregionem Poličsko – účel je zbudování turistického odpočívadla u koupaliště;
ZO Borová schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Borová a Pardubickým krajem 
– „Vodovod Borová-intenzifikace zdrojů, rekonstrukce vodovodu“;
ZO Borová schvaluje zahájení 1 etapy (vyhledání zdrojů) projektu „Vodovod Borová-
intenzifikace zdrojů, rekonstrukce vodovodu“ a podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR v rámci 
národního programu Životní prostředí, výzva č. 8/2016 na průzkum, posílení a budování 
zdrojů pitné vody a vyjadřuje souhlas s dofinancováním akce;
ZO Borová vyjadřuje souhlas s dofinancováním celé investiční akce na pořízení dopravního 
automobilu pro jednotku SDH Borová v r. 2017;
ZO Borová schvaluje podání žádosti o dotace na MMR ČR, podprogram Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 
v obci, na akci „Dětské hřiště u ZŠ“;
ZO Borová schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě „6RD U Roubenky“ za reálnou cenu 
320,-Kč bez DPH, která byla stanovena podle kvalifikovaného odhadu zastupitelstva obce;
ZO Borová schvaluje prodej pozemků v rozsahu návrhu geometrického plánu č. 742-
318/2016 – v lokalitě U Roubenky;
ZO Borová schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Borová a Svazkem obcí AZASS, kdy 
předmětem nájmu je podle geometrického plánu č. 742-318/2016 nově vzniklá p.p.č. 
1357/5 o výměře 993 m2 a p.p.č. 1354/4 o výměře 20 m2 – jedná se o pozemek pro výstavbu 
pečovatelského domu

Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí:

ZO Borová bere na vědomí mezitímní závěrku Obce Borová sestavenou ke dni 30.9.2016;
ZO Borová bere na vědomí vyúčtování nákladů v lokalitě „6RD U Roubenky“ ke dni 
19.10.2016;
ZO Borová bere na vědomí podobu projektové dokumentace „Domu s pečovatelskými byty 
Borová“;
ZO Borová bere na vědomí Rozhodnutí MÚ Polička, odbor územního plánování, rozvoje a 
životního prostředí o povolení vyjímky z PUPFL u p.p.č. 1349/10 o výměře 1540 m2 v k.ú. 
Borová u Poličky a výši poplatku za trvalé odnětí pozemku v částce 81.090,-Kč (je nutností 
pro povolení k zastavění území)



4

Pozn.: usnesení ZO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují 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.

INFORMACE Z KNIHOVNY ,,LOĎ POZNÁNÍ"

Drahé ženy, 

lečebné tance máme každý čtvrtek v 17:45 hod. v sokolovně (malý sál v podkroví),

přijďte se uvolnit, odreagovat, odpočinout si a udělat něco pro tělo, mysl a zdraví. 

Jedná se o spojení orientálního tance a prvků klasického rehabilitačního cvičení, jógy, čchi kungu, 

pěti tibeťanů a twist terapie. Pomalé, jednoduché pohyby se provádí na hudbu súter nebo manter, 

které jsou sami o sobě léčivé. Cviky nejsou složité ani namáhavé. Některé je možné dělat i v sedě. 

Toto cvičení se používá při bolestech zad a dolních končetin, problémech s trávící a vylučovací 

soustavou, gynekologických a urologických onemocněních, při psychických potížích nebo jen tak 

pro radost z ladného, ženského pohybu. Je určeno pro ženy od 3 do 103 let. 

LÉČBA BEZ CHEMIE  ZDRAVÍ NA DLANI - 22.11. 2016 v 1800 v obřadní síni v Borové

Přednáška na téma „Sebeléčba“ běžných nemocí bez chemie (rýma, kašel, chřipka, zažívacích potíží, 

bolesti uší, kloubů, páteře, nebo Vámi vybrané problémy). Jedná se o spojení korejské a čínské 

léčebné metody, kterou klasifikoval prof. Park Jae Woo, jenž pracuje s patologickými body v systému 
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podobnosti na ruce nebo noze. Body se ošetřují např. akupresurní masáží, semenoterapií, 

prohříváním.

Díky poznatkům z ostatních podpůrných terapií jako je fytoterapie, colorterapie a hydroterapie

budete cítit úlevu nejen na těle, ale i na duši.

TATO CESTA JE URČENA TĚM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ NA PROCESU UZDRAVOVÁNÍ 

AKTIVNĚ PODÍLET !

                                                  
Těší se na Vás

   Hegrová Bára a Zelinková Katka

                                                                        Vstupné dobrovolné

Milý studenti, 

knihovna Borová Vám nabízí knihy do povinné četby,  které 
si můžete vypůjčit zdarma. Povinnou četbu jsme rozšířili o 
nově zakoupené knihy. V případě, že knihu mít nebudeme, 
zajistíme ji v co nejkratší době z Městské knihovny v 
Poličce. Bližší  informace na tel. čísle 739 456 518, e-mail: 
kancelar@borova.cz nyní i na facebooku (Knihovna Borová 
Hegrová).

Knihovna je otevřená každý čtvrtek od  13:30 do 16:30 hodin. V 
listopadu bude i v pátek, a to 11.11. a 25.11. od 17:00 - 18:00 
hodin.

Nově zakoupené knihy do povinné četby:

Bass Eduard Klapzubova jedenáctka 

Čapek Karel Bílá nemoc

Dyk Viktor Krysař 

Fuks Ladislav Spalovač mrtvol 

Goldoni Carlo Sluha dvou pánů 

Hrabal Bohumil Obsluhoval jsem anglického krále 

Postřižiny

Lustig Arnošt Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

Nezval Vitězslav Manon Lescaut 

Němcová Božena Divá Bára a jiné prózy ( Dobrý člověk, Karla, Pan učitel)

V zámku a v podzámčí 

Orwell George Farma zvířat 

Otčenáček Jan Romeo, Julie a tma 

Puškin Alexandr Sergejevič Evžen Oněgin 

Sofokles Antigoné, Élektra 

Tolkien J.R.R. Hobit 

Wild Oscar Šťastný princ a jiné příběhy 

Žáček Jiří Aprílová škola 
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KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY:

      „ NAŠE  ŠKOLKA   VČERA  A   DNES…“  

A je tu den „D“. Letošní první den v září byl slavnostní. Po dlouhých dvou měsících se opět 
otevřely dveře mateřské školy. „Jaká asi bude?“.  Ano, celé dva měsíce se zde bouralo, stavělo, 
natíralo a uklízelo. Výsledek je krásný. Však se tu 19. října při dnu otevřených dveří všem líbilo. Ti, 
co to nestihli, mohou přijít jindy nebo si alespoň prohlédnout několik fotografií.   

Celá přestavba byla financována z rozpočtu Obce Borová a za 
podpory grantu Nadace ČEZ v grantovém řízení podpora 
regionů. Za odvedenou práci a včasné dokončení patří 
poděkování  fy APOLO  CZ s.r.o.

Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s úklidem MŠ – paní 
Lossmannové a její rodině, paní Trávníčkové, Votočkové, 
Bednářové, Pospíšilové, Šoulákové, Mlynářové, 
Vobejdové a paní  Zajícové.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy a zaměstnancům Obce Borová.

Pozn.: fotodokumentace původního stavu, průběhu rekonstrukce a nového stavu jsou umístěny na 
webových stránkách obce Borová (www.borova.cz).

OHLÉDNUTÍ ZA FORMANSKÝM DNEM

Dne 18.9.2016 se v Borové uskutečnil 18. ročník Formanského dne. Sjeli se k nám formani a jezdci 
na osedlaných koních ze všech koutů česko-moravského pomezí. Na formany čekalo třináct soutěží, 
jak pro chladnokrevné koně, tak pro teplokrevné, ale i pro malé koně a poníky. O přestávkách mezi 
jednotlivými disciplínami byly vložené různé ukázky, které zpestřily celodenní program.
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Formanský den byl zahájen slavnostním nastoupením všech zúčastněních koní, při němž bylo 
vzpomenuto na pana Miloše Jandla, který nešťastně zemřel letos na jaře. Miloš byl 
spoluzakladatelem nejen Formanského dne ale i kavalérie, byl naším druhým komentátorem, 
rozhodčím, velkým koňákem a dobrým kamarádem, který kolem sebe stále šířil dobrou náladu.

Než se soutěžící připravili na první disciplínu, vběhla na kolbiště paní Vladislava Graciasová s border 
kolií Besi a předvedla tanec se psem. Byla to velmi působivá ukázka dámy a psa. První soutěží byl 
slalom s kládou, obdivuhodný výkon předvedl pan Antonín Bohunek, jeden z nejstarších soutěžících 
a skončil na třetím místě s koněm Astorem.  2.místo Tomáš Hubl-Korbik, 1.místo Luděk Musil- Nero.

Dalším zpestřením byly tance děvčátek z Proseče. Zatančily jeden moderní a jeden country tanec. 
Následovala soutěž- rychlostní western, což byl slalom mezi tyčemi a okolo barelů: 3.místo František 
Stodola z Oldřiše-Lukas, 2.místo Dominika Fenclová-Jazz Lady, 1.místo Roman Stránský-Livera.

Po skončení westernu se na kolbišti odehrála ukázka jezdec + kočár. Jezdec musel přeskočit 
parkurovou překážku, seskočit s koně, doběhnout ke kočáru a ten s ním projel několik dalších 
překážek až do cíle. 

Další ukázkou byla přehlídka českomoravského belgického koně. Z těchto koní byl vybrán nejhezčí 
hřebec - Aznar pana Tomáše Hubla, klisna - Amálka pana Jana Suchánka a hříbě  -Bak pana Josefa 
Mlynáře z Borové.

Následovala nejoblíbenější divácká disciplína a tou je vozatajský parkur, při němž musí forman projet 
v co nejkratším čase několik parkurových překážek: 3.místo Antonín Bohunek-Astor a Lucina, 
2.místo Zdeněk Kala-Burbon a Ben, 1.místo Josef Trávníček-Bimon a Cikán.

A než se připravila další soutěž vjela na kolbiště paní Kateřina Pešková na černém andaluském hřebci 
Lotero a předvedla jízdu v dámském sedle a v dobovém červenočerném oblečení. Bylo to dech 
beroucí představení.

Čtvrtou disciplínou byl dostih vozatajců, závodilo se ve dvojících a zvítězil zase ten nejrychejší: 
3.místo Josef Trávníček-Cikán a Bimon, 2.místo Jaromír Prokop st.-Sandy a Samy, 1.místo Milan 
Lorenc-Argentina a Rosa.

Na vedlejších kolbišti probíhala westernová soutěž dovednostní, v níž museli jezdci na osedlaných 
koních například přejet přes panel, projet úzkou uličkou, aniž by shodili jakoukoliv laťku, otočit se ve 
čtverci a nebo také slézt z koně a předvést že umí koni očistit kopyto. V této disciplíně byli 
nejúspěšnější: 3.místo Veronika Cajsková-Oregon, 2.místo Zeze-Sandy, 1.místo Michal Lorenc 
z Borové-Danger.

Po dvouleté pauze se konala i soutěž v orbě a dva soutěžící se utkali o to, kdo hlouběji a lépe zoře 
pole: 2. místo Zdeněk Kala-Burbon a Ben, 1. místo Josef Matějka-Gaston a Gery.

Mini-Maxi, neboli soutěž při které kůň přeskakuje zvyšující překážky: 2. místo Michal Filipi- Luke, 1. 
místo Jan Brejcha-Lear.

Těžký tah byl další disciplínou, při níž táhne jeden kůň speciální sáně o váze 800kg a pár koní 1600kg. 
V časovém limitu jedné minuty musí kůň dotáhnout sáně co nejdál.
Těžký tah: 3. místo Jaromír Kopáček- Burbon, 2. místo Vladimír Kalda-Regan, 1. místo Jaromír 

Kopáček-Nadar. Těžký tah v páru: 3. místo Tomáš Hubl-Aznar a Korbik, 2. místo Zdeněk Kala-Burbon 
a Ben, 1.místo Jaromír Kopáček-Nadar a Burbon.

Poslední ukázkou byl příjezd kavalérie. Jezdci v modrých uniformách předvedli působivou podívanou 
pod velením pana Aleše Peřiny a Petra Píny. Po odjezdu kavalérie z kolbiště došlo na netradiční 
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lig1:liga 

Tabulka 1.Liga muži

1.TJ Ostrava KST B 4 4 0 0 0 40:8 12

2.TJ Sokol Borová 5 3 1 1 0 46:28 12

3.SK US Steinerová Choceň 5 3 1 1 0 46:40 12

4.SF SKK EL Niňo Praha C 4 3 1 0 0 39:23 11

5.SKST Baník Havířov B 4 3 0 1 0 36:18 10

6.DTJ Hradec Králové B 5 2 1 2 0 43:41 10

7.TTC Moravská Slavia Brno 5 1 2 2 0 32:40 9

8.AC Sparta Praha 4 2 1 1 0 37:33 9

soutěž- židličková, tuto soutěž každý dobře zná, ale na Formanském dni se hrála stylově na 
osedlaných koních, ze kterých musel jezdec seskočit a po skončení hudby rychle usednout na volnou 
židly. Vítězkou se stala Pavla Forštová- Queen Star.

Vrcholem Formanského dne byly jako tradičně dostihy. Dusot koní a jejich rychlý trysk do cíle bral 
dech nejednomu diváku.

Dostih pony: 3. místo Vendula Nováková-Sinda, 2. místo Daniela Švábová-Bob, 1. místo Martina 
Křížková-Ketty.

Dostih malých koní: 3. místo Michaela Dobrovolná-Jiskra, 2. místo Dominika Fenclová-Jazz Lady, 1. 
místo Maja Kupčáková-Best Boy.

Dostih teplokrevných koní: 3. místo Michal Lorenc z Borové-Danger, 2. místo Zeze-Sendy, 
1.místo Michael Filipi-Sandy.

Dostih chladnokrevných koní: 3. místo Monika Vostrčilová-Anabela, 2. místo Věra Lorencová-
Argentina, 1. místo Milan Lorenc-Rosa.

Letošní ročník se velmi vydařil, zúčastnilo se celkem 101 koní, z toho 51 teplokrevných  a 50 
chladnokrevných. Tímto bychom rádi poděkovali všem příznivcům koní, pořadatelům a všem, kteří 
nám jakkoliv pomohli s náročnou přípravou celého dne.                                                       ČSCH Borová

TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE 10 / 2016

Stolní tenis: výsledkový servis 1. liga

„Borová konečně zabrala“
Sokol Borová odehrál další zápasy 1.ligy . Na domácích stolech přivítali nejprve mužstva Hodonína a 
Orlové a v sobotu 22.10. Moravskou Slavii Brno. Tyto zápasy se hráli 15. a 16. října
3.- 4. Kolo

TJ Sokol Borová - SKST Mart Hodonín 10 : 0
a TTC Siko Orlová 10 : 5

5.Kolo Sobota  22.10.

TJ Sokol Borová - TTC Mor.Slavie Brno 10 :  4
Body : Fr.Kanta 3.5, D.Marek 3.5, M.Kadlček 2, M.Janča  1
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Další zápasy  6. a 7. kola  hraje Borová opět doma. V sobotu 12.11 od 14.00 s DTJ Hradec Králové a  
následně v neděli  od 10.00  v regionálním derby odehraje zápas s SK US Choceň. Zvláště zápas 
v neděli bude zápasem pravdy a napoví  více o síle našeho týmu.                                                        J.Š.

FOTBAL MUŽI

Další sérii zápasů začali muži BOR-TELU utkáním druhého kola okresního poháru.

Na hřiště do Telecího přijel soupeř z Morašic hrající okresní přebor. Hrál se zajímavý a vyrovnaný 

zápas, ve kterém ovšem žádná branka nepadla a muselo se rozhodnout střelbou ze značky 

pokutového kopu, ve které byl soupeř z Morašic šťastnější a postoupil do dalšího kola.

Poté nás již čekali další zápasy 3 třídy s následujícími výsledky :

Městečko Trnávka --- BOR- TEL : 0 : 1 branka : Ehrenberger

BOR- TEL --- Radiměř : 0 : 1

Mladějov --- BOR- TEL : 3 : 3 branky : Ehrenberger 2, Háp

BOR- TEL ---  Čistá : 5 : 2 branky : Ehrenberger 4 , Matula

I když se nám nepodařilo udržet sérii sedmi vítězství a první místo tabulky, stále okupujeme druhé,

a to místo postupové, které bychom rádi udrželi do konce sezóny.  Na podzim nás čekají ještě dva 

zápasy , 29.10. v Kunčině a 5.11.od 14 hodin v Telecím proti Chornici, na který jste srdečně zváni.

Závěrem děkujeme všem fanouškům za podporu !!                                                                               JJ

Cyklistický oddíl

10.9 - Časovka do Smrčin

Druhého ročníku krutého výšlapu do Smrčin v Širokém 

Dole se zúčastnilo 7 našich závodníků. Nejlépe skončil 8. 

David Maixner s časem 2:54 a za ním pak 29. Jiří Novotný 

3:34, 31. Stanislav Vochozka 3:37, 33. Luboš Síla 3:38, 43. 

Jaromír Just 3:56, 60. Karel Pohl 4:20, 72 Vladislav Buber 

4:58

18.9.2016 - Časovka na Lucký Vrch

Náš oddíl se zúčastnil 30 ročníku časovky na Lucký Vrch. Se 6,5 km stoupání si nejlépe z našich 

závodníků poradil Stanislav Vochozka s časem 15:37 (44 v pořadí), následovaný Jiřím Novotným 

15:53 (49 místo), Jaromírem Justem 18:22 (86 místo) a Karlem Pohlem 18:54 (88). Smůlu měl David 

Maixner, který závod nedokončil.

Pěkného závodu se zúčastnilo celkem 136 závodníků                                                                           J.N.
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Sobota 19.11.2016 od 9.00 do 16.00 hod. 

v obřadní síni u ZŠ.

Paní Portlová Alena přijímá objednávky na věnce, 

svícny …. 

Tel. 731 190 809. Výstavu bude doprovázet prodej 

medu a medového vína.

MIKULÁŠSKÉ JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ NA POLIČSKÉ LOKÁLCE

Poličská lokálka, z. s. si Vás dovoluje na sobotu 26. listopadu 2016 pozvat na Mikulášské jízdy 
zvláštních vlaků na trati Česká Třebová – Svitavy – Květná – Polička – Borová u Poličky. Souprava 
zvláštního vlaku bude sestavena z historického motorového vozu M240.0113 z roku 1964, 
přezdívaného „Singrovka“ a přípojného vozu Balm a doprovodí ji nejen železniční personál v 
dobových stejnokrojích ze sedmdesátých let, ale také Mikuláš s čertem, kteří budou soupravou 
procházet a hodným dětem nadělovat drobné dárky. 

Výchozí stanicí bude Česká Třebová, odkud se historická souprava vydá nejprve do Svitav a dále po 
lokálce přes Květnou a Poličku do Borové u Poličky. Následně se vrátí zpět do Svitav, aby po obědě 
mohla do Borové vyrazit ještě jednou. Zpáteční jízda povede opět až do České Třebové. Zvláštností 
vlaku z/do České Třebové bude jeho jízda po nákladních spojkách železničního uzlu Česká Třebová, 
kudy se cestující běžně nesveze. Ve vlaku a vybraných stanicích bude možnost získání otisku 
pamětních razítek a nákupu pohlednic, turistických vizitek a jiných upomínkových předmětů se 
železniční tematikou.

Zjednodušený jízdní řád zvláštních vlaků

 Česká Třebová (7:50) – Svitavy (8:20–8:41) –Polička (9:24–9:30) – Borová u Poličky (9:50)

 Borová u Poličky (10:05) – Polička (10:26–10:40) – Svitavy (11:20)

 Svitavy (12:40) – Polička (13:31–14:01) – Borová u Poličky (14:27)

 Borová u Poličky (14:52) – Polička (15:12–15:47) – Svitavy (16:40–17:00) – Česká Třebová 
(17:25)

Zvláštní vlak zastavuje ve všech tarifních bodech na trase s výjimkou zastávek Semanín, Svitavy-

Lačnov, Vendolí a Pomezí.

Příklad jízdného a tarifní podmínky

Svitavy – Květná, Květná – Polička, Polička – Borová u Poličky (nebo opačně) = 40,- Kč
Česká Třebová – Svitavy, Svitavy – Polička, Květná – Borová u Poličky (nebo opačně) = 60,- Kč
Česká Třebová / Svitavy – Borová u Poličky (nebo opačně) = 80,- Kč

Děti do 5 let se přepravují bezplatně, děti od 5 do 15 let a psi za poloviční jízdné.
Přeprava jízdních kol a kočárků je v historické soupravě vyloučena.
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Odbaveni budete klasickými kartonovými jízdenkami, jejichž prodej bude provádět personál 
zvláštního vlaku a v době od 09:00 do 13:15 a od 16:00 do 16:20 také historická pokladna v železniční 
stanici Květná. Pro omezenou kapacitu však doporučujeme včasnou rezervaci místa k sezení na e-
mailu: policskalokalka@gmail.com nebo telefonním čísle 724 585 442 (p. Josef Vendolský)

Těšíme se na Vaši účast.                                                                                       Poličská lokálka, z. s. IČ: 04811305

Palackého náměstí 64, 572 01 Polička

Bc. Josef Vendolský telefon: 724 585 442

předseda spolku                                                                                                     e-mail: policskalokalka@gmail.com                  

                                                                                                                                                                           web: www.policskalokalka.cz

Změna jízdního řádu je vyhrazena a aktuální jízdní řád bude vyvěšen na webových stránkách obce Borová.

PŘIPRAVUJEME:

Sobota 3.12.2016 od 17.00 hod. v sokolovně Borová pohádka „ČERT NIKDY NESPÍ“. Sehraje 

divadelní spolek TYL Polička.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – LISTOPAD 2016
Bystré

5. 11. 2016 – Rozmarný duch – líbezná duchařská komedie o tom, že není radno 
konat od 19:00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek v IC. 

10. 11. 2016 – Otec vlasti: Karel IV. Přednáší církevní historik a kněz Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., 
Th.D. Akce se koná od 17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu v Bystrém. Vstupné 20 Kč. 

12. 11. 2016 – Svatohubertská zábava - od 20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina 
Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně. Vstupné 50,- Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do 
losování o zajímavé zvěřinové ceny.

Dolní Újezd
12. 11. 2016 - Pouťová zábava
v retro stylu 70. a 80. léta v sokolovně od 20 hod.
Hraje RUFUS a DJ Tomáš Janků

20. 11.2016 - Adventní prodejní výstava
Nakoupit můžete v sokolovně od 9 do 17 hodin vánoční dárky, ozdoby, výzdoby, medové výrobky, šperky, 
sypané plody, patchorkové výrobky......
Dopoledne vystoupí děti z MŠ a Dolnoújezdské hvězdičky, odpoledne žáci ZUŠ Dolní Újezd a od 15 hod. 
skupina Jáchyma Janýpky
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27. 11.2016 - Rozsvěcení vánočního stromu
Před ZŠ Dolní Újezd od 17 hodin pořádá kulturní komise.

Jedlová
20. 11. 2016 - Vánoční prodejní výstava 
od 13 do 17 hodin v sokolovně.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se mohou hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail 
IlonaRom@seznam.cz.

Litomyšl
3. 11. 2016 - Maok
Od 19:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl    
Jedinečný koncert plný hudby vnitřních krajin. Slovenský zpěvák a multiinstrumentalista Maok, který je 
vyhledávaným autorem scénické a filmové hudby (přírodovědné dokumenty, z nichž např. Vysoké Tatry –
Divočina zamrznutá v čase, soundtrack k filmu Bathory, aj.)
Vstupné: 250 Kč

5. 11. 2016 - 6. 11. 2016 - XV. Astrovíkend - esoterický festival
So 9:00-18:00 a Ne 10:00-17:00, Zámecký pivovar, Litomyšl
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení 
problémů osobního i zdravotního charakteru.  

9. 11. 2016 - Kamelot a Laďa Kerndl - koncert
Od 19:30 - Smetanův dům, Litomyšl    
Vstupné: I. pořadí 220 Kč, II. pořadí 260 Kč

Oldřiš

5. 11 2016 se koná v Oldřiši TURNAJ v LICITOVANÉM MARIÁŠI pod záštitou starosty obce. Akce se koná ve 

staré mateřské škole č.p. 47. Prezentace od 8.00-9.00 hod. 

26. 11. 2016 promítání filmů pro děti a dospělé v Orlovně. Pro děti od 18.00 hod a pro dospělé od 20.00 

hod. 

Polička
2. 11. 2016 - Bratři Ebenové - Čas holin 
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.

19. 11. 2016 – 18. 1. 2017 – Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… - výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou 
obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.

26. 11. 2016 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí
Čas začátku:17:00 

Pomezí
11. 11. 2016 - Vítání sv. Martina - areál u ZŠ horní
26. 11. 2016 - Vánoční inspirace - kulturní dům Pomezí

Sebranice

5. 11. 2016 – Kundalini jóga – cvičení zaměřené na lymfu s názvem „Zázračná lymfa“. Od 9.30 do 12.30 hod. 

na sále kulturního domu. Cena: 300 Kč.

11. 11. 2016 – přednáška spolku Prales Dětem – Nezisková organizace Prales Dětem přestaví projekt Green 

Life (vytváření česko-slovenské rezervace na ochranu pralesa na Sumatře v Indonésii), promítne film s 

natočenými vzácnými zvířaty z různých míst na světě. Od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Vstupné dobrovolné.

20. 11. 2016 – Adventní výstava – od 8 do 16 hod. v jídelně ZŠ v Sebranicích. Pořádá Alena Portlová, 

možnost nákupu adventních věnců, svícnů a dalších vánočních doplňků.
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POZVÁNKA DO OBCE DOLNÍ ÚJEZD

Malebné rozložení obytných budov a hospodářských stavení v členitém údolí, prostoupené četnou zelení, 

takový obraz se nabízí při pohledu na obec Dolní Újezd z ptačí perspektivy. Pomyslnou osu naší obce tvoří 

hadovitě se vlnící říčka Desná, někdy něžněji nazývaná Desinka, k níž se přimyká údolní niva, stráně a návrší 

nad nimi. Na těchto návrších, téměř po celém obvodu zastavěného území obce, jsou vystavěny statky a 

hospodářská stavení, na která navazují k nim náležející polnosti a lesní pozemky. Tímto uspořádáním je do 

velké míry  předurčen a utvořen i celkový vzhled obce a okolní krajiny.

Chceme-li však nějaké místo poznat  podrobněji,  je nejlepší vydat se po tomto místě na procházku. Jen při 

procházce totiž nepřehlédneme vše podstatné a můžeme postřehnout i zajímavé detaily, které  nám většinou  

unikají a to i přesto, že mají své nezpochybnitelné kouzlo. Na této stránce vám chceme představit několik 

zajímavých míst z naší obce, kde může  člověk po celodenním shonu v klidu spočinout a ničím nerušen 

odpočívat.

1. Toto místo je sice převážně využíváno obyvateli žijícími v jeho těsné blízkosti, ale svým  řešením a 

uspořádáním umožňuje i přístup ostatní veřejnosti, čímž  přímo vybízí k posezení a pobesedování s našimi 

staršími spoluobčany. V jejich společnosti se člověk může setkat s moudrostí a nadhledem, které jsou pro tyto 

lidi často tak charakteristické.

2. Poměrně skryté místo, které má trochu jiný charakter než to předešlé, odděluje od ostatních prostor 

druhově i vzrůstem bohatá zeleň a zastřešená zeď.  Jeho uzavřenost je však  jen zdánlivá a svým umístěním  

vytváří ideální prostředí pro soukromí a individuální odpočinek případně meditaci.

3. Kdo má rád procházky klidným lůnem přírody,  půjde   okolo tohoto nenápadného místečka. Společenství 

stromů u cesty jakoby vybízelo k zastavení, posezení a tiché rozmluvě, ke které se určitě připojí svým 

švitořením místní starousedlíci – opeření obyvatelé této lokality. Mimo to vás v pravé poledne na tomto místě 

svými paprsky pohladí a zahřeje kolem po obloze právě plující sluníčko.

4. Příjemné posezení provázené pěkným pohledem přes pestrobarevná pole. Těmito osmi „p“ by se dalo 

charakterizovat toto odpočinkové místo. Jeho  příjemnou atmosféru ještě umocňuje březová alej, která lemuje 

kolem procházející vycházkovou trasu.

Soutěžní otázka: O jaká místa se jedná a kde přesně v obci se popisovaná místa nacházejí?

Odpověď, prosím, zašlete na adresu nsauerova@policka.org  do 14. listopadu 2016. Autor správné 

odpovědi získá dárek od obce Dolní Újezd.  

  

INFORMACE Z INFORMAČNÍHO CENTRA POLIČKA

Vážení spoluobčané!!

Léto je za námi, zima se blíží. Pro nastávající chladné a nevlídné počasí a také dlouhé podzimní a zimní večery 

si k nám přijďte nakoupit z nových zásob od místních včelařů „Medovinu z Vysočiny“. V nabídce je několik 

druhů. Určitě Vám pomůže k zahřátí, ať už teplá či studená. 
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Ke strávení hezkých chvil nabízíme také kvalitní „Víno z Poličky“. Hodí se i jako dárek. 

Dále máme v nabídce:

- Léčivý čaj z řeckého Olympu – jako prevence i jako lék při nachlazení, na průdušky, jeko desinfekce při 

zažívacích potížích. Má vynikající mírně kořeněnou a aromatickou chuť.

- Pro školy, důchodce, firmy a ostatní skupiny máme zcela mimořádnou nabídku DOTOVANÝCH ZÁJEZDŮ do 

nejbližších termálů, s možností vodní gymnastiky, kardio-fitness programů, návštěvy textilní sauny (v 

plavkách) ZDARMA a prospěšné relaxace. Školám se nabízí možnost kratší exkurze do zázemí lázní. Jedná se 

o termály LAA u Hevlína, na hranicích CZ/Rakousko. Program lze doplnit o prohlídku například Mikulova, 

Znojma, případně Brna. Akce platí od 1. 11. do 23. 12. 2016.

- Pro jednotlivce nabízíme jednodenní autobusové adventní zájezdy do Vídně a Drážďan. Pro skupiny v 

jakémkoliv termínu.

- Ještě zbývá pár posledních míst na další zájezd seriálu „Po městech České inspirace“. Tentokrát to bude v 

sobotu 10. 12. 2016 do Jindřichova Hradce a na skok do adventně vyzdobeného rakouského historického 

města Gmünd. Další zájezd seriálu se uskuteční v květnu 2017. Zájezd se již připravuje a cílové místo bude 

oznámeno začátkem nového roku.

- Již máme v prodeji kalendáře na rok 2017, samozřejmě s motivy Poličky a okolí, stolní kalendář „Brána 

Vysočiny“, dále stolní a nástěnný kalendář „POLIČKA 2017“ a další nástěnný kalendář také s tematikou města 

Polička.

- Začátkem listopadu již budeme mít pro motoristy dálniční známky na rok 2017. Klasické poštovní známky u 

nás koupíte kdykoliv i s řadou krásných pohlednic z Poličky a okolí. 

- Dějiny města Poličky – ještě stále se kniha prodává. Nyní jako vhodný vánoční dárek.

- Katalogy Léto 2017 – od listopadu budou v Informačním centru nové katalogy pobytových i poznávacích 

zájezdů CK KO-TOUR Polička na sezonu 2017. Do konce roku jsou ceny nejlepší!!!

- Naše výhodná „Směnárna bez poplatků“ Vám stále nabízí nákup i prodej všech obvyklých měn a to ve 

zvýhodněném kurzu a bez poplatků. Pro firmy při dlouhodobé spolupráci nabízíme další zvýhodnění.

- Polička v křížovkách – 12ti stránková brožura s křížovkami a tajenkami, které se vztahují k památkám a 

zajímavostem Poličky. Procvičte si svoje znalosti.

- ZÁPALKY – dárkové kazety se čtyřmi krabičkami zápalek s motivy Poličky a hradu Svojanov.

- SIPO – složenky u nás můžete platit i o víkendu a navíc se slevou až 25% (z poplatků).

- KARTY IREDO – nejen pro důchodce a studenty, s výraznou slevou!! Platí na autobus i vlak po celém 

Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Vše u nás rychle vyřídíte!!

- VSTUPENKOVÉ CENTRUM – kromě celé nabídky akcí Tylova domu zde můžete koupit vstupenky na všechny 

zajímavé akce v Poličce, okolí, ale i v celé ČR.

- Informační centrum v novém školním roce opět slouží jako místo praktické výuky pro studenty oboru 

cestovní ruch místní SOŠ a SOU Polička.

- Na konci října jsme se spolu s CK KO-TOUR zúčatnili na výstavišti PVA Praha – Letňany dvoudenního 

cestovního veletrhu CZECH TRAVEL MARKET. O propagační materiály z Poličky byl již tradičně velký zájem ze 

strany tuzemských i zahraničních návštěvníků.

- Pro školy, sportovní i jiné spolky a organizace nabízíme kompletní zajištění skupinových jednodenních i 
delších lyžařských zájezdů a lyžařských kurzů. V naší nabídce najdete např. lyžařský areál Kramolín s 
mimořádně bohatou nabídkou různých aktivit a ubytováním v Lipně. Dále nabízíme například rakouský 
HOCHFICHT - velice dobře vybavené a zrekonstruované zimní středisko, jen cca 40 km od Lipna nebo malé 
rakouské středisko STERNSTEIN. Obě rakouská střediska nabízíme s ubytování v Lipně a okolí. Pro náročnější 
lyžaře potom další rakouská střediska HINTERSTODER, KAPRUN, HOCHKAR a případně další.
- Společně se zahrádkáři opět připravujeme na 22. dubna 2017 tradiční jednodenní zájezd na výstavu FLORA 
OLOMOUC, tentokrát s návštěvou hradu ŠTERNBERK a tradičně tvarůžkárny Loštice.
Těšíme se na Vaši návštěvu Informačního centra a přejeme příjemné prožití podzimních měsíců. 

PŘIJĎTE K NÁM – PORADÍME VÁM!!  Kolektiv Informačního centra Polička www.ic.policka.org; 
info@ic.policka.org
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KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – LISTOPAD 2016

Středa 2. listopadu v 19.00 h

Bratři Ebenové – Čas holin

Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou 

připravili nový koncertní program. Nový koncertní 

program je z významné části postaven na 

repertoáru nového alba. Během koncertu však 

dojde i na zásadní skladby z předchozích alb. 30. 

výročí vydání prvního alba bylo zároveň impulsem 

k „oprášení“ několika skladeb z raného folkového 

období a i ty v programu zazní.

Pondělí 7. listopadu v 19.00 h

Jiří Bárta – violoncello & Terezie Fialová - klavír

Koncert v rámci KPH sezóny 2016/2017

Středa 9. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům

Doctor Strange 3D

3D akční/dobrodružný, USA,115 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč

Pátek 11. listopadu v 8.15 a 10.00 h

Na kouzelném paloučku s hosty Jů a Hele

Loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s 

Českou televizí Praha na pořadech Studio 

Kamarád a Hřiště 7, ve svých představeních 

využívá černo - divadelní scény a především 

loutky v nadživotní velikosti. Komické dialogy se 

střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti 

samy zúčastní. Coby hosté se objeví i kamarádi z 

televizní obrazovky Jů a Hele.

Sobota 12. listopadu v 19.00 h

Sbohem, zůstávám!

V úspěšné hře Divadla Kalich se představí Iva 

Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír 

Dulava, Antonín Procházka. 

Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v 

okamžicích, kdy si myslíme, že jsme 

neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme 

pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a 

kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění 

každou chvíli...

Pondělí 14. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům

Pohádky pro Emu

Romantický příběh, ČR, 112 min, přístupný, 

vstupné 120 Kč

Středa 16. listopadu 

v 19.00 h … Kino Tylův 

dům

Tenkrát v ráji

Drama, ČR/SR, 99 min, 

přístupný, vstupné 120 Kč

Sobota 19. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův dům

André Rieu - Vánoce s Andrém 2016 

Satelitní přenos,  Holandsko, 125 min,  přístupný, 

vstupné 200 Kč

Vánoční koncert André Rieu z rodného 

Maastrichtu v živém přenosu.

Pondělí 21. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův dům

Fantastická zvířata a kde je najít 3D

3D dobrodružný, USA, 132 min, dabing, 

přístupný, vstupné 150 Kč

Středa 23. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův dům

Trollové

Animovaný, USA, 92 min, dabing, přístupný, 

vstupné 120 Kč

Sobota 26. listopadu ve 14.00 h /stolová úprava/

Pohádková mikulášská besídka s dětskou 

diskotékou

Pohádkové pásmo s písničkami. Po skončení 

odvede průvodem Mikuláš děti (i rodiče) na 

náměstí k vánočnímu stromu, který bude 

slavnostně rozsvícen. 

Sobota 26. listopadu v 17.00 h (Palackého nám.)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Neděle 27. listopadu od 13.00 do 18.00 h

Vánoční inspirace

Pondělí 28. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům

Zúčtování

Thriller, USA, 128 min, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 110 Kč

Středa 30. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům

Příchozí

Sci-fi, USA, 117 min, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč

Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161)a CK KO-TOUR (Riegrova 52, 

Polička telef. 461 723 740) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu. Rezervace vstupenek je možná i přes internetové 

stránky Tylova domu www.tyluvdum.cz.
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!!! AKČNÍ NABÍDKA !!!
VE VZORKOVÉ PRODEJNĚ DEDRA, KTEROU NAJDETE V PRODEJNĚ CHOVATELSKÝCH POTŘEB, 

NOVĚ NAJDETE V AKCI OD 1.11.:
 PRACÍ PRÁŠKY (50 DÁVEK) za 339,- (389,-)
 AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY (30 DÁVEK) za 99,- (119,-)
 DÁRKOVÉ POUKAZY RŮZNÝCH HODNOT
 VÁNOČNÍ DEKORACE, OZDOBY, AROMALAMPY S VONNÝMI ESENCEMI, DÁRKOVÉ 

TAŠKY, BALÍCÍ PAPÍRY, STUHY, …
 VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ BALÍČKY (MOŽNOST SESTAVENÍ DLE PŘÁNÍ)
 POMŮCKY NA PEČENÍ (FORMIČKY, VYKRAJOVÁTKA,..)
 DOMÁCÍ OBUV SE SASANKOU od 169,-
 DÁMSKÉ TERMOLEGÍNY RŮZNÝCH BAREV za 129,-
 SADA: KRAVATA, KAPESNÍČEK A MANŽETOVÉ KNOFLÍČKY RŮZNÉ BARVY A VZORY 

za 349,- (449,-)
 MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KATALOGŮ, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ 
 A DALŠÍ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI

NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483
Bigiska@seznam.cz

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele.

V Borové 31.10.2016       Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
          e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz




