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     *22. ROČNÍK*ČÍSLO 10*                                  Foto: Veronika Veselá 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

BOROVSKÝ KROJ 

     Toto číslo informačního letáku začíná trochu netradičně. Pomalu končí podzimní práce, začíná se 

brzy stmívat a je tedy čas na činnosti, na které nám pro pracovní zaneprázdnění v jarních a letních 

měsících nezbývá mnoho času. Asi bych měl začít vzpomínkou, a to vzpomínkou na Májové slavnosti, 

které naší obci letos vrátily májku. 

      Vy, kteří jste byli přítomni, jste mohli obdivovat staročeské oblečení, které jsme měli zapůjčené 

z Východočeského divadla Pardubice. Musím uznat, že našim děvčatům a mládencům to velmi 

slušelo a byli ozdobou této akce. Tehdy jsem se definitivně rozhodl pokusit se uskutečnit to, nad čím 

jsem uvažoval již delší dobu. Co kdybychom vrátili kroje do naší obce? Kroje, které by byly naše, 
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kroje, které by připomínaly naši historii, kroje, které by připomněly život borovských občanů, kroje, 

na které bychom byli právem hrdi.                                                                         

 Co to obnáší?  Skoro nic, jenom trošku té práce, patriotismu a hrdosti, že jsme to my borováci 

dokázali a vrátili zpět to, co už je tak trošku úplně zapomenuto, prostě kus historie. 

     Myslím, že bychom se na tuto cestu mohli společně vydat. Není to ovšem práce pro jednoho 

člověka. Je to práce pro nás všechny. Chtěl bych vás tedy touto cestou poprosit, požádat, vydejte 

se na tuto cestu se mnou. Můžete mít doma starou fotografii, můžete mít doma třeba i část tohoto 

kroje, můžete si něco pamatovat. Máte nějaké informace od svých rodičů, prarodičů. Vyhledali jste 

si již sami informace, protože vás tato 

problematika zajímala. Můžete mít i chuť se na 

vzniku podílet, můžete vědět i o někom, kdo by 

nám pomohl. Prostě čím víc střípků dáme 

společně dohromady, tím bude naše dílo 

dokonalejší.  

      Jestli vás můj článek zaujal, jsem rád, jestli mi 

chcete v tomto díle pomoci, jsem moc rád. Takže 

neváhejte mě kontaktovat, a to přímo nebo přes 

kancelář Obecního úřad.  

Předem děkuji!                                                                        Bc. Pavel Tlustý -  předseda kulturní komise    

  

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ: 

 pokládky stok v komunikaci ve vlastnictví a správě SÚS Pakr a odboček z této silnice jsou 

hotovy, budou pokračovat pokládky stok navazujících na tuto hlavní stoku a současně tak 

v místních komunikacích (tam, kde je povrch vyfrézovaný); 

 v říjnu proběhly zkoušky položeného potrubí, nyní bude navazovat asfaltová (dočasná) 

úprava v komunikaci SÚS Pakr; 

 proběhnou terénní úpravy pozemků v místech, kde je pokládka ukončena a na pozemky již 

nebude vstupováno (dříve neměly finální úpravy smysl právě z důvodu vjezdu zkušební 

techniky); 

 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; 

 prosím pružně reagujte na stavební práce, které probíhají kolem vaší nemovitosti – 

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

vysazení kanalizačních odboček k nemovitostem“. Přestože se i veřejné části přípojek 

v převážné většině kopou v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat 

z hlavníku kanalizace již nyní!; 

 probíhá oprava opěrné zdi, silnice a výstavba chodníku u Ridlových   (č.p. 29) v Borové – dle 
dostupných informací by měl být úsek pro dopravu zprovozněn do poloviny listopadu 2019; 
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 i nadále probíhá projektová příprava a projednávání akce rekonstrukce silnice v majetku a 

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

 v obci stále platí a platit bude omezení rychlosti do 30 km/hod.! Silnice je místy velmi úzká, 

dbejte opatrnosti a ohleduplnosti jak k sobě, tak i stavařům. Sami jste si jistě vyzkoušeli 

dopravní obslužnost – nepříjemná je hlavně v místech, kde se provádějí příčné překopy; 

 jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím- telefonní 

kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

plánovaný postup prací: 

Hlavní výkopové práce budou nadále soustředěny do komunikací, a to i místních. Proto 

neparkujte své automobily tam, kde by mohly překážet průjezdu stavební techniky a výkopovým 

pracím. Podle potřeby je a bude doprava řízena pracovníky stavby nebo semafory. Byť to tak na 

první pohled možná nevypadá, rozeběhly se práce na bočních větvích hlavních stok, v lokalitě 

Svatých Kateřin a na centrální ČOV, přibývají další stavební party. 

Informace k dalším projektům v realizaci: 

 projekt „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – termín realizace je z důvodu křížení 

prioritní stavby kanalizace s rekonstrukcí hřiště a vlivu klimatických podmínek na realizační 

procesy rekonstrukce hřiště (s tím souvisí např. i možnost zimního zaledování v letošním 

roce) přesunut na jarní měsíce r. 2020; 

 projekt „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ – koupaliště je vypuštěno, staveniště 

předáno realizační firmě…. zde naopak musí převážná část stavby proběhnout v zimních 

měsících s ohledem na podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO 

Žďárské vrchy (s důrazem na výskyt chráněných druhů živočichů nesmí být voda vypuštěna 

v období jejich rozmnožování, tj. stavební práce proběhnou mimo toto období aj.) 

       starostka obce 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 6/2019 ZE DNE 25.9.2019 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• zápis usnesení ze dne 12.8.2019; 

• bere na vědomí informace k obecně závazné vyhlášce - vymezení osvobození a nastavení 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 

věcí, ve znění pozdějších předpisů a schvaluje v současné době neměnit platnou OZV 1/2008; 

• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) veřejné 

zakázky: „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“; 

• schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi 

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638 a Obcí Borová, kde 

předmětem smlouvy je veřejná zakázka s názvem: „Revitalizace školního hřiště v obci 

Borová“; 
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• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Revitalizace víceúčelové nádrže 

v Borové“; 

• smlouvu o dílo uzavřenou podle ust. § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, mezi Building Expert s.r.o., V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 – 

Jininice, IČ: 02685183 a Obcí Borová, kde předmětem smlouvy je veřejná zakázka s názvem: 

„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“; 

• kupní smlouvu č. IV-12-2014352/KS/1 mezi Obcí Borová a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kde předmětem smlouvy je prodej pozemku st.p. 777/1 o 

výměře 10 m2 podle geometrického plánu č. 833-815/2018 za kupní cenu 10.000,- Kč bez DPH 

– pozemek pod trafostanicí nad VDJ Oldřiš; 

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2014352/VB/1, Borová u Poličky – 

knn - Pražan mezi Obcí Borová a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, a to podle a v rozsahu geometrického plánu č. 821-815/2018, výše jednorázové 

náhrady je 1.000,- Kč bez DPH – položený kabel NN přes obecní pozemky; 

• bere na vědomí informace k odpadovému hospodářství a jeho ceně a pověřuje místostarostu 

obce Borová k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele komplexní služby nakládání 

s odpady a k podání výpovědi stávajícímu dodavateli; 

• žádost a příspěvek na činnost Klubíku ve výši 5.000,-Kč. Bude vyhotovena darovací smlouva, 

která bude uzavřena mezi Obcí Borová a ZO Českého zahrádkářského svazu, Borová 100, 569 

82 Borová; 

• aj. 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a neschvaluje: 

• žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. a současně poskytnutí finančního daru – žadatel 

nedoložil požadované podklady. 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a bere na vědomí: 

• informace o centrálním zálohování dat Obce Borová a Obecního úřadu Borová. Dále pak 

bude provedena poptávka ceny služby a systému zálohování dat; 

• předběžné informace k Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru (kanalizace) č. 0317691479/LCD ze 

dne 16.2.2018 a pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s Českou spořitelnou, a.s.; 

• aj. 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 7/2019 ZE DNE 23.10.2019 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• návrh součinnosti akcí „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ s „Rekonstrukcí komunikace 

III/35724 Borová – Oldřiš“ ze dne 15.10.2019, který vznikl na základě vyjádření Pakr, ČJ: KrÚ 

42265/2018 ze dne 8.6.2018. Současně se podle tohoto vyjádření zavazuje k dofinancování 

chybějící částky rentability stavby z rozpočtu obce. Pověřuje starostku obce k uzavření 

plánovací smlouvy s Pakr; 

• zápis usnesení  ze dne 25.9.2019; 
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• rozpočtové opatření č. 7/2019; 

• projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru (kanalizace) č. 0317691479/LCD ze 

dne 27.2.2018; 

•  smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou“ 

mezi Obcí Oldřiš a Obcí Borová, kde předmětem smlouvy je zajištění majetkových a 

provozních vztahů mezi Žadatelem o dotaci a Partnerskou obcí (vše za podmínek uvedených 

ve smlouvě) – kompostéry by měly být do obce dodány dříve, než se předpokládalo, cca 

přelom 11 a 12/2019; 

• projednalo a schvaluje kupní smlouvu, jejíž předmětem je koupě pozemků pod skutečně 

používanou a vyasfaltovanou veřejnou cestou u č.p. 231  (doposud evidováno na LV 420), 

dále prodej pozemků mimo tuto komunikaci (fyzicky užíváno vlastníky č,p, 231, evidováno 

doposud na LV 10001), to vše pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj. Kupní cena bude vyúčtována vzájemným zápočtem ceny, kdy Obec 

Borová uhradí rozdíl ceny ve výši 3.960,- Kč. Cena byla stanovena jako cena tržní v místě a 

čase obvyklá. Ostatní náležitosti převodu vlastnického práva jsou stanoveny v kupní smlouvě; 

•  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Borová a Městskou knihovnou Polička, 

kde předmětem smlouvy je investiční dotace k účelu „Přechodu regionu Poličska na knihovní 

systém Tritius pro knihovnu Borová, se sídlem Borová 100, 569 82“, a to za podmínek 

uvedených ve smlouvě – „příspěvek obce“ na nové počítačové a programové vybavení místní 

knihovny; 

• smlouvu o poskytnutí dotace, ev. č. smlouvy: OŽPZ/25321/2019, mezi Pardubickým krajem a 

Obcí Borová, kde předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z rozpočtových 

prostředků Pakr na akci „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ – jedná se o dílčí část 

finančních prostředků na rekonstrukci; 

• aj. 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a bere na vědomí: 

• odložení termínu realizace akce „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ na jarní měsíce 

r. 2020; 

• koordinační situaci projektu „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“ – jedná se o 

pracovní a projednávanou verzi, která pojednává o prostorovém uspořádání komunikace 

po rekonstrukci (plánováno na r. 2021 – 2022) a průběhu nových chodníků v obci; 

• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Borová, IČ: 00276430, období 1.1.2019 – 

9.10.2019 se závěrem: při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky; 

• 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 
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OŘEZ STROMŮ A KEŘŮ KOLEM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

V měsíci listopadu budeme provádět ořez stromů a keřů okolo místních komunikací. Pokud znáte 

místo, kde je z hlediska přehlednosti a bezpečnosti vhodné takovýto zásah učinit, sdělte to v 

kanceláři obecního úřadu. Ořez se dotkne i soukromých pozemků, s jejichž vlastníky bude zásah 

dopředu konzultován. 
 

ČIPOVÁNÍ PSŮ 

Vzhledem k blížícímu se konci roku, kdy vstoupí v platnost 

zákonná povinnost pro majitele psů mít své psi očipované od 

1.1.2020  a vzhledem k množícímu se zájmu o provedení tohoto 

čipování bych chtěl oznámit , že pro zájemce je možné využít 

hromadné čipování psů v Borové u Obecního úřadu ve dne 

13.11.2019 od 16:00. S sebou je nutné vzít očkovací průkaz 

nebo pas zvířete.     MVDr. Josef Horáček Polička - Tel. 604648153  

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY 

Sběrný dvůr bude od listopadu 2019 do března 2020 otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 

hod.  

Kompostárna bude uzavřena od prosince 2019 do března 2020.  
 

POPLATKY ZA PSY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Po provedené kontrole jsme zjistili, že někteří občané nemají uvedené poplatky pro rok 2019 ještě 

zaplaceny!!! 

JITŘENEC 

Tiskárna Polička začíná od října vydávat nový měsíčník s názvem Jitřenec. Bude zdarma dodáván do 

cca 9 500 poštovních schránek v Poličce a jejím širším spádovém okolí. Jsou zde zveřejněny 

informace o dění v našem okolí, pozvánky na akce a další zajímavé zprávy. Ve schránkách byste ho 

měli najít každý měsíc kolem 20., poprvé tedy 20. října. V případě zájmu si ho můžete vyzvednout 

na místní poště.  

 

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

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

9.-10.11.2019 MDDr. Bidmonová Ivana Litomyšl-Polička Dolní Újezd 383 461 631 126 

16.-17.11.2019 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl-Polička Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

23.-24.11.2019 MUDr. Cacek  Tomáš Litomyšl-Polička Trstěnice 184 461 634 157 

30.11.-1.12.209 MDDr. Elčknerová Irena Litomyšl-Polička Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

7.-8.12.2019 MUDr. Kašparová Leona Litomyšl-Polička Polička, Růžová 195 775 724 524 
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OHLÉDNUTÍ 

MOTOSRAZ BOROVÁ 2019 

Sedmý ročník MOTOSRAZ BOROVÁ 2019 se opět vydařil nejen díky počasí, ale hlavně účasti krásných strojů, 

výborných diváků a nabitému programu. Letos se opět sjela necelá stovka motocyklů a díky kamarádům 

STUNT Mistrům se podařilo připravit MAXIMÁLNÍ kaskadérské vystoupení. Musíme poděkovat soutěžícím v 

soutěži Kupka sena, že je neodradila krátká přeháňka a v dešti soutěž dokončili. Tímto děkujeme všem 

zúčastněným, obci za podporu a hlavně občanům obce za solidaritu a trpělivost, jelikož víme, že motorkáři se 

baví trochu hlučně, ale stojí to za to, protože výtěžek jde opět na dobročinné účely.  DĚKUJEME a těšíme se s 

vámi  na osmý ročník .                                                                                                                                    Tým pořadatelů 

 

 

 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

SDH uspořádal v sobotu 31.8.2019 u místního koupaliště  „tradiční rozloučení s prázdninami“.  Pro 

děti byly připraveny soutěže, sladké odměny, opékaní buřtíků, palačinky …… Také zde proběhlo 

pasování nových mladých hasiček a odpoledne bylo zakončeno diskotékou.  
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OHLÉDNUTÍ ZA FORMANSKÝM DNEM 2019 

Co psát po jednadvacáté o Formanském 

dni? Snad jen to, že byl připravován s tím 

nejlepším vědomím uspořádat den pro 

formany a jejich koně. Zároveň pro 

natěšené návštěvníky, kteří jsou zvědaví, 

co zajímavého zase uvidí a zažijí.  

Tak v neděli 15. září 2019 si opět přišli na 

své milovníci koní, neboť se mohli přijít 

podívat na 21. ročník Formanského dne. 

Letošní rok provázelo ještě krásné, téměř 

letní počasí, což nalákalo spoustu 

formanů i diváků. 

Formanského dne se zúčastnilo 43 teplokrevných a 46 chladnokrevných koní a utkat se mohli v 12 

různých soutěžích, kde koně pod vedením svých jezdců ukazovali svoji rychlost a sílu. Letošního 

ročníku se rozhodli zúčastnit i 2 formani 

ze Slovenska. A to úspěšně, protože si 

otec i syn vybojovali i cenu v soutěži. 

Takže poprvé jsme mohli poblahopřát a 

předat cenu nejen do českých končin a i 

k našim sousedům. 

Mezi soutěžemi byly zařazeny ukázky, 

jednu si připravil jezdecký spolek 

Kvintána ze Širokého Dolu a diváci mohli 

vidět výcvik kyrysníků (příslušníků 

těžkého jezdectva) z vojska Marie Terezie. 

Jako každoročně se uskutečnila přehlídka 

plemene českomoravského belgického koně. Další ukázkou byla drezura Fríského koně.  

Pro děti si středisko volného času Mozaika připravilo spoustu zábavy, v podobě nejrůznějších her, 

soutěží a tvoření. Nechybělo ani dětmi oblíbené malování na obličej. Pro dospělé zde byl připraven 

k vyzkoušení simulátor nárazu. Všichni 

návštěvníci se mohli občerstvit u stánků 

s nápoji nebo jídlem, kde bylo připraveno 

od grilovaného prasete, udírny, 

bramboráku, atd. až po palačinky. Nebo 

jen tak trávit slunečnou neděli venku v 

„koňské“ společnosti. 

Letošní ročník Formanského dne byl 

velmi vydařený. Naše velké díky patří 

každému, kdo přiložil ruku k dílu nebo 

nějakým způsobem byl prospěšný pro 
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uskutečnění akce. Děkujeme všem formanům, divákům a milovníkům koní i pořadatelům za přízeň 

a těšíme se na další rok.  

Výsledky soutěží z 21. ročníku Formanského dne: 

 Soutěž v kládě: 

 1. Markus – Hubl Tomáš, 2. Astor – Bohunek 
Antonín, 3. Shadow – Matějka Ondřej 

Western  rychlostní: 

 1. Oregon – Cajsková Veronika, 2. Halkon – 
Filipi Josef, 3. Blesk – Broulíková Aneta 

 Western  dovednostní:  

1. Blesk – Broulíková Aneta, 2. Matyáš – 

Bartoš Ondřej, 3. Danger – Lorenc Michal 

/Borová/ 

Vozatajský parkur:  

1. Syrius + Markus – Hubl Tomáš, 2. Rosa + Argentina – Lorenc Milan, 3. Ben + Burbon z  Lovčic  –  
Kala Zdeněk 

Těžký tah:  

1. Markus – Hubl Tomáš, 2. Cedrik – Francisty Ján st. /Slovensko/, 3. Pralin – Francisty Ján ml. 
/Slovensko/ 

Soutěž MINI – MAXI: 

 1. Queen Star – Forštová Pavlína, 2. Milouš – Filipi Josef, 3. Blesk – Broulíková Aneta 

Klíčová dírka:  

1. Halkon – Filipi Josef, 2. Oregon – Cajsková 

Veronika, 3. Níla Madhava – Limanovská Ilona 

Soutěž v orbě: 

 1.  Barmín + Wendelín – Hradec  Josef,  2.  
Krišpín – Vydra Ladislav, 3. Ben + Burbon 
z  Lovčic – Kala Zdeněk 

Dostih chladnokrevníků:  

1. Lucka – Chalupová Klára, 2. Bobina – 

Klusáková Lucie, 3. Viking – Lepka Jaroslav 

Dostih malých koní:  

1. Jiskra – Vítková Monika, 2. Blesk – Broulíková Aneta, 3. Anita – Moravcová Natálie 

Dostih ponny:   

1. Roxy Finta Fay – Halousková Pavla, 2. Bob – Vajsová Anna /Borová/, 3. Sinda – Helšová Kateřina 

Dostih teplokrevníků: 

1. Sweet – Portlová Lída /Borová/, 2. Queen Star – Forštová  Pavlína, 3. Sendy – Zeze 

                                                                                                                                                         ČSCH Borová 
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NÁVRAT BOROVSKÉ EXPEDICE 
 
V pátek 11. 10. se vrátila živá a zdravá borovská expedice ve složení Lolan, Pejsek a Steroid. Jejich 
slavnostní návrat byl v 17 hodin k Roubence za doprovodu borovských motorkářů a hasičů. 
Nechybělo šampaňské, dort na uvítanou a spousta příznivců, kteří přišli kluky přivítat. Kluci za šest 
týdnů projeli 11 zemí, ujeli 5 084 km a mají tolik zážitků, že po příjezdu nestihli ani zdaleka všechno 
povyprávět. Proto se můžete těšit například na besedu v borovské sokolovně, která se uskuteční 
počátkem nového roku. O přesném termínu budete včas informováni :) 
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – II. ROČNÍK 

V sobotu 28.9.2019 se uskutečnil další ročník 

„LAMPIONOVÉHO PRŮVODU“, který se nám vydařil. 

Sešlo se nás opět hodně a krásné lampionky rozsvítily 

naši obec. U sokolovny si děti opekly buřty, dostaly 

sladkou odměnu a večer jsme ukončili diskotékou.  

Těšíme se na vás opět za rok.                             ČZS Borová  

– Bednářová Renata  

 

13. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

Změna – Klubík bude v listopadu v pondělí !!! 

Třináctý Klubík  11.11.2019  

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové - ZVONEČKY. 

14. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

Čtrnáctý Klubík 25.11.2019  

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové – ADVENT. 

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

OHLÉDNUTÍ ZA ŠTRŮDLEM A SÁDROU 

                              
 

POZVÁNÍ 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Besedy Cestou necestou po různých koutech naší planety tento rok opět pokračují.  

3. listopadu nás potěší svým povídáním o Peru v různých rovinách Petra Jelénková. Dozvíme se, jak 

se na tuto cestu připravovala, co ji k návštěvě Jižní Ameriky vedlo a jakým způsobem si našla cestu 

k místním obyvatelům. 
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1. prosince bude povídání z amerického kontinentu pokračovat se Štěpánem Jílkem z Mexika do 

Kanady a 19. ledna se můžeme těšit na zážitky našeho nejlepšího horolezce Radka Jaroše, který 

patří k 15 lidem na světě, kteří zdolali všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. Obě přednášky 

budou od 16-ti hodin.  
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Další část knih zakoupených z obecních peněz patří převážně dospělým, ale jsou tu i tituly pro děti. 
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                                                                                                                                                           Květa Honzálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

          
 
 

TJ SOKOL BOROVÁ                 STOLNÍ TENIS 
POZVÁNKA – NEJVYŠŠÍ KRAJSKOU SOUTĚŽ 

Sobota 2.11.2019   od  9.00 a od 13.30  
TJ Sokol Borová Kor.   - TJ Sokol Česká Třebová A 
TJ Sokol Borová Kor.  – TJ Lanškroun A 

 

 
 

z výsledků : 19.10.2019 se hrálo  2.a 3.kolo 

TTC Ústí nad Orlicí  - TJ Sokol Borová Kor.  2 : 10 

KST US Stain.Choceň - TJ Sokol Borová Kor.  10 : 8 

Těsná prohra na stolech US Steinerova Choceň mrzí. Domácí nastoupili s hráči z 1.ligy, přesto byl 
zápas vyrovnaný až do samého závěru, kdy Míla Lorenc mohl zajistit  spravedlivou remízu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestava domácích :  

Martin Bezdíček, Lukáš Langr ©, Terka Štrofová, Milan Lorenc a Honzík Škalda 

  
Družstvo 

V R P K skóre body   

1. KST SK US Steinerova Choceň B 3 3 0 0 0 30:18:00 9 

2. TJ Loko Pardubice A 3 3 0 0 0 30:21:00 9 

3. TJ Sokol Borová -Korouhev A 3 2 0 1 0 28:18:00 7 

4. KST Linea Chrudim A 3 2 0 1 0 28:20:00 7 

5. TJ Tesla Pardubice B 3 1 1 1 0 27:22:00 6 

6. TTC Skuteč A 3 1 1 1 0 27:25:00 6 

7. TJ Sokol Česká Třebová A 3 1 1 1 0 27:27:00 6 

8. TTC Hlinsko A 3 1 1 1 0 23:24 6 

9. TJ Lanškroun A 3 1 0 2 0 21:28 5 

10. TTC Ústí nad Orlicí B 3 0 1 2 0 16:29 4 

11. TJ Jiskra Litomyšl A 3 0 1 2 0 20:29 4 

12. TJ Sokol Chrudim A 3 0 0 3 0 14:30 3 

 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36851&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35880&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=36458&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36701&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35372&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36025&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35526&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36853&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35736&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35615&rocnik=2019
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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. 

 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU LISTOPAD 2019 

 

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. 

Úterý 5. listopad v 19.00 h   

Dechové kvinteto Filharmonie Hradec 

Králové  

MARTINA MILINGER – flétna, LIBUŠE 

HLADÍKOVÁ – hoboj, PAVEL PLAŠIL – klarinet, 

DAVID URBAN – fagot, PETR ZIRHUT – lesní 

roh 

Koncert v rámci koncertní sezóny KPH 

2019/2020. 

Vstupné 110 Kč dospělí / 20 Kč student, žák 

Středa 6. listopad v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Abstinent 

Drama, ČR, 78 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč 

Jak rychle se lze 

dostat na dno lahve 

i života? Jak těžké 

je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan 

a alkohol. 

 

Čtvrtek 7. listopad v 19.00 h  

M. Parker: Zamilovaný sukničkář 

Fraška s množstvím komediálních situací a 

překvapivým koncem. Uvádí Divadelní 

společnost Háta. Hra je uvedena v rámci 

podzimního abonentního cyklu. 

Vstupné: 300, 330, 360 Kč 

Neděle 10. listopad v 18.00 h  

Švanda  

Variace na Tylovu hru Strakonický dudák se 

zpěvy a tanci. Pořádá Divadelní spolek Tyl 

Polička. 

Pondělí 11. listopad v 8.15 h … Kino Tylův dům  

Fany a pes 

Animovaný, Německo/ČR/Belgie, 90 min, 

dabing, přístupný, vstupné 50 Kč 

Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se 

stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky 

Sophie, která odjela s maminkou na letní 

prázdniny do Maďarska. Na začátku školního 

roku se však Sophie do třídy nevrátila a Fany 
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začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho 

jiných uprchla s rodinou na Západ. 

Pondělí 11. listopad v 10.00 h … Kino Tylův 

dům  

Nikdy neodvracej zrak 

Drama, Německo/Itálie, 188 min, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 50 Kč 

Film vypráví strhující drama o osvobozující síle 

umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je 

inspirován skutečnými událostmi i osobami a 

překlenuje tři éry německé historie, během 

nichž malíř Kurt Bartnert prožil své dětství v 

nacistickém Německu, dospíval v 

komunistickém Východním Německu a svůj 

umělecký vývoj završil v Západním Německu. 

Úterý 12. listopad v 18.00 h … malý sál  

Vernisáž fotografií Petra Kleina 

„… fotil jsem pro stávkový výbor“. Reportážní 

fotografie pořízené v období listopad až 

prosinec 1989 pro Studentský stávkový výbor 

v Hradci Králové. 

Středa 13. 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 15. listopad v 19.00 – 23.00 h   

Prodloužená / Kurz tance a společenské 

výchovy 2019 

První veřejná akce pro rodiče a jiné hosty 

letošních kurzistů. K tanci hraje taneční 

orchestr Combo 2. Vstupné pro veřejnost: 150 

Kč (v předprodeji s místenkou)  110 Kč (před 

akcí balkón, stání). 

Neděle 17. listopad od 10.00 h   

30. výročí sametové revoluce 

10:00 … Připomenutí obětí komunismu na 

Poličsku. 

10:30 … Postava k podpírání / ČSSR, 1963, 38 

min. 

Kafkovské zobrazení absurdních situací, 

souvisejících s obdobím kultu, jehož zvrhlost 

jsme si nedokázali uvědomovat. Režie Pavel 

Juráček. 

11:30 … Smuteční slavnost, ČSSR, 1969, 70 

min. 

Trezorový film režiséra Zdenka Sirového. Líčí 

vystěhování odbojného sedláka i jeho pohřeb 

o několik let později ve vesnici, kam se nikdy 

nesměl vrátit – ani po smrti. 

14:00 … Něžná revoluce, režie Petr Slavík, 

1989, 70 min. 

15:30 … Scénické čtení dobových textu v 

podání studentů divadelní školy při 

Divadelním spolku Tyl. 

16:30 … Farářův konec, ČSSR, 1968, 96 min. 

Film režiséra Evalda Schorma podle předlohy 

Josefa Škvoreckého vypráví příběh o falešném 

knězi, který jakoby vdechoval nový život 

figurkám vesničanů a rozdmýchával groteskní 

obrázek vesnické idyly. 

Pondělí 18. listopad v 19.00 h … Kino Tylův 

dům  

Ženská na vrcholu 

Romantická komedie, ČR, 105 min, přístupný, 

vstupné 120 Kč 

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná 

majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), 

odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s 

nadšeným osmiletým synkem Mikulášem 

strávit advent na horách, aby se tak vyhla 

svému citovému problému. 

Středa 20. listopad v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Bitva u Midway 

Akční/drama/historický, USA/Čína, 138 min, 

titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč 

Velkorysá podívaná s hvězdným obsazením, 

plná atraktivních bitevních scén a 

pyrotechnických  kouzel, doplněná řadou 

vedlejších motivů, zejména příběhem lásky 

Američana a japonské dívky.  

Sobota 23. listopad 15-18.00 h … stolová 

úprava 

Mikulášská besídka s nejslavnějším čertem 

Agentura Dětské akce pro vás připravila 

pohádkové pásmo „Nejslavnější čert“. Užijete 
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si dětskou Mikulášskou diskotéku, zatančíte a 

zacvičíte si s Andělem, soutěžit budete s 

Čertem a od Mikuláše dostanete sladké 

odměny. Děti v maskách Mikulášů, andělů a 

čertů vítány.  

Vstupné: masky 20 Kč / ostatní 50 Kč 

Pondělí 25. listopad v 19.00 h … Kino Tylův 

dům  

TO Kapitola 2 

Horor, USA, 168 min, titulky, přístupný od 15 

let, vstupné 90 Kč  

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech 

dob, se do města Derry vrací zlo a členové 

Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to 

všechno začalo. 

Středa 27. listopad v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Amnestie 

Drama/thriller, ČR/SK, 127 min, přístupný od 

15 let, vstupné 120 Kč  

Emotivní thriller přinese na plátna největší 

vzpouru ve vězeňské historii ČSSR a spolu s ní 

i příběh, který odráží obrovské změny po 

revoluci v roce 1989. 

Sobota 30. listopadu od 15.00 h … Palackého 

nám. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení 

vánočního stromu na poličském náměstí s 

doprovodným programem a vánočním 

prodejním jarmarkem. 

Neděle 1. prosince od 13.00 do 18.00 h 

Vánoční inspirace 

21. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční 

tématikou. 

Pondělí 2. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Doktor Spánek od Stephena Kinga 

Horor, USA, 152 min, titulky, přístupný od 15 

let, vstupné 110 Kč 

Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley 

Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým 

došlo před 40 lety v hotelu Overlook.  

Úterý 3. prosince v 19.00 h 

Janáček a jeho múzy 

Doležalovo kvarteto připravilo ve spolupráci s 

herečkou Valérií Zawadskou jedinečný 

projekt. Program dává možnost nahlédnout 

do Janáčkova skladatelského umění, ale i do 

jeho úzkého soukromí. Koncert v rámci KPH 

2019/2020. 

Vstupné 110 Kč / student, žák 20 Kč 

Středa 4. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Vlastníci 

Komedie/drama, ČR/SK, 96 min, přístupný od 

12 let, vstupné 130 Kč  

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, 

kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z 

vlastní zkušenosti. 

 

Změna programu vyhrazena. Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz. Předprodej 

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

Tylova domu. Rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu. 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – LISTOPAD 2019 

 

Borová 

3.11.2019 ve 14 hod. v sokolovně – beseda 

„Cestou necestou po Peru“ s Petrou 

Jelénkovou, která nás seznámí s peruánským 

rytmem a způsobem života pralesních lidí. 

Dozvíme se, jak si vedla sama v Jižní Americe a 

že je nakonec všechno jinak, než si 

naplánujeme. Vstupné dobrovolné.  

http://www.tyluvdum.cz/
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Bystré 

7. 11. 2019  – Moje pacifická hřebenovka – 

přednáška Moniky Benešové, která se 

navzdory vážným zdravotním problémům 

vydala na Pacifickou hřebenovkou, 4 286 km 

dlouhou stezku vedoucí od hranic USA s 

Mexikem do Britské Kolumbie na jihozápadu 

Kanady. Sugestivní líčení humorných i méně 

humorných zážitků a zkušeností z cesty 

dokreslí promítání fotografií. Vstupné 20 Kč. 

 

17. 11. 2019 – O Nesvobodě – ZUŠ Bystré Vás 

zve na taneční vystoupení. Představení 

proběhne od 17 hodin v divadelním sále 

Sokolovny. 

 

29. 11. 2019 – Vánoční výstava betlémů  

Zahájení  v 17 hodin v MFD vystoupením žáků 

ZŠ Bystré. Vstupné pro děti do 15 let zdarma, 

pro dospělé 20 Kč. 

 

30. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu  

od 17 hodin před budovou Informačního 

centra. O doprovodný program se postará 

hudební dechový soubor a pěvecký sbor ZUŠ 

Bystré. Pro děti budou opět připraveny v IC 

dílničky. Stánkový prodej začne v 16 hodin. 

 

Dolní Újezd 

8.11.2019  - Přednáška 30 let svobody - Den 

boje za svobodu a demokracii 

od 17 hodin, sál hostince U Koruny 

Přednášející: Mgr. Radek Gális - novinář a 

fotograf z Českých Budějovic 

Jiří Kopřiva - předseda Konfederace 

politických vězňů ČR pobočky Litomyšl 

 

9.11.2019 - Martinská pouť s kavárničkou a 

divadlem 

od 17 hodin v sokolovně 

těšit se můžete na Svatomartinskou husičku, 

Svatomartinské vínko a něco sladkého 

od 20 hodin - divadlo Makov s komedií - 

Herkules a Augiášův chlív aneb Má ji jako vidle 

vstupné předplatné s překvapením 100Kč  

( Drogerie čp.14) na místě 120Kč 

 

24. 11. 2019 - Tradiční vánoční výstava 
9:00 - 16:00 v sokolovně 
vystoupení dětí ZŠ, MŠ, ZUŠ, tvořivá dílnička 
občerstvení zajištěno 
 

Jedlová 

30. 11. 2019 - Tradiční vánoční inspirace v 

Jedlové 

od 13 do 17 hodin v Sokolovně 

Prodejní výstava výrobků a vánočních 

dekorací. Přijďte si udělat radost, získat 

inspiraci nebo jen nasát předvánoční 

atmosféru. Občerstvení nebude chybět. 

Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se 

mohou hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-

mail IlonaRom@seznam.cz. 

 

Litomyšl 

2.11.2019, 11:00    - Hubertova jízda - 

Memoriál Miloše Glänznera 

Program: 

11:00 průvod Smetanovým náměstím za 

doprovodu dechové hudby Dolnovanka, 

13:00 soutěže vozatajů a jezdeckých koní, 

doprovodný program pro děti a dospělé 

(Suchý rybník), 

19:00 večerní posezení, kde zahraje skupina 

Kdo má čas v čele s Radkem Klusoňem (Lidový 

dům). 

Výtěžek z akce bude věnován Farní charitě.   

 

15.11.2019 a 16.11.2019, 20:00, Music Club 

Kotelna     

Bára Poláková - 2 koncerty 

Vstupné: 320 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, 

Paseka Litomyšl a www.smsticket.cz) a 380 Kč 

na místě 

 

17.11.2019, 9:00-17:00, Zámecké návrší (I. 

nádvoří, jízdárna, pivovar)   

10. Den medu 

Přednášky pro včelaře, přednášky pro 

spotřebitele včelích produktů. Bohatý 

mailto:IlonaRom@seznam.cz
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doprovodný program. Program na 

www.vcelari-litomysl.cz 

 

27.11.2019 - 2.12.2019, denně 8:00-17:00, 

Okrasné a ovocné školky Litomyšl   

Advent pro Vás - výstava. 

 

Lubná 

15.11.2019 - 18.00 hod. v kině v Lubné 

promítání bratrů Tmejových na téma Aktivní 

dovolená - můžete se těšit na mix 

outdorových aktivit od zimních Vysokých 

Tater, lezeckého výletu za teplem do 

Španělského El Chorra, cyklovýletu do 

rumunského Banátu s českými vesničkami, 

nebo výstupy na alpské štíty nad hranicí 4 000 

m n.m. 

 

 24.11.2019 - 15.00 hod. v kině v Lubné - 

divadelní představení Postel pro anděla uvede 

divadelní spolek Vojnarka Trstěnice 

  

30.11.2019 - 17.00 hod. před obecním úřadem 

v Lubné - rozsvícení vánočního stromu     

 

30.11.2019 - 18.30 hod. v kině v Lubné - 

koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy                       

 
Oldřiš 
3. 11. 2019 – Dýňová párty 
Přijďte se pochlubit svými vlastními výrobky 
z dýní  (moučníky, pokrmy slané i kyselé, nebo 
třeba i nápoje z dýní). Proběhne i malá výstava 
podzimních dekorací a výstava různých 
výpěstků z vašich zahrádek, sadů či políček. 
Vaše produkty k výstavě budeme přijímat v 
neděli od 9 - 10 hodin dopoledne. Občerstvení 
zajištěno, tak se přijďte třeba jen podívat, 
ochutnat a načerpat inspiraci. od 14.00 hodin 
v hasičské zbrojnici  Oldřiši 
 
 
 
 

 
Polička 
Do 5. 1. 2020 – V hlavní roli divadlo … aneb 
200 let poličských ochotníků 
Výstava v Centru Bohuslava Martinů 
K vidění je původní opona, množství kulis, 
rekvizit, plakátů i fotografií. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet různé kostýmy, nechte 
své děti zahrát divadýlko nebo si vyrobit 
prstovou loutku.  
 
7. 11. 2019 (18:00) – Snow film fest 2019 
filmový festival zimních sportů 
60 Kč / 80 Kč, Divadelní Klub 
 
9. 11. 2019 (17:00) - Pavel Helan - benefiční 
koncert Oblastní charity Polička 
Kostel sv. Michaela  
 
Sebranice 
8.-9.11.2019- Kurz řezbářství pro začátečníky i 
mírně pokročilé 
Sebranice, Světnice č.p.8, pátek 14-19, so 9-

14, vede František Malý ml., naučíte se 

vyřezávat relief, misku, lžíci, přihlášky na 604 

590 474 

17. 11. 2019 – Sametová kavárna – od 16.00 
hod. na sále kulturního domu připomínka 30. 
výročí Sametové revoluce. Zpívat bude 
Miroslava Trávníčková. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné. 
 
29. 11. 2019 – Herkules a Augiášův chlív aneb 
Má ji jako vidle – divadelní představení 
odehraje na sále kulturního domu Ochotnický 
soubor z Makova. Začátek v 19.30 hod. 
Vstupné dobrovolné. 
Sebranice, Světnice č.p.8, pátek 14-19, so 9-

14, vede František Malý ml., naučíte se 

vyřezávat relief, misku, lžíci, přihlášky na 604 

590 474 
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INZERCE 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

           Letošní úroda – Bezdíček Josef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou 1x měsíčně 

bezplatně. Povoleno Ministerstvem kultury ČR evidenční číslo MK ČR E 22725. 

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele. 

Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele. Uzávěrka je vždy 25. den v měsíci. Soukromé podané inzeráty jsou 

zpoplatněny. Nepřišel vám informační leták do schránky? Kontaktujte nás. 

 

 

V Borové, dne 29. 10. 2019                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

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

