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*18. ROČNÍK * ČÍSLO 9*

FORMANSKÝ DEN 2015

    V neděli 20. září 2015 se konal již 17. ročník chovatelské přehlídky koní „Formanský den“. Tuto již tradiční 

akci připravují milovníci a chovatelé koní z Borové a Oldřiše pod vedením Josefa Mlynaře a Aleše Síly pod 

hlavičkou Českého svazu chovatelů Borová.

     Nedělní program zahájili trubači, které přivezl na kolbiště společně s ředitelem Josefem Mlynářem pan 

Rudolf Janovský. Pět generací Janovských se věnuje chladnokrevným koním, a to silným, energickým, polským 

chladnokrevníkům. Pan Rudolf Janovský se svým synem Janem nám opět přivezli ukázat netradiční ukázku 

šeštispřeží svých koní. Tak, jako každý rok, pánové z Chlumu u Hlinska  připravují do Borové úžasnou 

podívanou na krásné chladnokrevníky v různých spřeženích. 

     První disciplína byla slalom s kládou a zvítězil pan Jan Janovský a kůň Tamír, na druhém místě se umístil 

Antonín Bohunek s Astorem a na třetí Vladimír Kalda s koněm Reganem.

     Po nezbytné úpravě kolbiště se nám představily především jezdkyně ve Westernové soutěži:

- dovednostní: 1. místo obsadila Lucie Řezníčková s Jasnou, 2. místo Jan Breicha a Wineta, 3. místo 

Veronika Cajsková s Oregonem;
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-  rychlostní: 1. místo Veronika Cajsková s Oregonem, 2. místo Ivana Peřinová s koněm White cloud,

3. místo Roman Fojtík s koněm Dark sun.

    Přestávku vyplnila ukázka  Black and White. Skupina deseti jezdců na koni /pět v bílé a pět v černé košili/ 

ukazuje dovednosti koně a  jezdce, soulad chůze koně na hudbu. V této ukázce, která se velice líbila, se 

nám předvedli společně s ostatními, neméně podstatnými, Libor Stodola a František Stodola z Oldřiše.

    Další disciplína, která je velice oblíbená především pro diváky, je Vozatajský parkur dvojspřeží.  V té se na 

prvním místě umístil Antonín Bohunek s Lucinkou a Astorem, jako druhý byl  Jaroslav Morkus s Fredem a 

Dinou, třetí Jiří Pokorný s Lubošem a Sárou.

    Všechny disciplíny se jezdí na čas, jen Těžký tah se měří na metry a čas. S těžkým nákladem si nejlépe 

poradili v Těžkém tahu:

1. místo Rudolf Janovský – Sivus
2. místo Karel Pilný – Tango
3. místo Jan Janovský – Inspektor

   v Těžkém tahu v páru:

1. místo Jan Janovský – Tamír, Wojak
2. místo Rudolf Janovský – Brok, Sivus
další místa nikdo neobsadil, jednoduše nebyla konkurence.

Současně s těžkým tahem se konala i soutěž v parkuru Mini – Maxi. Zvyšující překážky nejlépe překonala  -       

       1. místo: Barbora Poulová – Nordic z Borové

      2. místo: Kristýna Venzarova – Milouš

3. místo: Kateřina Chlubnová – Exa

     I o přestávkách se bylo na co dívat. Mezi jednotlivými disciplínami se paní Věra Bulvová představila 

divákům s parádním spřežením, a sice dvojspřežím klisen s hříbaty. Paní Věra Bulvová je každoročním 

věrným účastníkem formanského klání. O další přestávce přijely na kolbiště 3 dívenky – Monika Vostrčilová 

(13 let), Natálie Smíšková (10 let) a Karolína Smíšková (13 let). Předváděly volnou jízdu na ČMB klisnách 

s hříbaty.

       Novinkou byl i Vozatajský dostih dvojspřeží. V něm se umístili:

1. místo: Jaroslav Morkus – Dina, Fred
2. místo: Milan Lorenc – Argentina, Rosa
3. místo: Jaromír Prokop – Sendy, Samy

Paní Ing. Radka Zezulová svojí ukázku práce s hanáckým bičem nedokončila, jelikož ji překazil déšť, ale 

zpestření pro diváky to jistě bylo. Přestalo pršet a dokonce začalo i svítit slunce. Diváci se vrátili na svá místa 

a na jezdce čekala poslední disciplína – dostihy.

Dostih chladnokrevných koní, ve kterém zvítězil: 

1. Milan Lorenc – Rosa                                                                           

2. Jan Janovský – Inspektor

3. Monika Vostrčilová – Anabela
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Dostih malých koní:

1. Barbora Poulová – Nordic z Borové
2. Dominika Halousková – Paráda

Dostih ponny:

1. Vanesa Šera – Čertík
2. Alena Pavlů – Jupík
3. Martina Křížková – Ketty

      Zlatým hřebem každého Formanského dne je Dostih teplokrevných koní. Země duní a koně se řítí do cíle 

tryskem. Je to nádherná podívaná. Rivalita jezdců je znát !!!

       1. Roman Fojtík – Dark sun

       2. Marcela Petrášová – Jesperr

        3. Jiří Mlynář – Cortez z Borové

                                                                

    Formanský den není jen o koních, ale také o divácích, o které bylo určitě dobře postaráno.  Netrpěli hladem 

ani žízní. Myslím si, že asi 4 000 diváků, milovníků koní, bylo spokojeno. Prožili ve společnosti koní a přátel 

pěknou, i když chladnou neděli.

       Děkujeme všem za stálou přízeň, pomoc a podporu. Ať již formanům, chovatelům koní, pořadatelům, 

divákům či všem příznivcům koní.         

                                                                                                                                 Za ČSCH BOROVÁ -   Václav Švanda

Z JEDNÁNÍ	ZO	BOROVÁ	ZE	DNE	26.8.2015:

Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje:

 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.4/2015;
 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	hospodaření	Obce	Borová	za	leden	až	červen	2015;
 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	pasport	místních	komunikací	obce	Borová;
 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	nové znění	stanov	DSO	Kraj	Smetany	a	Martinů;
 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	nové	znění	stanov	DSO	Mikroregion	Poličsko;
 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	kupní	smlouvu	S 790/15	mezi	Lesy	České	republiky,	

s.p.	a	Obcí	Borová;
 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	kupní	smlouvu	S 234/14	mezi	Lesy	České	republiky,	

s.p.	a	Obcí	Borová.	

Zastupitelstvo	obce	Borová	bere	na	vědomí:

 Mezitímní	uzávěrku	Obce	Borová	sestavenou	ke	dni 30.6.2015;
 Závěrečný	účet	svazku	Kraj	Smetany	a	Martinů	za	rok	2014;
 Závěrečný	účet	svazku	obcí	Mikroregion	Poličsko	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	Svazku	obcí	AZASS	za	rok	2014;
 Závěrečný	účet	ZSO	Borovsko	za	rok	2014;
 Závěrečný	účet	DSO	Oldřiš-Borová	za	rok	2014;
 informaci	o	zastavení	řízení	a	zpětvzetí	žádosti o	stanovení	ochranného	pásma	vodního	

zdroje	 podzemních	 vod	 Prameniště	 Borová	 – Svatá	 Kateřina	 a	 Prameniště	 Borová	 -
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Bukovina	ve	smyslu	§	66	odst.	1	písm.	a)	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	v platném	
znění	důvodem	je	dořešení	vlastnických	vztahů	u	všech	zdrojů).

Z JEDNÁNÍ	ZO	BOROVÁ	ZE	DNE	23.9.2015:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje:

 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	MÍSTNÍ	PROGRAM	OBNOVY	VENKOVA	obce	Borová	
na	období	2015	– 2020;

 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	dodatek	č.	1	ke	Směrnici	upravující	oběh	účetních	
dokladů	č.	6/2010;

 Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	dodatek	č.	3	ke	Směrnici	č.	1/2007	– Tvorba	a	zásady	
používání	sociálního	fondu	obce	Borová;

 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 individuální	 nabídku	 spol.	 AMPER	 MARKET	 a	
schvaluje	Smlouvu	o	sdružených	službách	dodávky	elektřiny	pro		hladinu	NN.

Zastupitelstvo	obce	Borová	bere	na	vědomí:

Zápis	z dílčího	přezkoumání	hospodaření	obce	Borová	za	období	od	1.1.2015	do	9.9.2015	
s výsledkem	bez	závad.

Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Borová jsou v plném znění vyvěšeny na webových stránkách 

obce www.borova.cz a fyzických úředních deskách. 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V měsících listopad 2015 až březen 2016 bude sběrný dvůr v provozu pouze o sobotách v době od 

9.00 do 11.00  hod. Ve středu 28.10.2015 (svátek) bude sběrný dvůr uzavřen.

PROVOZ KOMPOSTÁRNY BIOODPADU

V měsících říjen a listopad 2015 bude provoz kompostárny probíhat v běžné provozní době středa

a sobota od 16.00 do 18.00 hod. V měsících prosinec 2015 až březen 2016 bude kompostárna 

bioodpadu mimo provoz.

ORDINACE ZUBNÍHO  LÉKAŘE V BOROVÉ

Čtvrtek 15.10. a 29.10.2015 od 10.00 do 15.00 hodin.

ZUBNÍ  POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek 8-11 hodin

03. –04.10.2015 MUDr. Elčknerová Irena Polička, Haškova 445 tel. 461 724 369

10. – 11.10.2015 MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404        461 612 733

17. – 18.10.2015 MUDr. Filip Nataliya Litomyšl, Kpt. Jaroše 404        461 612 733

24. – 25.10.2015 MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J.E. Purkyně 1150                461 615 402

          28.10.2015 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195                              775 724 524

31.10.-1.11.2015 MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 383         461 631 126
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SPINNING V SOKOLOVNĚ

Zkuste prověřit svoji fyzičku na spinningových kolech. Přihlásit se můžete u p. Renaty Bednářové, 

mobil č. 723 946 444. 

PROVOZ POSILOVNY

Posilovna v sokolovně bude opět v provozu od října 2015 ve dnech pondělí, středa, pátek od 17.00 

hod. do 20.00 hod. Dozor v posilovně zajišťuje pan Jiří Novotný, mobil č. 733 569 778.

LÉTALO TO BEZVADNĚ!

K nastávajícímu podzimu patří i pouštění draků. Z Borovské drakiády se stává tradiční podzimní akce 

pro celou rodinu. Letošní druhý ročník drakiády, který se konal za podpory OVV ČSSD Svitavy 

v pondělí dne 28.9.2015 na Hegrově kopci, se vydařil. Počasí vyšlo na    100 %, což přilákalo 

nejednoho malého i velkého návštěvníka. Draky vypouštěly převážně děti, které za své snažení 
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dostaly odměnu v podobě něčeho sladkého na zub a na hraní. Hodnotit jejich výkony jsme si 

netroufali, jelikož všem to létalo bezvadně.

Žízeň jsme uhasili limonádou či pivkem, hlad zahnali opečeným buřtíkem. Bylo fajn, že jste se 

dostavili v tak hojném počtu a i přes chladnější podvečerní počasí vydrželi posedět. Už teď se těšíme 

na další ročník. S poděkováním za pomoc při organizaci

                            zástupci místní organizace ČSSD.

TJ SOKOL BOROVÁ

Divize : 1.Kolo

Skuteč A - Borová B 6 : 10
Sestava a body : čtyřhry 1:1, Štrofová Tereza 0.0,Langr 1.5, Dalecký 4.5 (100%) !!, Vrba 4.0

Komentář : S posilou – (Honzík Vrba)  jo to se nám hraje…….

Krajský přebor

Seč Vidlatá - Borová C          8 : 10
Sestava a body : čtyřhry 1:1, Lorenc 4.5 (100%) !!!!, Češka 2.0, Šafář 1.5, Štrofová Lenka 2.0

Komentář : Lenka Štrofová zvládla za stavu 9:8 desátý bod i přesto, že v průběhu prohrávala už 2:0 
na sety.

Začínáme…. výsledkový servis 
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1. liga v Borové – pozvánka

 V sobotu 3.10.2015 vstoupí Borová do premiérového ročníku 1.ligy. Na domácích stolech 
přivítá mužstvo z Chebu, v jehož řadách přijede i český reprezentant Tonda Gavlas.

         Sokol Borová - KST Cheb Sobota   3.10.2015  od 15.00 hod.

 Velký sportovní zážitek čeká na fanoušky sportu sobota 10. října, kdy do Borové přijede 
tým KT Praha s Milanem Orwlovskim a Jindřichem Pánským, 

                  Sokol Borová–KT Praha Sobota 10.10.2015 od 15.00 hod.
Možná sestava: David Marek ©, Michal Kadlček, René Kowal,  Jan Vrba, Jakub Merta

sezóna 2015/16
všechny výsledky na www.stis.ping-pong.cz

FOTBAL:

BOROVÁ-TELECÍ MUŽI

Sebranice x Bor-Tel 4:2 (2:1)
Branky: Střítežský Vlasta a Šmíd Libor
Paclík – Čermák, Hegr V.,Pokorný, Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Háp, Beneš, Pazdera A., 
/Hegr,M., Šmíd, Dědič, Síla L., Vobejda, Dvořák, Krumpl/.

Bor-Tel x Linhartice 3 : 2 (2:0)
Branky: 2x Martin Pazdera, Luboš Síla
Paclík – Čermák, Hegr V.,Pokorný, Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Háp, Beneš, Pazdera A., 
/Pecka, Šmíd, Síla L., Vobejda, Krumpl/.

Jaroměřice x Bor-Tel  4 : 2 (3:1)
Branky: Pazdera Aleš a Pazdera Martin
Vrátný – Čermák, Hegr V., Hegr,M., Štrof, Střítežský, Pazdera M., Pazdera A., Pokorný, Dvořák, 
Háp, / Horníček, Šmíd, Vobejda, Síla L, /.

Bor-Tel x Křenov  1 : 4  (0:2)
Branky: Síla David
Paclík – Čermák, Hegr V., Pokorný, Češka, Štrof, Střítežský, Pazdera M., Háp, Dvořák, Pazdera A.,      
/ M.Hegr, Síla L., Vobejda, Síla D., Krumpl., Horníček/ 
         

   
s p o n z o r   1. l i g y
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Rád bych poděkoval panu Jendovi Jílkovi za finanční i osobní pomoc při instalaci připojení 
k internetu.                                                                                                TTT                                  

BOROVÁ – TELECÍ MLÁDEŽ  STARŠÍ ŽÁCI

Bor-Tel x  Moravská Třebová B 6:3 /3:1/
Sestava: Lorenc Adam, Kercl Aleš (c) - Hynek Martin, Hegr Adam, Roušar Tomáš - Bezchleba 
Marian, Hegrová Jana (Hejduk Erik, Votočka David)
Branky: Hegr Adam 3, Bezchleba Marian 2, Hynek Martin 

Radiměř x Bor-Tel 0:7 /0:4/
Sestava: Krejsa Pavel - Síla Martin, Kercl Aleš (c) - Hruška Ladislav, Hegr Adam, Roušar Tomáš -
Hynek Martin, Bezchleba Marian (Jukl Bohumil, Lorenc Adam, Hejduk Erik)
Střelci: Bezchleba Marian 2, Hruška Ladislav 2, Hejduk Erik 2, Hynek Martin

Bor-Tel x Bystré 2:1 /1:1/
Sestava: Krejsa Pavel - Síla Martin, Kercl Aleš (c) - Hruška Ladislav, Hegr Adam, Jukl Bohumil -
Bezchleba Marian, Hynek Martin (Hegrová Jana, Hejduk Erik, Lorenc Adam, Martinů Daniel, 
Roušar Tomáš)                                                                                                                                               
Střelci: Hynek Martin, Bezchleba Marian

Městečko Trnávka x Bor-Tel 3:10 /0:5/ 
Sestava: Roušar Tomáš, Kercl Aleš (c) - Hruška Ladislav, Hegr Adam, Votočka David - Bezchleba 
Marian, Hynek Martin ( Lorenc Adam, Hegrová Jana, Hejduk Erik)
Střelci: Hruška Ladislav 3, Bezchleba Marian 3, Hynek Martin 3, Hegr Adam 

Po šesti odehraných kolech je náš tým pod vedením Luboše Síly a Pepy Hegra na prvním 
místě tabulky…                                                                                                                    TTT                                                                                                                             
BORTEL DO TOHO  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PŘIPRAVOVANÉ  AKCE

KERAMICKÁ  LAMPA

Keramická dílna pro děti s rodiči, studenty a dospělé. Vymodelujeme si aromalampu.

Čtvrtek 8.10.2015 od 15.30 hod. do 17.30 hod., cena 90,-- Kč v ZŠ Borová. Více informaci u 

paní Aleny Hejdukové, tel.č. 461 725 352, 736 761 281

DUŠIČKOVÁ VAZBA A MACEŠKY – nabízí paní Kučerová Jarmila, Borová č.p. 85
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MOTOREST BOROVÁ

Vás zve na „Svotomartinské kachní stehýnko“ 

v pátek 13.11.2015 a v sobotu 14.11.2015. 

Přijďte také ochutnat mladá vína z Moravy – Vinařství O. Mikulica Kobylí. 

Zarezervujte si místo do středy 11.11.2015 na tel. číslech 737 337 048 a 739 995 203. 

Darujeme do dobrých rukou  štěňátka – pejsky.

Plemeno : „ čistokrevný  voříšek“. Až vyrostou budou asi 

středního vzrůstu.

Nyní mají měsíc, k odběru budou koncem října.

Tel.: 736 785 145

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ŘÍJEN 2015

Bystré
19. 10. 2015 – Odkud k nám přicházejí – beseda s novinářkou a humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou, 
jež bude zaměřená na problematiku uprchlíků, válečný konflikt na severu Sýrie a boj s Islámským státem. Od 
17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu. Vstupné 20 Kč. 

31. 10. 2015 – Past na myši – zábavná divadelní detektivka Agathy Christie v podání divadelního souboru 
nahoď Vranová. Představení se uskuteční od 19:00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek 
v IC Bystré.

Dolní Újezd
10. 10. 2015 - Mistrovství republiky v orbě 42. ročník
Slavnostní výjezd traktorů po Rovince v 7. 30 hod. Zahájení v 10.00 hod. na pozemcích Zemědělského 
družstva Dolní Újezd. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky

17. 10. 2015 - Posvícenská zábava
Od 20.00 v sokolovně pořádá Sokol DÚ, vstupné 60 Kč. Hraje Vepřo, knedlo, zelo.

28. 10. 2015 - Lampionový průvod 
Od 18.00 vyjde průvod od jídelny zemědělského družstva k památníku padlých.

Litomyšl
9.10. 2015 - 11. 10. 2015, Podzimní výstava ovoce
denně od 8:00-16:30 • Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava ovoce je spojená s prodejem ovocných stromků, růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě oken a 
balkonů a kontejnerovaných jehličnanů vhodných na živé vánoční stromky. Vstup zdarma.
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18. 10. 2015, Sněhová královna - 15:00, Smetanův dům Litomyšl
Pohádku pro děti uvádí Divadlo MALÉhRY Brno
Vhodné pro děti od 3 do 10 let.
Vstupné: 70 Kč

21. 10. 2015 - Jakub Smolík s kapelou - Smetanův dům Litomyšl
Vstupné: 290 a 250 Kč (předprodej v IC Litomyšl)

Polička
3. 10. 2015 – Noční prohlídky na hradě Svojanově
Chcete být u toho, když se na hrad vrátí jeho poslední soukromý majitel? Pak si nenechte ujít další oživené 
prohlídky hradu Svojanova u Poličky.

3. 10. 2015 - 20.00 - Chrámové ticho – večer křesťanské meditativní hudby (kostel sv. Michaela)

3. - 24. 10 2015 – Zákrejsova Polička 2015
5. ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů ve velkém sále Tylova domu

Sebranice
3. 10. 2015 - od 14 hodin Václavské posezení 
V jídelně agro družstva Sebranice, zabijačkové dobroty, k tanci a poslechu zahrají harmonikáři.

24. 10. 2015 od 10 do 18 hod. a v neděli 25. 10. 2015 od 8 do 17 hod. – Podzimní výstava
V sále kulturního domu, ke koupi med, perníčky, květinové vazby na Dušičky, dřevěné výrobky, keramika, 
šperky aj. K vidění bude výstava ovoce a zeleniny, zpestřená dlabáním dýní na Halloween. Občerstvení 
zajištěno, vstupné dobrovolné.

30. - 31. 10. 2015 - Kurz řezbářství pro mírně pokročilé i začátečníky, 

pátek14-19 hodin, sobota 9-14 hodin, pořádá SAN, o.s., objednávky na telefonu 604 590 474.
Světnice č.p.8, vede František Malý ml.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů - Polička

Po stopách Bohuslava Martinů

Mezi nejvýznamnější poličské rodáky patří světoznámý hudební skladatel Bohuslav Martinů. 

Bohuslav Martinů se narodil ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce dne 8. prosince 1890. V letošním 

roce si tedy připomínáme 125. výročí narození slavného skladatele.  

V Poličce se můžete vydat po stopách Bohuslava Martinů. V Centru Bohuslava Martinů si můžete 

vyzvednout podrobný plánek, kde jsou vyznačena a popsána místa spjatá se skladatelem a jeho 

životem v Poličce.

Trasa začíná u bývalé chlapecké školy (nyní Centrum Bohuslava Martinů, kde si můžete prohlédnout 

expozici o životě a díle skladatele „Barevný svět Bohuslava Martinů“ a také školní třídu Bohuslava 

Martinů) a pokračuje například ke kostelu, kde se skladatel narodil, k domu, kam chodil na výuku 

houslí nebo kašně, kam chodila rodina Martinů z věže pro vodu. Zdatní turisté se mohou vydat 

Královskou alejí do Liboháje, kde kdysi stávaly městské lázně a kam Martinů chodil téměř denně na 

procházky. Cestu si mohou prodloužit až na Šibeniční  vrch nebo dokonce do Jimramova či Borové, 

kde navštěvoval své přátele. Hrob skladatele a jeho ženy Charlotte najdete na hřbitově sv. Michala, 

sem byly skladatelovy ostatky převezeny až 20 let po jeho smrti. Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna 

1959 ve švýcarském Liestalu.    



12



13

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM ŘÍJEN 2015
Sobota 3. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

František Zákrejs: Anežka /Divadelní spolek Tyl 

Polička

Drama poličského rodáka se stalo kultovní hrou, ke 

které se divadelní soubor Tyl pravidelně vrací od 

premiéry v roce 1869. U příležitosti 750. výročí tomu 

nemůže být jinak, než její opětovné uvedení na 

poličská prkna. 

Neděle 4. října v 15.00 h

Den seniorů /Posezení u modrého cimbálu Romana 

Veverky/ 

Koncert k poslechu. 

Pondělí 5. října v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Everest 3D  

3D dobrodružný/drama, USA, 121 minut, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč  

Středa 7. října v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Marťan 3D  

3D Sci-Fi/Dobrodružný, USA, 134 minut, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč

Sobota 10. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

Kytice / Divadelní soubor HÝBL při Kulturním centru 

Česká Třebová

Hudební komedie podle básnické sbírky K. J. Erbena. 

Štědrý den. Polednice. Zlatý kolovrat. Vodník. Svatební 

košile. Bludička.

Neděle 11. října v 18.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

Orfeus a Eurydika / Základní umělecká škola Bystré   

Autorský muzikál, jehož námětem je staročeská báje o 

Orfeovi a Eurydice.

Pondělí 12. října v 18.00 h … Kino Tylův dům 

Hotel Transylvanie 2  3D

3D animovaný, USA, 97 minut, dabing, přístupný, 

vstupné 155 Kč

Středa 14. října v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Laputa  

Milostné drama, ČR, 93 minut, nevhodný do 15 let, 

vstupné 120 Kč

Čtvrtek 15. října ve 14.00 h /malý sál

Senioři besedují s představiteli města

Beseda s kulturním programem.

Sobota 17. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

S čerty nejsou žerty / Ochotnický spolek Vířina Vír

Pohádkový příběh napsaný na motivy pohádky Boženy 

Němcové.

Pondělí 19. října v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Wilsonov  

Detektivní komedie, ČR/Slovensko, přístupný, vstupné 

120 Kč

Úterý 20. října v 19.00 h

Pocta přátelství Jan Páleníček & Jitka Čechová

Koncert v rámci sezóny KPH. Účinkují Jan Páleníček –

violoncello a Jitka Čechová – klavír

Středa 21. října v 19.00 h

Anthony Neilson: Lháři

Drsná i dojemná komedie úspěšného skotského 

dramatika působí jako dobře promazaný stroj. Staví 

nejen na skvěle vystavěné situační zápletce, ale také 

na brilantnosti ostře řezaného slovního humoru. 

Účinkují herci Východočeského divadla Pardubice.

Čtvrtek 22. října v 19.00 h

Katapult Retro Tour 2015

Za uplynulých čtyřicet let písničky Katapultu zlidověly, 

jejich koncerty navštěvuje dnes již tří až čtyř generační 

publikum a tak stal doslova rodinnou kapelou.

Sobota 24. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

Tři veteráni aneb Kam zmizela čelenka / Divadelní 

ochotnický soubor Prut z Korouhve

Divadelní pohádka v neobvyklé úpravě Pavla Macha na 

motivy pohádky Jana Wericha.

Pondělí 26. října v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Filmový dobrodruh Karel Zeman

Dokumentární/Životopisný, ČR/Kanada, 102 minut, 

přístupný, vstupné 80 Kč/60 Kč senioři (držitelé 

průkazu Senior pas, člen SDČR v Poličce mají vstup 2 

osoby na jednu vstupenku.)

Sobota 31. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2015

Dobře rozehraná partie / Divadelní soubor Eduarda 

Vojana Brněnec

Fred je válečný veterán a nesnesitelný bručoun. 

Vychází pouze se svým dlouholetým přítelem Waltem, 

se kterým hraje každé úterý šachy. Jednoho dne Freda 

navštíví jeho syn Leonard a přivede mu novou 

hospodyni… 

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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Bez revize komína riskujeme nejen pokutu, ale i újmu na zdraví 

Technickou kontrolu komína necháme provést 

kominíkem minimálně jednou do roka. Od 1. ledna 

2011 je to dokonce povinné! Čistit ho potom musíme 

alespoň třikrát za rok.

Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných a bytových 

domech i pro chatové objekty a chalupy. Kontrole se 

nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn.

Koho se povinnost netýká?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. 

Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. 

Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo 

jasné, že nejsou v provozu.

Příhodná doba pro revizi

Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je po 

topné sezóně, tedy na jaře. Na podzim totiž mnoho lidí při 

prvním zatopení zjistí, že komín zlobí, a přemíra klientů pak 

prodlužuje objednací dobu. Jestliže necháme provést 

kontrolu během topné sezóny, musíme před čištěním 

přestat topit, aby spalinové cesty vychladly.

Místo stvrzenky zpráva

Zatímco ještě vloni stačilo, aby kominík po čištění komína 

vydal stvrzenku, nyní musí vyplnit zprávu o kontrole.

Revizní zpráva obsahuje mj. jméno a příjmení kominíka i 

majitele objektu, dále popsané nedostatky zjištěné a 

odstraněné na místě, i nedostatky, jejichž odstranění bylo 

dočasně odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné 

spalinové cesty. Obsah zprávy o kontrole je podrobný proto, 

že dříve si lidé často nechali vypsat stvrzenku, aniž k nějaké 

kontrole došlo. Pokud doklad o kontrole ztratíme, nebo při 

požáru shoří, bude možné jej dohledat u kominíka, který by 

si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík 

přehlédl nějakou závadu, ponese za škody odpovědnost on. 

Zpráva o revizi platí jeden rok ode dne, kdy kontrola 

proběhla.

Co obnáší kontrola

Při kontrole komínů jde o odborné posouzení jejich 

celkového stavu. Zároveň také zahrnuje kontrolu požární 

bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení 

komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Cena revizní zprávy vzešlé z kontroly se pohybuje kolem 

1500 korun, závisí na typu komína, jeho výšce a průměru.

Kontrolu provádí revizní technik, nebo kominík, který je 

zároveň revizním technikem. Probíhá-li kontrola, musíme 

zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od 

spotřebiče až po ústí komína. Nezbytný je přístup k 

samotnému spotřebiči i na střechu. Technik musí 

zkontrolovat také kouřovod. Máme-li kotel na tuhá paliva, 

musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli 

vybírání sazí.Kontrolujeme také těsnění kolem komína, zda 

jím neprotéká voda.

Jak probíhá čištění

Čištění komínů je mechanické zprůchodnění komínového 

průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo 

dosaženo původní světlosti průduchu.

Čištění jednoho komína stojí kolem 500 Kč, záleží na firmě. 

Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou 

kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro 

kontrolu, cena se může vyšplhat až na dvojnásobek.

Do cen kontroly a čištění se promítá i cena cesty, takže je 

výhodnější se třeba v chatové oblasti nebo v obci domluvit 

s ostatními sousedy a objednat kominíka společně.

Prohlídka komína trvá zhruba hodinu, samotné čištění 

deset minut bez vybírání sazí.

Lidé, kteří k topení využívají pevná paliva, si mohou komín 

vyčistit sami, musí tak učinit třikrát ročně. Ovšem i tak 

potřebují předpisovou zprávu o kontrole. Komíny u topení 

na plynná paliva může čistit pouze kominík, a to jednou do 

roka.

Rizika při zanedbání

Pokud kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu 

vznikne v budově požár a hasiči na tuto skutečnost přijdou, 

vystavujeme se pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, 

že potvrzení o kontrole je prošlé (k revizi komína nedošlo do 

12 měsíců od kontroly předešlé).

Při užívání zanedbaného komína hrozí nebezpečí otravy 

oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane 

přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Při vyšetřování požáru pojišťovna vychází ze zprávy, kterou 

vypracovali hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče 

o komín, může pojišťovna vyplatit méně, než bude 

vyčíslená škoda, nebo také vůbec nic.

V Borové 30.9.2015                                                                         Obecní úřad Borová, tel.č.:  461 743 268

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




