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*22. ROČNÍK*    *ČÍSLO 9*                              foto: Veronika Veselá 
 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ: 
 

 Pokládky stok probíhají dle plánu zhotovitele, pokračují práce na centrální stoce B, hlavně 

v komunikaci ve vlastnictví a správě SÚS Pakr a odboček z této silnice (nyní v lokalitě od 

odbočky do řadovek po autoservis Bednář a na dolním konci Borové u katolického a 

evangelického hřbitova); 

 Již položené úseky kanalizace projdou ještě úpravami povrchů. Na první dekádu měsíce října 

jsou naplánovány zkoušky položeného potrubí, tzn. další vjezd potřebné zkušební techniky 

na dotčené pozemky, poté proběhnou terénní úpravy (dříve neměly finální úpravy smysl 

právě z tohoto důvodu, ale o tom vás předpokládám parťáci na stavbě informovali 

jednotlivě). Do konce měsíce října bude položena na silnici SÚS Pakr (Borová-Oldřiš) asfaltová 

(dočasná) úprava; 

 Na webových stránkách obce (záložka aktuality z výstavby kanalizace) je zveřejněn 

předpokládaný harmonogram prací, který se může kdykoliv změnit! – stavba reaguje na 

aktuální stav, sledujte webové stránky obce; 
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 Prosím pružně reagujte na stavební práce, které probíhají kolem vaší nemovitosti – 

upozorňujte stavaře na podzemní sítě, o kterých víte, „hlídejte si svá místa vysazení 

kanalizačních odboček k nemovitostem“. Přestože se veřejné části přípojek ve většině 

případů kopou v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat z hlavníku 

kanalizace již nyní!; 

 Telefonní kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

 Probíhá oprava opěrné zdi, silnice a výstavba chodníku u Ridlových   (č.p. 29) v Borové – 
dbejte prosím dopravního značení. Vzhledem k tomuto problematickému úseku je z pohledu 
dopravy, stavby silnice a stavby naší splaškové kanalizace plánována celková dopravní 
uzávěra na dobu nezbytně nutnou. O ÚSEKU SILNICE, KTERÝ BUDE UZAVŘEN A V JAKÉM 
ČASOVÉM ROZPĚTÍ, BUDETE INFORMOVÁNI PO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY; 

 Probíhá projektová příprava a projednávání akce rekonstrukce silnice v majetku a správě 

SÚS Pakr (hlavní silnice přes obec směr Oldřiš) s dotčenými orgány; 

 Velká část úseků ve státní komunikaci a místních komunikacích je vyfrézována, v obci stále 

platí omezení rychlosti do 30 km/hod.! Silnice je místy velmi úzká, dbejte opatrnosti a 

ohleduplnosti jak k sobě, tak i stavařům. Opakovaně jsme řešili a v rámci svých kompetencí 

včetně TDI mj. upozorňovali na nevyhovující řízení dopravy pracovníky stavební firmy bez 

valného výsledku, proto je předpoklad, že bude v měsíci říjnu doprava řízena semafory;  

 Jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím. Na stavbě 

se z řad některých obyvatel z obce objevují „samozvaní techničtí odborníci“, kteří budou již 

z principu tvrdit, že je vše špatně, že se nedodržují technologické postupy apod. Nebudu tady 

tvrdit, že je vše na 100% dobře, že se nedělají chyby (dělají se na každé stavbě), ale pokud se 

dělají, jsou se stavbou ihned v rámci našich pravomocí a kompetencí ve spolupráci s TDI 

řešeny.  

Nedejte prosím na drby!!! 

plánovaný postup prací: 

Hlavní výkopové práce budou nadále soustředěny do komunikací v majetku a správě SÚS Pakr, 

kde je stanoveno dopravní omezení platné od 1.4.2019 do 31.10.2019. Podle potřeby je a bude 

doprava řízena pracovníky stavby nebo semafory.  

Budou pokračovat pokládky na centrální stoce B, především v silnici od odbočky do řadovek a na 

dolním konci Borové, včetně bočních větví hlavních stok. Budou přibývat další stavební party, 

rozběhnou se práce v lokalitě Svatých Kateřin a na centrální ČOV.  

 

…STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ ČERVENEC 2019 – SRPEN 2019 

rada obce schvaluje:  

• Průběžně  od počátku stavby kanalizace Zápisy z  kontrolních dnů   -  „Kanalizace a ČOV obcí 

Oldřiš – Borová“ (tzv. velké kontrolní dny konané každý čtvrtek); 
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• Průběžně  od počátku stavby kanalizace Zápisy koordinace BOZP „Kanalizace a ČOV obcí 

Oldřiš – Borová“; 

• Žádost o zařazení do dotačního programu při KSM nebo Mikroregionu Poličsko za účelem 

pořízení travní sekačky;  

• Návrh digitálního povodňového plánu – je umístěn na webových stránkách obce; 

• Námitku Obce Borová plynoucí z uvědomění o zahájení správního řízení a dle § 27 odst. 3 

správního řádu ve věci udělení výjimky ze zákazu provádět chemický posyp cest na silnici 

II/357 od křižovatky se silnicí I/34 směrem na Telecí; 

• Smlouvu o nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 175  a katastrálním území Borová u Poličky na dobu 

určitou  - s nájemcem p. Pavlínou Peňázovou; 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, ev.č. smlouvy: OŽPZ/19/23188 

(změna v žádosti na rok 2019 v charakteru akce z investiční na neinvestiční); 

• Podání žádosti o dotace v rámci programu POV Pakr na rok 2020 – na akci „Úroky z úvěru č. 

0317691479/LCD-rok 2020“; 

• Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - mění se délka stoky B-0 z důvodu nové 

zástavby, umístění trasy stoky B-24, úsek mezi šachtou ŠB-24.3 – ŠB-127; 

• Žádost o poskytnutí dotace SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Borová, Borová  100, 569 82 

Borová, IČ: 64210294; 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 8; 

• Smlouvu mezi ZŠ Borová, IČ: 60121602 a Obcí Borová, o úhradě chybějících finančních 

prostředků ZŠ, vyplývající z nižšího než stanoveného průměrného počtu žáků na přímé výdaje 

na školní rok 2019/2020; 

• Měření intenzity dopravy na silnici I/34 fy EMPESORT s.r.o. na základě cenové nabídky; 

• Žádosti o zřízení odbočky z hlavního kanalizačního řadu- kanalizační přípojky nad rámec 

původního projektu; 

• Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy b. j. ve 2. NP hospodářského 

pavilonu MŠ Borová, Borová č.p. 106“; 

• Vyúčtování nákladů plynoucích ze smlouvy o ubytování mezi Obcí Borová a APOLO CZ s.r.o., 

v bytě v č.p. 106 od 18.6.2018 do 17.9.2018 (nájemné + spotřebované energie); 

• Poptávku o cenovou nabídku stavebních prací na výměnu oken v nájemním bytu  v č.p. 100; 

• Žádost o poskytnutí a poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MŠ Borová ze dne 26.8.2019; 

• aj. 

rada obce bere na vědomí: 

• Účetní závěrku MŠ Borová a ZŠ Borová sestavenou ke dni 30.6.2019; 

• Informace o proběhlé kontrole ze strany SFŽP – projekt a stavba kanalizace –proběhla dne 

18.7.2019 (bez závad); 

• Informace k havarijnímu stavu hřiště u ZŠ; 

• Dostupné informace k záměru ČEPS Invest a.s. – akce „Stavba: V416 – modernizace na vyšší 

parametry“. Předává k projednání ZO Borová dne 12.8.2019; 

• Informace z jednání ze dne 13.8.2019 na DI ve Svitavách a podmínky projektu rekonstrukce 

silnice SÚS Pakr a plánovaných chodníků v obci. Současně vzala na vědomí návrh situace 
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projektové dokumentace, která bude dopracována projekční kanceláří MDS PROJEKT  a 

bude předložena k další konzultaci do konce r. 2019; 

• aj. 

Pozn.: usnesení ZO a RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují pouze část projednávaného programu 
a 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. 

                                                                  Starostka obce 
 

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ 5. VÝZVY NA KOTLÍKOVÉ DOTACE V PK 
 

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019  5. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji   
 

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových 

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Datum vyhlášení výzvy: 4. září 2019 

Datum zahájení příjmu žádostí: 8. října 2019 (pouze elektronicky)  

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. října 2020 ve 12 hod.  
 

Kontaktní osoby: 
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz 
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz 
Bc. Helena Seidlová, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.seidlova@pardubickykraj.cz 
Mgr. Matěj Kačírek, tel.: 466 026 644, e-mail: matej.kacirek@pardubickykraj.cz 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU  
 
Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt 

od 1. 12. 2019. Jedná se o byt  2+kk v č.p. 301 – ve 

druhém poschodí. Byt se stává z obývacího pokoje 

s jídelnou, kuchyňského koutu, pokoje, koupelny, WC a 

příslušenství. Celková výměra bytu je 63,02 m2. Měsíční 

nájemné činí 2 392,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady 

na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za 

společné prostory. Žádosti podávejte nejpozději do  

21. 10. 2019.  

http://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
mailto:milan.bodecek@pardubickykraj.cz
mailto:ivana.musilova@pardubickykraj.cz
mailto:helena.seidlova@pardubickykraj.cz
mailto:matej.kacirek@pardubickykraj.cz
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Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s 
„povinným čipováním“ psů setkává: 
Proč se povinnost zavádí? 
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto 
oblastech: 

•         zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce 

atd.), 

•         účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů 

(např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, 

zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat, 

•         umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska 

veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů, 

•         bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů 

i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, 

kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.), 

•         zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí 

ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější. 

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, 
kteří „čipování“ provádějí? 
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru
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Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí 
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní. 
 
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip? 
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa. 
  
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné? 
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn 
v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. 
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat 
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. 
 
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti? 
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože 
na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. 

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování 
psů již dochází… 
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli 
registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu 
psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé 
obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní 
evidence psů. 
 
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat? 
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů. 
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě 
se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje 
nejen na psy, ale také na kočky a fretky. 
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde: 
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/ 
  
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 
(případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování? 
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 
2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen 
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat 
až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do 
konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.  
 

 

 

SBĚRNÝ DVŮR BUDE OD MĚSÍCE LISTOPADU 2019 DO BŘEZNA 2020 
OTEVŘEN POUZE V SOBOTU  OD 9.00 DO 11.00 HOD.  
 

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
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HŘIŠTE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDE Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘENO 
OD 1.10. DO 30.11.2019! 
 

ZÁJEZD DO POLSKA – KUDOWA ZDROJ  

 

Obec Borová pořádá 19. 10. 2018 zájezd do Polska na tržnici Kudowa Zdroj. Plánovaný odjezd v 

5:00 h. od OÚ, doprava autobusem. Zájemci hlaste se předem do pátku 4. 10. 2019, a to osobně 

v kanceláři OÚ, emailem či telefonicky. ZÁJEZD SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE NAPLNÍ 

AUTOBUS.  

 
ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.) 

5.-6.10.2019 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

12.-13.10.2019 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

19.-20.10.2019 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

26.-27.10.2019 MDDr.  Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

28.10.2019 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

2.-3.11.2019 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

MAPKA TRASY VEDENÍ VE VLASTNICTVÍ A PROVOZU SPOLEČNOSTI ČEPS, A.S. 
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KNIHOVNA  

Další várka nových knih čeká v knihovně na větší děti, které umějí už číst. Jsou zde knihy pro pobavení, 

vzdělávání i komiksy pro rychlejší čtení. 
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Cestou necestou 

Na podzim a v zimě se můžete těšit opět na zajímavé povídání o cestování po různých destinacích.  
3. 11. 2019 ve 14 hodin – Cestou necestou po Peru s Petrou Jelénkovou 
1. 12. 2019 ve 14 hodin -  Cestou necestou z Mexika do Kanady se Štěpánem Jílkem 
19. 1. 2020 v 16 hodin – Cestou necestou Korunou Himálaje s Radkem Jarošem 

Květa Honzálková - Knihovna Borová 

 

 

50 000 NOVÝCH STROMŮ -  BĚHEJ LESY ZALESŇUJE ČESKO 

Desítky hektarů lesa stojí v České republice díky běžcům seriálu Běhej lesy. Za každého z nich je 

totiž každoročně zasazen nový strom. Za rok 2019 je to přesně 14 498 stromů, za celou pětiletou 

historii seriálu pak těžko uvěřitelných 50 394 stromů.   

Pokud tak budeme brát, že v hustém lese je na jeden hektar přibližně 1 000 stromů, dostaneme se 

na 50 hektarů. A to už je pořádný les. Třeba se v něm jednou samotný seriál poběží. Samozřejmě 

s nadsázkou, protože nové stromky jsou dle potřeb sázeny po celém Česku.  
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Velkou roli hraje propojení běžecké série a generálního partnera Lesy ČR s.p., to má totiž mnohem 

hlubší význam, než by se na první dojem mohlo 

zdát. Díky společnosti Lesy ČR s.p. totiž může 

seriál slíbit, že za každého běžce, který 

proběhne cílem, bude zasazen nový stromek. 

„Už po prvním ročníku 2015 jsme zasadili s 

pracovníky společnosti Lesy ČR s.p. tisíce 

stromů a označili je na mapě. Nově zasázené 

paseky jsou u každého ze čtyř tehdejších 

závodů,“ prozradil Jan Hejda z organizačního 

týmu. Tehdy to bylo téměř tři a půl tisíce 

stromků. A o čtyři roky později můžeme říct, že 

díky všem účastníkům se počet vysázených 

stromků zdvacetinásobil! 

Právě ekologie a šetrnost k přírodě je to, co Běhej lesy odlišuje od jiných běžeckých akcí. „Bereme 

účastníky z rozpálených měst na čerstvý vzduch, hledáme trasy mimo asfalt a po měkkém povrchu 

a nabízíme běh ve stínu vzrostlých stromů. A protože máme k přírodě takhle blízko, chceme se o ni 

také co nejlépe starat,“ prozrazuje David Douša z agentury RAUL, která seriál před pěti lety založila. 

Letošní sezona přinese 14 498 nových stromečků. A to jde jen o stromky, které vysadí pracovníci 

společnosti Lesy ČR s.p.. Generální partner celého seriálu se totiž rozhodl, že možnost pěstovat zeleň 

dá i závodníkům. Od dubna do září se tak ke každému startovnímu číslu přibaloval i sáček se semínky 

jasanu, lípy a smrku.  

A tím aktivita pomoci přírodě nekončí, už 19. října podpoří pořadatelé Běhej lesy akci Lesy ČR s.p. 

„Den za obnovu lesa“. Právě v té době by se měl chystat nový ročník, odtajnění nových termínů a 

start registrací. Vše tak do sebe hezky zapadne. Přidej se! Více na www.sazimelesynovegenerace.cz

POZVÁNÍ 

 

11. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

Schůzku jsme naplánovaly na 17.10.2019 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni 

v Borové. 

 

Je tu podzim a my si upečeme štrůdl, tradiční i 

netradiční.  

 

 

 

http://www.sazimelesynovegenerace.cz/
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12. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

Dvanáctý Klubík 31.10.2019 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

Šijeme!!! 

Těšíme se na Vaše nápady 😊                                          informace na tel. čísle: 728 285 450 „IvaPo“ 

 

 

STOLNÍ TENIS                                        Spojení Borová+Korouhev

NOVÁ SEZONA STARTUJE 

Sestava: Martin Bezdíček, Jan Vrba, Břetislav Štieber, Lukáš Langr, Terezka  

                  Štrofová, Milan Lorenc, Jaroslav Štrof, Jan Škalda 

Tým Borové má v sestavě mladého nadějného hráče Honzíka Škaldu (ročník 2009) 

 momentálně prvního hráče republikového žebříčku žáků. 

ROZLOSOVÁNÍ DIVIZE   (1.1/2 do 31.12.2019) 

    1          5.10.2019 9:00   TJ Jiskra Litomyšl A   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

    2 19.10.2019 9:00   TTC Ústí nad Orlicí B   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

    3 19.10.2019 13:30   KST SK US Steinerova Choceň B   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

    4    2.11.2019 9:00   TJ Sokol Borová -Korouhev A   TJ Sokol Česká Třebová A 

    5 2.11.2019 13:30   TJ Sokol Borová -Korouhev A   TJ Lanškroun A 

    6 16.11.2019 9:00   TTC Hlinsko A   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

    7 16.11.2019 13:30   KST Linea Chrudim A   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

    8  30.11.2019 9:00   TTC Skuteč A   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

    9 30.11.2019 13:30   TJ Sokol Chrudim A   TJ Sokol Borová -Korouhev A 

  10  14.12.2019 9:00   TJ Sokol Borová -Korouhev A   TJ Tesla Pardubice B 

  11 14.12.2019 13:30    TJ Sokol Borová -Korouhev A   TJ Loko Pardubice A 

 

Stolní tenisté vstoupili  do další sezóny 2019/20 

V přátelské utkání s týmem Zbraslavce u Kunštátu si otestovali svoji připravenost na 

novou sezónu a malý Honzík už „řádil“ 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35736&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36853&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36851&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35372&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35526&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36025&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36501&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36701&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35615&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36458&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36149&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35880&rocnik=2019
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TJ Zbraslavec – TJ Sokol Borová-Korouhev 11:9 
Sestav body Borové: Břetislav Štieber 3:1, Jan Škalda 4:1 !!!,  Terka Štrofová 0.0,Jaroslav Štrof 2:2, 
čtyřhry 0:2 

 

Obec Borová zve všechny, nejen seniory, na kulturní odpoledne do sokolovny: 

SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO 

MOTOREST BOROVÁ vás zve na SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO 

 a ochutnávku mladých vín 

 

 v pátek 8. 11. 2019 od 17 hod. 

 a v sobotu 9. 11. 2019 od 16 hod. s živou hudbou.  
Těší se na vás kolektiv restaurace. 

Rezervujte si svá místa na tel. čísle 739 995 203. 
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ŘÍJEN 2019 

Bystré 
5. 10. 2019 – Chorus Carolinus  
Při příležitosti 190. výročí úmrtí skladatele a 
bysterského rodáka P. Fr. Mensiho koncert 
souboru Chorus Carolinus Kladno. Koncert 
začne v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v 
Bystrém. Mládež do 15 let má vstupné 
zdarma, pro ostatní je vstupné 50 Kč. 

12. 10. 2019 – Na správné adrese – divadelní 
představení 
Vystoupí DS Nahoď Vranová. Představení 
začne v 19 hodin v divadelním sále Sokolovny 
Bystré. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na 
místě 70 Kč. 
 
Dolní Újezd 
19.10.2019 - Posvícenská zábava  
od 20 hodin v sokolovně 
hraje kapela ROTOPED, vstupné 70Kč, 
občerstvení zajištěno 
  
Litomyšl 

12.10.2019 - Jak se Husákovi zdálo, že je Věra 

Čáslavská 

19:00, Smetanův dům, Litomyšl     

Originální zpracování naší nedávné minulosti. 

O přestávce bude ve foyeru podáváno 

občerstvení (pivo a párky) z rukou G. Husáka a 

V. Čáslavské zdarma! Hrají: Tomáš Matonoha, 

Tomáš Měcháček.  

 

 

11.10.2019 -  18.10.2019, denně 8:00-17:00, 

Okrasné a ovocné školky Litomyšl 

Ovoce k nakousnutí – výstava 

 

15.10.2019 - Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách 

- splněný sen 

18:00, Smetanův dům, Litomyšl     

 

17.10.2019 - Maok: Světelné ornamenty - 

koncert 

18:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, 

Litomyšl     

Maok je 

hudebník, 

improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák, 

skladatel, ale hlavně člověk, jehož životní 

součástí a nejvýraznější složkou sebevyjádření 

je hudba.  

 

26.10.2019 - MUDr. Tomáš Lebenhart - 

přednáška 

15:00, Zámecký pivovar, Litomyšl     

téma Homeopatie, autopatie, ayurvéda, 

psychosomatika, strava aneb co se mi nejvíce 

osvědčuje v ordinaci celostní medicíny. 

 

Oldřiš 

12. 10. 2019 od 14.00 hodin – Drakiáda 

Na kopci za školkou, s opékáním špekáčků.  

 

 

Polička 

Do 5. 11. 2019 - 72. Umělecký Salon v Poličce 

- Za hranicí okamžiku 

výstavní sály Městské galerie v radnici 

malby čerstvé absolventky Akademie 

výtvarných umění v Praze Markéty Kolářové a 

Martina Šmída,   který na této výstavě 

představí své kresby a světelné objekty. 

 

12. 10. 2019 - M. Ambrož a Hudba Praha 

Divadelní klub od 20:00 hod.  

Křest CD - roku 2019 nahrála album Hudba 

Praha & Michal Ambrož, jehož křest proběhl 

dne 24. dubna 2019 v Paláci Akropolis.  

 

od 5. do 26. 10. 2019 – Zákrejsova Polička 

Tylův dům 

9. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních 

ochotnických souborů  

 

25.- 26. 10. 2019 – Svojanovské stíny – noční 

prohlídky protkané tajemnými příběhy z 

minulosti hradu. 
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Sebranice 

4. 10. 2019 – Cesta na sever, aneb 1293 km 

přes švédské pohoří z vesničky Grövelsjön až 

do bodu, kde se stýkají tři severské krajiny 

Norska, Finska a Švédska – cestovatelská 

beseda od 18 hod. v přísálí kulturního domu. 

Vstupné dobrovolné. 

 

18. 10. 2019 – Expedice Borneo, z krvavého 

Thajska do zeleného pekla – cestovatelský 

večer známé cestovatelské dvojice Kateřiny a 

Miloše Montani. Od 19.00 hod. na sále 

kulturního domu. Vstupné 60 Kč. 

 

26.–27. 10. 2019 – Podzimní výstava – v 

sobotu 26. 10. od 10 do 18 hod., v neděli 27. 

10. od 8 do 17 hod. v kulturním domě. K vidění 

i nakoupení zde budou včelí produkty, 

kosmetika, medové perníky, vánoční ozdoby, 

keramika, květinové vazby a další. Občerstvení 

zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

 

5. 10. 2019 -  Bramborová sobota na 

Mikšíkově statku v Trstěnici  

ochutnávka jídel z brambor, vaření povidel, 

sušení ovoce v sušárně a další aktivity z dob 

našich babiček,  10-15 hodin, pořádá SAN, 

vstup volný 

 

16. 10. 2019 -  Kurz výroba ošatek ze slámy 

vede Lenka Kmošková, 15-19 hodin, Světnice 

č.p.8, objednávky na tel. 604 590 474 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU / ŘÍJEN 2019 

Středa 2. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Národní třída 

Drama, ČR, 91 min, přístupný od 15 let, 

vstupné 130 Kč 

Místy humorný příběh osamělého rváče, který 

má svou pravdu a rád poučuje své okolí o 

životě, rezonuje v současné společnosti čím 

dál víc. A nejen v České republice.  

Čtvrtek 3. října v 19.00 h 

Zdokonalovací kurz tance 

Kurz zaměřený na přípravu na plesovou 

sezónu pod vedením tanečních mistrů 

manželů Jedličkových. 

Sobota 5. října v 19.00 h   

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2019 

Pavel Mach: BAHNO BUDE aneb z hotelu 

lázně bez hany a bázně 

Divadelní ochotnický soubor Prut z Korouhve 

Divadelní komedie o II. dějstvích. Děj se 

odehrává v hotýlku se svérázným personálem 

a paní majitelkou, která pod tíhou finančních 

problémů chce hotel výhodně zpeněžit. 

Vstupné 60 Kč  

 

 

Neděle 6. října v 19.00 

h … Kino Tylův dům  

Deštivý den v New 

Yorku 

Komedie/Romantika, USA, 92 min, přístupný 

od 12 let, vstupné 110 Kč 

Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na 

víkend. Špatné počasí jim připraví sérii 

nečekaných dobrodružství. Scénář a režie 

Woody Allen. 

Pondělí 7. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Panství Downton 

Drama, VB, 122 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 110 Kč 

Jeden z nejslavnějších televizních seriálů 

moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné 

kapitole, která se odehraje v kinech. 

Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné 

osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů 

a jejich služebnictva. 

Úterý 8. října v 19.00 h   

Z českých a světových operních árií 

Liana Sass – soprán / Martin Peschík – klavír  
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Koncert v rámci koncertní sezóny KPH 

2019/2020. 

Vstupné 110 Kč dospělí / 20 Kč student, žák 

Středa 9. října v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 

Animovaný, VB/USA/F, 87 min, dabing, 

přístupný, vstupné 120 Kč 

Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka 

práce s drážděním farmáře a Bitzera, ani si 

nevšimne podivných světel oznamujících 

tajemného návštěvníka z jiné galaxie… 

Čtvrtek 10. října v 19.00 h 

Zdokonalovací kurz tance 

Kurz určen pro páry, které se chtějí v nové 

plesové sezóně cítit na tanečním parketě 

sebejistě.  

Sobota 12. října v 19.00 h   

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2019 

K. Lupinec:  UPOKOJENKYNĚ 

Ochotnický soubor Vířina  

Černá komedie z domova seniorů, která s 

lehkostí a dávkou černého humoru seznamuje 

diváka s palčivým problémem současnosti – 

stářím a všemi jeho strastmi.  Vstupné 60 Kč  

Pondělí 14. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Blíženec 

Sci-fi/thriller, USA, 117 min, titulky, přístupný 

od 12 let, vstupné 130 Kč 

Willem Smith hraje Henryho Brogana, elitního 

nájemného zabijáka, pronásledovaného 

tajeným mladým vrahem, který dokáže 

předjímat jeho každý tah. 

Středa 16. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Pražské orgie 

Drama/erotický, ČR, 112 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč 

Film v režii Ireny Pavláskové podle slavné 

knihy Philipa Rotha nás zavádí do poloviny 70. 

let. Slavný americký spisovatel Nathan 

Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a 

odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské 

misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou 

spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené 

večírky… 

Čtvrtek 17. října v 19.00 h 

Zdokonalovací kurz tance 

V pořadí již třetí setkání pro zdokonalující se 

taneční páry. 

Sobota 19. října v 19.00 h   

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2019 

P. Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ 

Divadelní soubor mladých KD Holice 

Hra o lásce s prvky komedie, která nabízí 

náhled do reálného, posmrtného, 

uspěchaného světa, a hlavně do světa citů.  

Vstupné 60 Kč  

Pondělí 21. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Staříci 

Drama, ČR/SK, 85 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se 

vydávají v obytném voze napříč republikou. 

Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického 

prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy 

nikdy oficiálně potrestán. 

Středa 23. října v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Zloba: Královna všeho zlého 

3D Fantasy/dobrodružný/akční, USA, 119 min, 

dabing, přístupný, vstupné: děti 130 

Kč/dospělí 150 Kč. 

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije 

spokojeně na čarovných Blatech a její 

kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný 

vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, 

rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi 

lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. 

Čtvrtek 24. října v 19.00 h 

Zdokonalovací kurz tance 

V pořadí již třetí setkání pro zdokonalující se 

taneční páry. 

Sobota 26. října v 19.00 h   

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2019 

P. Aplim: ŠVANDA 
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Divadelní spolek Tyl Polička 

Variace na Tylovu hru Strakonický dudák se 

zpěvy a tanci. 

Neděle 27. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Poslední aristokratka 

Komedie, ČR, 110 min, přístupný, vstupné 130 

Kč 

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá 

v restituci díky svým šlechtickým předkům 

dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek 

emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech 

chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a 

temperamentní ženou Vivien (Tatiana 

Vilhelmová) na velký návrat do Čech… 

Pondělí 28. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“  

Dokument, ČR, 106 min, přístupný, vstupné 80 

Kč 

Být vždy sám sebou. I v těch nejtěžších 

chvílích. Takové je klíčové poselství příběhu 

výjimečného umělce, bývalého šéfdirigenta 

České filharmonie Jiřího Bělohlávka (1946-

2017). Štáb dokumentaristy Romana Vávry 

sledoval poslední dva roky mistrovy životní 

pouti, aby autenticky zachytil jeho odhodlání, 

upřímnost, hudební brilanci i vytříbený smysl 

pro humor .. 

Středa 30. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Zombieland: Rána jistoty 

Horor/thriller, USA, 97 min, titulky, přístupný 

od 15 let, vstupné 120 Kč 

V pokračování napsaném Rhettem Reesem, 

Paulem Wernickem a Davem Callahamem 

projde naše čtveřice zabijáků komickým 

zmatkem přes Bílý dům a srdce země. 

Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, 

kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými 

přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují 

narůstající problémy jejich vlastní, chatrné 

improvizované rodiny. 

Pondělí 4. listopad v 18.00 h … Kino Tylův 

dům  

Addamsova rodina 

Animovaný, USA/VB/Kanada, 84 min, dabing, 

přístupný, vstupné 120 Kč 

Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se 

vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává 

všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se 

členové této vtipné a výstřední rodinky 

představí v animované podobě. Malí i velcí 

diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, 

protože Addamsovi se budou snažit 

mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou 

pro své okolí k nezaplacení. 

 

INZERCE 

                     

                    Paní Jarmila Kučerová, Borová 95 nabízí dušičkovou vazbu,  

 květ sušené statice a růže k podzimní výsadbě. 
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A NA ZÁVĚR SE S VÁMI LOUČÍ NOVÝ ČLEN 

JEDNOTKY SDH BOROVÁ V PLNÉM VYBAVENÍ 

😊 

 

 

 

 

 

 

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. 9. 2019                      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/

