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POZVÁNKA – ZMĚNA TERMÍNU
na čtvrtek dne 5.2.2015 !
NA SETKÁNÍ S HEJTMANEM PARDUBICKÉHO KRAJE A ZÁSTUPCI
ČEZ
Na základě požadavku kanceláře hejtmana Pardubického kraje došlo ke změně
termínu (původní termín 9.2.2015 byl zrušen!) setkání hejtmana JUDr. Martina
Netolického, Ph.D. se zástupci společnosti ČEZ Distribuce a.s., zástupci městských
úřadů, zpracovatele územního plánu a zástupci Mikroregionu Poličsko a Mikroregionu
Hlinecko.

Na jednání bude na požadavek Obce Borová navazovat veřejná
schůzka s občany Borové od 17,oo hod. v sokolovně.
Na programu jednání je návrh trasy nadzemního vedení elektrické energie

Hlinsko – Polička, vedení 110 kV.
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…Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO BOROVÁ USNESENÍ ze dne 8.12.2014 a 22.12.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:


Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje smlouvu č. 14214324 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí…jedná se o nákup svozového, drtícího a míchacího vozu ZAGO ECOGREEN 07 SD;



Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce
Borová…k nahlédnutí je vyvěšen na internetových stránkách obce, záložka dokumenty;



Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015
podle pravidel uvedených v příloze č. 1…pravidla jsou vyvěšena na internetových stránkách
obce, záložka dokumenty;



Usnesení č. 26: Zastupitelstvo obce Borová pověřuje kontrolní výbor k dohledu nad řádným
předáním obecního vodovodu a k dohledu nad poskytnutými informacemi p. Nespěšným, ke
kontrole dodržování práva a povinností vlastníka vyplývajících ze zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a k vyhotovení zápisu z předání
obecního vodovodu (dílčí zpráva o průběhu kontroly bude sepsána do 10. ledna 2015);



Usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje, aby členy inventarizační komise byli:
předseda inventarizační komise Ing. Petr Kučera, členy Ing. Tomáš Fáber, Vojtěch Bednář,
Ing. Václav Stodola, Ing. Jaroslav Štrof, Vladimír Romportl, Bc. Pavel Tlustý, Milan Osinek a
účetní Obce Borová paní Lenka Šiklová. Podrobný plán inventur a rozdělení dílčích komisí
je součástí zápisu rady;



Usnesení č.32: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Borová č. 1/2014 (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)…vyhláška je
vyvěšena na internetových stránkách obce, záložka dokumenty-vyhlášky;



Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové opatření č. 3…jedná
se o úpravu příjmů a výdajů dle skutečného plnění;



Usnesení č. 34: Zastupitelstvo obce Borová schvaluje, aby inventarizační komise
byla doplněna o členky komise p. Helenu Lossmannovou a p. Jaroslavu Zölflovou.

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás upozornit, že zápisy z veřejných zasedání ZO Borová jsou podle § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plném znění vyvěšeny na internetových stránkách obce
a po domluvě k nahlédnutí na OÚ Borová (a to včetně zápisů rady). Ke všem projednávaným bodům Vám
ráda podám komentář.

Starostka obce Borová
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Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu pravidelné údržby, oprav TS a vedení nn a VN 35kV bude přerušena dodávka
elektrické energie v pátek 20.2.2015 od 8.00 do 16.00 hod. v těchto lokalitách: za
nádražím, Hatě, zdravotní středisko, bytovky za nádražím, Cekytle, chaty kolem
koupaliště, Motorest Borová, železniční přejezd za Borovou směr Hlinsko, Lubenská a
Prosečská Kateřina.
Senioři komunikují 2015
Naše obec má možnost se zapojit do projektu „Senioři komunikují 2015“. Jedná se o týdenní
bezplatný počítačový kurz pro seniory ( počet 10 – 12 seniorů ). Pokud byste měli o tento kurz zájem,
přihlaste se v kanceláři obecního úřadu do 10.2.2015.

Poplatky v roce 2015
Poplatek za psy: 100,-- Kč a za každého dalšího 150,-- Kč a to již od 3 měsíců věku – splatný do
31.3.2015.

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2015.
Platbu můžete provést v kanceláři obecního úřadu nebo převodním příkazem na
účet číslo 1283408309/0800, VS uveďte Vaše číslo popisné.
Prosba – Prosíme spoluobčany, aby zamezili volnému pobíhání svých psích miláčků a dbali na úklid
exkrementů na veřejných prostranstvích !!!

Ordinace zubního lékaře v Borové

- 5.2., 19.2. a 5.3.2015 vždy od 10.00 do 15.00 hod.

Několik bodů k zimní údržbě komunikací obce Borová
1. Zimní údržba komunikací v obci a přilehlých osadách čítá ujet bezmála 40 km (6-8 hodin
podle sněhu), některé komunikace se projíždějí oboustranně.
2. Sníh nelze hrnout proti břehům a vyvýšeným místům, jelikož padá za radlici zpět a účinek je
pak minimální.
3. Z časových důvodů nelze dočistit u každé nemovitosti vjezd nebo její přístup k domovní
brance.
4. Na zpevněném povrchu obecních komunikacích, kterých je asi 70%, není problém.
Sněhová radlice je při vyhrnování spuštěna do plovoucí polohy (samotěhou váha 400 kg) a
kopíruje terén tažená směrem vyhrnování vpřed i vzad ( je otočná).
5. V případě nezpevněných cest v osadách a některých přístupových cest k nemovitostem v
obci je naší snahou kopírovat terén ručně pomocí hydraulických ramen, a to spouštěním a
zvedáním radlice tak, aby nedocházelo ke škodám na cestách. Je nutno zmínit, že obzvlášť
letos není podloží zmrzlé, je spíše rozmáčené a i přes veškeré úsilí může v těchto místech
dojít k poškození cesty nebo krajnice.
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6. Naše snaha o údržbu chodníků zejména od bývalého domu služeb č.p. 165 po firmu Miro,
kde se projíždí asi v 500- 530 hod. mnohokrát vyjde naprázdno, protože nám silničáři udržující
komunikaci I/34 hodí sníh zpět na vyhrnutý chodník.
7. Vyhrnování sněhu v řadovkách ( u roubenky) vyžaduje jistou dávku obratnosti a trpělivosti
při stojících vozidlech po obou stranách ulice.
8. Vyhrnování železničních přejezdů nese velká rizika. Zavlečení nebezpečných předmětů na
koleje může způsobit vykolejení vlaku.
9. Plán vyhrnování komunikace obce Borová je k nahlédnutí na obecním úřadě. Jestliže někdo
z Vás nechce provést údržbu cesty nebo má jiné potřeby či připomínky k vyhrnování, sdělte
nám to prosím osobně nebo na telefonní číslo 603 741 378 (starostka).
Zaměstnanci obce Borová

Vážení a milí občané Borové,
jsme Vám velmi vděční za Váš příspěvek, kterým jste v období kolem svátku Tří králů,
přispěli do kasiček při již tradiční, v pořadí letos již 15. Tříkrálové sbírce.
V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla v Poličce a ve spádových obcích, během prvních
čtrnácti lednových dní, se podařilo nashromáždit

626 097 Kč.

Obyvatelé Borové přispěli do tohoto výsledku částkou 27 637 Kč.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015
obec
Banín
Bělá nad Svitavou
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Chrastavec
Jedlová
Kamenec u Poličky
Korouhev
Květná
Lavičné
Lubná
Nedvězí
Oldřiš
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Sebranice
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
Vítějeves
CELKEM:
Střítež
Modřec (vč. Bořin a
Jelínku)
Lezník
Průměr na 1 pokladničku
Počet skupinek
Počet koledníků

prům.
porovnání
počet příspěvek
s
výtěžek 2013 výtěžek 2014
obyvatel
na 1
předchozím
obyv.
rokem
9 180,00 Kč
8 684,00 Kč
9 957,00 Kč
325
30,64
1 273,00
10 020,00 Kč
9 122,00 Kč
11 075,00 Kč
542
20,43
1 953,00
21 646,00 Kč 30 046,00 Kč 27 637,00 Kč
972
28,43
-2 409,00
5 763,00 Kč
6 678,00 Kč
6 276,00 Kč
152
41,29
-402,00
40 017,00 Kč 41 255,00 Kč 45 722,00 Kč
1595
28,67
4 467,00
8 364,00 Kč
11 085,00 Kč 12 119,00 Kč
284
42,67
1 034,00
3 100,00 Kč
4 699,00 Kč
6 895,00 Kč
225
30,64
2 196,00
16 026,00 Kč 17 638,00 Kč 20 097,00 Kč
1030
19,51
2 459,00
14 935,00 Kč 17 543,00 Kč 17 869,00 Kč
555
32,20
326,00
19 401,00 Kč 25 802,00 Kč 25 648,00 Kč
816
31,43
-154,00
6 041,00 Kč
7 181,00 Kč
6 398,00 Kč
411
15,57
-783,00
2 960,00 Kč
4 060,00 Kč
3 750,00 Kč
114
32,89
-310,00
29 467,00 Kč 29 681,00 Kč 32 323,00 Kč
998
32,39
2 642,00
8 173,00 Kč
8 524,00 Kč
8 848,00 Kč
199
44,46
324,00
18 055,00 Kč 19 126,00 Kč 18 397,00 Kč
649
28,35
-729,00
146 109,00 Kč 165 855,00 Kč 184 455,00 Kč
8870
20,80
18 600,00
14 186,00 Kč 18 613,00 Kč 21 130,00 Kč
1226
17,23
2 517,00
9 110,00 Kč
9 772,00 Kč
9 668,00 Kč
316
30,59
-104,00
11 583,00 Kč 10 732,00 Kč 13 142,00 Kč
169
77,76
2 410,00
6 166,00 Kč
6 475,00 Kč
6 233,00 Kč
637
9,78
-242,00
27 116,00 Kč 29 010,00 Kč 28 822,00 Kč
531
54,28
-188,00
32 350,00 Kč 33 472,00 Kč 36 144,00 Kč
984
36,73
2 672,00
7 186,00 Kč
6 391,00 Kč
6 473,00 Kč
248
26,10
82,00
10 295,00 Kč 10 751,00 Kč 13 426,00 Kč
379
35,42
2 675,00
9 568,00 Kč
10 751,00 Kč 12 685,00 Kč
398
31,87
1 934,00
9 906,00 Kč
13 348,00 Kč 14 500,00 Kč
415
34,94
1 152,00
18 963,00 Kč 18 828,00 Kč 21 635,00 Kč
426
50,79
2 807,00
3 054,00 Kč
1 770,00 Kč
4 773,00 Kč
401
11,90
3 003,00
518 740,00 Kč 576 892,00 Kč 626 097,00 Kč 23 867
26,23
49 205,00
4 255,00 Kč
4 760,00 Kč
5 579,00 Kč
(Střítež, Modřec a Lezník patří pod
2 972,00 Kč
Poličku)
5 750,00 Kč
5 806,00 Kč
6 512,00 Kč
4 542,46 Kč
4 273,00 Kč
4 440,40 Kč
127
135
141
512
554
578
VÝTĚŽEK
2015

Jsme opravdu vděční za vaše příspěvky a budeme se snažit, abyste vy všichni viděli, slyšeli,
či zakusili, že tyto vybrané peníze jsou opravdu dobře využity a byl podpořen letošní záměr
Tříkrálové sbírky:


Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení, osobní
náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb
zdravotních pojišťoven.
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Příspěvek na zakoupení automobilu pro zabezpečení domácí hospicové péče.




Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské poradny.
Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně
humanitární pomoc.
Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku



Děkuje Oblastní charita Polička

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 14.12.2014 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Do řad borovských
občanů přibyli a do obecní kroniky byli zapsáni (zleva): Holomek Radim, Hegr Josef, Pokorná Adéla,
Pazderová Eliška, Stodola Ondřej, Žembery Ondřej, Datinská Anežka.

Zpráva vážené borovské mariášnické společnosti
Více než dvacet let se v naší obci hraje licitovaný mariáš. Vrcholem každé sezóny je turnaj. Dříve to byly
turnaje pro kamarády a přátele licitovaného mariáše, ale před mnoha lety jsme vytvořili turnaj čtyř vesnic.
V listopadu se začíná v Oldřiši, tradiční vánoční turnaj se hraje v Borové, koncem ledna ve Svratouchu a na
přelomu února a března se končí ve Svratce, kde jsou vyhlášeni nejlepší hráči celého turnaje. Každého kola
se účastní okolo třiceti hráčů, kteří se již navzájem za ty dlouhá léta dobře znají.
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Letošní turnaj v Borové, který se konal 27. 12. 2014 v Motorestu Borová, byl ale pro nás hráče něčím
výjimečným. Nejenom, že turnaj zahájila naše paní starostka, což je tradicí ve všech obcích, ale tohoto kola
se zúčastnil také trenér olympijské vítězky a české reprezentantky v rychlobruslení Martiny Sáblíkové pan
Petr Novák. Vítězem tohoto kola se stal pan Jiří Skala.
Vladimír Romportl

Vánoční turnaj ve florbalu
Dne 2.1.2015 proběhl v sokolovně Borová již 9. ročník tradičního turnaje ve florbalu. V kategorii A do 12-ti
let se zúčastnily 2 týmy – Sádečtí lvi a Mlynářovi bejci, v kategorii B od 12-ti do 99 let bojovalo o vítězství 6
týmů.
Po vánočních svátcích nebylo trochu pohybu na škodu. I když všichni hráli ze všech sil, turnaj proběhl
v přátelském duchu. Na závěr byli oceněni všichni hráči. Vítězství v kategorii A si odneslo družstvo „Sádečtí
lvi“ a v kategorii B „Lup tam nejtek“ z Proseče. Tato družstva vyhrála turnaj již v minulém roce a pakliže se
jim stejně dobře povede i v roce příštím, bude putovní pohár jejich.
Zveme tedy všechny
borováky na jubilejní 10. ročník o příštích Vánocích – zachraňte poháry pro naše týmy! Ing. Václav Stodola
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TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE - 01 / 2015
Pozvánka na členskou schůzi TJ.
Výkonný výbor TJ svolává na pátek 30.ledna 2015 valnou hromadu TJ.
Místo konání - Motorest Borová, začátek 20.00
Obracíme se na všechny členy TJ i příznivce TJ, aby v hojném počtu podpořili
konání VH.(VV se sejde 19.00 !! )

Stolní tenis

byli jsme při tom

„Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Svitavy 2014“
V pátek 16.ledna se konalo za přítomnosti všech význačných představitelů našeho
okresu a kraje
v Tylově domě v Poličce vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec roku 2014“. Borovský
stolní tenis v kategorii družstva dospělých uspěl a zástupci oddílu převzali ocenění.
Byl to význačný den pro více jak čtyřicetiletou tradici stolní tenisu v Borové.

zástupci oddílu Lukáš a Tereza přebírají na pódiu Tylova domu ocenění nejlepší družstvo roku 2014

FOTBAL MLÁDEŽ
STARŠÍ ŽÁCI
10.01.2015 jsme zavítali na Turnaj do Jaroměřic, kde se nám podařilo umístit na třetím místě.
Ve skupině „A“ jasně dominoval tým domácích Jaroměřic, který vyhrál všechny tři utkání. Do dalších
bojů z této skupiny se probojoval tým z Knínic.
Skupině B jasně dominovala Borová, která taktéž třikrát zvítězila,když porazila Konici 7:2, Svitávku
6:1 a Brodek 7:1. Do vyřazovacích bojů je následovala Svitávka se šesti body.
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V prvním semifinále se utkaly Jaroměřice se Svitávkou. Papírově slabší soupeř domácím vyhovoval.
Bohužel, pro domácí, Svitávka nedalala domácím nejmenší naději a semifinále suveréně ovládla a
výsledkem 5:0 se posunula do finále.
V druhém semifinále se potkali zřejmě nejlepší účastníci turnaje Borová s Knínicemi. Ve velice
vyrovnaném boji dokázaly Knínice zvítězit v poměru 4:2 a mohly se tak těšit na finále se Svitávkou.
O "bednu" vyzvaly domácí Jaroměřice silný celek z Borové. Ve vyrovnaném utkání šlapali
jaroměřičtí hostům neustále na paty, avšak prohrávali stále o gól. Nakonec zvítězil větší chtíč po
vítězství a bojovnost našich hráčů a zaslouženě zvítězily 4:3……
Ve finále se utkaly dva celky okr.Blansko-Svitávka-Knínice. Obě družstva postoupila z druhého
místa ve skupině a dotáhla to až na vrchol turnaje. V prvním, málo záživném poločase, vedla Svitávka
3:1. První polovinu utkání provázely spíše individuality hráčů, než nějaké pohledné kombinace. To
pravé finále čekalo diváky až ve druhém,strhujícím poločase, když po velkém boji a pohledných
kombinací Knínice třemi góly otočily stav utkání na 3:4 a díky svému skvělému gólmanovi, který
chytil několik gólových šancí tento výsledek udrželi a mohli tak slavit celkové vítězství.
Individuální ceny:
Nejlepší střelec: Pinkava Štěpán (Svitávka)
Nejlepší brankář: Vojtěch Adam (Knínice)
Nejlepší hráč: Síla David (Borová)
Cena pořadatele: Valoušek Petr (Svitávka).Pozn. nejmenší a nejmladší hráč turnaje (2005)
Celkové pořadi: 1.Knínice, 2.Svitávka, 3.BOROVÁ - TELECÍ, 4.Jaroměřice, 5. Konice,
6.M.Trnávka, 7.Jevíčko, 8. Brodek u Konice

ŠKOLIČKA
V sobotu 24.1.2015 jsme se zúčastnili velmi dobře obsazeného turnaje, kde jsme se umístili na
krásném třetím místě. Radost se dívat. Pochválit musím celý tým, kterému se doopravdy dařilo…..
Konečné pořadí 1.Polička, 2.Vrchovina, 3.BOROVÁ – TELECÍ, 4.Hlinsko, 5.Česká Třebová
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Dne 25.1.2015 se v Pardubicích se konal halový přebor PKFS 2015. Za okresní výběr Svitavy byli nominováni
dva naši hráči /oba bydlištěm v Oldřiši / a to Jana Hegrová a Erik Hejduk. Oba se do statistik turnaje zapsali
,Erik dvěma góly proti výběru okresu Pardubice u kterých mu asistovala Janička. V krásné sportovní hale
Gymnázia Dašická, vstanul okresní výběr ze Svitav na prvním místě před výběrem z Chrudimi, Ústím nad Orlicí
a posledními Pardubicemi. Postoupily tak do dalšího kola v Hradci Králové, který se bude konat 28.2.2015.
TTT

KULTURNÍ AKCE V BOROVÉ
-

Sbor dobrovolných hasičů Borová si Vás dovoluje pozvat na tradiční „HASIČSKÝ PLES“, který se
koná v sobotu 7.2.2015 od 20.00 hod. v místní sokolovně. Hraje hudební skupina Qwalt.

-

Český zahrádkářský svaz Borová Vás všechny srdečně zve na „MAŠKARNÍ MERENDU“, která se
koná v sobotu 14.2.2015 od 20.00 hod. v místní sokolovně. Hraje hudební skupina ŘEMEN.

-

Základní a Mateřská škola v Borové si Vás dovolují pozvat na „DĚTSKÝ KARNEVAL“, který se
uskuteční v sobotu 28.2.2015 od 14.00 hod. v místní sokolovně.
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Mgr. Vít Češka, vedoucí střediska Polička SO AZASS
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MOTOREST BOROVÁ Vás zve na posezení s hudbou
Sobota 21.2.2015 od 17 hodin
Můžete se těšit na ochutnávku moravských vín, jídel ze zvěřiny a jiné....
Rezervace prosím do 17.2.2015 na tel.737 337 048
…………………………………………………………………………………………

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2015
Borová
7. 2. 2015 - Hasičský ples od 20.00 hod. v místní Sokolovně
14. 2. 2015 - Maškarní merenda od 20.00 hod. v místní Sokolovně
28. 2. 2015 - Dětský karneval od 14.00 hod. v místní sokolovně v Borové
Bystré
11. 2. 2015 – Pastelové pohlazení - výstava obrazů paní Libuše Müllerové. K vidění bude v prostorách
knihovny, ve výpůjční době a potrvá do 27. března.
14. 2. 2015 – Dětský karneval - od 13:30 v Sokolovně. Děti budou karnevalem provádět pohádkové postavy,
připraveny jsou soutěže, disco a laserová show. Muziku bude zajišťovat pan Hamerský z Víru.
19. 2. 2015 – Na programu rodina – Farnost Bystré Vás zve na besedu s Janem Špilarem, která se uskuteční
v Komunitním sále MFD od 18:00 hod., vstupné dobrovolné.
Dolní Újezd
7. 2. 2015 - HASIČSKÝ BÁL
pořádají místní hasiči v sokolovně od 20. hod.
hraje VEPŘO KNEDLO S DÁDOU
28. 2. 2015 - MASOPUST
ve 14.30 vychází průvod masek od hostince Koruna u sokolovny, kde je připraven zábavný
program: harmonikář, strašidelný les, soutěže, dražba prasete..
28. 2. 2015 - MAŠKARNÍ BÁL
v sokolovně od 19. hod. maska vstup volný, ostatní 50 Kč.
Litomyšl
4. 2. 2015 od 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
Klavírní recitál Karla Košárka - koncert
20. 2. 2015 od 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Dukla Vozovna + Dědovy Blechy - koncert
22. 2. 2015 od 14:00, Lidový dům, Litomyšl
Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené - živá hudba
Lubná
6. 2. 2015 - ples SDH, začátek ve 20.00 hodin na Skalce, hraje Vepřo Knedlo
28. 2. 2015 - dětský karneval, začátek ve 14.00 hodin na Skalce
Oldřiš
14. 2. 2015 – Hasičský ples v Orlovně v Oldřiši od 20,00 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Rytmik.
Polička
14. 2. – 12. 4. 2015 – Velikonoční výstava
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech ve velikonočních zvycích v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
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24. 2. 2015 - Inflagranti a Josef Vojtek
od 19:00 – velký sál Tylova domu v Poličce
Moderní dívčí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vystoupí v neobvyklém spojení společně s legendou
české rockové scény a frontmanem teplické kapely KABÁT, JOSEFEM VOJTKEM v unikátní show se
světelnými efekty.
Pomezí
21. 2. 2015 - ples MS Balda

Sebranice
7. 2. 2015 Hasičský ples – pořádá SDH Sebranice, začátek ve 20.00 hod., v kulturním domě, hudba: Medium,
bohatá tombola a překvapení.
14. 2. 2015 - Masopustní hody – na návsi u kapličky, od 11.00 hod. zabijačkové dobroty, od 13.30 hod.
maškarní rej s venkovskou kapelou pod vedením Jana Pohorského.
Telecí
6. 2. 2015, 119. Hasičský ples - Kulturní dům v Telecím- hudba Rytmik - vstupné 80,- Kč.

Kalendář akcí – Tylův dům - ÚNOR 2015

Úterý 24. února v 19.00 h
Inflagranti & Josef Vojtek
Moderní dívčí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vystoupí v neobvyklém spojení společně s legendou
české rockové scény a frontmanem teplické kapely KABÁT, JOSEFEM VOJTKEM v unikátní show se
světelnými efekty.
Sobota 28. února ve 14.00 h
Odpoledne s dechovkou Pardubická 6
Jak již z názvu vyplývá, kapelu tvoří šest členů, kteří jsou naladěni na stejnou notu, dechovou hudbu. Do
repertoáru PARDUBICKÉ 6 patří melodie z Čech a Moravy, ale i další žánry, které jsou příjemné k poslechu i
k tanci.
KINO Tylův dům
Pondělí 2. února v 19.00 h
Hacker
Akční/thriller, USA, 132 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Středa 4. února v 19.00 h
Mortdecai: Grandiózní případ
Akční/komedie, USA, 97 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Čtvrtek 5. února v 19.00 h
Babovřesky 3
Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné 120 Kč
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Pondělí 9. února v 19.00 h
Babovřesky 3
Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné 120 Kč
Středa 11. února v 18.00 h
Velká šestka 3D
3D animovaný, USA, 102 min, dabing, přístupný, vstupné 155 Kč
Sobota 14. února v 19.00 h
50 odstínů šedi
Romantický, USA, 124 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 130 Kč
Pondělí 16. února v 19.00 h
50 odstínů šedi
Romantický, USA, 124 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 130 Kč
Středa 18. února v 19.00 h
Whiplash
Drama, USA, 105 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Pondělí 23. února v 18.00 h
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D
3D animovaná komedie, USA, 84 min, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Středa 25. února v 19.00 h
Nezlomný
Válečný/drama, USA, 137 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Předprodej vstupenek
v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161)
a CK KO-TOUR (Riegrova 52, Polička telef. 461 723 740)
a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu
www.tyluvdum.cz

V Borové 28.1.2015

Obecní úřad Borová
tel.č.: 461 743 268, fax: 461 743 164
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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