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*19.ROČNÍK*ČÍSLO 9*

OZNÁMENÍ  O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB

Starostka obce Borová podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se konají:

 v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
 v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2.
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Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost kanceláře Obecního 

úřadu v Borové, č.p. 100, 569 82 Borová.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 

Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Pokud je volič vybaven voličským průkazem pro volby do zastupitelstva kraje, může na tento 

hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje.

4.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 

5.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak 

označené hlasovací lístky nové.

6.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V  Borové   dne   22.9.2016                                                                         Mgr. Lenka Tlustá – starostka

                                                                                           

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ KVĚTEN – SRPEN 2016
rada obce schvaluje: ze dne 27.5.2016

 Podobu II.výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace akce „Stavební 

úpravy pavilonu MŠ Borová 1. NP a 2. NP;

 Návrh a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (na dobu určitou) 

mezi Obcí Borová (pronajímatel) a p. Tomášem Trkalem na část nebytových prostor 

č.p. 165;

 podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2016, 

dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém 

kraji II.“ Žádost bude podána na realizaci projektu „Nízký lanový park v obci Borová“; 

 smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, ev. č. smlouvy 

OŽPZ/16/22125, mezi Pardubickým krajem (poskytovatel) a Obcí Borová (příjemce) 

na akci „Výstavba autobusové zastávky a rekonstrukce přilehlého chodníku“;

 Přidělení bytu v č.p. 106 v Borové a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s p. 

Markétou Veselou;

 aj.
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 27.5.2016

 Protokol o otevírání obálek zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy 

pavilonu MŠ Borová 1.NP a 2.NP“- I.výzva;

 Podobu výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na 

zadání zakázky s názvem „Oprava zpevněných ploch katolického hřbitova“;

 Podobu Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na 

zadání zakázky s názvem „Oprava zpevněných ploch evangelického hřbitova“;

 Konání pracovní schůzky ZO Borová k problematice kanalizace a ČOV obcí Oldřiš –

Borová SO3 – kanalizace Borová (pracovní verze č.3) dne 1.6.2016;

 Cenovou poptávku na realizaci projektu „Nízký lanový park v obci Borová“;

 Realizaci průzkumného vodovodního vrtu a jeho prvotní výsledky ze dne 19.5.2016 –

rozbor vzorku vody potvrdil skutečnost, že voda je způsobilá k zásobování obyvatel 

pitnou vodou;

 Informace o pokračujícím připomínkování projektu pečovatelských domků se záměrem 

výstavby v lokalitě U Roubenky ze strany Obce Borová;

 Jednání se zástupci fy ČEZ Distribuce a.s., fy Montprojekt a.s., zástupci Obec Borová 

a občany věci stavby IE-12-2004595, Borová, Oldřiš, Spálený kopec-rekon.VN835 –

vedení obce žádá o úpravu trasy v centru obce a uložení vedení do země;

 Konání KD na stavbě úprav Černého potoka za obecním úřadem svolaného na žádost 

starostky obce na 17.5.2016 z důvodu neřešeného odvodnění přilehlé místní 

komunikace – schválená projektová dokumentace z r. 2013 toto neřešila;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 6.6.2016

 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy pavilonu MŠ Borová 

1.NP a 2.NP“ fy  APOLO CZ s.r.o., Polička na základě protokolu „Rozhodnutí 

zadavatele o přidělení veřejné zakázky“ ze dne 7.6.2016;

 Smlouvu o dílo mezi APOLO CZ s.r.o., Polička (zhotovitel) a Obec Borová 

(objednatel), kdy předmět díla je veřejná zakázka „Stavební úpravy pavilonu MŠ 

Borová 1.NP a 2.NP“;

 Podobu výzvy k podání nabídky v podobě poptávky pro zpracování projektové 

dokumentace „Borová – vodovod“;

 Podmínky Obce Borová ke stavbě ČEZ Distribuce, a.s., stavba: Hlinsko – Polička, 

venkovní vedení 110kV, číslo stavby:IE-12-2002591 – bude předáno investorovi stavby 

společně s podepsanými smlouvami;

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 6.6.2016

 Protokol o otevírání obálek zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy 

pavilonu MŠ Borová 1.NP a 2.NP“ ze dne 6.6.2016 – II. výzva;

 Konání DSO Oldřiš – Borová dne 20.6.2016;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 21.6.2016

 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Borová - vodovod“ fy  RECPROJEKT 

s.r.o., Pardubice na základě protokolu „Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné 



4

zakázky malého rozsahu“ ze dne 21.6.2016. Vítězný uchazeč bude vyzván k uzavření 

smlouvy o dílo;

 Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a 

odkanalizování a čištění odpadních vod) na projektovou dokumentaci generelu

vodovodu;

 Žádost o poskytnutí dotace (veřejnoprávního příspěvku) prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy žadateli Mikroregion Poličsko za účelem nákupu drobné komunální 

techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016;

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Borová (poskytovatel) a 

Mikroregionem Poličsko (příjemce) za účelem nákupu drobné komunální techniky a 

vybavení pro členskou obec v roce 2016 v částce 32.336,--Kč;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 21.6.2016

 Protokol o otevírání obálek zakázky malého rozsahu a výběrového řízení s názvem 

„Oprava zpevněných ploch katolického hřbitova“ ze dne 17.6.2016;

 Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

zpevněných ploch katolického hřbitova“ ze dne 21.6.2016;

 Podobu smlouvy o dílo mezi Stavebním sdružením Boštík s.r.o. (zhotovitel) a 

Římskokatolickou farností Borová (objednatel) na zakázku malého rozsahu „Oprava 

zpevněných ploch katolického hřbitova“;

 Protokol o otevírání obálek zakázky malého rozsahu a výběrového řízení s názvem 

„Oprava zpevněných ploch evangelického hřbitova“ ze dne 15.6.2016;

 Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

zpevněných ploch evangelického hřbitova“ ze dne 16.6.2016;

 Podobu smlouvy o dílo mezi Jaroslavem Vomočilem, zednické práce (zhotovitel) a 

Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky (objednatel) na 

zakázku malého rozsahu „Oprava zpevněných ploch evangelického hřbitova 

hřbitova“;

 Protokol o otevírání obálek zakázky malého rozsahu a výběrového řízení s názvem 

„Borová – vodovod“ ze dne 21.6.2016;

 Závěrečnou zprávu o výsledcích hydrogeologického průzkumu vodovodního vrtu 

v lokalitě u „vodojemu Bukovina“ – kapacita vrtu je cca 80 – 90 m3/den;

 Zkušební spuštění nových web stránek Obce Borová;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 18.7.2016

 Smlouvu o výpůjčce k bezplatnému užívání na část lesního pozemku p.p.č. 1166/1 o 

výměře cca 1000 m2 v k.ú. Borová u Poličky za účelem umístění nízkého lanového 

parku na dobu neurčitou mezi Obcí Borová (půjčitel) a Městem Polička (vypůjčitel) –

u koupliště;

 Rozpočtové opatření č. 3/2016;
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 Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,--Kč na podporu 

projektu OHS Svitavy - na pořízení a vysvěcení nového praporu Okresního sdružení 

mezi Obcí Borová (dárce) a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní 

sdružení hasičů Svitavy (obdarovaný);

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 18.7.2016

 Doporučuje ke schválení ZO Borová a podání žádosti o změnu PRVK – Borová 

vodovod. Týká se posílení zdrojů vody. Důvodem změny jsou nové skutečnosti a 

poznatky získané při provozování vodovodu;

 Žádost Obce Sádek o doplnění informací ke stavbě společné ČOV ze dne 27.6.2016, 

která byla doručena DSO Oldřiš – Borová (bude řešeno na členské schůzi dne 

25.7.2016);

 Podporu a schválení žádosti o dotaci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, DT č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci na 

akci „Dětská hřiště v obci Borová“. RO Borová pověřuje starostku k úkonům vedoucím 

k uzavření smlouvy a realizaci akce;

 Ukončení a cenu rekonstrukce střechy na přístavbě sokolovny v Borové;

 Konání členské schůze DSO Oldřiš – Borová dne 25.7.2016;

 Informaci o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

a z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 

II.“ a návrh znění smlouvy  (ev.č. smlouvy OR/16/23444) mezi Pardubickým krajem 

(poskytovatel) a Obcí Borová (příjemce) na projekt „Nízký lanový park v obci Borová“ 

– bude umístěn vedle koupaliště za kempem (realizace cca 5/2017);

 Informaci proběhlém vyklízení bytu v MŠ po zemřelém nájemci p. Stanislavu Peškovi;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 25.7.2016

1. Smlouvu o dílo č. E020/2016/20/07 mezi Obcí Borová (objednatel) a TEWIKO systems, 

s.r.o., Liberec (zhotovitel), kdy předmětem smlouvy je provedení díla „Dětské hřiště 

v obci Borová“;

2. aj.

rada obce schvaluje: ze dne 10.8.2016

 Cenovou nabídku fy Jast s.r.o. a umístění příčného prahu z polštářů na místní 

komunikaci u č.p. 207. Pověřuje starostku obce k dalším krokům;

 Cenovou nabídku a návrh objednávky pro pořízení dalších vrstev pro geoportál Obce 

Borová. Službu zajistí spol. Cleerio s.r.o.;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 10.8.2016

 Mezitímní závěrku MŠ a ZŠ Borová sestavenou k 30.6.2016;

 Opravu druhé koleje na vlakovém nádraží v Borové – vytěžený materiál na vyžádání 

převezme Obec Borová a bude použit na opravu účelových komunikací v lokalitě Hatě;

 Návrh variantního řešení trasy kabelového vedení VN a NN v zastavěné části obce 

Borová ve věci stavby IE-12-2004595, Borová, Oldřiš, Spálený kopec – rekonstrukce 

VN835;
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 Prodloužení smluv s pracovníky VPP podle dodatku a  rozhodnutí ÚP Svitavy;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 12.8.2016

 Doporučení k pronájmu bytu č. 1 v DPS, č.p. 305, p. Velové Jaroslavě na základě 

žádosti o přidělení bytu v DPS. Bude vyžádáno stanovisko MÚ Polička, odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví;

 Doporučení k pronájmu bytu č. 3 v DPS, č.p. 305, p. Jirčíkové Jitce na základě žádosti 

o přidělení bytu v DPS. Bude vyžádáno stanovisko MÚ Polička, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 12.8.2016

 Žádost spol. Ergotep, d.i., Proseč, o přidělení dvou bezbariérových bytů v DPS.

Pozn.: usnesení RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou 

odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. 

anonymizovaný text), originální text a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

OBECNÍ VODOVOD - ŠETŘENÍ S VODOU

Vy všichni, kteří využíváte své vlastní studny, jste určitě také pocítili 

poklesy hladin podzemních vod. O důvodech si myslím není třeba

diskutovat – dešťové srážky jsou deficitní a ovlivňují nejen zdroje, na 

kterých je závislý obecní vodovod. Obec Borová aktivně pracuje na 

připojení nového vodovodního vrtu realizovaného v 5 až 6/2016, který 

zdroje posílí jak kvalitativně, tak kvantitativně, ale legislativa si vyžaduje svůj postup – a 

současně vystrojení vrtu a jeho fyzické připojení své finanční prostředky. Lze využít dotačních 

prostředků, o které bylo zažádáno. Současně pracujeme na celkovém generelu vodovodu a 

postupném zkapacitnění všech stávajících zdrojů.

Nyní i v minulých měsících byla Obec Borová nucena doplňovat chybějící zásoby vody pomocí 

výtlačného řadu od spol. VHOS a.s., jelikož „vydatnost našich zdrojů“ klesá a nejsou schopny 

pokrýt spotřebu občanů.  M3 vody je nakupován na základě Smlouvy o vodě předané za 25,--

vč. DPH (jen nákup „kubíku“ vody je dražší než cena vody, za kterou Obec Borová dodává 

občanovi !!!). 

LÉTO JE SICE ZA NÁMI, ALE ZÁZRAK SE NEKONÁ - DLOUHODOBÝ 

NEDOSTATEK SRÁŽEK A VYSOKÉ TEPLOTY SI VYŽÁDALY SVOU DAŇ. 

PROTO TOUTO CESTOU PROSÍME SPOLUOBČANY, ABY V MAXIMÁLNÍ 

MOŽNÉ MÍŘE A PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ ŠETŘILI VODOU, KTERÁ  JE  

DODÁVÁNA OBECNÍM VODOVODEM.                                                      Starostka obce                                                                                                 
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KOTLÍKOVÁ DOTACE – 2. VÝZVA

Pardubický kraj vyhlásil dne 26.8.2016 2. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace 

vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů 

na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu je snížit emise z lokálního 

vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje.

Datum zahájení příjmu žádostí 3. října 2016
Datum ukončení příjmu žádostí 16. prosince 2016 do 12.00 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci 
výzvy tato lhůta zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s předstihem oznámena.

Rozhodující je čas doručení žádosti. Všechny žádosti doručené před termínem zahájení
příjmu žádostí nebo po termínu ukončení příjmu žádostí budou automaticky vyřazeny.

Žádost musí být doručena osobně na níže uvedenou adresu: 

a) dne 3. října 2016 od 7.00 hod. do 17.00 hod. osobně v sále Jana Kašpara (budova bývalé
reálky) Krajského úřadu Pardubického kraje na adresu:
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice

b) od 4. října 2016 do ukončení příjmu žádostí osobně do podatelny Krajského úřadu
Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu:
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice
ve dnech: pondělí a středa 7 – 16.00 hod., úterý a čtvrtek 7 – 15.30 hod., pátek 7 – 14.30 hod.

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

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU KOTLŮ V ROCE 2016 -
POKRAČOVÁNÍ

Jak jsme Vás informovali v minulém informačních letáku, je provozovatel spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva 
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, 
přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 
1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů).

Při této kontrole kotlů je nutno předložit doklad o provedené kontrole komínu místním 
kominíkem (p. Šejnoha), který bude naší obcí procházet koncem měsíce října. Přesné datum a 
čas bude vyhlášen místním rozhlasem.
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Kontrolovat se bude propojení kotle komínu s kouřovodem, proběhne kontrola tlakových nádob 
a pojišťovacích ventilů, chladícího zařízení (je-li připraveno z výroby od výrobce kotle), 
kontrola otevřené expanzní nádoby.
Dále musí být připravena paliva, která jsou určena pro topení v daném kotli, neboť bude 
následovat zatopení v kotli a jeho kontrola při topení. Více informaci naleznete na webových 
stránkách www.ineco.cz/revize-kotlu. 
Pracovník provádějící kontrolu je povinen se prokázat oprávněním provádět kontrolu Vašeho 
typu kotle. Odhadovaná cena za provedenou kontrolu je cca 1500,-- Kč.
Po provedené kontrole Vám pracovník vystaví doklad o kontrole technického stavu Vašeho 
kotle.

Výše uvedenou kontrolu si můžete zajistit u:
p. Novotný Jiří, Korouhev 195, mobil 606 143 336 (provádí kontrolu těchto kotlů: ATMOS, 
DAKON, VIADRUS, OPOP – H41, ROJEK, VARIANT)
p. Kuchta Václav, Budislav 4, mobil 776 665 090 (provádí kontrolu těchto kotlů: ATMOS, 
Viadrus, OPOP, Rojek, Attack, EkoScrol, Ferroli, Enbra, Kovarson)

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ – čtvrtek 6.10, 20.10 a 3.11.2016

      od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hod.

1. - 2. 10. 2016 MDDr. Stavělová Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423

8. - 9. 10. 2016 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663

15. - 16. 10. 2016 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569

22. -23. 10. 2016 MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827

28.10.2016 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987

29. - 30. 10. 2016 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987

5. - 6. 11. 2016 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157
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INFORMACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PRO STRÁVNÍKY - NOVINKA !!!

Školní kuchyň při MŠ Borová informuje, že od 3.10.2016 budete mít možnost si některé dny 
v týdnu vybrat ze dvou druhů jídel. Bližší informace Vám budou podány v kanceláři ŠJ nebo 
na tel.č. 461 743 117.

SPINNING V SOKOLOVNĚ

Zkuste prověřit svoji fyzičku na spinningových kolech. Přihlásit se můžete u p. Renaty 
Bednářové, mobil č. 723 946 444. 

PODĚKOVÁNÍ

Rodiče Natálky Dittrichové děkují organizátorům a účastníkům Motosrazu, který se konal 
31.7.2016 v Borové za finanční příspěvek, který použijí na léčebné výlohy své dcery.

   Dittrichovi

SBÍREJTE S NÁMI !!!

Natálce můžeme pomoci všichni a to tím, že 
budeme sbírat víčka od petlahví, která vykoupí 
firma EKO trade plus s.r.o – Český Těšín a
získané finanční prostředky poslouží k léčbě 
Natálky. Víčka můžete předat přímo Dittrichovým  
– Borová 322 (Cesnárikovi) nebo v kanceláři 
obecního úřadu. 

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTI KLUBU SENIOREK

Od 31.3.2016 se setkáváme každý lichý čtvrtek v obřadní síni obce, kde si pobesedujeme, 
předáme navzájem zkušenosti a prověřujeme svoji paměť formou hry.

V rámci možností si zpříjemňujeme setkání akcemi, jako byl výlet na Lucký vrch, posezení s 
harmonikou, besedou u ohně. Oslavily jsme kulatá životní jubilea tří seniorek.

Fotografie mluví za nás:
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TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE -09/2016

Pozvánka na ligu

Po letní přestávce hráči Sokola Borová   
otevřou další ročník 1.ligy ve stolním tenise.

První a druhé kolo soutěže zahájí v Praze.V sobotu 24. září na pražské Spartě a o den později 

v neděli od 10.00 SF SKK EL Niňo Praha. Sparta Praha je nováčkem 1.ligy, na své soupisce však 

má řadu talentovaných mladých hráčů, to EL Niňo je na úvod soutěže přetěžký oříšek. 

Pětinásobný vítěz 1.ligy má stabilizovaný kádr hráčů s Antonínem Schwarzerem – vícemistrem 

Evropy kadetů a juniorů. Body z tohoto duelu by byly zázrak.

Možná sestava pro Prahu : 

František Kanta (34), David Marek © (64), Michal Kadlček(65), Míra Janča (N)

Další  zápasy 1.ligy :

15. 10. 2016 15:00 TJ Sokol BorováSKST Mart Hodonín

16. 10. 2016 10:00 TJ Sokol Borová TTC Siko Orlová

22. 10. 2016 10:00 TJ Sokol Borová TTC Moravská Slavia Brno

12. 11. 2016 15:00 TJ Sokol BorováDTJ Hradec Králové B

13. 11. 2016 10:00 TJ Sokol Borová SK US Steinerová Choceň

BORTEL - FOTBAL MUŽI

Naši muži začali novou sezonu pohárovým zápasem proti Bystrému. Po výborném výkonu 
jsme favorita porazili 2:1 a postoupili do dalšího kola, které sehrajeme ve středu 28.9 proti 
Morašicím.  Branky A. Pazdera a Davida Síla.

V nové sezoně máme zatím sehráno šest zápasů s těmito výsledky:

Třebářov - BOR-TEL :  0 : 3 branky: Pokorný, Pazdera A., Ehrenberger
BOR-TEL - Mor. Třebová "c" : 8 : 0 branky: Ehrenberger 5 , Pazdera A. , Matula, Krumpl
Pomezí "B" - BOR -TEL : 0 : 2 branky: Pazdera A. 2
BOR - TEL -  Koclířov  : 8 : 1 branky: Ehrenberger 2, Pazdera A. 4, Čermák, vlastní
Boršov - BOR -TEL : 0 : 2 branky: Krumpl, Ehrenberger
BOR-TEL - Trstěnice : 3 : 0 branky: Ehrenberger 2, Hegr Martin

Z výsledků je vidět, že se mužstvu zatím velmi daří a ze všech dosud odehraných zápasů jsme 
odešli jako vítězové! V tabulce jsme po šestém kole na prvním místě, kde bychom rádi zůstali 
co nejdéle.
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Děkujeme všem fanouškům, kteří nás podporují na domácím hřišti a často i na hřištích 
soupeřů.   TTT           BOR – TEL DO TOHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POZVÁNKA OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA –

TÝDNY PRO DUŠENÍ ZDRAVÍ

Otevřené dveře v Divadelním klubu! -vyvrcholení Týdnů pro duševní 
zdraví v Poličce a oslava 10 let fungování Otevřených dveří proběhne 
v pátek 7. října v Divadelním klubu v Poličce. Od 18hodin se chystá 
promítání tematického filmu „Jak jsem nepotkal ryby“, který 
komentářem a následnou diskusí doprovodí MUDr. Petr Hejzlar, psychiatr 
a ředitel spřátelené organizace Péče o duševní zdraví z Pardubic. Následovat bude koncert 
pražské kapely „Typical Stereo“. Ta vznikla transformací kapely Praguematique, jejíž 4 
členové v novém uskupení pokračují v hudební pouti napříč žánry, jako je např. gypsy swing, 
balkán, bossa nova, reggae, i originálními aranžmá známých písní. Silná pozitivní energie 
vyjádřená 4 hlasy, 5 jazyky a nejrůznějšími styly je příslibem nevšedního zážitku.

ZÁSTUPCI MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

TRADIČNÍ DRAKIÁDŮ

KTERÁ SE USKUTEČNÍ NA "HEGROVĚ CESTĚ"       

9.10.2016 OD 1330

OBČETSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

NAŠI HASIČI MAJÍ NOVÝ PRAPOR

SDH Borová pro členy a jejich partnery, partnerky a ratolesti uskuteční v sobotu 15. října 
2016 od 14:00 hod v sokolovně    posezení na ukončení sezóny. Při této příležitosti bychom 
našim členům představili nový hasičský prapor.
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HELLOWEEN

Tematická interaktivní výstava prací dětí z keramického kroužku Borová obohacená 
strašizážitkem a strašidílničkou. 
Výstava je určena pro děti z mateřských a základních škol a širokou veřejnost.
Termín : pro MŠ a ZŠ  17.10 – 21.10 2016 (čas upřesníme vedení škol)

   pro širokou veřejnost pátek  21.10 od 17.00 – 19.00hod.
Místo : Sokolovna Borová – Peklo
Informace : Alena Hejduková, 736761281,461725352

ANDÍLEK - KERAMICKÁ DÍLNA

Vyrobíme si vánoční andílky na více způsobů
z keramické hlíny
Termín : pátek 21.10.2016 
Čas: od 17:00 hodin
Cena : 180,- Kč
Místo: Oldříš (bývalá budova MŠ)
Přihlášky: do 18.10.2016
Lektorka: Alena Hejduková
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352, 736761281
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PRODEJNÍ VÝSTAVY V BOROVÉ, V SEBRANICÍCH,

V TELECÍ A V SÁDKU

22.10.2016 - Dušičková a podzimní výstava v Kulturním domě v malém sále v Telecí

od 9:00 – 16:00

23.10.2016 – Dušičková a podzimní výstava v Obřadní síni v Borové 

od 9:00 – 16:00

19.11.2016 – Adventní výstava v Obřadní síni v Borové

od 9:00 – 16:00

20.11.2016 – Adventní výstava v jídelně Základní školy v Sebranicích od 8:00 –

16:00

25.11.2016 – Adventní výstava v Obecním úřadě v Sádku

od 13:00 – 16:00

Srdečně Vás zve Alena Portlová

Přijímám objednávky na věnce, svícny, atd… tel.: 731 190 809

Výstavy bude doprovázet prodej medu a medového vína

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ BOROVÁ
pořádá

v pátek 28. října 2016, v den Státního svátku,

od 17.00 hod., v evangelickém kostele v Borové

SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT DAGMAR LAPÁČKOVÉ -

NEŠPORY VDĚČNOSTI A RADOSTI
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nad zdárně dokončenou generální opravou chrámových varhan,

zvelebením cest na evang. hřbitově

a instalací okrasného osvětlení chrámu Páně.

Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomohli: zhotovitelům, drobným dárcům, mecenášům, 

Obecnímu úřadu Borová, každému, kdo jakkoli přispěl ke zdaru díla.

Velmi srdečně je zván každý!

Dobrovolná sbírka bude věnována k úhradě generální opravy chrámových varhan v r. 2016

SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO

Motorest Borová Vás zve na svatomartinské kachní stehýnko

v pátek 11.11.2016 od 17.30 hodin   a v sobotu 

12.11. 2016 od 16.00 hodin +    večerní živá hudba

Dále v nabídce mladá vína z Moravy-Vinařství O.Mikulica, Velkopavlovická oblast, obec 
Kobylí.

Rezervace  na tel.číslech 737 337 048 a 739 995 203 .

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ŘÍJEN 2016

Bystré
1. 10. 2016 – Divadelní namlouvání aneb Možná přijde i Míla – Divadelní soubor VOFUK zve na 
neformální talkshow - od 18:00 hod. v divadelním sále Sokolovny. 
15. 10. 2016 – Chorus Carolinus – Koncert pěvecko-instrumentálního sdružení z Kladna, od 17: 00 hod. 
v kostele sv. Jana Křtitele.
16. 10. 2016 – Lotrando a Habiba – divadelní představení na motivy Čapkovy Loupežnické pohádky v 
podání Ochotníků juniorů z Bystrého v Orlických horách, od 15:00 hod. v divadelním sále Sokolovny. 
Předprodej vstupenek v IC Bystré.
31. 10. 2016 – Beseda se Zbyňkem Fricem – beseda s hercem, zpěvákem a tanečníkem, Beseda, v 
rámci které pohovoří o své dosavadní kariéře a zazpívá několik písní, proběhne v pondělí 24. října od 
17 hod. v Tanečním sále ZUŠ Bystré (čp. 59).

Dolní Újezd

1. 10. 2016 - Jiřinkový ples
Od 20 hod v sokolovně pořádají hasiči. Hraje Vepřo knedlo zelo, vstupné 60 Kč
15. 10. 2016 - Posvícenská zábava
Pořádájí sokolové od 20 hod. v sokolovně. Hraje ROCK FAKTOR
23. 10. 2016 - Divadlo: Pohádka o Chytrém Honzovi
V sokolovně od 15 hod. hraje divdlo Vostřebal Benátky
27. 10. - Lampionový průvod
Vychází v 18 hod. od družstevní jídelny k památníku padlých v první svět. válce.
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Litomyšl
5. 10. 2016 od 19:00 hod. – Recitál Davida Deyla – Smetanův dům 
7. 10. 2016 od 20:00 hod. – Mirai a Nebe – podzimní turné – Music Club Kotelna
17. 10. 2016 od 19:00 hod.- Divadlo Sklep – Besídka 2016

Oldřiš
1. 10. 2016 Den žena - od 10 hod v Orlovně.  Kosmetické ošetření, kadeřnice, pedikérky,  relaxační a 

lymfatické masáže. Vstupenku si můžete zakoupit v předprodeji za 250,- Kč po domluvě na tel. čísle 

604 463 447, 461 747 117 (OÚ Oldřiš). Cena vstupenky na místě je 280,- Kč. V ceně vstupenky jsou 

všechny procedury zdarma.

Polička

1. - 29. 10. 2016 - Zákrejsova Polička 2016 - 6. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických 

souborů v Tylově domě

Do 6. 11. 2016 – Jaroslav Mareš – Fotografie – výstava fotografií poličského fotografa v Centru 

Bohuslava Martinů

Do 6. 11. 2016 – Bohuslav Martinů a Brno – výstava v sálech Centra Bohuslava Martinů

28. - 29. 10. 2016 - Svojanovské stíny - Hrad Svojanov u Poličky - Záviš z Falkenštejna bude 

návštěvníkům vyprávět příběh tajemných duší hradu. Podvečerní a večerní prohlídky hradu Svojanova 

o tajemných úkazech a událostech.

Sebranice
8. 10. 2016 - Václavské posezení – od 16.00 hodin v přísálí kulturního domu, zabijačkové dobroty, k 
poslechu či tanci zahrají místní harmonikáři. Pořádá SDH Sebranice.

8. 10. 2016 - DEN PRAVĚKÝCH ŘEMESEL, zahrada domu č. p. 8 Sebranice- tavení bronzu, pečení chleba, 

tkaní. 9-17 hodin, pořádá Spolek archaických nadšenců, vstup volný14. 10. 2016 - KURZ ZPRACOVÁNÍ 

LNU, Sebranice Světnice č. p. 8, 14-19 hodin, pěstování lnu, zpracování, předení na vřetenech, cena 

500Kč, objednávky na tel. 604 590 474.

15. 10. 2016 - Posvícenská zábava – od 20. 00 hod. na sále kulturního domu, zahraje kapela AURIS, 
vstupné 60 Kč. Pořádá obec Sebranice.
29. 10. od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli 30. 10. od 8.00 do 17.00 hod. se na sále kulturního domu 
koná tradiční Podzimní výstava, při které si mohou návštěvníci koupit med, perníčky, květinové vazby 
na Dušičky, dřevěné výrobky, keramiku, šperky aj. K vidění bude výstava ovoce a zeleniny. Občerstvení 
zajištěno, vstupné dobrovolné.

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – ŘÍJEN 2016

Sobota 1. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2016

Eric – Emmanuel Schmitt: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ 

Divadelní soubor E. Vojana Brněnec

Manžel Gilles se po nejasném úrazu hlavy a ztrátě 

paměti vrací z nemocnice, manželka Líza se mu 

snaží pomoci a připomíná jejich dosavadní 

společný život. Postupně vycházejí najevo 

překvapivé okolnosti. Má v dnešní době manželství 

ještě smysl?

Neděle 2. října  v 15.00 h

Den seniorů - Mistříňanka

Pondělí 3. října v 19.00 h … Kino Tylův dům

Krycí jméno Holec

Napínavý příběh, ČR, 98 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč

Středa 5. října v 18.00 h … Kino Tylův dům

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / 

3D Dobrodružný/fantasy, USA/Belg/VB, 128 min, 

dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
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Čtvrtek 6. října v 19.00 h – velký sál / stolová 

úprava

Bobby Shew Big Band (USA/CZ) 

Alumni Tribute to Buddy Rich. Podzimní festivalové 

ozvěny jazzového festivalu Polička Jazz 2016.

Sobota 8. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2016

Alois Jirásek: VOJNARKA

Divadelní spolek Jiráskovo divadlo Hronov

V jejich podání není Vojnarka dobovým vesnickým 

dramatem, ale ryze moderním příběhem ženy, 

která podlehne své přirozené touze po muži, jehož 

před lety velmi milovala a vůči němuž navíc trpí 

pocitem viny. Příběhem, který se může stát kdekoli 

a komukoli i dnes. Příběhem o vášni, zklamání, 

hořkosti, příběhem hraným s velkou naléhavostí, v 

strhujícím tempu a s výbornými hereckými výkony.

Pondělí 10. října v 18.00 h … Kino Tylův dům

Čapí dobrodružství

Animovaný/rodinný, USA, 87 min, dabing, 

přístupný, vstupné 110 Kč

Úterý 11. října v 19.00 h

Czech Philharmonic Low Brass

Sdružení hlubokých žesťů je sestaveno z 

prvotřídních hráčů pozounové a tubové sekce 

České filharmonie. Ve světě nejsou podobné 

soubory neobvyklé. Lahodný, sametový souzvuk a 

hlavně vyhraněně specifický výraz společné hry 

několika pozounů a tuby už ocenili nejen 

posluchači, ale i hudební skladatelé, kteří pro 

taková seskupení vytvořili řadu originálních 

skladeb.

Středa 12. října v 19.00 h … Kino Tylův dům

Instalatér z Tuchlovic

Smutná komedie, ČR, 85 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 130 Kč

Čtvrtek 13. října v 19.00 h

Bláznivý Petříček

Vojtěch Dyk s Tatianou Vilhelmovou míří do Tylova 

domu! Záda jim bude krýt Belmondo.

Gangsterská pohádka podle stejnojmenného filmu 

s J. P. Belmondem o mladém znuděném muži a 

krásné teroristce, kteří na útěku před policií a 

vlastními rodinami nacházejí ten nejvražednější cit 

– lásku.

Sobota 15. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2016

Vítězslav Welsch: TO JE PŘEPADENÍ, PĚKNĚ 

PROSÍM

Divadelní soubor Kulturního domu – holičtí 

ochotníci

Veselohra sepsaná k pobavení širokého publika. Za 

devatero horami, devatero řekami a devatero 

přehradami leží malé městečko, na jehož jménu 

mnoho nezáleží. V rohu malebného náměstíčka 

stojí kostel s vysokou věží ozdobenou kulatými 

hodinami, na druhé straně náměstí se za omšelými 

dveřmi skrývá místní poštovna, vedená pevnou 

rukou paní „poštmistrové“. Kostelní hodiny se 

chystají odbit devátou hodinu a právě v tuto chvíli 

příběh začíná…

Pondělí 17. října v 19.00 h … Kino Tylův dům

Anthropoid

Válečné drama, USA/ČR, 121 min, titulky, přístupný 

od 12 let, vstupné 110 Kč

Středa 19. října v 19.00 h … Kino Tylův dům

Bezva ženská na krku

Komedie, ČR, 97 min, přístupný, vstupné 120 Kč

Sobota 22. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2016

JEZINKY A BEZINKY

Ochotnický divadelní soubor Vířina

Příběh hry „Jezinky a bezinky aneb Utrejch a 

staromódní krajky“ je zasazen do válečného New 

Yorku... 

Neděle 23. října v 10.30 h – kostel sv. Jakuba 

Koncertní projekt „Píseň zemí Koruny české“

Účinkují Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice 

a Tomáš Žídek & Chór Medici Cantantes  

Uniwersytetu Medycznego Wroclaw (PL). 

Neděle 23. října v 15.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2016

ČERT NIKDY NESPÍ

Divadelní spolek Tyl Polička

Pohádka se zpěvy. Pohádka pro malé i velké o tom 

co všechno se může stát, když čert potřebuje nový 

„brejle“.  Zpracováno podle scénáře Zdeňka 

Kozáka.

Pondělí 24. října v 19.00 h … Kino Tylův dům

Inferno

Drama, USA, 122 min, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč

Středa 26. října v 18.00 h … Kino Tylův dům

Lichožrouti

Animovaný/rodinný, ČR, 86 min, přístupný, 

vstupné 120 Kč
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Sobota 29. října v 19.00 h

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2016

Vasilij Sigarev: DETEKTOR LŽI

Osvětová beseda Velká Bystřice z.s.

Komorní komedie /hrají tři herci / se odehrává na 

pozadí jednoho ruského, dvacetiletého manželství. 

Manželé se sice mají rádi, ale začínají vidět a řešit 

nedostatky toho druhého. Vše vyvrcholí, když 

manžel v opilosti schová výplatu neznámo kam. 

Manželka se tuto situaci rozhodne řešit rázně. 

Pozve si domů hypnotizéra.

Pondělí 31. října v 19.00 h … Kino Tylův dům

Jack Reacher: Nevracej se

Akční/drama, USA, 116 min, titulky, přístupný od 

12 let, vstupné 120 Kč

Středa 2. listopadu v 19.00 h

Bratři Ebenové – Čas holin

Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou připravili 

nový koncertní program. Nový koncertní program

je z významné části postaven na repertoáru 

nového alba. Během koncertu však dojde i na 

zásadní skladby z předchozích alb. 30. výročí vydání 

prvního alba bylo zároveň impulsem k „oprášení“ 

několika skladeb z raného folkového období a i ty v 

programu zazní.

!!! AKČNÍ NABÍDKA !!!

VE VZORKOVÉ PRODEJNĚ DEDRA, KTEROU NAJDETE V PRODEJNĚ CHOVATELSKÝCH POTŘEB

V BOROVÉ, JE PŘIPRAVENA AKCE NA:

 SPRCHOVÉ GELY 500 ml za 99,- (199,-)

 AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY (30 DÁVEK) za 99,- (119,-)

 NEREZOVÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE za 299,- (1.299,-)

 NEREZOVÝ RUČNÍ MIXÉR za 599,- (1.599,-)

 TEKUTÁ MÝDLA za 69,- (139,-)

 A DALŠÍ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI

NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483

Bigiska@seznam.cz

SLEVOVÝ KUPON NA

50 Kč
NA CELÝ NÁKUP

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU SLEVA

NA VÁŠ NÁKUP ZBOŽÍ V PRODEJNĚ NEBO

PŘI OBJEDNÁVCE Z AKTUÁLNÍCH KATALOGŮ 
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V Borové 27.9.2016       Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
           e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz




