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                                                                                                                                   *20. ROČNÍK* 

                                                                                                                                                 *ČÍSLO 10* 

 

             

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

KONANÝCH VE DNECH 20. A 21. 10. 2017 V OBCI BOROVÁ 

Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 804 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:     544 

Počet odevzdaných úředních obálek:       543 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:     542 

% účast voličů:         67,66 

 

Strana    počet hlasů

ANO 2011    135 

Křesť. dem. unie - ČSL   72 

ODS      67 

Česká pirátská strana    64 

KSČM      50 

ČSSD      48 

Starostové a nezávislí    27 

Svob. a př. dem. - T. Okamura  22 

Řád národa – vlastenecká unie  15 

Strana svobodných občanů   12 

TOP 09     11 

Strana zelených      7 

Strana Práv Občanů      4 

Občanská demokratická aliance    2 

Radostné Česko      1 

Rozumní – stop migraci, diktát. EU    1 

Referendum o Evropské unii     1 

SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka    1 

Realisté       1 

Sportovci       1 
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… Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 5/2017  

ZE DNE 9. 10. 2017 

 
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje: 

 kupní smlouvu mezi Obcí Borová (prodávající) a Alexandrou Sedlářovou (kupující), 

kdy předmětem prodeje je pozemek p.p.č. 1357/15, ost.pl, o výměře 1226 m
2
, v k.ú. 

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

 plán obnovy vodovodu Borová; 

 návrh zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby u 

projektu „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ obsahující: 

 Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou 

v užším řízení dle dokumentu Závazné pokyny pro zadání veřejných zakázek v OPŽP 

2014 - 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a 

to včetně jejích příloh; 

 Kvalifikační dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou 

v užším řízení dle dokumentu Závazné pokyny pro zadání veřejných zakázek v OPŽP 

2014 - 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a 

to včetně jejích příloh; 

 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. 

 

ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ OLDŘIŠ - BOROVÁ 

DSO Oldřiš - Borová pokračuje v přípravě projektu gravitační kanalizace a ČOV. V současné době 

je vydané územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Byl dokončen projekt pro stavební 

povolení a současně bylo zažádáno na vodoprávním úřadě v Poličce o vydání stavebního povolení. 

V rámci již vydané 71. výzvy „Operačního programu životního prostředí“ bude DSO Oldřiš - 

Borová podávat žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV. Na základě výběrového řízení byla 

administrací žádosti o dotaci pověřena firma ALATERE profi  s.r.o. 

Jak jsme Vás již informovali, k tomu, aby naše žádost byla úspěšná, je třeba dosáhnout maximálně 

možného stupně přípravy stavby. Proto DSO rozhodlo na základě zpracované zadávací 

dokumentace stavby o vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby projektu „Kanalizace a 
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ČOV obcí Oldřiš a Borová“. Cílem je do termínu podání žádosti vybrat zhotovitele stavby a 

zároveň stanovit realizační cenu za výstavbu kanalizace a ČOV včetně veřejných částí přípojek. 

Administrací výběrového řízení na dodavatele stavby byla pověřena firma VIA Consult a.s. 

Dne 25. 10. 2017 nás navštívil hejtman pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. za 

doprovodu ředitele Správy a údržby silnic Pardubického  kraje Ing. Miroslava Němce. Informovali 

jsme zástupce Pardubického kraje o pokračující přípravě výstavby gravitační kanalizace a ČOV pro 

Oldřiš a Borovou. Byla projednána možnost kofinancování stavby z prostředků Pardubického kraje 

v rámci pravidel pro poskytování dotací  na „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 

(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje“. Diskutovalo se o 

možnostech koordinace projektové přípravy a prací na obnově povrchů komunikací ve správě 

Pardubického kraje, které budou dotčeny výstavbou kanalizace. 

 

 

DOCHÁZKA ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

BOROVÁ – VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018 
 

Vážení občané obce Borová,  

před třemi lety jste si nás jako zastupitelstvo zvolili, abychom pracovali pro naši obec. Abychom 

spolurozhodovali, jak bude vypadat, co se postaví, co opraví, jakou cestou se bude obec ubírat….. 

Nemám ráda výraz „koalice“ ani „opozice“. Podle mého tyto pojmy do komunální politiky malé 

obce nepatří. Každý názor, připomínka či myšlenka, se stává konstruktivní ve chvíli, kdy se o ní 

hovoří a je prodiskutována. Na starostovi či starostce obce poté je, aby obec zastupovali před 

zákonem navenek a vykonávali mj. to, čím je rada či zastupitelstvo obce pověří.  
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Musím konstatovat, že „nadpoloviční většina zastupitelů“ (a za to jim patří dík) se zasedání 

zastupitelstva pravidelně zúčastňuje nebo se z pracovních či jiných závažných důvodů omluví, o 

dění v obci se zajímá, jedná a chová se v souladu se slibem zastupitele. Ten všichni zastupitelé 

(tedy všech 15 členů) složili na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Borová dne 3. 11. 2014: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Borová a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky“. 

Nikdo tehdy mandát neodmítl, ani nesložil slib s výhradou, která by měla za následek zánik 

mandátu.  

A proto vážení zastupitelé, doporučuji shlédnout přehled účasti/resp. neúčasti na jednání 

zastupitelstev za ¾ volebního období a zamyslet se nad tím, zda je ve Vašich životech tolik 

nenadálých událostí, které Vám brání ve výkonu mandátu a zájmu/resp. nezájmu o dění v 

obci, docházce na jednání zastupitelstev nebo alespoň omluvě k neúčasti. Nebylo by lepší přijít říci 

svůj názor k projednávaným a v současné době opravdu důležitým záměrům pro další rozvoj obce, 

než? …a tady si doplňte každý podle svého a udělejte si obrázek o své práci v zájmu obce.  

  

  

starostka obce 

   Jméno zastupitele 1. 2. 3. 4. 1. 2. mimoř. 3. 4. 5. 6. mimoř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

3.11. 12.11 8.12. 22.12. 11.3. 20.5. 13.7. 26.8. 23.9. 25.11. 21.12. 10.2. 29.2. 25.4. 6.6. 3.8. 19.10. 16.11. 19.12. 8.2. 15.3. 14.6. 13.9. 9.10.

Pavel Bednář

Vojtěch Bednář

Oto Brokl

Josef Dohnal

Ing. Tomáš Fáber

Miroslav Hegr

Bedřich Chadima

Ing. Petr Kučera

Milan Nespěšný

Vladimír Romportl 

Ing. Václav Stodola

Ing. Jaroslav Štrof

Mgr. Lenka Tlustá

Bc. Pavel Tlustý

MVDr. Gabriela Zajícová 

přítomen 

nepřítomen s omluvou

nepřítomen bez omluvy

2014 2015 2016 2017

Docházka zastupitelů obce Borová na jednání - 2014-2017
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OBEC BOROVÁ NABÍZÍ K PRONAJMUTÍ OBECNÍ BYT V DOMĚ 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (VHODNÉ PRO SENIORY) OD 1. 12. 2017 

Byt obsahuje: pokoj s kuchyňskou linkou, 

předsíň, koupelnu s WC, balkon a sklepní kóji o 

celkové výměře cca 68 m
2
. Měsíční nájemné je 

cca 2800,- Kč, roční náklady na provoz 

společných prostor 1800,- Kč, vodné a stočné 

40,- Kč/m
3
. Nájemné neobsahuje náklady na 

zemní plyn a el. energii. 

V případě zájmu o pronájem podejte zprávu do 

kanceláře obecního úřadu nejpozději do 

pondělí 15. 11. 2017.  

 

 

POSILOVNA BOROVÁ 

Nové stroje 

V posilovně se nově můžete těšit na nové stroje, především běžecký pás a nová spinningová kola. 

Dále nám v posilovně přibyla posilovací nastavitelná lavice, kotouče, stojan na kotouče, ruční 

činky, 2 pásy pro fitness, jóga míč a balanční podložka aj.  

Projekt vybavení posilovny byl realizován z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 

2017, název dotačního programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, 

pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ a z rozpočtových 

prostředků Obce Borová.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nová otevírací doba 

Od 1. 11. 2017 se také mění otevírací doba posilovny. Posilovna bude otevřena každý den od 

15:00 do 21:00 hodin, tedy stejně jako je otevřen kiosek v sokolovně.  
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Permanentky 

Nově si můžete na obecním úřadě zakoupit permanentku, a to jak do posilovny, tak na spinning.  

Cena permanentky do posilovny je 300,- Kč za 10 vstupů. 

Cena permanentky na spinning je 400,- Kč za 10 vstupů. 

Jednorázová návštěva zůstává 50,- Kč.  

 

Každý návštěvník cvičí na vlastní nebezpečí a svoji zodpovědnost! Vstup pouze od 15-ti let. 

Děti do 15-ti let mohou do posilovny pouze v doprovodu dospělé osoby. 

 

SOKOLOVNA – KIOSEK 

V sokolovně v kiosku je nová LCD televize (úhlopříčka 126 cm) a je 

určena především pro sportovní přenosy. Neváhejte při nějaké 

sportovní události vzít kamarády a fandit v sokolovně!  

 

 

KLUB SENIOREK 

Pozor! Pozor! Klub seniorek oznamuje, že se mění hodina našeho setkávání ze 17:00 hod.  na 

16:00 hod., a to od 9. 11. 2017. 

 

Dále máme naplánované posezení s živou hudbou, a to 16. 11. 2017  

v 16:00 hodin v obřadní síni.  Srdečně zveme i ostatní seniory, kteří si s námi 

rádi posedí.  

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ ADVENTNÍ SETKÁNÍ  

Obec Borová připravuje předvánoční adventní setkání, které se bude konat 16. nebo 17. 12. 2017 

v sokolovně v Borové. Program a bližší informace budou uvedeny na našich webových stránkách a 

v příštím letáku. 
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ORDINAČNÍ DOBA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA 

GRODLA V BOROVÉ  

(připomenutí) tel. č. 461 743 207 

Pondělí:   7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod. 

Středa:     7:00 – 10:00 hod. 

Čtvrtek:   13:00 – 18:00 hod. 

Pátek:      10:00 – 12:00 hod. 

 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ  

 čtvrtek 23. 11. 2017 od 10:00 do 15:00 hod. 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST  

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

11.-12.11.2017 MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827 

17.11.2017 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

18.-19.11.2017 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

25.-26.11.2017 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

2.-3.12.2017 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

FORMANSKÝ DEN 2017 

 

V neděli 24. září proběhl již 19. ročník Formanského dne. Letos nám počasí během příprav nepřálo, 

ale jako zázrakem neděle vydržela bez deště. Deštivý týden se projevil na stavu terénu, přesto byla 

účast soutěžících i diváků poměrně hojná. Předvést své umění přijelo 63 formanů na 71 koních. 

Jako tradičně odstartovala závody soutěž v kládě, ve které byl nejúspěšnější Milan Broulík ml. 

s klisnou Dolinou, druhý byl polský chladnokrevník Rosa pod vedením formana Milana Lorence. 

Třetí příčku obsadil Milan Broulík st. s klisnou Simonou. Do soutěže v kládě se přihlásilo celkem 

14 koní.  
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Na vedlejším kolbišti probíhala nová soutěž s názvem Klíčová dírka, při které běželi dva koně 

najednou, museli doběhnout do „klíčové dírky“, kde se otočili o 360° a co nejrychleji se vrátit zpět. 

Jejich čas se přičítal k výsledkům souběžně probíhající rychlostní westernové soutěže. Nejrychlejší 

byla Veronika Cajsková s Oregonem, na druhém místě se umístil František Stodola s Lukasem a 

třetí příčku obsadil Roman Stránský a kůň Livera. 

Nechyběl divácky nejúspěšnější vozatajský parkur, do kterého se přihlásilo 17 dvojspřeží. 

Nejrychlejšími byli koně Vendelín a Nikas pod vedením Luďka Musila. Hned za ním se umístil 

Zdeněk Kala s hřebci Benem a Burbonem. Třetí místo obsadil Josef Trávníček s Artušem a Denym. 

Čestné uznání v této soutěži za účast s malými koňmi získali Jaroslav Morkus s koňmi Jasná a 

Tobias, dále Lucie Řezníčková s Fredem a Dinou. 

Vozatajci porovnali svou rychlost i v dostihu. Nejrychlejší byl Milan Kabrhel s Astrou a Bertoldem, 

druhý byl Zdeněk Kala s Benem a Burbonem, třetí Věra Bulvová s Besinkou a Barunkou. 

Změřit své síly v těžkém tahu v páru se odvážily pouze tři páry koní. 

Luděk Musil s Nikasem a Vendelínem, Zdeněk Kala s Benem a 

Burbonem společně obsadili první místo, na druhém místě byl Tomáš 

Šutera s Natasjou a Baronem. V těžkém tahu s jedním koněm se 

předvedl pouze Jaromír Prokop st. se Samy. 

Ve druhé polovině hlavního kolbiště, přeskakovali koně dvě překážky 

v soutěži zvané Mini-Maxi. Nejvýše skočil valach Lear v sedle s Janem 

Brejchou, o druhé místo se dělila klisna Vixena pod vedením Ludmily 

Chromé a klisna Jasná v sedle s Lucií Řezníčkovou. 

Na vedlejším kolbišti svou rychlost měřil kůň versus motorka, slalomem tam a tryskem zpět. 

Motorku se podařilo porazit pouze čtyřem jezdcům: Františku Stodolovi s Lukasem, Pavle 

Bartošové s Gleny, Veronice Cajskové s Oregonem a Dušanovi Pavlovičovi s Grasaissou. 

Na poli se utkali dva formani v orbě. Vzhledem k tomu, že jejich technika a způsob orání byl úplně 

stejný, obsadili oba zaslouženě první příčku - Luděk Musil s Nikasem a Vendelínem a Zdeněk Kala 

s Beu a Burbou. 

Svou šikovnost a rychlost porovnávali jezdci na koních ve westernové soutěži dovednostní. V této 

disciplíně kralovaly ženy, první byla Lucie Řezníčková s klisnou Jasná, druhá byla Petra Smolková 

s valachem Forever a třetí Pavlína Forštová s klisnou Aničkou. 

Jako každoročně ukončily závody dostihy. V kategorii chladnokrevných koní vyhrála Aneta 

Broulíková s klisnou Simonou, druhá byla Lucie Klusáková s Bobinou a na třetím místě se umístil 

valach Viking s Jaroslavem Lepkou. Dostihu pony se zúčastnili pouze dva poníci. První se umístila 

Ketty s jezdkyní Dorotou Dopitovou a na druhém místě se byla nejstarší soutěžící klisna Gábina, 

která má neuvěřitelných 31 let. Jezdcem byla Veronika Vlčková. Formanský den byl ukončen 

dostihem teplokrevných koní, z nichž byl nejrychlejší Sweet s Lídou Pražanovou, druhý doběhl 

valach Šelby s Terezou Jindrovou, třetí Danger s Michalem Lorencem. 
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Pro zpestření celého dne byly mezi jednotlivými soutěžemi zařazeny ukázky. Drezuru koně nám 

předvedla Radka Sílová z Boru u Skutče. Pod vedením Věry Bulvové jsme mohli vidět drezuru 

českomoravského belgického koně, kde děti vedly koně i s hříbětem. Také Věra Bulvová připravila 

podívanou s názvem 4x4, kdy bylo zapřaženo osmispřežní čtyř dospělých a čtyř hříbat do jednoho 

kočáru. V průběhu dne byla na kolbišti přehlídka všech českomoravských belgických koní, což je 

národní plemeno těžkých, temperamentních a lehce ovladatelných koní. Za nejkrásnější kobylku 

byla vybrána Amálka Jana Suchánka a nejhezčím hříbětem byl Kelt Stanislava Vostrčila. 

Rádi bychom poděkovali všem, které neodradila zima ani zablácený terén a přišli nás podpořit a 

podívat se na Formanský den. Také naše velké díky patří všem pořadatelům a formanům, bez 

kterých bychom se nemohli přiblížit k jubilejnímu 20. ročníku, na který se těšíme příští rok. 

ČSCH 
 

 

 

NÁVŠTĚVA MINISTRA 

Ve středu 10. 10. 2017 navštívil naši obec ministr pro lidská práva a rovné příležitosti a předseda 

Legislativní rady vlády JUDr. Jan Chvojka. Svoji návštěvu zahájil na obecním úřadě, kde 

nezapomněl napsat pár řádku do obecní kroniky a poté pokračoval prohlídkou borovské pekárny.  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Více fotek naleznete na našich webových stránkách.  
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POZVÁNÍ 

 

CVIČENÍ PRO ŽENY 

Každé úterý probíhá od 18:00 hodin v sokolovně v horním sále 

cvičení pro ženy každého věku. Cvičení je především zaměřeno 

na protažení celého těla. Přijďte si zacvičit (karimatku s sebou).  

 

 

NOVÉ CVIČENÍ V BOROVÉ 

Zdravím přátelé :-) 

Chtěla bych vás pozvat na pravidelné páteční 

nutričně podpořené cvičení v Borové :-) Nejen že si 

spálíme nějaké ty "potvůrky" kalorie, užijeme trochu 

zábavy, ale po cvíču se budeme moci těšit na 

proteinovou večeři pro správnou regeneraci 

unaveného těla :-)  

Cvičení je na hodinu a je koncipované tak, aby se 

mohli zapojit lidé s různými kondicemi, začátečníci, 

mladí, starší, lidé se zdravotním problémem (nutné mi 

říci při rezervaci před cvičením!!),  maminky mohou 

vzít i své děti (pokud si je ohlídají). Fit klubové 

cvičení bude pestré - aerobní i anaerobní, na posílení 

hlubokého stabilizačního systému, posílení 

problematických partií, tabata, kruháček, posilování 

vlastní vahou i s činkami. 

Pokud chcete podpořit svou kondici, event. něco 

shodit, určitě se zapojte ;-)   

NUTNÁ JE REZERVACE vždy do pátečního 

dopoledne na tel. čísle 605 877 699. 

Budu se těšit :-)  Na shledanou :-)  

                                                       Mgr. Jitka Rubková  

 
 

PŘEDNÁŠKA MUDR. JAROSLAVA GRODLA 

MS ČČK pořádá v pondělí 20. 11. 2017 od 17:00 hod. v obřadní místnosti u ZŠ přednášku  

MUDr. Jaroslava Grodla na téma „Paliativní péče – jak se umírá v Čechách“. 

Všichni jste srdečně zváni.  
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VÁNOČNÍ INSPIRACE V JEDLOVÉ  

Obec Jedlová Vás srdečně zve na Vánoční inspirace. Výstava se bude konat 25. 11. 2017 od 13:00 

do 17:00 hodin v sokolovně v Jedlové. 

 

Případní zájemci o prodej se mohou přihlásit na e-mail: IlonaRom@seznam.cz nebo na  

tel. č.: 605 432 433.  

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ  

– LISTOPAD 2017 

 

Dolní Újezd 

11. - 12. 11. 2017 

Výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů  

Výzdoba a ukázky výpěstků zahrádkářů  

V sobotu od 8 :00 do 16:00 a v neděli od 8:00 do 

15:00 pořádají chovatelé a zahrádkáři 

chovatelském středisku.  

 

11. 11. 2017 

Pouťová taneční zábava  

V sokolovně pořádá od 20:00 Sokol 

 

26. 11. 2017 

Tradiční předvánoční prodejní výstava  

 V sokolovně od 9:00 do 16:00 pořádá kulturní 

komise. Bohatý doprovodný program.  

Jedlová  
25. 11. 2017 - Vánoční inspirace v Jedlové  

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 

5. 11. 2017 - 7. 11. 2017 - Mezinárodní festival 

outdoorových filmů 

Music Club Kotelna, Litomyšl     

Soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. 

Za třináct let své existence se stal ve své podstatě 

a charakteru největším filmovým soutěžním 

putovním festivalem nejen v České republice, ale 

také na světě. Festival je zaměřený na sporty i 

život s outdoorovou tématikou, na filmy 

dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také 

cestopisné.   

 

 

 

 

13. 11. 2017 - Skleněný zvěřinec 

19:00, Smetanův dům, Litomyšl 

Divadelní představení uvádí Divadlo Bez zábradlí 

(S. Stašová, J. Nosek/F. Cíl, K. Trnková/A. 

Daňková, Z. Piškula/A. Vacula. 

Vstupné: I. pořadí 390 Kč, II. pořadí 350 Kč, III. 

pořadí 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 

612 161)    

 

16. 11. 2017 – Sebastian 

18:00, Music Club Kotelna, Litomyšl 

Koncert a afterpárty. 

Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, tel. 

461 612 161) a 270 Kč na místě 

 

25. 11. 2017. 20:00, Music Club Kotelna, 

Litomyšl 

Jana Jelínková & Sto zvířat 

Koncert a afterpárty. 

 

Polička 

3. 11. 2017 koncert kapely TIMUDEJ + DOTT 

Divadelní klub Polička od 20:00  

Koncert veselých a skočných pražských Timudej. 

Po nich vystoupí mladá, krásná neméně veselá a 

neméně skočná poličská kapela DOTT.  

Vstupné:  170 Kč 100 student 

 

9. 11. 2017 - Ivan Mládek a Banjo Band 

19:00 - Tylův dům  

Koncert českého banjisty, zpěváka, baviče, 

textaře, skladatele, muzikanta, komika, kreslíře a 

humoristy.   

Vstupné:  250 Kč/300 Kč/350 Kč 

 

11. 11. 2017 - Jazzové setkání - Audrey Martells 

& W. Fischbacher Trio (USA/CZ)  

mailto:IlonaRom@seznam.cz
https://maps.google.com/?q=Doln%C3%AD+%C3%9Ajezd+%3E+%3E+26&entry=gmail&source=g
mailto:IlonaRom@seznam.cz
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20:00  - Divadelní klub Polička  

Audrey Martells -zpěv, Walter Fischbacher – 

klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Andy Winter – 

bicí  

Sebranice 

4. 11. 2017 - SAMHAIN, oslava keltského svátku, 

ve Sklepení Morie Sebranice 8 

začátek v 18:00 hodin, hraje Jarda Svoboda, 

kapelník TRABANDU 

pořádá Spolek archaických nadšenců 

 

11. 11. 2017 – Cvičení Kundalini jógy  

od 9:30 do 12:30 hod. na sále kulturního domu. 

Nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice a nese 

název „To je moje CESTA, CESTA INTUICE“. 

Dostanete do rovnováhy a harmonie vaše fyzické 

tělo, psychické zdraví a duševní pohodu. Cena: 

300 Kč.  

 

 

 

18. 11. 201 – Koncert kapely WxP  

od 20:00 hod. na sále kulturního domu. Jako 

předkapela zahraje uskupení Unotrio. Jedná se o 

speciální koncert díky delšími playlistu se starými 

písněmi. 

 

24. 11. 2017 - Výroba postaviček z kukuřičného 

šustí 

9-14 hodin, Sebranice Světnice č.p. 8, vede Lenka 

Kmošková, objednávky na telefon 604590474, 

pořádá Spolek archaických nadšenců 

 

30. 11. 2017 – Záhadná a drsná Namibie  

od 19:00 hod. na sále kulturního domu promítání 

nejnovějšího cestovatelského pásma cestovatelské 

dvojice Kateřiny a Miloše Motani. Vstupné: 50 

Kč. 

 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – LISTOPAD 2017 

 

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 

Strhující katastrofický film s Gerardem Butlerem. 

Satelity řídící počasí se vymknou kontrole a Země 

vzdoruje gigantickým bouřím. 

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.  

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… 

Pondělí 6. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Milada 

Životopisný/drama, ČR, 130 min, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč 

Na plátna kin se vůbec poprvé dostane dramatický 

osud Milady Horákové, který ve své době otřásl 

světem.  

Úterý 7. listopadu v 19.00 h 

Five Star Clarinet Quartet 

Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon / Vlastimil Mareš – 

klarinet / Irvin Venyš – klarinet / Jan Mach – 

basklarinet  

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci 

Středa 8. listopadu od 9.00 h 

Soutěž odborných dovedností- SŠ obchodní a 

služeb SČMSD Polička 

Soutěž oborů: Kadeřník a Kosmetické služby 

proběhne na téma: „Nevěsta v punkovém stylu“. 

Soutěž je přístupna veřejnosti, pro návštěvníky 

jsou připraveny zajímavé workshopy.  

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 
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Neděle 12. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Vražda v Orient expresu 

Detektivka, USA, 110 min, titulky, přístupný od 

12 let, vstupné 120 Kč 

Agatha Christie a její 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, 130 min, 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 . 

Úterý 14. listopadu v 8.15 a 10.00 h … Kino 

Tylův dům  

Hurvínek a kouzelné muzeum 

Animovaná komedie, ČR/Belgie/Rusko, 85 min, 

přístupný, vstupné 60 Kč     

Legendární hrdinové, které dobře znáte, 

přicházejí v animované komedii pro celou 

rodinu.  

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 

letošních kurzistů. K tanci hraje taneční orchestr 

Combo 2. 

Vstupné pro veřejnost: 150 Kč (v předprodeji 

s místenkou) / 110 Kč (před akcí balkón, stání) 

Sobota 18. listopadu  ve 14.00 h 

Odpoledne s dechovkou 

K tanci i poslechu zahraje milovníkům dechové 

hudby svitavská kapela ASTRA. Zpívat budou 

Libor Cupal a Jan Dvořák. 

Vstupné 70 Kč 

Neděle 19. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Zahradnictví: Nápadník 

Tragikomedie, ČR, 115 min, přístupný, vstupné 

120 Kč 

Třetí film rodinné kroniky se odehrává na samém 

konci let padesátých. Je příběhem milenecké 

lásky. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, 

poznamenanými válkou a komunistickým 

převratem. 

Pondělí 20. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův 

dům  

Liga spravedlnosti 3D 

3D dobrodružný/sci-fi, USA, 120 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč 

Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy 

komiksů z vydavatelství DC Comics o 

stejnojmenném superhrdinském týmu. 

Středa 22. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Maxinožka 

Animovaný, F/B, 91 min, dabing, přístupný, 

vstupné 110 Kč 

Náctiletý outsider Adam se vydává na 

dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého 

dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není 

nikdo jiný než legendární Lesní muž! 

 

Sobota 25. listopadu v 15.00 h … stolová úprava 

Mikulášská nadílka / dětský karneval 

Bude to odpoledne plné soutěží, písniček, tance a 

dobré zábavy. A odvahu s sebou, protože s 

Mikulášem a andělem přijde i čert!  

Vstupné 20 Kč masky, 50 Kč ostatní 

Neděle 26. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Hráči se smrtí 

Mysteriózní/thriller, USA, 110 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč 

V mysteriózním thrilleru se skupina studentů 

medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda 

existuje život po smrti.  

Pondělí 27. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův 

dům  

Suburbicon: Temné předměstí 

Kriminální/mysteriózní, USA/VB, 104 min, 

titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč 

Hvězdně obsazená černá kriminální komedie v 

režii George Clooneyho, podle scénáře bratří 

Coenů. 

Středa 29. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Fantastická žena 

Drama, Chile/N/USA/Špan, 104 min, 

španělsky/č.titulky, přístupný od 15 let, vstupné 

100 Kč 
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Film plný estetické velkoleposti, silného 

vyprávění, napětí a citů. Film obsahující celou 

paletu poloh, zkušeností, emocí.  

Sobota 2. prosince v 17.00 h … Palackého nám. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení 

vánočního stromu na poličském náměstí s 

doprovodným programem. 

Neděle 3. prosince od 13.00 do 18.00 h 

Vánoční inspirace 

19. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční 

tématikou. 

 

INZERCE 

 

MINIFARMA FALBGERY 

Minifarma Falbgery, Borová č.p. 225 nabízí HNŮJ – ZDARMA. Tel. č. 721 006 486. 

 

 

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 30. 10. 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/

