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INFORMAČNÍ LETÁK - KVĚTEN

                                                          *20.ROČNÍK*ČÍSLO 5*

                                                                                                        

                                                                                                             INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

PÁR SLOV KE KANALIZACI

V pátek dne 26.5.2017 proběhla 

v místní sokolovně schůzka s občany 

ohledně kanalizace a domovních 

kanalizačních přípojek. Do každé 

domácnosti na katastru naší obce byla v 

předstihu doručena pozvánka na tuto 

schůzku v podobě informačního letáku 

s přiloženým tiskopisem plné moci. Jak 

bylo v písemné podobě a poté na schůzce vysvětleno - pokud plnou moc jako vlastník připojené 
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nemovitosti vyplníte,  podepíšete a doručíte do 20.6.2017 na Obecní úřad v Borové, dáváte tímto 

souhlas a současně žádost vlastníka nemovitosti k zajištění projektové přípravy a podání žádosti 

o územní souhlas pro stavbu kanalizační přípojky, kterou hromadně za občany podá DSO Oldřiš -

Borová. Pokud z nějakého důvodu tiskopis plné moci nemáte, můžete si jej vyzvednout na Obecním 

úřadě v Borové, nebo stáhnout a vytisknout z webových stránek obce Borová (pod záložkou „rozvoj 

obce“ – „kanalizace“).

Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby hlavních kanalizačních stok 

a veřejných částí kanalizačních přípojek a 

informace ke kanalizačním přípojkám, dále 

pak již výše zmiňovaný tiskopis plné moci a 

pozvánku na proběhlou informační 

schůzku s občany s ostatními informacemi 

najdete opět na webových stránkách obce 

Borová (pod záložkou „rozvoj obce“ –

„kanalizace“)  nebo jsou k dispozici na 

Obecním úřadu v Borové.                                       za obec Borová starostka Mgr. Lenka Tlustá

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ LEDEN – KVĚTEN 2017

rada obce schvaluje: ze dne 4.1.2017

 Smlouvu mezi Obcí Borová a VHOS , a.s. Moravská Třebová pro vodu předanou dle 
kalkulace;

 Rozpočtové opatření č. 8/2016;
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Obcí Borová a 

Trkalem Tomášem (část nebyt. prostor v č. p. 165);
 Vypracování projektové dokumentace a rozpočtu prací pro rekonstrukci obecních bytů 

v č.p. 106 nad hospodářským pavilonem MŠ;
 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 4.1.2017

 Hodnocení výsledků protokolu o zkoušce č. 10781/2016 – krácený rozbor pitné vody dle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., ze dne 14.12.5016 s výsledkem vyhovuje;

 Informace k naplnění usn. č. 8, které přijalo ZO Borová dne 29.2.2016 – smlouva o přijetí 
investičního úvěru k refinancování předešlých úvěrů;

 Situační plán včetně projektovaného zařízení úsek mezi č. 69 – 7 (knv) a úsek mezi č. 70 a 
č. 5 (vrch), Název stavby: „Borová, Oldřiš, Spálený kopec – rek. VN3835“, situace ke dni 
12/2016. Současně s tímto je řešeno i odkanalizování lokality;

 aj.
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rada obce schvaluje: ze dne 16.1.2017

 Záměr prodat část nemovitosti p.p.č. 1955/2, nacházející se u VDJ Oldřiš, v katastrálním 
území Borová u Poličky;

 Záměr prodat nemovitosti – stavební pozemky v lokalitě U ROUBENKY, v katastrálním 
území Borová u Poličky;

 Záměr směnit části nemovitosti p.p.č. 2250/8, bývalý náhon, v katastrálním území Borová u 
Poličky;

 Valorizaci nájemného u bytových a nebytových prostor o míru inflace za rok 2016 pro rok 
2017 dle údajů ČSÚ, která činí 0,7 %;

 Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2017, dotační 
program „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního 
movitého majetku sportovních zařízení a organizací“. Žádost bude podána na realizaci 
projektu „Posilovna Borová“;

 Vypracování projektové dokumentace pro opravu hřbitovních zdí evangelického a 
katolického hřbitova;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 16.1.2017

 Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pakr prostřednictvím svazku KSM na 
pořízení 12 ks laviček;

 Návrh darovací smlouvy mezi ŘSD ČR a Obcí Borová. Bude předloženo ke schválení na 
zasedání ZO Borová;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 14.2.2017

 Smlouvu o pronájmu bytu č.2 v DPS Borová, č.p. 305, p. Marii Petříčkové na dobu určitou;
 Žádost o změnu v technické specifikaci pro pořízení dopravního automobilu JSDH Borová;
 Podání žádosti o dotaci z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků, podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny – oprava hřbitovních zdí evangelického a katolického hřbitova;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 14.2.2017

 Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci;
 Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška);
 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 27.2.2017

 Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu. Jedná se o sdruženou 
nabídku pro Obec Borová, MŠ a ZŠ Borová;

 Žádost a poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb 
Oblastní charity Polička pro rok 2017 ve výši 10.000,--Kč;

 Účetní závěrku Mateřské školy Borová a Základní školy Borová sestavenou ke dni 
31.12.2016 a převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Borová do jejího 
rezervního fondu;
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 Prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č.1 v DPS Borová, č.p. 305, p. Jaroslavě Velové na 
dobu neurčitou;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 27.2.2017

 Souhlas ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí kanalizace v silnici II/353, 
III/35724, III/3598 (obec Oldřiš a Borová), podzemní kanalizační stoky;

 Změnu v kartě obce Borová č. 00772_01 – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje, aktualizace dne 15.2.2017;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 13.3.2017

 Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních služeb mezi 
Cleerio s.r.o., Obcí Borová a Geomorava s.r.o. a současně objednávku č. 201702500 na 
převod současného geoportálu do mapové aplikace;

 Dodatek k nájemním smlouvám;
 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 13.3.2017

 Stav a odhadovanou cenu zednických a elektrikářských prací na rekonstrukci obřadní síně v 
Borové;

 Informaci o stavu projekčních prací a připomínky Obce Borová k projektu „Bezpečnostní 
opatření podél silnice I/34“;

 Protokol o zkoušce vody č. 1370/2017, krácený rozbor pitné vody v obecním vodovodu dle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 5, s výsledkem vyhovuje;

 Dokumentaci a cenu projekčních prací na opravu hřbitovních zdí katolického a 
evangelického hřbitova v Borové u Poličky;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 27.3.2017

 Organizaci a konání „Borovských her“ v Borové u Poličky ve dnech 23.6. – 25.6.2017;
 Program a výpomoc Obce Borová na benefiční akci „benefice pro Natálku“ dne 8.4.2017 

v místní sokolovně;
 Prodloužení hlavního vodovodního řadu v lokalitě nad VDJ Oldřiš z důvodu napojení 

nových rodinných domků na obecní vodovodní řad a vysazení hydrantu;
 Smlouvu o zajištění provozu sběrných nádob pro odběr potravinářských olejů, kdy 

předmětem smlouvy je zajištění provozu sběrných nádob pro odběr potravinářských olejů;
 Rozpočet Základní školy Borová a Mateřské školy Borová na rok 2017;
 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 27.3.2017

 Položkový rozpočet a rozpočtové náklady pro dokončení místní obslužné komunikace
U ROUBENKY;

 Nabídku prací včetně kalkulace pro revitalizaci víceúčelové nádrže – kalkulace nabídkové 
ceny studie proveditelnosti revitalizace koupaliště za kempem na základě poptávky;

 aj.
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rada obce schvaluje: ze dne 10.4.2017

 Prohlášení Obce Borová a jeho přílohy k silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice I/34;
 Smlouvu o pronájmu bytu, č.p. 165, p. Portl Michal na dobu určitou;
 Smlouvu o dílo č. 2017-05 mezi smluvními stranami Obec Borová a Outdoor Naplno, s.r.o., 

kdy předmětem smlouvy je zhotovení „Nízkého lanového parku v obci Borová“;
 Žádost Obce Borová o odložení revize katastru nemovitostí k.ú. Borová u Poličky;
 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 10.4.2017

 Protokol o zkoušce vody č. 2501/2017, krácený rozbor pitné vody v obecním vodovodu dle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 5, s výsledkem vyhovuje;

 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 24.4.2017

 Rozeslání poptávky včetně zadávacích podmínek s podklady pro zpracování nabídky stavby 
„ZTV Borová u Roubenky – komunikace“;

 Objednávku Obce Borová u fy ENVICONS, s.r.o., Pardubice pro „shromáždění podkladů, 
koncepce a projednání“ revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“. Součástí bude projektová 
dokumentace na rekonstrukci hráze;

 Kupní smlouvu, kdy předmětem smlouvy je prodej stavebního pozemku v lokalitě
U ROUBENKY, p.p.č. 1357/16, k.ú. Borová u Poličky;

 Opravu havarijního stavu střechy přístavby garáže  č.p. 130 (kampelička) podle cenové 
nabídky;

 Žádosti o poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy se spolky, které v termínu podaly žádosti 
o dotace; 

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 24.4.2017

 Nutnost celkové revize a opravy místního rozhlasu, budou osloveny fy s poptávkou řešení a 
cenové nabídky;

 Návrh zpřesnění hranic pozemku p.p.č. 2040/1 – za Obec Borová bez připomínek;
 aj.

rada obce schvaluje: ze dne 10.5.2017

 Smlouvu o pronájmu bytu č.7 v DPS Borová, č.p. 305, p. Pala Václav, na dobu určitou;
 Smlouvu o dílo mezi SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby 

VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov a Obcí Borová, Borová č.p. 100, 569 82, kdy 
předmětem smlouvy je dokončení komunikace v lokalitě „U ROUBENKY“;

 aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 10.5.2017

 Informaci o podání žádosti o vydání ÚR o umístění stavby s názvem „Kanalizace a ČOV 
obcí Oldřiš – Borová“ dne 27.4.2017;

 aj.

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.



6

STAVEBNÍ POZEMKY

V nabídce jsou poslední dva volné stavební pozemky v lokalitě U Roubenky určené územním plánem 

pro výstavbu rodinných domků. Na pozemcích jsou přivedeny inženýrské sítě, v měsíci červnu bude 

dokončena komunikace. Jedná se pozemek p.p.č. 1357/17 a pozemek, který se skládá z p.p.č. 1354/3, 

1349/19 a 1357/20.

Bližší informace v kanceláři OÚ Borová nebo na tel. č.: 603 741 378.

NABÍDKA  PRONÁJMU  OBECNÍHO BYTU

Obec Borová touto cestou nabízí od 1.7.2017 k pronajmutí  následující obecní byt:

Borová č.p. 300 – byt č. l ( 1 + kk), který obsahuje:

- pokoj s jídelnou 20,45 m2

- kuchyňský kout   5,96 m2

- předsíň   3,91 m2

- koupelnu s WC   4,28 m2

- sklepní kóji   4,78 m2  - nachází se mimo byt

Měsíční nájemné činí cca 1 470,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, 
vodné a stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podejte nejpozději do 12.6.2017.
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ

-  čtvrtek 1. 6. a 22. 6. 2017 od 10.00 do 15.00 hod.

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

3.-4.6.2017 MDDr. Stavělová Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423
10.-11.6.2017 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
17.-18.6.2017 MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402
24.-25.6.2017 MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827

1.-2.7.2017 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987
5.7.2017 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE BOROVÁ

Tímto vás informujeme, že jsou spuštěny nové webové stránky obce Borová. V současné době se 
jedná o zkušební provoz. Je možné, že zde najdete zastaralé nebo neúplné informace, které budou 
v nejbližší době aktualizovány včetně fotografií. 

BOROVSKÉ HRY 2017

Letošní ročník borovských her bude tak trochu jiný, a to již kvůli tomu, že se koná u nás!!!

Hry proběhnou ve dnech 23. a 24.6.2017 v areálu sokolovny a 

sportovního areálu.

Jaký bude program?

Program na pátek 23.6.2017

V odpoledních hodinách příjezd našich kamarádů borováků, ubytování tam, kam se 

kdo vejde , první občerstvení – jídlo, pitný režim…. 

Večer vystoupí jako předkapela místní skupina Výsměch?. Bude následovat zábava, 

na které nám zahraje skupina Quatro ze Skutče.
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Program na sobotu 24.6.2017

…je celodenní - koňské projížďky, motorkářská show, minigolf

apod.…..doprovodný program je průběžně doplňován.

Předtím, než začnou samotné borovské hry (a bude se na co koukat !!!), tak s krátkým 

programem vystoupí děti z mateřské a základní školy.

Po vyhlášení her se můžeme těšit na druhou část programu Rozárek z Jimramova, 

místní skupinu Happeace s fenomenálním bubeníkem a celou akci zakončí taneční 

zábava se skupinou Fízl Band z Poličky.

Pojďme podpořit naše družstvo a ochutnat speciality, které si pro nás připraví členové 

našich spolků. VSTUPNÉ VŠUDE ZDARMA!

Sledujte webové stránky obce, budou zde postupně doplňovány informace k akci.

    Kulturní komise a spolek dobrovolníků (nadšenců), bez kterých by to nešlo.

VYVENČIT PSA ANO, UKLIDIT PO NĚM NE?

Je to stále dokola. Myslíte, že by se Vám líbilo přinést psí lejno od 

svého miláčka na botě domů či otřít ho o kobereček v autě? A co 

teprve, kdyby nebylo od Vašeho pejska! Co pak na takovou nadílku 

mají říkat maminky malých dětí, které „vymetou“, co mohou! Co 

mají říkat lidé, kteří špatně vidí „pod nohy“! Jak asi může být 

překvapené dítě hrající si na pískovišti, kde najde, co tam nepatří?

A co třeba takový naštvaný soused, který si „Vaši nadílku“ nabere „do 

své sekačky“!

Tak jak jinak zajistit ohleduplnost ke svým spoluobčanům 

v místech, kde se dnes a denně pohybují lidé!

SBÍREJTE A UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH! 

NA POLI TO NIKOMU NEVADÍ, ALE NA 

VEŘEJNÝCH MÍSTECH A OKOLO DOMŮ ANO!
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                                                                                                                                               OHLÉDNUTÍ

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY SE NA NAŠÍ ŠKOLE KONAL DNE 4. DUBNA 
2017.

Letos bylo „soví“ téma. Již tradičně si naši „páťáci“ připravili pro děti i dospělé malou 

pohádku. Letos „O sově Vendulce, která se chtěla naučit zpívat.“

Bohužel polovina jich onemocněla ještě před zápisem  a soví dědeček přišel nemocen,

aby nás, jak sám řekl, nenechal ve „štychu“. Pohádku  se dětem nakonec podařilo 

sehrát.

              

Během 

Během absolvování všech úkolů, děti s rodiči také vyráběli papírové sovičky. Moc se 

jim povedly a děti si je hned druhý den odnesly na výstavu do školky.

Naši budoucí „prvňáčci“.

Těšíme se na ně.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 14.5.2017 se uskutečnilo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad 
borovských občanů přibylo a do obecní kroniky bylo zapsáno 10 dětí (5 děvčat a 5 chlapců).

                    (zleva): Portl Michal, Kučera Patrik, Strnad Tomáš, Žembery Matěj

(zleva): Lorenc Kryštof, Pokorná Elen, Hegr Miroslav, Ridlová Ela, Odehnalová Emílie, Špačková 
Vanda.
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BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD

V neděli 28.5.2017 jsme se opět sešli u památníku U výbuchu, kde jsme vzpomínkou uctili nejen 

oběti této nešťastné události, ale připomněli jsme si další oběti této druhé světové války. Tohoto 

setkání se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit pan řídící Josef Muff, a proto jsme mu 

alespoň na dálku popřáli brzké uzdravení, aby se s námi příští rok mohl této piety zúčastnit.

Letos bylo setkání velice výjimečné. Kdo z vás ví, že dva naši rodáci, a to Anna a František 

Makovských, získali nejvyšší izraelské vyznamenání - Spravedlivý mezi národy, které je udělováno 

lidem nežidovského původu za pomoc občanům židovské národnosti v období druhé světové války? 

Tímto titulem se může pyšnit pouze 116 Čechů a dva se narodili u nás v Borové a zde také strávili 

část života. Oslovil jsem jejich dceru paní Věru Fajmonovou a tato nám do Borové mimo jiné dovezla

obě dvě medaile a i se svoji rodinou se této piety zúčastnila. Tyto medaile nejsou svou velikostí nijak 

závratně velké, ale svým významem jsou obrovské. František a Anna Makovských svým životním 

postojem plně naplňovali základní lidské a morální hodnoty. Takovýchto občanů bychom si měli 

vážit a být na ně hrdí, a to hlavně v dnešní době, která je plná falešného vlastenectví.

Životní osud manželů Makovských si budete moci v nejbližších dnech přečíst na našich 

internetových stránkách.

I v následujících letech plánujeme při pietě U výbuchu připomínat životní osudy, a to jak obětí, tak i 

lidí, kteří díky svému morálnímu postoji v době druhé světové války mohli a dále mohou být dnešní 

generaci příkladem.

Chtěl bych za organizátory poděkovat vám všem, kteří jste se této piety zúčastnili (a nebylo vás málo) 

a i těm, kteří doma věnovali alespoň tichou vzpomínku.

     Závěrem bych vás chtěl poprosit – vím, že v Borové bylo hodně lidí, kteří pomáhali partyzánům. 

Rád bych i tuto část historie naší obce zmapoval do uceleného celku. Proto vás prosím a 

žádám…máte-li doma fotografie nebo máte-li k tomuto tématu informace, podělte se o ně se 

mnou. Předem děkuji za spolupráci!                                                                             Bc. Pavel Tlustý
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                                                                                                                                                      POZVÁNÍ

DĚTSKÝ  DEN U KOUPALIŠTĚ

ZŠ a TJ Sokol Borová  pořádají pro všechny děti „DĚTSKÝ  DEN“

Termín : neděle 11.6.2017 od 14.00 hod. u koupaliště.

Pro děti je připraveno překvapení, sportovní soutěže, sladké odměny.

Zajištěno bude i občerstvení. Těšíme se na Vás !!!

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ČERVEN 2017

Borová
11.6.2017 -  „Dětský den“ u koupaliště od 14 hod.
23. – 25. 6.2017 - „Borovské hry 2017“. Jedná se o 
setkání obcí Borová v rámci ČR a zahraničí. 
Bohatý program od pátečního podvečera až 
nedělního rána …

Bystré
9. 6. 2017 – Letní kino - VŠECHNO NEBO NIC  
od 21:30 v areálu hasičské zahrady.
10. 6. 2017 – Taneční zábava – na zahradě za 
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina 
Rock Faktor.
23. 6. 2017 – Letní kino – POHÁDKY PRO EMU 
od 21:30 v areálu hasičské zahrady.
24. 6. 2017 – Pouťová zábava – na zahradě za 
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina 
Rock Faktor

Dolní Újezd
3.6.2017 - Tradiční běh do vrchu od 13 hod. pořáda
SDH DÚ u hospody U řeky.
9.6.2017 - Noc kostelů - Kostel sv. Martina od 17 
do 22 hodin. 

17:00 18:00 Mše svatá

18:00 19:30 Přednáška Ing. arch. Elišky Rackové 
z Národního památkového ústavu 
v Pardubicích »»»

20:00 20:45 Flétnový a klarinetový koncert »»»

21:00 21:30 Individuální prohlídka
Výstava historických ornátů, 
liturgických předmětů, varhany, 
prohlídka sakristie, promítání 
fotografií ze života farnosti »»»

21:30 22:00 Adorace, požehnání »»»

22:00 22:00 Závěr »»»

17.6.2017 - Dolnoújezdský triatlon. Pořádá Sokol 
DÚ na koupališti od 14 hod.
20.6.2017 - Koncert vítězů. Pořádá ZUŠ Dolní 
Újezd od 17.hod. v koncertním sále školy.

24.6.2017 - První setkání rodáků a přátel Dolního 
Újezdu
Dopoledne: den otevřených dveří, možnost 
navštívit školy, obecní úřad, knihovnu, muzeum, 
dům s pečovatelskou službou, sokolovnu, 
hasičárnu, chovatelské středisko ........
Odpoledne: slavnostní průvod od školy do areálu 
v Bořkově, poté zábavný program ,,Bavíme se 
sami" večer taneční zábava hraje MIX.

Litomyšl
3.6.2017, 16:00-23:00 - Litomyšlská muzejní noc
Slavnostní zahájení muzejní noci proběhne před 
budovou regionálního muzea. Volné vstupy do 
expozic kostela Nalezení sv. Kříže, domu U Rytířů, 
Muzea domečků, panenek a hraček, Portmonea, 
regionálního muzea, Rócafé, Rodného bytu 
Bedřicha Smetany a zámeckého sklepení. Součástí 
je doprovodný program v jednotlivých expozicích.
16. 6. - 6. 7. 2017 - 59. ročník Národního festivalu 
Smetanova Litomyšl a 13. ročník Smetanovy 
výtvarné Litomyšle, různá místa v Litomyšli
24.6.2017, 8:00-17:00 - Starodávný jarmark -
Smetanovo náměstí
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný 
program na pódiu.
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Lubná
11. 6. 2017 od 11.00 hodin - O putovní pohár 
starosty obce Lubná - soutěž v požárním útoku, 
hřiště za ZOD Lubná.
23. 6. 2017 od 20.00 hodin - zábava se skupinou 
GALLILEO, letní areál Lubná.

Oldřiš
4. 6. 2017 od 14.00 hod. -  Indiánský dětský den za 
Orlovnou.  Soutěže, překážkové dráhy, skákací 
hrad, pěna, občerstvení.  Indiánské kostýmy 
vítány!! V případě velké nepřízně počasí se akce 
ruší.   
17.6.2017 od 13.00 hod. – II. den myslivosti, 
lesnictví a ochrany přírody „ Zábavné odpoledne 
pro rodiny s dětmi“ , na střelnici v Oldřiši. Soutěže, 
ukázky lesní techniky, Babylonští trubači, 
přehlídka loveckých psů a dravců.

Polička
3. 6. 2017 - Čas pro neobyčejné zážitky – oblíbené 
večerní putování Poličkou. Nechme Poličku zazářit 
a zapsat do České knihy rekordů! Vytvořte s námi 
oficiálně registrovaný rekord a to - NEJVĚTŠÍ 
HVĚZDU z lidí přímo na Palackého náměstí pod 
dozorem komisaře z Agentury Dobrý den, s. r. o.
Do 3.9.2017 - Pohádkový svět Zdeňka Smetany –
výstava pro děti v sálech Městské galerie v radnici. 
Výstava představí nejenom nejznámější 
pohádkové bytosti, jako jsou Rákosníček, 
Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice, ale i 
unikátní kolekci suchých jehel a kresby přísloví a 
pranostik. 

10. 6. 2017 – III. Poličská RC Rallye a model show
Od 13:00 hod. na dopravním hřišti. 

Sebranice
3. 6. 2017 -  workshop Setkání tesařů -výroba 
stěnových klád pro opravu roubených stěn 
polygonální stodoly, 9-15 hodin, Trstěnice u 
Litomyšle č.p.56, více www.ilkd.cz.
18. 6. 2017 – Medobraní – začátek v 10.00 hod., v 
zahradě č.p. 108. Zájemci si budou moci zkusit 
vybrat z úlu zralý plást s medem, odvčelit, 
odvíčkovat a med vytočit. Bude možné ochutnat 
teplý vytočený med a zakoupit si čerstvý med.  
24. 6. 2017 – VII. ročník Sebranického pětiboje 
dvojic – od 8.00 hodin ve sportovním areálu 
koupaliště, startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno 
po celý den. Disciplíny: tenis, basketbal, beach 
volejbal, nohejbal, plavání 2x50 m. Zájemci se 
mohou hlásit na tel.: 461 745 133, e-mail: 
obec@sebranice.cz. 
25. 6. 2017 – Pohádkový les – od 14 hodin, pořádá 
SDB Sebranice a místní mládež v lese za 
koupalištěm.

Svojanov
3. 6. 2017 - šestý ročník celostátního setkání 
parních stříkaček. Ráno započne výstavou strojů ze 
všech koutů naší země, odpoledne od 13-ti hodin 
proběhnou soutěže v disciplínách s parními 
hasičskými stroji. Doprovodný kulturní program, 
občerstvení zajištěno.

Široký Důl
1. 7. 2017 – 7. Sraz veteránů - 9:00 – 15:00 hod. 
bohatá tombola, automobil srazu, motocykl srazu, 
dobové oblečení srazu, 1. cena veterán  

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM - ČERVEN 2017

Čtvrtek 1. června v 19.00 h 

Moje hra

Díky výběru dvou hlavních postav – Jiřího Bartošky 

a Zuzany Bydžovské… Jde o hru zábavnou, vtipnou

s nezapomenutelnými výkony.

Sobota 3. června v 19.00 h 

Čas pro neobyčejné zážitky

Můžete se při svém putování noční Poličkou 

zastavit ve velkém sále a shlédnout cca hodinový 

film. Co se bude promítat? – Nechte se překvapit! 

Začínáme vždy v celou hodinu:19.00, 20.00., 

21.00, 22.00 a poslední od 23.00 hodin. 

Pondělí 5. června v 18.00 h … Kino Tylův dům

Příšerky  pod 

hladinou / Deep

Animovaný / 

komedie, USA, 92 

min, dabing, 

přístupný, vstupné 110 Kč

V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, 

neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas 

Evo. Tři kamarádi znamená pochopitelně třikrát 

více průšvihů, a ten poslední, ten je opravdu 

kolosální….

Středa 7. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Lady Macbeth
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Drama, VB, 89 min, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 90 Kč

Viktoriánská doba nepředstavuje jen rozum a cit 

nebo pýchu a předsudek. Pod povrchem této 

zdánlivě upjaté éry probleskávaly i nesmírné a 

zničující vášně.

Neděle 11. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Z Paříže do Paříže

Drama/2. svět.válka, F/Kanada, 110 min, dabing, 

přístupný, vstupné 110 Kč 

Bratři (10 a 12 let) jsou kluci, kterým žádná 

lumpárna není cizí, a protože bydlí v Paříži, mají 

příležitostí pro svá klukovská dobrodružství více 

než dost. Bohužel jim do dětských her a radostí 

zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne jim totiž 

maminka musí na kabáty přišít žluté hvězdy…

Středa 14. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Mumie

3D dobrodružný/fantasy/horor, USA, 115 min, 

dabing, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč

Když ležíte celá století od hlavy až po paty 

zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí 

ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat 

něco mimořádného. 

Neděle 18. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Vetřelec: Covenant

Sci-fi/ thriller, USA, 122 min, titulky, přístupný od 

15 let, vstupné 120 Kč

Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které 

posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na 

vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která 

se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale 

skrývá nebezpečí….  

Pondělí 19. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Pobřežní hlídka

Akční komedie, USA, 119 min, titulky, přístupný 

od 15 let, vstupné 120 Kč

Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý 

sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se 

zrovna topili. Pobřežní hlídka se stala fenoménem 

a jedním z nejúspěšnějších seriálů v televizní 

historii. Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní 

hlídka je řízná akční komedie.

Úterý 20. června v 19.00 h 

Cimrman/Smoljak/Svěrák: České nebe

Cimrmanův dramatický kšaft (závěť) uzavírá více 

než čtyřicetileté dějiny jedné mystifikace, která se 

stala žijící legendou. Divadlo Járy Cimrmana

Středa 21. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Smrtihlav

Válečný/historický/drama/akční, F/VB/B/USA, 

119 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 

Kč

Film vznikl na základě oceňované knihy HHhH 

Francouze Laurenta Bineta, jejíž pojmenování 

znamená Himmlers Hirn heisst Heydrich, neboli 

Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich.

Neděle 25. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Holky na tahu

Komedie, USA, 97 min, titulky, přístupný od 15 

let, vstupné 120 Kč

V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších 

kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett 

Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany 

Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání po deseti 

letech v podobě divoké dámské jízdy. 

Pondělí 26. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Transformers: Poslední rytíř

3D akční/sci-fi, USA, dabing, přístupný, vstupné 

150 Kč

Aby jeden svět žil, musí jiný zemřít. Vůdce 

Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá

zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery.

Středa 28. června v 18.00 h … Kino Tylův dům

Auta 3

Animovaný, USA, dabing, přístupný, vstupné 120 

Kč

Legendární závoďák Blesk z ničeho nic zjistí, že ho 

nová generace závodních aut poslala mimo 

závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Slavný 

závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu všem 

dokázat, že nepatří do starého železa. Předfilm: 

LOU /nový krátký film vypráví o krabici ztrát a 

nálezů, a neviditelných stvůrách, které se v ní 

ukrývají/. 

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz
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Rozsah a ceník úkonů platný od 1.2.2016

Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

písm. bod úkon
výše úhrady

od 1.2.2016

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč / 60 min.

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč / 60 min

3. pomoc při orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč / 60 min

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč / 60 min

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč / 60 min

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč / 60 min

3. pomoc při použití WC 100 Kč / 60 min

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování *)

2. dovoz nebo donáška jídla 14,- Kč / úkon  

3. dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150 m   8,- Kč / úkon

4. pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč / 60 min

5. příprava a podání jídla a pití 100 Kč / 60 min

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 100 Kč / 60 min

1. běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč / 60 min

2. údržba domácích spotřebičů 100 Kč / 60 min

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklid po malování 100 Kč / 60 min

4. donáška vody 100 Kč / 60 min

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100 Kč / 60 min

6. běžné nákupy a pochůzky 100 Kč / 60 min

7. velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč / úkon

8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 68,- Kč / kg

9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 68,- Kč / kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 100 Kč / 60 min

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby a 

100 Kč / 60 min. 
+ cena za odvoz

fakultativní činnosti

1. doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby, 
k lékaři, na úřady apod.

8 Kč / 1 km

*) dle aktuálních podmínek dodavatele stravy

Pozn.: pokud při hodinové sazbě poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, 
netrvá celou hodinu, výše úhrady se úměrně snižuje.
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                  René Habrman
                manažer obchodního týmu
                 tel. 777 103 994 
                 e-mail: rene.habrman@cmss-oz.cz

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.

Borové 31.5.2017                         Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel.č.: 461 743 268
     e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz




