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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,


zajisté se vám do rukou dostalo „prohlášení“, pod kterým je podepsán pan Milan Nespěšný,
emeritní starosta obce Borová, kandidát na nového starostu obce. Od obsahu tohoto
pamfletu se zcela (i za ostatní v obsahu jmenované) distancuji. Sděluji, že ostatní
komunikaci s autorem budu řešit právní cestou. Ke všem článkům, pomocí kterých vede pan
Nespěšný, Sdružení nezávislých kandidátů obce Borová a Borovské sdružení nezávislých
kandidátů předvolební kampaň, se postupně vyjádřím, jelikož akce si v tuto chvíli vyžaduje
reakci. Nyní bych nereagovala bez emocí, nechci a nebudu se chovat stejně jako autor.



pro případné projednání změn a požadavků na soukromých částech kanalizačních přípojek
(projektanti obcházeli jednotlivé nemovitosti v 7/2017) prosím kontaktujte projektanta
Ing. Minaříka (tel.: 737 827 332, e-mail: minarik@recprojekt.cz) nebo se obracejte na mě!
O dalších navazujících krocích budete informováni.
starostka obce

ZMĚNA VE SBĚRNÉM DVORU OD 1. 11. 2018
Ve sběrném dvoru můžete odložit nepotřebnou sedací soupravu, gauč, ale pouze v rozloženém
stavu (zvlášť čalounění, dřevo, kov apod.). Dále nepotřebná rozebraná okna - zvlášť sklo a rámy.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA BOROVÁ
Je pro vás otevřena každé úterý od 13.30 do 16.30 hod. Půjčili jste si knihu do vlaku? Tato mapka
zobrazuje všechna místa, kde je tento projekt „Kniha do vlaku“ úspěšný.

OHLÉDNUTÍ

ČASOVKA NA LUCKÝ VRCH
Dne 16. 9. 2018 se uskutečnil již 32. ročník Časovky na Lucký vrch. Na závodníky čekala jako
každý rok trať dlouhá 6,5 km s převýšením 230 m. Za krásného počasí se na startu sešlo rekordních
146 závodníků, z toho 7 Borováků.
V cíli na závodníky čekalo jídlo a vychlazené pivko. Vítězem se stal František Groulík s časem
12:09. Skvělý závod byl zakončen losováním o vyhlídkový let a mobilní telefon. Na další ročník se
na Vás těší celý realizační tým. Více na stránkách www.casovkanalucak.cz
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
ČZS Borová a Obecní úřad Borová uspořádali v sobotu 22. 9. 2018 „LAMPIONOVÝ PRŮVOD“,
který se konal při příležitosti oslav 100. výročí založení republiky a také jako loučení s létem. Dětí
se sešlo téměř šedesát a celkový počet účastníků odhadujeme kolem sto padesáti. Počasí nám přálo,
děti si opekly buřty a dostaly sladkou odměnu za krásné lampiony, které rozsvítily naši obec.
Myslíme, že se tato akce líbila všem, a tak jsme se rozhodli, že se tento průvod stane naší tradicí
a každý rok si ho zopakujeme.
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NA SIMSONECH OKOLO ČESKÝCH HRANIC
Nápad objet hranice vznikl u Pejska v dílně. Když Steroid s Pejskem začali plánovat, přidali se
k nim další dva dobrodruzi Lolan a Buky. Po pár odložených termínech a dlouhých přípravách
konečně vyrážíme. Píše se čas 2. září večer a my jedeme v supr čupr dodávce pouze s našimi stroji
směr Pastviny. 3. září v 8 hodin se snažíme nastartovat stroje a vyrážíme z Pastvin po směru
hodinových ručiček okolo hranic. Za městem Králíky to bereme zkratkou přes Polsko. Netrvá
dlouho a jsme ztraceni. Po pár kilometrech bloudění se opět ocitáme v ČR. Paráda, další zkratky
přes Polsko vypouštíme. U obce Horní Hoštice definitivně zkolaboval první Simson. Pokusy o
oživení jsou marné. Druhý den kolegu opouštíme – tohle už nerozjedeme. Byl potupně odvezen na
vozíku domů. Nedá se nic dělat, pokračujeme ve třech a třetí den doháníme ztrátu. Lehce se
odchylujeme od hranic a jedeme palbu (35 km/h) až na Pálavu. Ten den jsme ujeli 350 km. Při této
vzpomínce nás bolí zadky ještě dnes (10 hodin čisté jízdy). Skluz jsme dohnali až čtvrtý den.
Vyrážíme směr Znojmo. Po cestě stavíme ještě v servisu na krátkou opravu. Na oběd jsme ve
Vranově nad Dyjí. Voláme kolegovi, jak to vypadá s tím jeho super motocyklem. Dobrá zpráva –
večer nás snad dojede. Ještě kontaktujeme Láďu, který se jede za námi podívat. Razíme dál a téměř
bez závad pokračujeme do jižních Čech do města Nová Bystřice. Tam nás dojíždí Láďa na svém
choppru, který jen tak mimochodem má o 900 cm³ větší obsah než celá naše expedice. Stanujeme
v obci Staňkov v kempu U Kapříka, když náhle při druhém pivu slyšíme Simsona. Co se zdálo
nemožné, je skutečností. Buky se vrací! Opět budeme kompletní. Musíme to zapít. Pátý den razíme
směr Lipno. Na Lipně zkoušíme přívoz. Máme trochu strach, jestli nás vezmou – prý nepřevážejí
stroje s únikem ropných látek. Nu vzali nás a než jsme sjeli z přívozu, je pod pár Simsony pěkná
loužička  Dáváme pauzu a voláme naší paní starostce, aby zavolala do Borové Lady, jestli by nás
někde neubytovali. Super, budeme spát ve fotbalové šatně. Konečně pod střechou! Šatna nás mile
překvapila – prima spaní, záchody a hlavně sprcha!!! Přemlouváme Borováky, aby jeli na Borovské
hry – tak prý snad příští rok. Šestý den bloudíme Šumavou. Chudáci Simsoni… naše průměrná
rychlost se značně zmenšuje na 35 km/h.
Pokračování příště 
Členové výpravy:
Lolan (Leoš Lossmann), Pejsek (Jirka Pešek), Steroid (Lukáš Romportl), Buky (Jirka Bukáček)

V kempu U Kapříka
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Na přívozu přes Lipno

S paní starostkou v Borové Ladě

POZVÁNÍ

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
V NAŠÍ OBCI
7. 10. 2018 od 14.00 hodin - KAMENY ZMIZELÝCH – Přijďte
s námi položit do země dlažební kostky s nápisy jmen borovských
občanů, kteří za druhé světové války díky svému židovskému
původu byli vyvražděni. Jedná se o celosvětový projekt, do kterého jsme připojili i naši obec.
Dlažební kostky budou zasazeny před dům, kde tito lidé žili, tedy před dům čp. 196 současného
majitele pana Jiřího Stodoly Prof., DrSc.
14. 10. 2018 od 15.00 hodin – KONCERT KAPELY GOOD WORK - Farní sbor Českobratrské
církve evangelické a Římskokatolická farnost v Borové vás společně s Obcí Borová zvou na
koncert, který se bude konat v kostele sv. Kateřiny.
19. – 21. 10. 2018 – VÝSTAVA - Pojďte se s námi myšlenkově projít po naší obci a zastavit se u
některých domů. Podívat se, jak vypadají dnes a jak je popsal kronikář Bohumil Portl očima svého
mládí. Současně si budete moci prohlédnout pohlednice i s historickou borovskou tématikou.
VÝSTAVA SE PŘESOUVÁ DO OBŘADNÍ MÍSTNOSTI.




PÁ od 17 do 20 hod.
SO od 14 do 20 hod.
NE od 13 do 17 hod.

28. 10. 2018 v 15:00 hodin – VYSAZENÍ PAMĚTNÍ LÍPY - V tento den tomu bude přesně 100
let, kdy vznikl náš stát. Jedná se o historický okamžik, který nám a i dalším generacím bude
připomínat lípa, kterou v tento den společně u obecního úřadu vysadíme.
Sledujte webové stránky obce a Facebook.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA VÁS ZVE NA:

SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO
MOTOREST BOROVÁ vás zve na SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO
a ochutnávku mladých vín

v pátek 9. 11. 2018 od 17 hod.
a v sobotu 10. 11. 2018 od 15 hod. (od 19 hod. živá hudba).
Těší se na vás kolektiv restaurace.
Rezervujte si svá místa na tel. čísle 739 995 203.

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU - ŘÍJEN 2018
silnější a chytřejší než
kdykoliv předtím. Lov
a zabíjení jsou pro ně
stále největší zábavou.

Pondělí 1. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Predátor: Evoluce / 3D
3D akční/sci-fi, USA, cca 100 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 150 Kč
Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru,
opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem
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Středa 3. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Beze stop
Drama, USA, 119 min, titulky, přístupný, vstupné
120 Kč
Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na
okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od
tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si
realitu čistých, civilizací nezkažených prostých
radostí.

Hlavní roli v dechberoucím romantickém
dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani
Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod
jejím uměleckým pseudonymem jako hudební
superstar Lady Gaga.
Sobota 13. října v 19.00 h
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2018
BOJ O LUCERNU
Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim
V komedii na motivy slavné báchorky Aloise
Jiráska se setkáte se všemi postavami tradičního
dramatu, ale nenechte se klamat, tentokrát je
všechno tak trochu jinak.
Vstupné 60 Kč /zdarma pro držitele Senior Pasu a
průkazu SDČR v Poličce

Pátek 5. října v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 6. října v 19.00 h
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2018
Alejandro Casona: STROMY UMÍRAJÍ
VSTOJE
Divadelní
spolek
Tyl
Polička
Lyrické komediální drama úspěšného španělského
autora o střetu světa snů s nelehkou životní
realitou. V jádru příběhu stojí babička, kterou
chce manžel právě před střetem s hořkou
skutečností uchránit.
Vstupné 60 Kč / zdarma pro držitele Senior Pasu
a průkazu SDČR v Poličce

Neděle 14. října v 19.00 h
Václav Hudeček & Musici Boemi
Slavnostní koncert ke 100. výročí
republiky.
Vstupné: 330,360,390 Kč

vzniku

Pondělí 15. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Venom
3D sci-fi/thiller, USA, dabing, přístupný od 12
let, vstupné 150 Kč
Na stříbrné plátno se řítí jeden z
nejzáhadnějších,
nejrozporuplnějších
a
nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa
značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného
Venoma se představí na Oscara® nominovaný
Tom Hardy.

Neděle 7. října v 17.00 h … Kino Tylův dům
Yeti: Ledové dobrodružství
Animovaný, USA, 96 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu
existují.

Úterý 16. října v 19.00 h
J. A. Náhlovský & kapela Kozí bobky
Jedinečná show známého herce, moderátora, ale
především baviče Pepy Náhlovského a jeho
kapely rozproudí každé tělo.
Vstupné: 190,220,250 Kč

Pondělí 8. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Toman
Drama, ČR/SK, 145 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné
osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen,
šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně
ovlivnil vývoj v poválečném Československu.

Středa 17. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
První člověk
Drama, USA, 138 min, titulky, přístupný od 12
let, vstupné 130 Kč
Jedno z největších dobrodružství v lidských
dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti
letech. Dramatický příběh letu Neila
Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér
Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu
vyslal Ryana Goslinga.

Úterý 9. října v 19.00 h
Zemlinsky Quartet
František Souček (housle), Petr Střížek (housle),
Petr Holman (viola), Vladimír Foltin (violoncello)
Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci
Středa 10. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Zrodila se hvězda
Drama/romantický/hudební, USA, 136 min,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč

Čtvrtek 18. října ve 20.00 h
Cotatcha Orchestra & Ilja Reijngoud
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Šestnáctičlenný big band sdružující dvě generace
předních jazzových muzikantů.
Vstupné: 180 Kč / předprodej 150 Kč … stolová
úprava

bude to asi poslední den vašeho života. Slavná
hororová série právě píše svou poslední
kapitolu.
Sobota 27. října v 19.00 h
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2018
DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová
Děj hry se odehrává za mlhavého podzimního
večera v tajemném sídle rodiny Tombových, kam
se na pozvání právníka a jeho sekretářky sjíždějí
její členové rodiny, aby řešili dědické záležitosti
Vstupné 60 Kč /zdarma pro držitele Senior Pasu a
průkazu SDČR v Poličce

Sobota 20. října v 19.00 h
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2018
POPRASK NA LAGUNĚ
Jednota divadelních ochotníků „Jaroslav“
Luže
Jedinečná komedie lidských charakterů nabízející
skvělé herecké příležitosti .
Vstupné 60 Kč /zdarma pro držitele Senior Pasu a
průkazu SDČR v Poličce
Neděle 21. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Čarodějovy hodiny
Fantasy / mysteriózní / rodinný, USA, 105 min,
dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé
události odstěhuje do tajemného panského
sídla svého strýce Jonathana (Jack Black).
Strýce i jeho sousedku (Cate Blanchett) si brzy
oblíbí. V domě se však dějí podivné věci,
strýček i jeho sousedka totiž ovládají magii.
Strýček zasvěcuje Lewise do světa kouzel a ten
mu pomáhá vypátrat záhadné hodiny, které by
svou čarovnou mocí mohly způsobit konec
lidského pokolení. Film je natočen podle
klasického fantasy románu Johna Bellairse.

Neděle 28. října v 18.00 h
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2018
(NE) SVOBODA
ZUŠ
Bystré
Projekt vznikající ke 100. výročí založení
Československa. Taneční vystoupení nahlížející
na to, jakým způsobem prožíval náš národ právě v
uplynulém století svobodu a nesvobodu. Autorkou
tohoto projektu
Vstupné 60 Kč /zdarma pro držitele Senior Pasu a
průkazu SDČR v Poličce
Pondělí 29. října v 19.00 h
Miss Dietrich lituje
Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH a
Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve
strhujícím rodinném souboji. Hra je uvedena
v abonmá podzim 2018
Vstupné: 300,330,360 Kč

Pondělí 22. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Hovory s TGM
Drama/historický, ČR, 80 min, přístupný od 12
let, vstupné 120 Kč
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba
jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho
z nejslavnějších rozhovorů naší historie.
Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna
kin nečekané napětí, emoce a střet dvou
významných mužů.

Středa 31. října v 18.00 h … Kino Tylův dům
Když draka bolí hlava
Pohádka, ČR/SK, přístupný, vstupné 120 Kč
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u
babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník
dvouhlavý dráček Čmoudík.

Středa 24. října v 19.00 h … Kino Tylův dům
Halloween
Horor/thriller, USA, 109 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 120 Kč
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a
v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween,

Čtvrtek 1. listopadu v 19.00 h
Slza
Součástí podzimního turné Holomráz Tour 2018
je také koncert v Poličce.
Vstupné: 390 Kč / sleva pro děti do 110 cm výšky
290 Kč/

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 (468 000 540).
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INZERCE

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt
od 1. 12. 2018. Jedná se o byt 2+kk v č.p. 300 – ve
druhém poschodí. Byt se stává z obývacího pokoje
s jídelnou, kuchyňského koutu, pokoje, koupelny, WC a
příslušenství. Celková výměra bytu je 63,5 m2. Měsíční
nájemné činí 2 350,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady
na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za
společné prostory. Žádosti podávejte nejpozději do
19. 10. 2018.

Paní Jarmila Kučerová, Borová 95 nabízí dušičkovou vazbu,
statice a růže k podzimní výsadbě.

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 1. 10. 2018

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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