*21. ROČNÍK*

*ČÍSLO 10*

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

DULEŽITÉ!!! – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Vážená paní, Vážený pane,
v souvislosti s chystanou výstavbou kanalizace dojde počátkem roku 2019 k řízení k povolení
splaškových kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.
Trasa kanalizační přípojky byla s Vámi projednána při návštěvě projektantů. Pokud budete mít
zájem nahlédnout na vedení trasy kanalizační přípojky či uplatnit připomínky k trase u projektanta,
dostavte se dne 16. 11. 2018 na OÚ v Borové (zasedací místnost č.p. 100) od 10:00 do 20:00
hod. Situace přípojek bude k nahlédnutí na obecním úřadě do pátku 23. 11. 2018. Poté budou
přípojky povoleny dle zákresů z obchůzek a změny již nebudou možné. Před zahájením stavby si s
Vámi zhotovitel odsouhlasí trasu kanalizační přípojky a přesné umístění revizní šachty v rámci
pozemku. Veřejnou část kanalizační přípojky včetně revizní šachty hradí obec a realizuje zhotovitel.
Soukromou část kanalizační přípojky zhotovuje a hradí vlastník napojované nemovitosti.
Pokud ještě nemáte podepsanou plnou moc k podání žádosti o vydání územního souhlasu na
kanalizační přípojku pro Váš dům nebo pozemek, učiňte tak prosím v nejbližších dnech
(nejpozději do 14. 11. 2018) na obecním úřadě. Pokud plnou moc na OÚ Borová nedodáte,
nebude Vám služba (projekt + povolení) ze strany obce zajištěna. V případě, že jste plnou moc
podepsali, ale později jste se rozhodli napojit na kanalizaci další nemovitost, aktualizujte
prosím plnou moc.
starostka obce
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VÝSLEDEK VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ
konaných ve dnech 5. – 6. 10. 2018
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů

798

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

601 tj. 75,31 % účast

Volební strana č. 1 – Česká strana soc. demokratická – počet hlasů pro stranu 3291 - 39,12 %
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
1. Lenka Tlustá
417
9. Jaroslava Zölflová
228
2. Vladimír Romportl 347
10. Martin Veselý
159
3. Marek Schauer
251
11. Květuše Jelínková
208
4. Pavel Tlustý
356
12. Vlastimil Hurych
128
5. Jaroslav Kučera
229
13. Jiří Portl
159
6. Petr Krčil
242
14. Tomáš Groulík
129
7. Milan Osinek
162
15. Jiří Pokorný
113
8. Jiří Holomek
163
Volební strana č. 2. – Nestraníci – počet hlasů pro stranu 1704 – 20,26 %
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
1. Petr Kučera
308
9. Jaroslav Vomočil
2. Vojtěch Bednář
184
10. Jaromír Just
3. Jaroslav Štrof
149
11. Jan Mlejnek
4. Vlastimil Střítežský 131
12. Karel Vobejda
5. Tomáš Fáber
183
13. Miroslav Sauer
6. Václav Holomek
81
14. Pavel Teplý
7. Radek Sauer
88
15. Milan Lorenc
8. Jiří Pospíšil
144

104
60
39
78
48
55
52

Volební strana č. 3 – Křesť. a demokrat. unie – ČSL – počet hlasů pro stranu 1376 – 16,36 %
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
1. Václav Stodola
194
9. Magdalena Stodolová
138
2. Pavel Bednář
171
10. Petr Mlejnek
47
3. František Pražan
108
11. Jiří Portl
72
4. Václav Ridl
171
12. Jarmil Daněk
37
5. Tomáš Mlynář
133
13. Marie Zlatohlávková
31
6. Tomáš Dvořák
33
14. Marian Bezchleba
52
7. Ludmila Kučerová
50
15. Pavel Bednář
30
8. Tomáš Pražan
109
Volební strana č. 4 – SNK obce Borová – počet hlasů pro stranu 1478 – 17,57 %
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
1. Milan Nespěšný
135
9. Ivana Fridrichová
101
2. Bedřich Chadima
118
10. Lubomír Popelka
105
3. Michal Kostelecký 119
11. Jiřina Boušková
87
4. Iva Poulová
89
12. Oto Brokl
106
5. Zdeňka Dohnalová
92
13. Věra Zajícová
84
2

6. Ivana Broklová
7. Radovan Nekvinda
8. Barbora Hegrová

103
106
82

14. Miroslav Šumpík
15. Stanislav Stodola

Volební stran č. 5 – Borovské SNK – počet hlasů pro stranu 563 – 6,69 %
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
1. Josef Dohnal
98
9. Lenka Nespěšná
2. Miroslav Hegr
52
10. Jana Velechová
3. Liana Pospíšilová
19
11. Barbora Poulová
4. Oto Brokl
103
12. Leoš Menc
5. David Skala
14
13. Jaroslav Topinka
6. Jana Skalová
11
14. David Hejduk
7. Vladimír Totušek
17
15. Miroslav Hegr
8. Milan Nespěšný
37

79
72

25
19
12
15
57
67
17

Členové nového Zastupitelstva obce Borová jsou označeni červenou barvou.
Dne 26. 10. 2018 byla do rukou starostky doručena rezignace na mandát člena zastupitelstva
od Michala Kosteleckého. Na jeho místo postupuje první náhradník ze stejné strany a tím je
paní Iva Poulová.

VÝSLEDKY VOLEB DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU
1. kolo voleb (5. a 6. 10. 2018)
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

798
529 tj. 66,29 % účast

Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaroslav Novák
Bohuslav Fliedr
Jiří Krátký
Pavel Havíř
Richard Andrle Sylor

5
110
45
129
5

6. Miroslav Šafár
7. Michal Kortyš
8. Milan Mňuk
9. Josef Krpálek

24
74
34
14

2. kolo voleb (12. a 13. 10. 2018)
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Havíř Pavel
Michal Kortyš

798
104 tj. 13,03 % účast

48 hlasů
55 hlasů
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VÝSTAVBA VEDENÍ 110 kV HLINSKO – POLIČKA
aktuální informace Bc. Romana Pauluse, vedoucího zakázky, spol. PROFI EMG s.r.o.
Úvodem:
Stavba byla zahájena na podzim roku 2017 přípravnými pracemi jako je kácení dřevin v koridoru
budoucí stavby, realizace souvisejících přeložek a technických úpravy distribučních vedení VN
v průmyslové zóně Polička.
Veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby bylo úspěšně dokončeno a vítězem se stalo sdružení
HLIPO, které vzniklo za spolupráce dvou významných dodavatelů PROFI EMG s.r.o. Pardubice a
ELEKTROTRANS, a.s Praha. Celkové realizační náklady této stavby se budou pohybovat kolem
400 mil.
Informace k průběhu stavby pro k.ú.: Borová u Poličky – zkrácený postup výstavby
Z vyjádření Bc. Romana Pauluse, vedoucího zakázky, které poskytl na žádost Obce Borová:
„Výkopové práce pro zakládání stožárů v intravilánu obce Borová by měly začít v průběhu
42. týdne, tj. od 15. 10. 2018. První zemní práce budou probíhat u st.č. 116 – 121 a dále se bude
pokračovat ke st.č. 128 a 130. Samozřejmě vše bude záviset na počasí a podle toho budeme i
organizovat práce u jednotlivých bodů. Zemní práce budou dále pokračovat od st.č. 131 až v únoru
roku 2019, opět podle počasí a podle dodávek základové konstrukce.
Předpokládáme, že od února 2019 (popřípadě konec ledna) také začne výstavba NPT (náhradní
přenosové trasy), která je potřeba vybudovat pro napájení dalších obcí a města Poličky. NPT se
skládá z mobilních stožárů, které jsou složeny z jednotlivých dílů, dlouhých 2,2m skládaných na
sebe a po straně těchto dílů je na izolátorech uchycené vedení. Tyto stožáry jsou ukotveny v zemi
pomocí ocelových jehel zaražených do země a ocelových lan, které propojují tyto jehly s vlastním
stožárem NPT. Pro představu dávám do přílohy obrázek stožárů NPT.
Začátkem dubna 2019 by měly být zprovozněny NPT, začne demontáž stávajícího vedení. Poté
budou následovat zemní práce u stožárů, které jsou ve stávajících místech stávajícího vedení 35kV.
Následovat bude montáž stožárů a tažení vodičů. Nové kombinované vedení 100 + 35 kV by mělo
být zprovozněno do 1. poloviny měsíce srpna 2019.
Po zprovoznění vedení budeme demontovat NPT, uvádět pozemky do původních stavů a vyplácet
náhrady uživatelům pozemků podle jednotlivých škod, které způsobíme během výstavby vedení –
tato poslední fáze by měla probíhat do konce roku 2019.
Za sdružení HLIPO, které celou zakázku realizuje, bych chtěl říci, že se budeme snažit, aby vše
proběhlo v co největším pořádku a bez problémů, ale chtěl bych jenom podotknout, že se nejedná
jenom o nějakou malou stavbu. V průběhu stavby musíme kolem Borové zpracovat cca 1600 m3
betonu a postavit 258 tun konstrukce, což se neobejde bez škod na pozemcích, ale vše se budeme
snažit dát do původního stavu a uživatelům nahradit ztrátu, která jim vznikne z důvodu výstavby
tohoto vedení.
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Pro ukázku uvádíme možný typ NPT:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V SOKOLOVNĚ
Během měsíce září probíhala v sokolovně rekonstrukce kuchyně, která byla realizována
a financována z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova
v roce 2018, DT 1 a z rozpočtových prostředků Obce Borová. Současně bylo pořízeno i nové
vybavení. Na výsledek se můžete podívat.
PŘED:

PO:
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TURISTICKÉ ZNAČENÍ
Mnozí z vás si již jistě všimli, že v naší obci něco přibylo. Borová a její okolí se nachází na území
ORP (Obec s rozšířenou působností) Polička, v jižní části Pardubického kraje, je nástupním místem
Českomoravské vrchoviny, sousedí s krajem Vysočina a krajem Jihomoravským. Nabízí nepřeberné
množství tras v krásné a průmyslem nedotknuté krajině pro cyklisty, pěší, hipoturisty a lyžaře a
provozování aktivní turistiky. Základní infrastruktura cestovního ruchu (ubytovací, pohostinská a
restaurační zařízení) jsou celoročně provozována a tvoří tak souhrn předpokladů pro uspokojení
potřeb účastníků cestovního ruchu. Avšak byli jsme, především turisty, upozorňováni na to, že
chybí doprovodná infrastruktura, proto jsme oslovili Klub českých turistů, který i ze svého pohledu
zhodnotil výchozí stav a navrhl řešení. Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2018
v rámci dotačního programu Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji a za účasti rozpočtových
prostředků Obce Borová jsme vybudovali ve
spolupráci s Klubem českých turistů značení,
které umožní díky nově umístěným
směrovkám na naučné stezce snazší orientaci
na trase a zlepší možnost kombinování
turistiky s jinými značenými trasami v oblasti.
Informační značení umožní snazší navigaci
v obci, na naučné stezce a v okolí.
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SOKOLOVNA
Na začátku října proběhlo v sokolovně lajnování čar. Bylo již na
čase některé čáry obnovit a jiné dolajnovat. Nyní je sokolovna
připravena na badminton, floorball, nohejbal a volejbal. Celá
akce byla financována z finančních prostředků Obce Borová.
Posilovna je od října opět otevřena každý den od 15 do 21 h.,
tedy vždy, když je otevřen kiosek v sokolovně. V případě
soukromých či kulturně-společenských akcí bude posilovna
uzavřena. Informace o akcích jsou vyvěšeny na dveřích při
vstupu z boku do sokolovny.
Tel. kontakt na sokolovnu a informace k provozní době:
603 311 921

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.

KNIHOVNA BOROVÁ
Do borovské knihovny přibylo v říjnu pět nových knih, které byly pořízeny v rámci 100. výročí
založení republiky a 50. výročí od okupace.

Můj rok 1968
Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili, nebo který vám utkvěl v paměti.
O jakých událostech se mluvilo v médiích, jaká auta byla v kurzu, kolik stál lístek
na tramvaj nebo jak vypadala tehdejší Miss World? Připomeňte si oblíbené písně,
dobovou reklamu i filmy, které běžely v kinech v roce 1968. Připomeňme si rok,
kdy tanky armád Varšavské smlouvy ukončily pražské jaro a kdy Věra Čáslavská
excelovala na OH v Mexiku.
1968 očima 50 slavných osobností
Rozdělené rodiny a zničené kariéry, vynucená poslušnost režimu nebo všemožné
zákazy. Neexistuje v této zemi nikdo, koho by se okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 nedotkla. Invaze a následná potupná
normalizace zanechala stigma na všech – těch, kteří museli veřejný prostor opustit,
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i těch, kteří se snažili najít morální kompromis a prostě dál žít a pracovat.
50 let poté vzpomíná na události roku 1968 a jeho následky 50 největších osobností své generace ve
zbrusu nových, exkluzivních rozhovorech a otevřených zpovědích. Kamila Moučková, Jiří Menzel,
Jiřina Bohdalová, Rudolf Hrušínský, Jan Pirk, Naďa Urbánková, Helena Vondráčková, Eva
Pilarová, Jana Šulcová, Petr Janda, Karel Vágner a mnozí a mnozí další – co jméno, to jiný osud
a unikátní příběh roku 1968.

Tomáš Garrigue Masaryk
Pedagog, filozof, politik, první československý prezident. Tomáš Garrigue
Masaryk je osobnost, která se nesmazatelně zapsala nejen do našich dějin. Tato
unikátní publikace mapuje jeho život, ale i dobu, ve které žil: Dětství a studentská
léta, přibližuje jeho činnost vědce i politika, představuje jeho rodinu i blízké
spolupracovníky. Poutavý text doprovází přes 400 dobových fotografií i osobní
dokumenty jako například rodný list a diplomatický pas.

Česko Slovensko 100 let
Kniha vychází v roce 2018. První část tvoří časová osa - pestrý kaleidoskop
událostí 1918-2018. Následuje obrazová část, kde jsou představeny obě
republiky. Atraktivní fotografie doprovázejí popisky - glosy od Pavla Radosty.

Člověk má dělat to, nač má sílu. Život Olgy Havlové
Než se stal Václav Havel prezidentem, znal Olgu Havlovou jen málokdo. Stačilo pár
let, a získala si úctu tisíců spoluobčanů. Dodnes se hovoří o její noblese
a aristokratičnosti ducha, o síle její osobnosti. Lze říci o Olze Havlové ještě něco
nového, hlubšího a zajímavějšího? Pokouší se o to tento životopis, který vznikl na
podkladě desítek rozhovorů s jejími nejbližšími přáteli, rodinnými příslušníky,
kamarády z dětství a mládí, prominentními i obyčejnými chartisty a spolupracovníky
z Hradu nebo Výboru dobré vůle.

ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.)
3. - 4. 11. 2018

MUDr.

Adamec

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

10. - 11. 11. 2018

MUDr.

Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

17. - 18. 11. 2018

MUDr.

Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

24. - 25. 11. 2018

MDDr.

Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

1. - 2. 12. 2018

MUDr.

Kašparová

Leona

Polička, Růžová 195

775 724 524
8

OHLÉDNUTÍ

MOTOSRAZ
Dne 28. 7. 2018 se v borovském areálu sokolovny uskutečnil již VI. ročník Motosrazu. K vidění
toho bylo letos opravdu hodně. Provedli jsme i pár změn. Třeba letošní vyjížďka. Tu jsme o něco
prodloužili a vedli ji přes Krásné do Borovnice, zpět na Sádek a do Borové. Ze začátku to vypadalo,
že počasí během dne moc přát nebude, ale přece jen se umoudřilo. Opět přijeli "profíci" HZS
z Poličky a předvedli vyproštění motorkáře, který po čelním střetu s vozidlem zůstal zaklíněný
v čelním skle. Kaskadér Jakub Kykal jako vždy nezklamal a posunul svoji show na vyšší úroveň,
když přijel se dvěma dalšími parťáky a společně, na trochu mokrém asfaltu, potrhali pneumatiky.
Během odpoledne probíhaly soutěže, samozřejmě nechyběla oblíbená kupka sena :-). Také jsme
viděli dvě dětská taneční vystoupení. Den utekl jako voda a tým pořadatelů se v parném počasí ani
na chvilku nezastavil. Po 20. hodině proběhlo vyhlášení výsledků soutěží a od 21 h. nastoupila na
scénu velice oblíbená kapela Quatro, která přilákala značný počet lidí. Během večera vystoupil
Magic Paulo a jako třešnička na dortu vystoupily dvě slečny z Intimate Pole Dance studia a
předvedly akrobacii na tyči. Po jejich vystoupení si diváci sami mohli vyzkoušet její náročnost.
Kapela dohrála asi o půl 4 ráno.
Závěrem bychom chtěli říci, že Motosraz se opět velice vydařil. O úspěšnosti naší akce také
svědčí fakt, že stále přibývá motorkářů, kteří k nám velice rádi a opakovaně zavítají. Jen samotné
vyjížďky se letos zúčastnilo 103 mašin a další motorky přijížděly i během odpoledne. Jako tradičně
půjde výtěžek z akce na dobročinné účely. Tímto děkujeme všem, co se na naší akci nějakým
způsobem podíleli. Také děkujeme těm, co naši akci navštívili a tím přispěli na dobrou věc.
Za tým pořadatelů Libor, Tomáš a Roman
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NA SIMSONECH OKOLO ČESKÝCH HRANIC – 2. část
Šestý den projíždíme Kvildou, prý nejchladnější místo v České republice, něco na tom bude.
V Modravě nacházíme pivovar – bohužel zavřeno. Snažíme se vyjet kopec do Kašperských hor, kde
navštěvujeme muzeum motocyklů. Chvilku svištíme pod kopec a čeká nás zdolávání Špičáckého
sedla (982 m n. m.) – Šumava je opravdu krásná, ale Simsonům se nelíbí. Při zapadajícím slunci
projíždíme CHKO Český les. Po pár ujetých kilometrech nacházíme kemp, kde potkáváme bandu
MTV Motorkáři. Všichni nás obdivují, hlavně hyperaktivní Jarda, který nás večer napájí rumovými
pralinkami. Sedmý den… Hned po budíčku je u nás opět hyperaktivní Jarda, ke snídani nám přinesl
buchtu a natáčí si náš odjezd. Projíždíme Tachov a přijíždíme do Chebu, kde nemůžeme najít
žádnou normální restauraci. Našli jsme asijskou tržnici, kde se i stravujeme. Buky a Steroid kupují
Pejskovi a Lolanovi dárečky. Lolanovi nádherný větrníček ve tvaru slunečnice a Pejsek má krásnou
kozatou bábu na zahradu. Pokračujeme do Aše, bohužel na výjezdu z Chebu najíždíme na dálnici.
Po pár desítkách metrů, přes obrubáky, benzinku a polní cesty, jsme konečně našli cestu. Netrvalo
dlouho, při příjezdu do Aše Pejsek s Lolanem oplatili Bukymu a Steroidovi dárečky. Steroid dostal
růžovou plyšovou kostku a Buky jako lesák dostal pytel štípaného dřeva. Všichni jsme spokojení,
tedy až na Bukyho. Pokračujeme… Co takhle zkratkou na Německo? Zkratka přes Polsko byla již
zapomenuta, a tak vjíždíme zákazem vjezdu do Německa. Po chvíli se ztrácíme v německých
lesích, Pejsek ztrácí polní kuchyň a Leoš sbírá poztrácené díly. Steroid se ptá Němců, kudy do
Čech. „I´m lost“, říká Němcovi. Ten sice rozumí a přikyvuje, ovšem my na jeho rady nedáváme a
vydáváme se na druhou stranu, než nám bylo porazeno. Přes další zákazy a závory jsme opět
v Čechách – konečně!!! V Kraslicích nabíráme zásoby, ovšem nikde v blízkosti není otevřený
žádný kemp. U starého hotelu nás nechává správce (kotelník) přespat. Osmý den ráno vyrážíme
směr Boží Dar. Steroid zastavuje kvůli ztrátě sešitku, Pejsek taktéž, Buky nikoliv a vráží do
Pejskova Simsona. Kolize je na světě. Posbíráme štípané dříví a razíme dál. V kopci před Božím
Darem Buky opět nejede. Vracíme se zpátky do Nejdku, kde v autoservisu opravil Iveco mechanik
Steoid Bukyho Simsona. Kde gufero netěsní, tam se silikon natlačí. Opět opouštíme Nejdek, teď už
zcela bez závad vyjíždíme kopec. Druhý pokus výjezdu na Boží Dar úspěšně splněn. Za Teplicemi
nad Chomutovem drtíme Simsony pod kopec na neutrál, prý 90 km/h, vtipálci. V Litvínově
nakupujeme proviant a setkáváme se s Leošem st., který na svém stroji BMW veze celou kuchyň a
půl obýváku. Devátý den… Večerní trasu jsme ráno museli pozměnit, hasičské sirény a výstřely
z dálky nám moc odvahy nedodaly. Netušíme, co se tam dělo. Před výjezdem na Cínovec nám měří
rychlost pohledná policistka, rychlost jsme kupodivu nepřekročili – za dva plný plyn. Ukazatel
doprava Cínovec, doleva Německo. Na kopci není posádka úplná. Chybí Lolan. Po telefonátech
téměř do Německa a dlouhém navigování se na Cínovci ukázal i Lolan. Míříme do Děčína a dále do
Pekelných dolů, kde se opět setkáváme s Leošem st. Uvnitř dolů dráždíme své dvoutaktní stroje, od
Simsonů se valí bílý dým a smrad, opravdu to není od pneumatik. Opodál kempujeme. Z terasy u
hospody vidíme Ještěd. Výjezd na Ještěd jsme v rámci šetření strojů vzdali. Desátý den nás čekají
Jizerské Hory. Za zatáčkou nás zastavuje Policie ČR, naštěstí se pouze zajímají, odkud a kam
cestujeme a nekontrolují technický stav motocyklů. V Jizerských Horách zastavujeme na oběd.
Lolanův Simson poprvé nestartuje. Korkový špunt ve výfuku je ovšem zapeklitá závada. Upřímně
se smějeme, po pár minutách špunt vyndáváme a Simson chytá na první našplápnutí. Špunt se do
výfuku nedostal náhodou, někdo ho tam musel dát…Kdo asi??  Přejíždíme do Krkonoš
a stavujeme se na stezku korunami stromů. Dolů jedeme tobogánem, bylo to fakt super. Kopcovité
serpentiny zvládla vyjet celá expedice až na Steroida. Rozsypané magneto, které vypálilo další el.
součástky. Vracíme se zpět do Chvaleče, kde až do noci opravujeme jeho stroj. Únavou nestavíme
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stany a spíme u hospody na lavičkách. Jedenáctý den. Nastal čas posledního dne expedice. Pro
změnu stále opravujeme Simsona. Pájku máme, elektrika chybí. Po optání místního pejskaře pájíme
zapalování v jeho kuchyni. Jeho vyděšená přítelkyně nám později přinesla snídani. V 11:13 jsme ho
konečně oživili, rychle balíme věci a vyjíždíme směr Pastviny. Rychlá zastávka v Náchodě na
benzínce, vylepení samolepky v Borové u Náchoda a zběsilá jízda do cíle. Mimochodem,
samolepky s nápisem s logem Pivní bikeři jsme vylepovali tam, kde se nám líbilo, kde jsme
kempovali jako například v Borové Ladě, na Merkuru, Pasohlávkách, Přívozu atd. Celkem jsme
jich za naši expedici vylepili 40. Píše se 13. září 2018, 15:30 h. a my se nacházíme opět na
Pastvinách, cíl objet české hranice a tím uctít 100 let od vzniku republiky splněn!!! Úspěch
zapíjíme plechovkovým Birellem, čeká nás cesta do rodné vesnice. Přijíždíme do Dolního Újezda,
kde na nás čeká kolona borovských motorkářů, kteří nás doprovází do Roubenky. U Dostálu nás
vítá celý Klub seniorek. Projíždíme, máváme, troubíme. Před Roubenkou jsme přivítáni i
borovskými občany s transparentem. Při parkování pokládá Lolan poprvé svůj stroj. Dostáváme
jako dárek na uvítanou láhev šampaňského, se kterou křtíme výdrž strojů a trpělivost řidičů. Celá
expedice děkuje Leošovi st. za technickou podporu. Dále bychom rádi poděkovali borovským
motorkářům, Klubu seniorek a borovským občanům za příjemné a dojemné přivítání.
A co za rok?? ZA ROK K MOŘI JEDEM, SE SIMSONEM KAŽDÉHO BEREM.
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FORMANSKÝ DEN 2018
20. ročník Formanského dne, aneb jak to vlastně začalo….

Koně byli na vesnici do šedesátých let minulého století nedílnou součástí, odváděli těžkou práci,
pomáhali při budování vesnice. Kolem roku šedesát zapříčiněním mnoha vlivů docházelo k jejich
úpadku. Když v roce 1976 došlo ke sloučení družstev, v Borové zůstali už jen koně z chovu pana
Andrlíka, po kobyle, kterou dostala věnem jeho žena, rozená Kučerová. Tehdejší družstevníci
navrhli obnovení a posílení chovu a proto začali připouštět místní kobyly s hřebci českomoravského
belgického koně, které měl v té době pan Jílek v Rovečném. Byla to linie plemenných hřebců
dovezených v roce 1850 hrabětem z Kunštátu z výstavy v Paříži. Tuto linii koní byl pan Jílek
schopen udržet nepřetržitě 120 let. Připouštění bylo náročné, ale úspěšné a tak se k nám v 80. letech
minulého století začali vracet hříbata českomoravského belgického koně. Prvními majiteli byli pan
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Urbánek a pan Kučera z Borové a také pan Kopecký a pan Lorenc z Oldřiše. O pár let později se
přidal pan Novák z Oldřiše a pan Mlynář z Borové.
Koní a formanů bylo najednou o něco víc, proto v roce 1999, kdy obec Borová slavila 650 let
výročí od první písemné zmínky o založení obce, napadlo tehdejší členy českého svazu chovatelů,
že by bylo zajímavé udělat oslavy pro koně. Našli si krásné magické datum 19. 9. 1999
a Formanský den byl na světě. Ředitel Josef Mlynář objel formany ze třech okresů, aby je pozval na
první Formanský den. Zúčastnilo se ho 44 chladnokrevných a 1 teplokrevný kůň. Soutěže na
Formanském dni byly zaměřeny na těžké koně. Utkat se mohli v orbě, v kládě a v kládě v páru, ve
vozatajském parkuru, těžkém tahu a dostihu, který byl pro všechny překvapením, neboť favorit,
jediný zúčastněný lehký kůň, byl poražen a doběhl poslední.
Dnes je soutěží dvakrát tolik, přibylo přeskakování zvedajících se překážek- MINI MAXI, dostih se
rozdělil dle velikosti koňů na malé, pony, chladnokrevné a teplokrevné. Těžký tah probíhá jednak
s jedním koněm a v páru. Se vzrůstajícím počtem lehkých koní se zařadila také westernová soutěž
rychlostní a dovednostní. Počet zúčastněných koní se zvedl ve 20. ročníku na 102, ale stále k nám
jezdí o trošku více chladnokrevných koní. Letos jich zde bylo 52 a teplokrevníků zavítalo 50.
Prvního ročníku se zúčastnilo okolo 20 pořadatelů. Za pomoc, přípravu a celkovou realizaci dnes
vděčíme rovné stovce lidí. Jen kvůli jejich stálé přízni mohl Formanský den oslavit 20 let. Letošní
jubilejní ročník konaný 16. 9. 2018 jsme se snažili okořenit ukázkami mezi soutěžemi. Diváci mohli
shlédnout drezuru belgického koně v sedle pod vedením Věry Bulvové, ukázku jezdeckých a
rytířských dovedností, také jsme mohli obdivovat španělskou ukázku tří barokních plemen a PDD
dámy v sedle od Pavli Kostelecké a Kristýny Venzarové a samozřejmě nemohla chybět ukázka
Kavalérie. Pro děti si Středisko volného času Mozaika z Poličky připravilo malý program v podobě
malování na obličej a různých her. Za dvacet let se hodně změnilo a několik členů nás opustilo,
proto jsme letos nezapomněli vzpomenout na všechny zemřelé členy.
Letošní ročník, který provázelo ještě letní počasí, se velmi vydařil. Přijelo velké množství formanů
s koňmi a zavítalo obrovské množství diváků, za což jsme moc rádi. Děkujeme nejen všem
zúčastněným soutěžícím za přízeň, ale hlavně všem pořadatelům, pro které byl letošní ročník
obzvlášť náročný. Poděkování také patří obci Borová za podporu našemu spolku. Teď už se
můžeme těšit na další jubilejní ročníky.
Organizační výbor ČSCH
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Výsledky soutěží z 20. ročníku Formanského dne:
Soutěž v kládě
1. Broulík Milan – Simona, 2. Lorenc Milan – Argentina, 3. Janovský Jan – Tamír
Western – rychlostní
1. Fenclová Dominika – Jazz Lady, 2. Peřinová Ivana – WhiteCloud, 3. Filipi Josef – Haltson
Western – dovednostní
1. Fenclová Dominika – Jazz Lady, 2. Vítková Monika – Jiskra, 3. Mlynář Jiří – Season of Saints
Vozatajský parkur
1. Bohunek Antonín - Astor, Lucina, 2. Kala Zdeněk - Burbon, 3. Lorenc Milan - Argentina, Rosa
Těžký tah
1. Janovský Rudolf – Fenot, 2. Hubl Tomáš – Markus, 3. Janovský Jan – Elokwent
Soutěž MINI – MIX
1. Fenclová Dominika – Jazz Lady, 2. Forštová Pavlína – QueenStar , 3. Chromá Lída – Vixena
Dostih chladnokrevníků
1. Lorenc Milan – Rosa, 2. Klusáková Lucie – Bobina, 3. Lepka Jaroslav – Vikong
Dostih malých koní
1. Broulíková Aneta – Blesk, 2. Bačkovský Jakub – Tara, 3. Moravcová Natálie – Anita
Dostih ponny
1. Vaisová Anna – Bob, 2. Votřel Matouš – Sinda, 3. Knetigová Jiřina – Šíla
Dostih teplokrevníků
1. Pražanová Lída – Sweet, 2. Zeze – Sendy, 3. Bartošová Pavla – Gleny
Soutěž v orbě
1. Vydra Ladislav – Besy, 2. Josef Hradec – Barmín, Scheron, 3. Kala Zdeněk – Burben
Židličková soutěž
1. Cajsková Veronika – Oregon, 2. Stodola František – Lukas, Bartoš Ondřej – Matyáš
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OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI
Letos je tomu 100 let, kdy vznikla naše republika. Naše obec se proto rozhodla společně
s borovskými spolky a církvemi připomenout si toto výročí šesti akcemi v průběhu šesti týdnů.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě jednotlivých akcí nezištně
podíleli, ať již spoluprací, myšlenkou, materiály či přiloženou rukou ke společné organizaci
oslav. Odměnou organizátorům akcí byla vaše hojná účast.
starostka obce
Níže se můžete podívat, jak oslavy probíhaly.

Lampionový průvod – viz. předchozí informační leták
Znovuvysvěcení pomníku
Druhá akce, která proběhla, byla věnována znovuvysvěcení pomníku, který nám připomíná tragické
události první světové války a současně vzpomíná na naše padlé nebo zmizelé spoluobčany. Jsou to
lidé, kteří bydleli a měli kořeny v Borové a Oldřiši.
„1. světová válka byla vyhlášena Rakousko-Uherskem 28. 7. 1914 v Srbsku po předchozím atentátu
na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii v Sarajevu.
Samotné válečné operace byly zahájeny až později, po vyhlášení všeobecné mobilizace. V této
válce došlo k podstatnému přehodnocení dosud užívané vojenské taktiky a způsobu vedení boje,
pozemní operace využívaly poprvé ve velké míře zákopových opevnění, pro válečné účely bylo v
dosud nevídané míře využito výsledků všech vědních oborů a výzkumu. Poprvé bylo použito
bojových otravných látek, rozvíjelo se letectvo, do bojů byly nasazeny tanky a ponorky. Válka
přinesla smrt, bídu a strádání miliónů lidí na celém světě. Do válečných konfliktů bylo postupně
vtaženo aktivně cca 40 států, dalších 20 pasivně a na bojištích našlo smrt cca 13 miliónů lidí a další
statisíce byli zmrzačeni a postupně umírali na následky válečných útrap. Katastrofálních rozměrů
dosáhl rovněž hospodářský rozvrat, který se projevil rapidním poklesem zemědělské a průmyslové
výroby. Toto strastiplné a smutné válečné období bylo ukončeno 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin
podpisem příměří v Compiegneském lese ve Francii. Tento den byl v celé Evropě vyhlášen jako
Den „Velké války“, později byl slaven rovněž jako Den veteránů a v mnoha státech je dodnes dnem
pracovního klidu. Datum a čas podepsání příměří byl vytesán do památníku Velké války v Londýně
a královna každoročně 11. listopadu v 11.00 hodin k tomuto památníku klade věnce k uctění
památky obětí válek. A nyní v krátkosti, jak se zmíněné události dotkly života v naší obci.
Z kroniky obce: V době vypuknutí první světové války byli 3 muži ve stálé službě, v období
28. 6. 1914 – 5. 3. 1917 bylo 180 borovských mužů odvedeno. Dne 17. 5. 1917 byli odvedeni
další muži z obce Borová, ale jejich počet se již kronikáři Josefu Kašparovi, řídícímu učiteli
z Borové, nepodařilo dohledat. Na vojenské práce bylo posláno 10 mužů. Z toho je patrno, že
se válka dotkla každé rodiny... Borová v roce 1921 měla podle sčítacího archu 937 obyvatel.
Historie nyní již zrenovovaného pomníku není zcela známa. Byla zde vyryta pouze některá jména
padlých borovských spoluobčanů. Proto se při rekonstrukci pomníku nechala dopsat všechna jména
tak, jak jsou zaznamenána v první borovské kronice. Jedná se o jména 15 mužů.“ starostka obce
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Kameny zmizelých
V neděli 7. 10. 2018 se vzpomenulo u domu č.p. 196 na ty, kteří se provinili pouze tím, že byli
židovského vyznání. K uctění jejich památky jsme naši obec zapojili do celosvětového projektu
nazvaného „Kameny zmizelých“. Bylo nám velkou ctí, že se celé akce zúčastnil pan Boris Barak
Selinger z židovské obce v Brně, který nám přečetl modlitbu za zemřelé (v hebrejštině).
Co to vlastně projekt kameny zmizelých je?
Jsou to pomníčky obětem nacismu, kdy se jedná o betonové kostky s mosaznou deskou, na které je
uvedeno jméno oběti, datum narození, datum transportu do Terezína a pokud byl zjištěn, tak i
datum s místem vraždy. Smyslem těchto kamenů je „sklonit se“ před obětí, jejíž jméno je na kostce
vyraženo. Spočívá vlastně v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé
světové války.
Tyto kameny se pokládají na místo, kde oběť žila. Mezi oběťmi byla i rodina Pamova.
„Když jsem se v roce 2015 při příležitosti oslav 70. výročí ukončení druhé světové války rozhodl
zjistit jména všech borovských občanů, jejichž život byl touto válkou ukončen, narazil jsem
v kronice na rodinu Pamovu.
Kronikář Bohumil Portl se zmiňuje o Pamových, kteří zemřeli v Osvětimi, a píše, že to byli moc
hodní lidé. To byla věta, která mě nakopla a rozhodl jsem se, že o této rodině získám co nejvíce
informací. V roce 2015 jsem i cestou v informačním letáku požádal borovské občany o spolupráci
formou článku, který jsem nazval „Vraťme jim svou tvář“. Začal jsem hovořit s pamětníky druhé
světové války, kteří vzhledem k velkému časovému odstupu byli v té době malými dětmi.



Například paní Loskotová mi vyprávěla, jak si s Gábinkou, což byla dcera Marty
Vielgutové, rozené Pamové z Luže, často hrála.
Pan Holomek ze Svaté Kateřiny mi vyprávěl, jak do obchodu k Pamovým chodil kupovat
sladkosti a vždy dostal nějakou drobnost zdarma od cesty.
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Slyšel jsem i historky, že v době krize ve 30. letech lidem dávali často na dluh, i když
věděli, že placení bude na dlouhé lokte.
Pan Josef Teplý mi vyprávěl, že když byla rodina Pamova odsunuta, tak šli se školou
vyklízet věci z domu. Protože se znal s Ríšou Pamovým, schoval si potají jeho fotografii,
kterou však již nemohl najít.
Od pana řídícího Josefa Muffa jsem zjistil, že Richard byl vášnivým fotografem.

Jsou to pouze střípky z mozaiky života Pamových, které se již nikdy nepodaří úplně poskládat. Jak
bylo těmto lidem, když je odvážel na voze taženém koňmi pan Jan Kučera začátkem prosince
roku1942 do Poličky? Proč museli opustit tento dům, který si v roce 1914 koupili, aby zde prožili
spokojený život? Nikdo z nich nevěděl, kam při odsunu jede, nikdo z nich nevěděl, co je čeká…“
Bc. Pavel Tlustý

Ze života jednotlivých členů rodiny:
Gustav Pam se narodil dne 3. června 1876 v Lačnově. 6. srpna roku 1903 se ve věku 27 let oženil
s Olgou Freundovou z Oldřiše, narozenou dne 14. ledna 1880. Po svatbě se odstěhoval k ní, do
domu její matky v Oldřiši a živil se jako obchodník. Dne 2. května 1904 se jim narodila dcera
Marta, dne 22. června 1906 syn Ludvík a 21. února roku 1910 syn Josef. V únoru roku 1914
kupují v Borové stavení, začínají zde hospodařit a otevírají si obchod. Při první vlně mobilizace
dne 28. 6. 1914 musel Gustav narukovat do kasáren ve Vysokém Mýtě. Dne 23. července 1915 se
jim v Borové narodil poslední syn Richard.
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Léta běžela v relativně poklidném duchu první republiky. Děti dospěly.




Marta se vdala za Roberta Vielguta a následně se přestěhovala za ním do Luže, kde se jí
v roce 1930 narodila dcera Gabriela.
Také Josef odchází z domu, a to do Okříšek u Třebíče, kde se mu po svatbě s Annou
Freundovou v roce 1937 narodil syn Karel.
Doma zůstali syn Ludvík, který se v roce 1941 oženil s Kamilou Kohnovou a syn Richard.

První, kdo poznal peklo osvětimského koncentračního táboru je Josef Pam, který tam podle
zachovalé knihy mrtvých zemřel dne 6. 3. 1942. Jeho syn Karel s manželkou Annou umírá
v Osvětimi o 7 měsíců později. Dne 5. 12. 1942 nastupují v Pardubicích do transportu směrem do
Terezína zbývající členové rodiny. Hrůz koncentračního tábora v Osvětimi se již nedožije Olga
Pamová, která podlehla útrapám dne 16. 1. 1943. Dne 23. 1. 1943 nastupují do transportu směr
Osvětim ostatní členové rodiny, kromě Gustava. Ihned po příjezdu na místo šla do plynové komory
Marta se svojí dcerou Gábinkou a Kamilou. Richard umírá dne 14. 2. 1943, Ludvík umírá o měsíc
později dne 5. 3. 1943. Gustav přijíždí do Osvětimi dne 15. 12. 1943 a v tento den tam umírá.
Čím se tito lidé provinili? Toto je otázka, nad kterou bychom se měli neustále zamýšlet a hledat
odpověď.

Rodina Pamova s dětmi

Marta Vielgutová, roz. Pamová a její manžel Robert

Josef Pam s manželkou Annou a synem Karlíkem
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Manželé Makovští
Při pokládání kamenů zmizelých byli ještě
připomenuti borovští rodáci manželé Makovští,
na které bychom neměli zapomenout. František
Makovský byl četníkem a sloužil kvůli znalosti
mnoha jazyků v Terezíně. Zdejším vězňům se
snažil maximálně pomáhat a tím riskoval svůj
život. Přes slídění a přísné zákazy gestapa
pomáhal vězňům z transportu do Osvětimi,
zprostředkoval písemný styk se zázemím,
dovážel jim potraviny bohaté na vitamíny, a to i z
vlastních prostředků. Obstarával různé léky. U
deliktů, které ze své funkce vyšetřoval, se snažil
jejich pachatele uchránit. Pamětníci dodávají, že byl v celém táboře milovanou a populární osobou.
Bylo prokázáno, že František Makovský s pomocí své ženy podstatně přispěl k záchraně 159
terezínských vězňů před transporty k smrti. V září roku 1943 byl zatčen gestapem, uvězněn
v Kladně a posléze v pevnosti Terezín. Vzhledem k nedostatku důkazů se dožil konce války. Po
válce, protože mnoho věděl, se někteří snažili pana Makovského očernit za údajnou kolaboraci, což
vedlo k jeho zatčení. Z vězení byl však propuštěn, protože někteří z přeživších vězňů sepsali
pochvalné vysvědčení, které dosvědčovalo pravý opak. Za tyto činy byly manželům Makovským
uděleny medaile im memoriam. Jedná se o izraelské vyznamenání „Spravedlivý mezi národy“.

Koncert kapely GOOD WORK
V neděli 14. 10. 2018 se uskutečnil ve spolupráci s církvemi koncert kapely GOOD WORK.
Koncert se nakonec konal v kostele sv. Markéty z důvodu lepší akustiky pro tento druh hudby.
Kapela má přibližně třicet členů a svým výkonem nám připravila nezapomenutelný zážitek.

https://www.facebook.com/goodworkcz/
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Výstava
Pátou akcí byla výstava v obřadní síni, která byla přístupná po dobu třech dnů
od 19. do 21. 10. 2018. První část výstavy propojovala staré časy s těmi novými. Fotografie
borovských stavení z dnešní doby byly doplněny texty se vzpomínkami, tak jak je zapsal kronikář
Bohumil Portl na sklonku svého života. V druhé části výstavy byly připraveny pohlednice ze
soukromé sbírky, a to z dob Rakouska-Uherska až po 60. léta 20. století.
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Vysazení pamětních lip
V neděli 28. 10. 2018 tomu bylo přesně 100 let, kdy vznikla naše republika. Tento výjimečný
moment v našich dějinách jsme si připomněli společným vysazením pamětních lip, jakožto jednoho
z národních symbolů. Během staletí se některé stromy staly oblíbenější než ty druhé. Pro Čechy se
minimálně po 300 let stala takovým oblíbeným stromem lípa. Lípa, strom, který roste na zemi již
20 milionů let. Lípa je symbolem, který pravděpodobně od pradávna uctívali Slované spolu
s dubem na všech svých obývaných územích. Lípa je národním symbolem, jehož atributy (větvička,
list, květ) se po mnoho generací dodnes stávají symbolem obrany proti okupaci a zničení naší vlasti.
Je stmelujícím symbolem lidu zemí Koruny české v dobách jakkoliv těžkých. A především
symbolem české státnosti. Na místě proběhlo také slavnostní odhalení památníku, kterým autor Ing.
Jaroslav Kučera ztvárnil symbol české státnosti. Je to výhradně jeho dílo a myšlenka. Každý, kdo
přišel, měl možnost přihodit hlínu, a tudíž přiložit ruku k symbolickému zasazení lípy. I přes
nepřízeň počasí děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit tento významný den.
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VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
ČZS Borová uspořádal dne 13. a 14. 10. 2018 v místní sokolovně „VÝSTAVU OVOCE A
ZELENINY“. Sešlo se nám 227 vzorků a bylo se opravdu na co dívat, neboť letošní teplé léto nám
přálo a zbarvilo výpěstky do krásných barev a výborných chutí.
Dále jste si mohli prohlédnout i koupit výrobky šikovných kutilů: drátkování, háčkování, šití,
patchworku, lýkové panenky, dřevořezbu, výstavu bonsají. Nechyběly ani květiny, vřesy, ovocné
stromky, dušičková vazba aj. Své dojmy jste mohli spláchnout dobrým pivem, zajíst domácím
sýrem z Březin a ukončit sladkým medem a medovinou pana Stodoly.
Děkujeme všem, kteří nám s výstavou pomáhali.
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CESTOU NECESTOU RUMUNSKÝM BANÁTEM
27. října se v borovské sokolovně uskutečnilo promítání fotografií s příjemným povídáním Marka
Schauera o návštěvě českých vesnic v Rumunsku. Nepřívětivé podzimní počasí nám bylo
nakloněno a určitě přispělo k početné návštěvě lidí z Borové i okolních obcí.
M. Schauer zajímavě vyprávěl o tom, jak se na tuto výpravu dostal a jaké české vesnice navštívil.
Další informace se týkaly běžného života české komunity, ubývání obyvatel a odchodu mladé
generace zpátky do Čech. Poslední část byla věnována městu Temešvár, vzdáleném asi 200 km od
těchto vesnic. Fotografie mapovaly celou jeho cestu, viděli jsme české vesnice a nádhernou
rumunskou přírodu – menší živočichy i půvabnou flóru.
Na závěr autor odpovídal na dotazy zvědavých posluchačů. Podle pohledů i vyjádření spokojených
návštěvníků se akce vydařila. Za příjemné odpoledne panu Schauerovi ještě jednou děkujeme.
Protože povídání mělo úspěch, bylo by dobré na tuto akci navázat. Ráda bych proto požádala
ostatní, kteří navštívili nějaké zajímavé místo na naší planetě a chtěli by se o své zážitky podělit
s ostatními v sokolovně, aby kontaktovali Knihovnu Borová na email knihovna.borova@seznam.cz,
případně se obrátili na Obecní úřad v Borové.
Květa Honzálková
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POZVÁNÍ

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.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V JEDLOVÉ
Obecní úřad v Jedlové Vás všechny zve na

VÁNOČNÍ INSPIRACI
v sobotu 24. listopadu
od 13 do 17 hodin v sokolovně v Jedlové
Můžete zde zakoupit adventní věnce, svícny i drobné vánoční dárky.
Nejen pro děti budou připraveny malé dílničky a chybět nebude ani typické vánoční občerstvení.
Zájemci o prodej svých výrobků se mohou přihlásit na tel. číslo 605 432 433.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ
– LISTOPAD 2018
Bystré
31. 10. – 18. 11. 2018 – Bystré v První světové
válce
Výstava věnovaná připomenutí První světové
války a osudů bysterských mužů, kteří do ní
narukovali a v nejednom případě i padli.
6. 11. 2018 – PohádkoTour
Městská knihovna zve k účasti na dalším
společném čtení v knihovně. Listopadová výprava
za pohádkou nás zavede do Třebíče, seznámí nás
s jedním tamním nej a … bude mít o kolečko víc.
Začíná(me) o půl čtvrté.

24. 11. 2018 – Stoletá dáma jménem republika
hravý, odpolední program v knihovně konaný u
příležitosti Dne pro dětskou knihu a 100. výročí
republiky. Program nabídne plnění tematických
úkolů, tradiční předvánoční prodej dětských knih.
Bližší informace na webových stránkách
knihovny a na Facebooku.
Jedlová
24. 11. 2018 - Vánoční výstava v Jedlové - od 13
do 17 hodin v sokolovně.
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Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se
mohou hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail
IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
15. 11. 2018 - Léčivé divadlo: Anastasia
18:00, Smetanův dům, Litomyšl
Představení,
které
je
vytvořeno
podle
stejnojmenného bestselleru Vladimíra Megreho.
Jedná se o příběh ženy, která žije uprostřed divoké
přírody a má schopnost uzdravovat duši a tělo
člověka.
16. 11. 2018 - Michal Ambrož & Hudba Praha koncert
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
18. 11. 2018 - Čert a Káča
15:00, Smetanův dům, Litomyšl
představení pro děti uvádí Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila
Polička
3. 11. 2018 - Prague Cello Quartet pro poličskou
Charitu
17:00 hod. – kostel sv. Michaela
Čtveřice mladých cellistů předvede posluchačům,
jak se bourají hranice mezi zábavou a klasickou
hudbou. Originální úpravy nejznámějších
klasických skladeb, ale také jazzových, filmových
a rockových melodií.

10. 11. 2018 - Jazzové setkání- LUCKY JOKE
20:00 hod., Divadelní klub Polička
15. 11. 2018 - Svěcení mariánského sloupu
V 16.00 hod. bude znovu vysvěcen mariánský
sloup na Palackého náměstí.
Od 17.00 hod. beseda s restaurátory, zástupci
města a dalšími hosty v CBM. Autoři představí
knihu věnovanou historii, restaurátorskému
průzkumu a přípravám oprav poličského
morového sloupu.
Od 18.00 hod. sál rozezní barokní skladby v
podání Dua Spes.
Sebranice
11. 11. 2018 – Zádušní mše za všechny oběti
1. světové války
v 9.45 h. - v kostele sv. Mikuláše, 14.00 h. pietní
komponované odpoledne v kulturním domě.
18. 11. 2018 - Cesta do pekla a zpátky
v 16.00 h. – divadelní pohádka, na sále kulturního
domu. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU - LIDTOPAD 2018
Čtvrtek 1. listopadu v 19.00 h
Koncert skupiny Slza

Pondělí 5. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům
Zlatý podraz

Součástí podzimního turné Holomráz Tour 2018
je také koncert v Poličce.

Drama/romantický, ČR, 106 min, přístupný od 12
let, vstupné 120 Kč

Vstupné: 390 Kč / sleva pro děti do 110 cm výšky
290 Kč/

Příběh o lásce, přátelství a naději. Film začíná
v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová
láska mladého právníka a sportovce Franty
(Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia
Volny), s kterou se seznámí na poválečném
Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženěvě.

Pátek 2. listopadu v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 3. listopadu 14.00 – 18.00 h
Odpoledne s dechovkou
Opět
navazujeme
na
tradici
sobotních
odpoledních setkání s dechovou hudbou, tento
měsíc s poličskou POLIČANKOU.
Vstupné 70 Kč / stolová úprava

Úterý 6. listopadu v 19.00 h
České trio
Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš –
violoncello, Milan Langer - klavír
Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti,
Koncert v rámci KPH sezóny 2018/2019

žáci
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Středa 7. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům
Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama / Hudební, VB/USA, 134
min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je
jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní
spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce
1985.
Čtvrtek 8. listopadu od 9.00 do 14.00 h
Soutěž odborných dovedností - SŠ obchodní a
služeb SČMSD Polička
Soutěž oborů: Kadeřník a Kosmetické služby.
Soutěž je přístupna veřejnosti.
Pátek 9. listopadu v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 10. listopadu v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
Fotografování / Nepřístupno veřejnosti
Neděle 11. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův
dům
King Skate
Dokument, ČR, 82 min, přístupný od 12 let,
vstupné 80 Kč
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít
to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR
70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového.
Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan.
Adrenalin. Kultovní postavy českého a
světového
skateboardingu
v
příbězích
zlámaných kostí, nezlomných přátelství a
divoké
jízdy
za
svobodou
uprostřed
komunismu.

Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč
– takový, který otevře skříňku, ve které se
skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit,
kterou napne její kmotříček Drosselmeyer
(Morgan Freeman) o Štědrém večeru, ji k tomu
klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do
záhadného a fantastického paralelního světa.
Právě tam se Klára setká s vojákem a
louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty,
kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček,
Říši květů a Říši sladkostí….
Úterý 13. listopadu v 19.00 h
Ray Cooney: Rodina je základ státu
Komedie, ve které jde o život! Uvádí Divadlo
Kalich (Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda
Hybnerová / Marika Procházková, Petr Motloch,
Martina Hudečková / Marika Procházková,
Zdeněk Košata, Sabina Laurinová / Marie
Štípková, Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin, Jakub
Slach / Vojtěch Záveský / Vladislav Rotta, Miloš
Kopečný. Hra je uvedena v abonmá podzim 2018.
Vstupné: 300,330,360 Kč
Středa 14. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům
Ten, kdo tě miloval
Rodinná detektivka, ČR, 90 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
Komediálně laděná rodinná detektivka s
předvánoční
atmosférou
ze
známého
lázeňského města, z Karlových Varů. Film na
motivy knihy Marie Poledňákové.
Čtvrtek 15. listopadu v 19.00 h
Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty a
komunisty
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav
v Poličce s cestovatelskými příběhy, které jste
ještě možná neslyšeli. Jedná se o akci, která je
v pronájmu bez spoluúčasti Tylova domu.

Pondělí 12. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův
dům
Louskáček a čtyři říše / 3D

Pátek 16. listopadu od 19.00 do 23.00 h
Prodloužená Kurzu tance a společenské
výchovy 2018

3D pohádka, USA, 100 min, dabing, přístupný,
vstupné 150 Kč

První veřejná akce pro rodiče a jiné hosty
letošních kurzistů. K tanci hraje taneční
orchestr Combo 2.
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Vstupné pro veřejnost: 150 Kč (v předprodeji s
místenkou) / 110 Kč (před akcí balkón, stání)
Pondělí 19. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Rodinný/ fantasy, VB/USA, 134 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z
kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
Středa 21. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům
Dívka v pavoučí síti
Thriller, USA, 111 min, titulky, přístupný od 15
let, vstupné 120 Kč
Claier Foy je dívkou, kterou muži nenávidí. Nový
příběh dračího tetování.
Pátek 23. listopadu v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování

Úterý 27. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův dům
Vše o životě po životě
Dokumentární,
Česko/Slovensko/USA/Rusko,
2017, 73 min, vstupné 100 Kč
Film spojený s přednáškou režiséra. Dokument je
vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti
překročili a bylo jim umožněno vrátit se zpět.
Středa 28. listopadu v 18.00 h … Kino Tylův dům
Grinch
Animovaný, USA, 86 min, dabing, přístupný,
vstupné děti 110 Kč / dospělí 130 Kč
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce….
Pátek 30. listopadu v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
Nepřístupno veřejnosti

Nepřístupno veřejnosti

Sobota 1. prosince od 15.00 h … Palackého nám.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Sobota 24. listopadu v 15.00 h
Mikulášská pohádková besídka s dětskou
diskotékou

V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení
vánočního stromu na poličském náměstí s
doprovodným programem, ve kterém /mimo jiné/
vystoupí děti z MŠ Luční, skupina Apetitt.

Agentura Dětské akce pro vás připravila
pohádkové hudební pásmo „S čerty jsou jen samé
žerty“.

Neděle 2. prosince od 13.00 do 18.00 h
Vánoční inspirace

Vstupné: 20 Kč masky / 50 Kč ostatní
Pondělí 26. listopadu v 19.00 h … Kino Tylův
dům
The Perfect Kiss
Komedie, Kanada, 83 min, dabing, přístupný,
vstupné 100 Kč
Každý hledá štěstí. A pokud je vám téměř třicet,
jste single a navíc ještě pořád bydlíte s rodiči, o to
usilovněji štěstí hledáte. Hlavní hrdinka Tanya
(Lucie Vondráčková) právě tohle prožívá a
součástí toho je samozřejmě i hledání pana
pravého.

20. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční
tématikou.
Pondělí 3. prosince v 19.00 h
Anna K. / Světlo akusticky tour 2018
Fanoušky oblíbená, hudebními kritiky oceňována,
několikanásobná zpěvačka roku, Anna K. vyráží
na akustické předvánoční turné
Vstupné: 330,360,390 Kč
Úterý 4. prosince v 19.00 h
Musica Bellissima
Eva Čierna-Tornová (cembalo), Lucie LukášováPelíšková (příčná flétna), Miloslav Študent
(loutna, arciloutna, barokní kytara)
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Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci / Koncert
v rámci KPH sezóny 2018/2019

Pondělí 10. prosince v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Smrtelné stroje / 3D

Pátek 7. prosince v 19.00 h
Dokončená Kurzu tance a společenské výchovy

3D akční/fantasy, Nový Zeland/USA, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč

Věneček a také závěrečný taneční večer je již
skutečně reprezentačním plesem, všichni budou
moci porovnat své taneční umění s frekventanty
kurzu tance. Hraje taneční orchestr COMBO 2
Litomyšl.

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se
civilizace přizpůsobila novému životu. Gigantická
pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům
pronásledují menší městečka.

Vstupné pro veřejnost: 110 Kč … 150 Kč (v
předprodeji s místenkou)

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).

INZERCE

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 31. 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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