
1 
 

 

 

   
 

 
 

***222000...   RRROOOČČČNNNÍÍÍKKK***ČČČÍÍÍSSSLLLOOO   999***   

 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

VOLBY 2017 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Borová 

Starostka obce Borová podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

informuje voliče,  

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin  

   a v sobotu dne 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. 
 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost kanceláře Obecního úřadu 

v Borové, č.p. 100, 569 82 Borová. 
 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAČČČNNNÍÍÍ   LLLEEETTTÁÁÁKKK   
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České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

Pokud je volič vybaven voličským průkazem pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, může na 

tento hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku území ČR. Voličské průkazy vydává Obecní úřad 

Borová od 5. října 2017. O vydání voličského průkazu může volič požádat osobně v kanceláři 

obecního úřadu do 18. 10. nebo doručením písemné žádosti s ověřeným podpisem do 13. 10. 

2017. 

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do 

úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 

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

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 

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

hlasovacími lístky.  

 

… Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ KVĚTEN – SRPEN 2017 

rada obce schvaluje: ze dne 23. 5. 2017 

 Účetní závěrku Mateřské školy Borová a Základní školy Borová sestavenou ke dni 31. 3. 

2017; 

 Finanční dar SDH Borová a Finanční dar TJ Sokol Borová (koupaliště) a Finanční dar ČZS se 

sídlem Borová (příkopy); 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014201/BV/3, Borová u 

Poličky - přípojka nn - Pavlů; 

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2014352/VB/01 Borová u Poličky – knn – Pražan; 

 Znění a náležitosti výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace včetně zadávací 

dokumentace a příloh na akci „Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce 

Borová“; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 23. 5. 2017 

 Provozní řád lanového parku u koupaliště; 

 Protokol o zkoušce vody č. 3210 R/ 2017 (měření a hodnocení objemové aktivity 

radionuklidů) ze dne 19. 4. 2017 s výsledkem vyhovuje; 

 Protokol o zkoušce vody – úplný rozbor- č. 3210/2017 ze dne 19. 4. 2017 s výsledkem 

vyhovuje; 

 aj. 
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rada obce schvaluje: ze dne 14. 6. 2017 

 Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka 

dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Borová“ uchazeči č. 1, kterým je firma 

Vesta Auto Corson s.r.o., a to na základě výzvy k podání nabídek a výběrového řízení; 

 Vypracování hydrogeologických posudků na objekty v zájmovém území kanalizačních stok 

v k.ú. Borová u Poličky; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 14. 6. 2017 

 Průběh projednávání územního řízení kanalizace; 

 Protokol o zkoušce vody č. 4626/2017 – krácený rozbor -  ze dne 31. 5. 2017 s výsledkem 

vyhovuje; 

 Protokol č. 1/097/2017 – tematická kontrola výkonu státní správy na úseku základních 

registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

ze dne 25. 5. 2017/ bez námitek. 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 3. 7. 2017 

 Dodatky k nájemním smlouvám bytových prostor;  

 Opravu a odvodnění místní komunikace u st. p. 135 (č.p. 63) dle cenové nabídky; 

 Obsah a znění smluv o podmínkách provedení stavby „Výstavba společné stezky, pruhů 

pro cyklisty, BUS zastávek v Borové“ mezi Obcí Borová a jednotlivými fyzickými vlastníky 

pozemků (chodník podél I/34); 

 Obsah a znění smlouvy o podmínkách provedení stavby „Výstavba společné stezky, pruhů 

pro cyklisty, BUS zastávek v Borové“ mezi Obcí Borová a Pardubickým krajem; 

 Darovací smlouvu mezi Obcí Borová a Poličská lokálka, z.s., na akci „Vypravení zvláštních 

vlaků u příležitosti oslav 120. výročí od zahájení provozu na místní dráze Polička – Žďárec u 

Skutče dne 2. 9. 2017“; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 3. 7. 2017 

 Pracovní verzi studie „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ - koupaliště za kempem; 

 Výkaz a podklad pro fakturaci za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 od fy EKOKOM; 

 aj. 
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rada obce schvaluje: ze dne 24. 7. 2017 

 Rozpočtové opatření č. 2/2017; 

 Smlouvu o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 300 a katastrálním území Borová u Poličky na dobu 

určitou; 

 Smlouvu o dílo - rámcová servisní smlouva mezi Obcí Borová a P@L, s.r.o., jejíž 

předmětem je servis techniky a dodávka ND ke komunální technice v majetku Obce 

Borová; 

 Podporu dětské skupiny Rozárky Jimramov formou realizace projektu Re-use centra 

společností BI develop s.r.o., na území obce Borová; 

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2015607/VB/02 Borová u Poličky-knn-Zahradník mezi 

Obcí Borová a ČEZ Distribuce, za podmínek uvedených ve smlouvě; 

 aj.  

rada obce vzala na vědomí: 

 Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe, dotační program č. 12966 -

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (název akce: Oprava hřbitovních zdí 

v obci Borová); 

 Požadavek Obce Borová přes Mikroregion Poličsko na pořízení sekačky a sněžné frézy 

v rámci programu POV 2018 na komunální techniku; 

 Informaci o kontrole Obce Borová kontrolním orgánem Ministerstva vnitra, odbor 

veřejné správy, dozoru a kontroly dne 24. 7. 2017; 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 9. 8. 2017 

 Žádost o pořízení územních studií dle podmínek ÚPD pro obec Borová, kde jsou vymezeny 

zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie. Jedná se o plochy Z 7 a Z 8 („naproti Pletárny“), Z 49 („průmysl a řemesla 

podél silnice“), Z 15a („Nad vodojemem-přední část“ a Z 42a („Nad vodojemem-zadní 

část“). Současně Rada obce Borová pověřuje starostku obce činit kroky směřující k oslovení 

autorizovaného architekta a ke spolupráci s odborem územního plánování, rozvoje a 

životního prostředí v Poličce. (tato žádost bude představena na nejbližším jednání ZO 

Borová); 

 Jmenuje členem Školské rady Základní školy Borová za zřizovatele obec Borová  

Mgr. Vlastimila Vajse. Jmenování člena školské rady je s účinností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 

2020; 

 aj. 
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 9. 8. 2017 

 Jednání ve věci akce „III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29“; 

 Místní šetření „vodovod Borová“; 

 Objednávku asfaltového recyklátu v množství cca 700 t za cenu 90,--Kč/t; 

 Zakoupení uvítacího dárku pro děti navštěvující ZŠ Borová k příležitosti zahájení školního 

roku 2017/2018; 

 Podobu a přílohy studie výkresu výpustného objektu nádrže a konceptu vodní nádrže 

akce „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“, která byla zaslána na AOPK; 

 Poptávku cenové nabídky na opravu komunikace do Hatí; 

 Rozpočtovou změnu č. 1 svazku Kraje Smetany a Martinů; 

 Protokol o zkoušce vody č. 6584/2017 ze dne 26. 7. 2017 – krácený rozbor – s výsledkem 

vyhovuje; 

 Oznámení o prohlášení akcií za neplatné – jedná se o akcie ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a 

oznámení o konání veřejné nedobrovolné dražby zaknihovaných akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, 

a.s.;  

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 21. 8. 2017 

 Záměr pronajmout část půdního prostoru a střechy budovy bytového domu č.p. 302  

v obci Borová a katastrálním území Borová u Poličky; 

 Žádost Mikroregionu Poličsko, o poskytnutí dotace a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace na nákup velkoprostorového stanu pro potřeby členských obcí 

Mikroregionu Poličsko; 

 Žádost Kraje Smetany a Martinů, o poskytnutí dotace a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace na nákup mobiliáře pro členskou obec v roce 2017 (lavičky); 

 Žádost Obce Borová o nájem nemovitých věcí Správy železniční a dopravní cesty, s.o., kde 

účelem nájmu bude umístění obecní knihovničky pro projekt „Kniha do vlaku“ ve  výpravní 

budově žst. Borová; 

 Ceník za poskytované informace pro rok 2017 a následující; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 21. 8. 2017 

 Inventarizaci nezaplacených pohledávek za nájemné a komunální odpad k 31. 12. 2016 a 

způsob vyřizování pohledávek; 

 Účetní závěrku MŠ Borová a ZŠ Borová sestavenou ke dni 30. 6. 2017; 

 aj. 
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 28. 8. 2017 

 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Borová. Dne 

28. 8. 2017 byla na ÚD Obce Borová vyvěšena (společně s protokolem) informace o jednání 

ZO Borová v této věci – povinnost vyplývající z ust. § 129a odst. 2 a 3 zákona o obcích; 

 Informaci k dalším navazujícím jednáním akce „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“- 

akceptace požadavku Obce Borová o protažení chodníku až po odbočku k evangelickému 

hřbitovu; 

 aj. 

Na všech jednáních RO Borová jsou průběžně podávány informace k pokračujícím 

pracím na přípravě projektů odkanalizování Obce Borová a Oldřiš. 

Pozn.: usnesení RO 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. 

 

 

… Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 4/2017  
                                              ZE DNE 13. 9. 2017 

 

Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje: 

 kupní smlouvu mezi Obcí Borová (prodávající) a Michaelou Lopatovou a Martinem Lopatou 

(kupující), kdy předmětem prodeje jsou pozemky p.p.č. 1349/19, ost.pl, o výměře 19 m2, 

1354/3, trv. trav. porost, o výměře 662 m2 a 1357/20, ost.pl., o výměře 154 m2, vše v k.ú. 

Borová u Poličky (lokalita stav. parcel U ROUBENKY); 

 kupní smlouvu mezi Obcí Borová (prodávající) a Michalem Halamkou (kupující), kdy 

předmětem prodeje je pozemek p.p.č. 1357/17, ost.pl. o výměře 1210 m2 v k.ú. Borová u 

Poličky (lokalita stav. parcel U ROUBENKY); 

 projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017; 

 projednalo a na základě doporučení hodnotící komise schvaluje kupní smlouvu mezi 

smluvními stranami Obec Borová (kupující) a Vesta Auto Corson s.r.o. (prodávající), kdy 

předmětem koupě je dopravní automobil pro jednotku SDH obce Borová; 

 projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. P/BVB/2017/040 mezi Obcí Borová (budoucí oprávněná) a ŘSD ČR za 

podmínek stanovených ve smlouvě; 

 projednalo žádost fy Coma s.r.o. ze dne 18.8.2017 a na základě záměru pronajmout část 

půdního prostoru a střechy budovy bytového domu č.p. 302, st.p. 694 v obci Borová a 

katastrální území Borová u Poličky (ČJ OÚBO-492/2017) schvaluje Smlouvu o umístění 

retranslační stanice mezi Obcí Borová (poskytovatel) a COMA s.r.o. (uživatel) za podmínek 



7 
 

stanovených touto smlouvou. Současně schvaluje dodatek ke smlouvě o umístění 

retranslační stanice, kde předmětem tohoto je zřízení je poskytování bezdrátového 

připojení s minimální odchozí rychlostí 6MB internetu v místní sokolovně; 

 projednalo na svém zasedání výsledky kontroly, kterou provedl dne 24. 7. 2017 kontrolní 

orgán Ministerstva vnitra, odbor dozoru a kontroly, projednalo protokol o kontrole 

výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Borová a přijalo opatření 

k jednotlivým bodům – podnět ke kontrole, podání předcházející kontrole aj.; 

 aj. 

 

Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí: 

 Závěrečný účet svazku Kraj Smetany a Martinů za rok 2016, Závěrečný účet svazku 

Mikroregion Poličsko za rok 2016, Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2016, 

Závěrečný účet svazku ZSO Borovsko za rok 2016, Závěrečný účet DSO Oldřiš – Borová za 

rok 2016; 

 účetní závěrku Obce Borová sestavenou ke dni 30. 6. 2017; 

 žádost o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury stavby „V416-modernizace na 

vyšší parametry“ ze dne 26. 7. 2017 a odpověď Obce Borová se žádostí o doplnění 

informací; 

 pořízení územních studií dle podmínek ÚPD pro obec Borová, kde jsou vymezeny 

zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie. Jedná se o plochy Z 7 a Z 8 („naproti Pletárny“), Z 49 („průmysl a řemesla 

podél silnice“), Z 15a („Nad vodojemem-přední část“) a Z 42a („Nad vodojemem-zadní 

část“); 

 podobu studie revitalizace koupaliště včetně projektové dokumentace na opravu hráze 

se stavidlem (koupaliště za kempem); 

 odstranění havárie na obecním vodovodu, která vznikla v kolejovém loži na vlakovém 

nádraží v Borové; 

 aj. 

 
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. 

 

 

 

 

POŠTA V BOROVÉ  

Nové číslo na Poštu v Borové: +420 954 256 982. 
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ORDINACE ZUBNÍHO LÁKAŘE V BOROVÉ  

 čtvrtek 19. 10. 2017 od 10.00 do 15.00 hod.  
 

ZUBNÍ POHOTOVOST 

7.-8.10.2017 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

14.-15.10.2017 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

21.-22.10.2017 MDDr. Stavělová Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423 

28.-29.10.2017 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

4.-5.11.2017 MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

 

VÝLUKY !!! 

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že dne 6. října 2017 od 7:30 hod. do 
13:25 hod. proběhne denní výluka traťové koleje v úseku Polička – Pustá Kamenice. Dopravce 
České dráhy, a.s., proto musí všechny vlaky ve vyloučeném úseku po dobu konání výluky nahradit 
náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu.  

 

SOKOLOVNA - KIOSEK 

Kiosek se bude stěhovat do sokolovny ve středu 11. 10. 2017.  

 

2. ROČNÍK TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ 

A po roce je to tu opět. V loňském roce se v Borové 
uskutečnil 1. ročních tanečních pro dospělé.  Všemi 
lekcemi nás provázeli manželé  Lexmanovi 
z Jaroměřic, a že byli opravdu skvělí, ukazuje   
skutečnost, že i letos bude taneční parket zaplněn do 
posledního místa. Často jsem dotazován na to, co se 
tam učíme, když stačí umět polku a valčík. Tak zde pro 
vás malá ochutnávka našeho menu pro příštích 6 
neděl. 

Rozpis tanečních (co nás čeká a nemine): 

15. 10. - blues, clock, waltz 
22. 10. - waltz, cha-cha, finská polka (polka) 
5. 11. - tango, samba + opakování a prohloubení tance cha-cha 
12. 11. - quick-step, jive + opakování a prohloubení tance tango a samba 
19. 11. - valčík (Vienna Waltz), rumba + opakování a prohloubení valčíku 
26. 11. - opakování + country 

 

Bc. Pavel Tlustý 
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OHLÉDNUTÍ 

120 ŽELEZNICE POLIČKA – ŽĎÁREC U SKUTČE 
 

V sobotu 2. září oslavila trať v úseku Polička – Žďárec u Skutče své 120. výročí. Ti, kteří přišli slavit, 
měli jedinečnou příležitost svést se v historických i moderních vlacích, které jezdily celý den podle 
speciálního jízdního řádu. Cestující, kteří vystoupili v Borové na nádraží nebo ti, kteří se přišli pouze 
podívat, si mohli dopřát bohatý celodenní program. Pro děti byla připravena šlapací drezína, která 
nezůstala snad ani chvíli v klidu stát. Kromě malého jarmárku a historických motorek, měli všichni 
příležitost svést se na koňském povozu. Nechybělo ani občerstvení a celé akci ještě dodávala 
skvělou atmosféru místní kapela Happeace. Kdo chtěl ještě něco vidět, zamířil do obřadní síně, kde 
probíhala od pátku do neděle výstava o historii místní dráhy. Velký dík patří našim hasičům, kteří 
se postarali o občerstvení, těm, kteří přiložili ruku 
k dílu a všem, kteří přišli.  
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TJ SOKOL BOROVÁ – CYKLISTICKÝ ODDÍL 

Holická stovka 

26. 8. se uskutečnil závod čtyřčlenných družstev, kde páteř týmu Dastpelu tvořili borci Sokolu 
Borová: David Maixner a Stanislav a Jiří Vochozkovi. Ve velmi tvrdé konkurenci se naši borci 
neztratili. V závodě, který startoval v Holicích a jelo se přes Borohrádek a Choceň až po Andrlův 
Chlum a zpět, se vydali ze všech svých sil a svým časem 2h:53:50 obsadili celkové 8. místo. 

Časovka na Lucký Vrch - 17. 9. 2017 

Tradiční časovky na Lucký Vrch se z našeho týmu vlivem různých okolností (zranění, dovolená, 
nepříznivé počasí, aj.) zúčastnil pouze Jaromír Just. Za nepříznivých povětrnostních podmínek se 
statečně rval s velmi nepříjemným kopcem a s časem 19:34 se umístil na 64. místě celkového 
pořadí.  

 

TJ SOKOL BOROVÁ – ODDÍL STOLNÍHO TENISU  
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TJ SOKOL BOROVÁ – FOTBAL 
 

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK 
       Po letním soustředění v Dolní Kalné jsme se s oběma týmy přípravek vrhli do poměřování sil se 
stejně starými soupeři. Mladší přípravky pod trenérskou taktovkou Ing. Michala Špačka mají za 
sebou již dva turnaje. Na prvním v Litomyšli se nám moc dobře nevedlo. Kluci bojovali, ale stačilo 
to pouze na čtvrtou příčku. 

Výsledky: Bor-Tel : Sebranice 1:1, (gól – Dan Špaček), Bor-Tel : Čistá  0:5, Bor-Tel : Morašice 1:10
    (gól – Tomáš Andrlík)  

Druhý turnaj byl již herně i výsledkově o poznání zdařilejší. V Sebranicích jsme již skočili na bednu a 
skončili třetí. 

Výsledky: Bor-Tel : Sebranice 4:13 (góly – T. Andrlík 2x, O. Dittrich, A. Hameder),  
Bor-Tel : Cerekvice 2:7 (góly – Dan Špaček, Standa Kosina), Bor-Tel : Svitavy B  6:0 (góly – 
A.Hameder, O. Dittrich 2x, J.Lapáček, D. Dvořák, D. Špaček) 

      Starší přípravky mají za sebou pod vedením Tomáše Trkala st. již turnaje tři. V Bystrém jsme 
v deštivém počasí skončili na třetím místě, v Janově za mrholení také a na posledním turnaji 
v Radiměři (konečně nepršelo) jsme se po zatím nejlepším výkonu vyhoupli na druhé místo.            
Bor-Tel : Radiměř 5:3 (góly - Š. Lorenc 3x, F. Kmoníček, J. Pecka, D. Faiman) -  Bor-Tel : Cerekvice 
10:1 (góly - Š. Lorenc 6x, F. Kmoníček 3x, R. Paclík) Bor-Tel : Hradec nad Svitavou 1:2 (gól - Š. 
Lorenc).                                                                                                                   

TTT 

 

 

 

 

 

 

Návštěva multikina v Hradci Králové  

Návštěva zápasu Jablonec – Zlín 
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KOPEME DO BRANEK OD NADACE ČEZ 

DOROST BOR-TEL 
 

VRACLAV – BOROVÁ     1 : 8   (0 : 3)                                     28. 8. 2017 
     K prvnímu mistrovskému utkání krajské soutěže papírnictví PANTO 1.A třídy dorostu skupiny B 
jsme zavítali v rámci 3. kola na hřiště v Zámrsku, kde jsme se utkali s domácí Vraclaví. Soupeř s 
námi držel krok do 20. minuty, kdy jsme zvýšili na 2:0.  
Sestava Borová: Hejl Jindřich, Dvořák Daniel, Krejsa Pavel, Roušar Tomáš (Síla Martin), Hegr Adam, 
Edlman Adam, Bednář Martin, Šmíd Libor, Hynek Martin, Síla David, Hegr Václav (K) 
Branky Borová: Síla David 3, Edlman Adam 2, Hynek Martin 2, Krejsa Pavel 1 
 
 
TATENICE -  BOROVÁ  1 : 1  (0 : 1) 3 : 4 P                            30. 8. 2017 
     Na hřišti ambiciózního soupeře se před nezvykle vysokou diváckou kulisou hrál výborný fotbal s 
řadou šancí a osobních soubojů. Bylo uděleno 6 žlutých karet rovnoměrně pro obě mužstva. Před 
koncem prvního poločasu jsme šli gólem Libora Šmída do vedení 0:1. Ovšem hned po přestávce 
jsme si po špatné koncentraci nechali vstřelit vyrovnávací gól. Tento stav vydržel až do konce 
utkání a na řadu tak přišly penalty. V nich jsme byli šťastnější a zvítězili 3:4. 
Sestava Borová: Hejl Jindřich, Dvořák Daniel, Krejsa Pavel (Síla Martin), Roušar Tomáš , Hegr Adam, 
Edlman Adam, Bednář Martin, Šmíd Libor, Hynek Martin, Síla David, Hegr Václav (K) 
Branky Borová: Šmíd Libor 
 
 
BOROVÁ – ŽICHLÍNEK  4 : 4  (3 : 2)  2 : 4 P                          2. 9. 2017 
    První domácí zápas byl plný obratů. V 11. minutě jsme se dostali do vedení, abychom pak v 18. 
minutě už prohrávali 1:2. Do konce prvního poločasu jsme ale ještě zvládli otočit na 3:2. Druhá 
polovina se nesla ve znamení spousty neproměněných šancí z naší strany. A přišel trest v podobě 
vyrovnání. Zpřesnili jsme hru a v 80. minutě šli znovu do vedení. Když už se zdálo, že uhájíme tři 
body v 89. minutě po chybě obrany, soupeř vyrovnal. V následném penaltovém rozstřelu byl 
tentokrát šťastnější soupeř a zvítězil soupeř 2 : 4. 
Sestava Borová: Hejl Jindřich, Dvořák Daniel (K), Krejsa Pavel, Roušar Tomáš, Hegr Adam, (Síla 
Martin) Edlman Adam, Bednář Martin, Šmíd Libor, Hynek Martin, Síla David, Hegr Václav 
Branky Borová: Bednář Martin, Krejsa Pavel, Síla David, Hynek Martin 
 
 
DOLNÍ ÚJEZD  -  BOROVÁ  2 : 8 (0 : 3)                                               9. 9. 2017 
    Zápas v Dolním Újezdu byl podobný zápasu s Vraclaví. Soupeře jsme převyšovali ve všech 
činnostech a zaslouženě si připsali vysokou výhru. 4 góly se zviditelnil Martin Hynek.  
Sestava Borová: Hejl Jindřich, Dvořák Daniel (K), Roušar Tomáš (Krejsa Pavel), Hegr Adam, (Síla 
Martin) Edlman Adam, Bednář Martin, Šmíd Libor, Hynek Martin, Síla David, Hegr Václav, Jukl 
Bohumil 
Branky Borová: Hynek Martin 4, Jukl Bohumil, Bednář Martin, Valouch Martin, Krejsa Pavel 



13 
 

 
FC JISKRA 2008 – BOROVÁ  2 : 1 (0 : 0)                                            16. 9. 2017 
     Za trvalého deště na těžkém terénu v Králíkách probíhal urputný boj o každý metr hřiště. Po 
bezbrankovém poločasu se v 56. minutě domácí ujali vedení. Domácí byli mírně lepší, ale v 62. 
minutě se nám podařilo vyrovnat po hlavičce Martina Valoucha. Když už se zdálo, že dojde opět na 
penalty, v předposlední minutě předvedl hostující hráč sólo přes půl hřiště a zajistil domácím 
všechny tři body. 
Sestava Borová: Hejl Jindřich, Dvořák Daniel (K), Krejsa Pavel, Valouch Martin, Roušar Tomáš, 
Bednář Martin, Šmíd Libor, Hynek Martin, Síla David, Hegr Václav, Jukl Bohumil 
Branky Borová: Valouch Martin 
 
 
BOROVÁ FC -  JISKRA 2008 2 : 2 (1 : 1)   7:6 P                                  24. 9. 2017 
     Hned další mistrovský zápas jsme se opět utkali s FC Jiskrou 2008 tentokrát na domácím hřišti. 
Velmi brzy jsme prohrávali 0:1, když soupeř utekl za obranu. Do přestávky se nám však podařilo 
vyrovnat. Ve druhém poločase pokračoval urputný boj. Bylo velmi těžké si vypracovávat šance k 
zakončení, přesto jsme v druhé půli měli navrch. Po zaváhání obrany však soupeř v 70. minutě 
nečekaně udeřil a ujal se vedení. V 80. minutě jsme se však dokázali po přímém kopu a odraženém 
míči vyrovnat. Následovaly penalty, kde se rozhodlo až v osmé sérii, kde jsme byli úspěšnější my a 
zaslouženě si připsali bod navíc. 
Sestava Borová:  Hejl Jindřich, Dvořák Daniel (K), Valouch Martin, Hegr Adam, Edlman Adam, 
Bednář Martin, Šmíd Libor, Hynek Martin, Síla David, Hegr Václav, Jukl Bohumil 
Branky Borová: Valouch Martin, Síla David                                                         
 

  JH 
 
 

MUŽI BOR-TEL 
 

    Družstvo mužů začalo novou sezonu druhou srpnovou sobotu přátelským utkáním proti o soutěž 
výše hrajícímu týmu Poličky B. Po solidním výkonu jsme vyhráli 4:3. Prvním soupeře na hřišti v 
Telecím bylo družstvo Třebářova a zápas to byl nešťastný. Ač jsme byli po celý zápas lepším 
mužstvem, utkání jsme prohráli a do sezony vstoupili ne zrovna dobře. Nešťastné utkání se 
promítlo i do výkonů v dalších zápasech a to hlavně v koncovce, kdy vstřelit branku je pro nás často 
velký problém. Proto jsou naše výsledky zatím maličko za očekáváním. 
 

 Borová – Třebářov: 1:3    branka: Češka 

 Rohozná – Borová: 0:0 

 Borová – Boršov: 4:0     branky: Hegr Martin, Kovář Pavel, Vobejda Lukáš, Síla David 

 Borová – Moravská Třebová "C": 0:0 

 Březová – Borová: 2:0 

 Borová – Kamenná Horka: 2:5     branky: Matula Jaroslav 2 

 Sebranice – Borová: 1:4     branky: Matula Jaroslav 2, Střítežský Vlastimil, Hápa Radek 

 

JJ                                                                                                                                          
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KLUB SENIOREK 
 

Po „babičkovských prázdninách“ se scházíme každý lichý čtvrtek od 17.00 hodin v obřadní síni. 
Zúčastňujeme se všech konaných akcí v obci Borová. 

Líbí se nám podzimní přírodní dekorace, zvláště když si je vlastnoručně vyrobíme. Tentokrát to byly 

růže z opadaných barevných listů stromů.  

Líbíme se Vám? Neváhejte a přijďte mezi nás.  
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POZVÁNÍ 

MOTOREST BOROVÁ  

Vás zve na SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO 

              v pátek 10. 11. 2017 od 17:30 hod. 

           a v sobotu 11. 11. 2017 od 16:00 hod. + večerní živá hudba.  

Dále v nabídce mladá vína z Moravy – Vinařství O. Mikulica, Velkopavlovická oblast, 
obec Kobylí.                                                                    

        Rezervace  na tel. číslech 737 337 048 a  739 995 203. 
 

DUŠIČKOVÁ VAZBA 
 

Paní Jarmila Kučerová, Borová č. p. 85 přijímá objednávky na dušičkovou vazbu a 

nabízí květy sušené statice.  

 

DUŠIČKOVÁ VAZBA 
 

Paní Jarmila Kučerová, Borová č. p. 85 přijímá objednávky na dušičkovou vazbu a 

nabízí květy sušené statice.  
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KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – ŘÍJEN 2017 

 

Neděle 1. října v 15.00 h 

Kam letí ten tón? / Den seniorů 

Dostaveníčko plné vzpomínek s Pavlínou 
Filipovskou a Šimonem Pečenkou. Mozaika 
evergreenů, které vás vrátí do mladých let. 

Vstupné: 70 Kč (pouze balkón) 

 

Pondělí 2. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Zahradnictví: Dezertér 

Drama, ČR, 115 min, přístupný, vstupné 120 Kč 

Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na 
pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. 
Hlavní postavou je majitel noblesního 
kadeřnického salonu v centru Prahy (Jiří 
Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.  

 

Středa 4. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Wind River 

 Akční/krimi, USA, 107 min, titulky, přístupný od 
12 let, vstupné 110 Kč 

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené 
pusté krajiny tělo mrtvé indiánské dívky. 
Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI, 
která do odlehlé indiánské rezervace přijíždí zcela 
nepřipravená na drsné podnebí. 

 

Sobota 7. října v 19.00 h 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
K. Lupinec – S. Štemberová: ROZPAKY ZUBAŘE 
SVATOPLUKA NOVÁKA  

Ochotnický divadelní spolek Vířina 
Že Vám ten název něco říká? Tak jako kdysi 
známý televizní kuchař je i náš ústřední hrdina, 
dentista Svatopluk Novák, poněkud nerozhodný a 
řešení některých situací rád přenechá druhým, v 
tomto případě divákům v hledišti 

Vstupné 60 Kč 

 

Neděle 8. října v 17.00 h 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
POD KŘÍDLEM  

ZUŠ Bystré 

„Pod křídlem“ je slovní hříčkou, neboť se jedná o 
klavírní křídlo, ale také křídlo andělské. Jde o 
zamyšlení nad filozofií andělů světla a stínu, a 
také nad tím, jakým způsobem ovlivňují nás lidi a 
potažmo náš svět. 

Vstupné 60 Kč 

 

Pondělí 9. října v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Esa z pralesa 

Animovaný, Austrálie, 97 min, dabing, přístupný, 
vstupné 120 Kč 

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale 
uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však 
byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží 
stát nejlepším kung-fu mistrem na světě.  

 

Úterý 10. října v 19.00 h 
Kristina Stepasjuková – klavír 

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci 
Koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018 

 

Středa 11. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Blade Runner / 3D 

3D sci-fi/thriller, USA/Kanada/VB, titulky, 
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč 

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje 
nový Blade Runner a důstojník losangeleské 
policie dlouho ukryté tajemství, které je natolik 
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední 
zbytky lidské společnosti.  

 

Sobota 14. října v 19.00 h 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA  

Divadelní soubor KD Holice 
Svatební obřad a chvíle před ním jsou obvykle 
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situací, kdy se lámou životní osudy. Tak je to i v 
jedné z nejlépe napsaných komedií současnosti. 
Bill s Ráchel se budou brát. Jenže ráno před 
svatbou se Bill probudí v posteli po noci s dívkou, 
kterou si nepamatuje … 

Vstupné 60 Kč 
 

Neděle 15. října v 17.00 h 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
DVA BRATŘI / O HLOUPÉ KOVÁŘCE  

Ochotníci ze Širokého Dolu 

V první pohádce se představí děti a druhá bude 
v podání dospělých ochotníků ze Širokého Dolu. 

Vstupné 60 Kč 

 

Pondělí 16. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Hora mezi námi 

Drama, USA, 109 min, titulky, přístupný od 12 let, 
vstupné 120 Kč 

Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se s 
malým letadlem zřítí uprostřed zasněžených hor. 
V těchto extrémních podmínkách nemají jinou 
šanci na přežití, než že si tito do této chvíle zcela 
cizí lidé vytvoří silné pouto. 

 

Středa 18. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

8 hlav šílenství 

Drama, ČR, 100 min, přístupný od 12 let, vstupné 
110 Kč 

Aneta Langerová v roli nespoutané ruské básnířky 
Anny Barkovové, která před a po druhé světové 
válce strávila přes dvacet dva let v sovětských 
lágrech a vyhnanství. 
 

Sobota 21. října v 19.00 h 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
Isabelle de Toledo: V RYTMU TANGA  

Vicena Ústí nad Orlicí 

Hra je hrou o životě, o touze žít, o lásce a věrnosti 
až za hrob, ale i o nevěře a zklamání. Je to hra 
něžná i hořká, která vás strhne svým silným 
příběhem nebo mine vaši představu, se kterou 
jste na představení přišli, Tak to v životě chodí. 

Vstupné 60 Kč 

Pondělí 23. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Bajkeři 

Komedie, ČR, 95 min, přístupný, vstupné 120 Kč 

Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu 
Snowboaďáků a Rafťáků. Bajkeři chtějí přinést do 
podzimních kinosálů slunce, letní pohodu, 
okouzlení láskou i kamarádství utužené ve chvíli, 
kdy je třeba se opřít do šlapek. 
 

Středa 25. října v 8.15 a 10.00 h 
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a 
Vochomůrky 

Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a 
písniček. Divadelní pohádka určena pro děti z MŠ 
a I. stupně ZŠ. Přístupno veřejnosti. 

 

Středa 25. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Matka! 

Psycho/thriller, USA, 115 min, titulky, přístupný 
od 15 let, vstupné 120 Kč 

Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají v thrilleru 
matka! manželský pár, jehož idylické soužití 
v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní 
hosté, kterých neustále přibývá.  

 

Sobota 28. října v 19.00 h 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
R. a M. Cooney: NÁJEMNÍCI PANA SWANA  

Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto 
Komedie od žijících anglických dramatiků Raye a 
Michaela Cooney (otce a syna). V rodné Anglii 
jsou nazýváni „mistry frašky“. V současné době 
tato hra rozesmává diváky na všech 
profesionálních scénách světa. 

Vstupné 60 Kč 
 

Neděle 29. října v 17.00 h / Divadelní klub 
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2017 
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE 

Divadelní spolek Tyl Polička „mladí ochotníci“ 
Úspěšná komedie soudobého finského autora, 
která umožňuje nahlédnout do bláznivého světa 
divadla. Děj se odehrává za oponou malého 
oblastního divadla, kde se po neúspěšné 
premiéře snaží režisérka nazkoušet novou hru. 
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Ale místo nadšení sleduje u svých kolegů jenom 
odpor a jejich žabomyší války. 

 

Neděle 29. října v 18.00 h … Kino Tylův dům  

My Little Pony Film 

Animovaný, Kanada/USA, 99 min, dabing, 
přístupný, vstupné 110 Kč 

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši 
kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, 
protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na 
cestě je čeká velké dobrodružství a spousta 
nových přátel. 

 

Pondělí 30. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Čára 

Krimi/thriller, SK/Ukrajina, 108 min, titulky, 
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč 

Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-
ukrajinských hranic. Film ukazuje podsvětí a život 
na samotné východní hranici EU, kde platí často 
vlastní zákony. V napínavém filmu se představí 
hvězdy jako je Andrej Hryc nebo Emílie 
Vašáryová. 

 

Středa 1. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Geostorm: Globální nebezpečí 

Akční/sci-fi/thriller, USA, 109 min, titulky, 
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč 

Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof 
ohrožujících naši planetu se přední představitelé z 
celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě 
satelitů k řízení globálního klimatu, které mají 
zajistit bezpečnosti všech obyvatel planety. Ale 
nyní se něco pokazilo –systém vytvořený k 
ochraně Země začne na Zemi útočit a začíná 
závod s časem, kdy je nutné zjistit skutečnou 
hrozbu dříve, než geomagnetická bouře smete ze 
zemského povrchu všechno... a všechny 

 

Čtvrtek 2. listopadu v 19.00 h 
Lutz Hübner: Úča musí pryč! 

Hořká komedie se odehrává na podzim v 5. třídě 
základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a 
očekávají jejich třídní učitelku. Hra je uvedena 

v rámci Divadelního abonentního cyklu podzim 
2017.  

Vstupné: 270,300,330 Kč 

 

Neděle 5. listopadu v 16.00 h … Kino Tylův dům  

Příšerákovi 

Animovaný/rodinný, Německo/VB, 96 min, 
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč 

Animovaná rodinná komedie o prokletí, které 
možná pomůže jedné ne právě spokojené rodince 
najít štěstí. 

 

Neděle 5. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Příšerákovi 3D 

3D animovaný/rodinný, Německo/VB, 96 min, 
dabing, přístupný, vstupné 150 Kč 

Rodinu Wishbonovu opravdové trable teprve 
čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí 
partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. 
Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu 
proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením 
změní i zbytek rodiny v příšery…. 

 

Pondělí 6. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Milada 

Životopisný/drama, ČR, 130 min, přístupný, 
vstupné 120 Kč 

Na plátna kin se vůbec poprvé dostane 
dramatický osud Milady Horákové, který ve své 
době otřásl světem. Scénář není založen na 
popisu tehdejší politické situace v 
Československu, ale na základě skutečných 
událostí a bez zbytečného patosu vypráví osobní 
příběh hlavní protagonistky. 

 

Úterý 7. listopadu v 19.00 h 
Five Star Clarinet Quartet 

JIiří Hlaváč – klarinet, saxofon / Vlastimil Mareš – 
klarinet / Irvin Venyš – klarinet / Jan Mach – 
basklarinet  

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci 
Koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018 
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Čtvrtek 9. listopadu v 19.00 h 
Ivan Mládek & Banjo Band 

Hudebně zábavný pořad s legendárními hity. 
Společným jmenovatelem všech jeho vystoupení 
je nepolitický, nesatirický a neangažovaný humor, 
který má diváka především pobavit.  

Vstupné: 250,300,350 Kč 

 

Neděle 12. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Vražda v Orient Expresu 

Detektivka, USA, titulky, přístupný, vstupné 120 
Kč 

Agatha Christie je jednou z nejslavnějších a 
nejprodávanějších spisovatelek všech dob a 
příběh třinácti cestujících podezřelých z vraždy a 
zároveň uvízlých v luxusní vlakové soupravě patří 
mezi její nejznámější detektivky.  

 

Pondělí 13. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Thor: Ragnarok 3D 

3D dobrodružný/sci-fi, USA, dabing, přístupný od 
12 let, vstupné 140 Kč 

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez 
svého mocného kladiva a je nucen pustit se do 
závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a 
zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec 
asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat 
mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. 

 

Středa 15. listopadu v 19.00 h 
Michal Pavlíček & Čombeband 

Michal Pavlíček se  

svou skupinou pojmenovanou podle jeho letité 
přezdívky – Čombeband potěší v Tylově domě 
příznivce instrumentálního rocku.  

Vstupné: 230,250,280 Kč 

 

Pátek 17. listopadu v 19.00 h 
Prodloužená Kurzu tance a společenské výchovy 
2017 

První veřejná akce pro rodiče a jiné hosty našich 
letošních kurzistů. 

Vstupné pro veřejnost: … Kč (v předprodeji 
s místenkou) / … Kč (před akcí na stání) 

Neděle 19. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Zahradnictví: Nápadník 

Tragikomedie, ČR, přístupný, vstupné 120 Kč 

Třetí film rodinné kroniky se odehrává na samém 
konci let padesátých. Je příběhem lásky, 
tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi 
rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a 
komunistickým převratem. 

 

 

 

 

Více informací o jednotlivých akcích na 
www.tyluvdum.cz 

 

Předprodej vstupenek 

v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326) a 
hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova 
domu. 

Rezervace vstupenek je možná i přes internetové 
stránky Tylova domu: www.tyluvdum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyluvdum.cz/
http://www.tyluvdum.cz/
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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. 

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 29. 9. 2017                Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

mailto:obec@borova.cz
http://www.borova/

