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NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU:
Vážení spoluobčané,
na veřejném jednání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.,
dne 5. 2. 2015 zde v Borové bylo přislíbeno, že vás budeme informovat o vývoji dalších jednání se
spol. ČEZ Distribuce, a.s., které se týká nadzemního vedení elektrické energie Hlinsko – Polička,
vedení 110 kV. Dne 29. 4. 2015 proběhla další oficiální schůzka s panem hejtmanem, zástupci spol.
ČEZ Distribuce, a.s., dále zástupci spol. ČEPS, a.s., a zástupci Městských úřadů Polička a Hlinsko.
Možná se ptáte, proč v tak širokém obsazení, ale je nutno podotknout, že žádné obce na celé trase
vedení se rekonstrukce netýká tak zásadně, jako právě Borové. U nás je situace o to složitější, že celá
obec je doslova „sevřena dráty“ z obou stran- na straně jedné po rekonstrukci vedení 35 kV na 110
kV (spol. ČEZ Distribuce, a.s.) a na straně druhé vedení 400 kV (spol. ČEPS, a.s., která plánuje
rekonstrukci vedení ve výhledové době 10-ti let).
Nezvratným faktem je skutečnost, že celý koridor vedení je neměnný a byl schválen jako
jedna z priorit Pardubického kraje v jejich Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk)
v září 2014 a trasu vedení již i přes všechny snahy nelze nikam posunout. Možná jste zaznamenali,
že auto ČEZ Distribuce, a.s., parkovalo před budovou Obecního úřadu v posledních dvou měsících
vícekrát. Důvodem bylo několikakolové jednání se zástupci ČEZ Distribuce, a.s., ohledně finančních
náhrad vlastníkům pozemků dotčených samotným vedením, věcným břemenem a ze zákona daným
ochranným pásmem. Je nutno podotknout, že pro celou situaci jsme udělali maximum a vyjednávání
i díky vstřícnosti ČEZ Distribuce, a.s., přineslo výsledky. O výsledcích dalších neukončených jednáních
vás budeme informovat.
Prezentace výpočtu pro výši finančních náhrad vlastníkům pozemků jsme se souhlasem spol.
ČEZ Distribuce, a.s., umístili na webové stránky obce, záložka dokumenty. Bližší informace vám
samozřejmě kdykoliv podáme v kanceláři obecního úřadu, kde vám bude vysvětlena i metodika
výpočtu náhrad, která vychází ze znaleckého posudku.
Rada obce Borová
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OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KRAJE:
„Posun v jednání o výstavbě vysokého napětí. ČEZ nabízí více peněz majitelům
pozemků“
Borová u Poličky/Pardubice (29. 4. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický inicioval další
z řady jednání ohledně plánované výstavby vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky. Trasa vedení je
plánována mimo jiné katastrem obce Borová u Poličky, kde v minulosti vznikla petice proti této výstavbě.
Na jednání byli přítomni kromě zástupců obce Borová a starostů dalších obcí, také zástupci České
energetické přenosové soustavy (ČEPS) a zástupci společnosti ČEZ Distribuce, kteří předložili přítomným
návrh na finanční vypořádání věcného břemene na pozemcích dotčených výstavbou vedení.
„Distribuční společnost navrhla velmi vstřícnou metodiku pro výpočet ceny při uzavírání věcných břemen,
přičemž tato cena je 1,5 násobkem oproti vypracovanému znaleckému posudku. To se týká také odškodnění
majitelů pozemků v případě umístění podpěrných patek sloupů vysokého napětí,“ sdělil po jednání hejtman
Martin Netolický. „Pro účely dalších jednání byla ustavena speciální pracovní skupina, ve které budou zástupci
všech zúčastněných stran včetně zástupců kraje či mikroregionu. Věřím, že stavba může být zahájena již v roce
2017 s dokončením nejpozději v roce 2019. Proto máme stále čas na vyjednání přijatelného řešení,“ uvedl
Martin Netolický.
Výstavba vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky a dále pak do Svitav je nezbytnou součástí dalšího
rozvoje regionu, jelikož již od září 2013 jsou ČEZem odmítány žádosti o připojení do sítě, jejíž kapacita je
nedostatečná. Plánovaná délka první etapy výstavby z Hlinska do Poličky je 28 kilometrů. Předpokládaná cena
se pohybuje pod hranicí 300 milionů korun.
Společnost ČEZ Distribuce na jednání navrhla maximální součinnost obyvatelům obce při uzavírání věcných
břemen a to včetně zpřístupnění znaleckých posudků či pomoci při ověřování podpisů smluv. Navrhovaná
cena za uzavření věcného břemene ve všech obcích, v jejichž katastru se plánovaná trasa nachází, dosahuje
1,5 násobku ceny určené znaleckým posudkem. V případě stanoveného ochranného pásma, kde nebude
věcné břemeno vkládáno do katastru nemovitostí, se předpokládá cena poloviční. Zástupci společnosti
zároveň přislíbili individuální řešení k maximální spokojenosti obyvatel. „Z jednání mám osobně velice dobrý
pocit, protože prezentované návrhy značí zájem o co nejrychlejší a nejspravedlivější vyřešení situace,“ dodal
Martin Netolický.
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Pronájem obecního bytu
Obec Borová nabízí touto cestou k pronajmutí obecní byt v Borové č. p. 302 od měsíce června 2015.
Byt č. 3 obsahuje:
- Kuchyňský kout, pokoj s jídelnou, pokoj, předsíň, koupelnu, WC a sklep o celkové výměře
62,92 m2.
Měsíční nájemné činí cca 2 300,-- Kč. Součástí nájemného nejsou náklady na provoz společných
prostor, vodné a stočné, zemní plyn a elektrickou energii.
V případě zájmu o pronájem bytu podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu do 15. 5. 2015.
Současný nájemce p. Cesnáriková Marie nabízí k odkoupení kuchyňskou linku a žaluzie, kterými je
tento byt vybaven. Více na telefonním čísle 607 203 705.

Nabídka letní brigády
Na měsíce červen - srpen přijmeme brigádníky do kiosku u sportovního areálu v Borové. Hlavní
pracovní náplní je provoz, úklid kiosku a venkovního sportovního areálu. Práce je odměňována podle
počtu odpracovaných hodin s hodinovou sazbou 55,-- Kč na základě sepsané dohody o provedení
práce. Práce je vhodná zejména pro studenty. V případě zájmu podejte zprávu do kanceláře
obecního úřadu do 15. 5. 2015.

Borovské hry 2015
Se uskuteční od 26. do 28. 6. 2015 v Borové u Trnavy na Slovensku. Předpokládaný odjezd autobusu
bude v pátek 26. 6. 2015 od OÚ. Prosíme zájemce, aby se z důvodu kapacity autobusu závazně hlásili
v kanceláři obecního úřadu. Bližší informace budou zveřejněny v květnovém informačním letáku.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Plánované přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v úterý 12. 5. 2015 od 8.00 do 15.00 hod., a
to v lokalitě od základní školy podél silnice až po truhlárnu BRZO /bývalé kino/.

Ordinace zubního lékaře v Borové
Čtvrtek 14. 5. a 28. 5. 2015 od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Rozpis pohotovostních služeb zubních lékařů – květen 2015
2. – 3. 5. 2015
8. 5. 2015
9. – 10. 5. 2015
16. – 17. 5. 2015
23. – 24. 5. 2015
30. – 31. 5. 2015

MDDr. Elčknerová Irena Polička, Haškova 445
MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt.Jaroše 404
MDDr. Filip Nataliya
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J.E.Purkyně 1150
MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122
MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383

461 724 369
461 612 733
461 612 733
461 615 402
461 613 663
461 631 126

Obec Borová touto cestou děkuje místním zájmovým spolkům, které se podílely na vyčištění
koupališť a úklidu podél komunikací (TJ Sokol Borová oddíl badmintonu a fotbalu, ČZS a SDH
Borová).
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Borovský stolní tenis postoupil do první ligy
V sobotu 18. dubna se v borovské sokolovně hrála
odveta finálového zápasu s Tatranem Hostinné (první
zápas v Hostinném skončil vítězstvím Borové 9:5).
Zahájení zápasu moderoval Pavel Teplý a soupeřům i
domácím borcům popřála hodně sportovního štěstí i
starostka Lenka Tlustá. O průběhu celého zápasu píšeme
dále.

Co nového v naší knihovně ?
Milé čtenáři, čtenářky,
v naší borovské knihovně chybí ,,maskot knihovny“ (patron, ochránce), který by hlídal naše knihy a
byl u každého článku knihovny v informačním letáku.
Proto vyhlašuji soutěž pro všechny šikulky, aby mi přinesli
do knihovny (čtvrtek od 13.30 do 17.00 hod.) namalovaný
obrázek s jejich nápadem, jak má maskot vypadat, a to do
31. 5. 2015. O vítězi maskota rozhodnou návštěvníci
knihovny.
Borovská knihovna nabízí:
V případě, že se nemůžete ze zdravotních důvodů do naší
knihovny dostavit a máte zájem si některou z knih
vypůjčit, zavolejte mi ve čtvrtek na tel.číslo 739 456 518.
Pokud Vaši knihu budeme mít, doručím Vám knihu domů.
Knihovnice Bára Hegrová

Krátké zprávičky z naší školičky:
Vnímáme přírodu všemi smysly – malujeme, tvoříme, zpíváme a ptáčkům pomáháme. Dvě budky
a mnoho informací, které děti dostaly od pana Frömmela, pomohou zahnízdit ptáčkům na naší
školní zahradě.
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Takto děti přivítaly jaro v MŠ.
Vážení rodiče, milé děti,
ZVEME VÁS K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BOROVÉ.

Zápis na školní rok 2015/2016, se uskuteční 6. 5. 2015 od 10 do 12 hodin
v mateřské škole. Přijďte se svými dětmi a přineste s sebou rodné číslo dítěte.

ZŠ Borová informuje o svých akcích plánovaných na měsíc květen
- 12. 05. 2015

Soutěž mladých zdravotníků I. stupně

- 15. 05. 2015

Děti z naší školy hrají pohádku „O víle Malvínce a vodníku
Kejchálkovi“

- 29. 05. 2015

Uctění obětí II. světové války - beseda s panem Josefem Muffem
a tradiční vycházka k pomníčku u „Výbuchu.“
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Blahopřejeme panu Josefu Muffovi
k jeho významnému životnímu jubileu.
Přejeme zdravíčko a ještě hodně společných chvil
a pěkného vyprávění, které tak rádi posloucháme.
Děti a zaměstnanci Základní školy Borová

Výstava – Borová 2015
Český svaz chovatelů v Borové pořádá 25. – 26. července tradiční výstavu „Borová 2015“. Zájemci,
kteří chtějí své výrobky na této výstavě ukázat, nechť kontaktují p. Jiřího Polívku, Borová 79
osobně nebo na telefonu č. 723 949 310.

TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE – 04/2015
Oddíl badmintonu
Oddíl badmintonu se schází pravidelně dvakrát týdně a vyvrcholením celé sezóny je tradiční turnaj,
který se konal 4. 4. 2015 v místní sokolovně. Letošního již osmého ročníku se zúčastnilo celkem osm
dvojic. Boj o putovní pohár proběhl s nadšením a dobrou náladou. Vítězi pro tento rok se stali Lenka
Krčilová a Pepa Coufal.
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V sobotu 11.4.2015 jsme za pomoci místních hasičů vyčistili koupaliště u kempu.

Stolní tenis: Borová nezaváhala a slaví druholigový triumf
Borová – Úžasná sezóna a na jejím konci sladký triumf! Stolní tenisté Sokola Borová porazili i ve
druhém finále druhé ligy skupiny B soupeře z Hostinného a z toho vyplynulo jediné – stali se
celkovými vítězi s právem postupu do první ligy, tedy do druhé nejvyšší tuzemské soutěže!

Úvodní čtyřhra položila základy ke druhému finálovému vítězství Borové (blíže u
stolu) a tím i k jejímu postupu do první ligy. Autor: Sokol Borová

Rozhodující bod si v domácí herně připsali ve velkém stylu, když protivníka deklasovali 9:1 a nedali
mu sebemenší naději, aby sérii ještě zdramatizoval.
Odvetné finále začalo napínavým deblem, který však domácí neporazitelná dvojice Marek – Kadlček
zvládla a udělala důležitý krok k úspěchu. Hned následovaly další. David Marek v úvodní dvouhře
přehrál Kalenského naprosto jednoznačně, Jakub Merta si také hladce poradil se Štroblem.
Hostinnému se naskytla jediná šance poté, co Jan Vrba nezvládl svůj zápas s Novotným. Potom ale
nastoupil ke stolu Michal Kadlček. „Ten v play off doposud neprohrál, ale se Švábem se pral. První
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set dokonce prohrál 3:11, ale koncovku páté sady uhrál v poměru 11:9 a tím se celé utkání překlopilo
jasně na naši stranu," popsal průběh střetnutí vedoucí družstva Jaroslav Štrof.
Zbytek duelu, to už byla spanilá borovská jízda. Hosté ztratili víru v úspěch a nedokázali klást odpor.
Domácí hráči rychle připisovali další body, až došli k „devítce" a bylo hotovo. „Pro Borovou to byl
velký den," dodal nadšený Jaroslav Štrof.

Sokol Borová – Tatran KRPA Hostinné 9:1
Výsledky: David Marek, Michal Kadlček – Richard Šváb, Jaroslav Kalenský 3:1, David Marek – Jaroslav
Kalenský 3:0, Jakub Merta – Rudolf Štrobl 3:0, Jan Vrba – Petr Novotný 1:3, Michal Kadlček – Richard
Šváb 3:2, Jakub Merta – Jaroslav Kalenský 3:2, Jan Vrba – Rudolf Štrobl 3:0, Michal Kadlček – Petr
Novotný 3:0, David Marek – Richard Šváb 3:1, Jan Vrba – Jaroslav Kalenský 3:1.
Konečný stav série: 2:0 (postupuje Sokol Borová).
Zápasu přihlíželo 200 nadšených diváků.

FOTBAL MLÁDEŽ
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V dubnu jsme rozehráli jarní sezonu, a to turnaji v Janově, Sebranicích a na domácím hřišti. Naše současné
výsledky jsou ovlivněny malou základnou ročníků 2004 – 2006, ale i s tímto faktem se snažíme poprat. Na
turnaji v Janově jsme všechny zápasy vyhráli a zaslouženě se stali vítězi. V Sebranicích jsme s domácím
mužstvem po nervy drásajícím konci prohráli, ale porazili Janov a turnaj obsadili na druhém místě. Na
domácím turnaji jsme společně se Svratkou a DÚ- Morašicemi hráli naprosto vyrovnané zápasy, ale bohužel
se u našeho týmu projevila marodka hráčů a oba dva zápasy jsme prohráli. V měsíci květnu nás čekají další
těžké turnaje, a to na hřišti Svratky, v Morašicích a v Sebranicích. Držte nám palce, aby naše výsledky šly
pouze směrem vzhůru !!

STARŠÍ ŽÁCI
Sobota 11.4.2015 - Březová nad Svitavou - BOROVÁ 1:8 (1:3)

/branky, Síla 4, Šmíd 2, Hynek, Hegrová/
Začátek jarní sezony vyšel našim žákům velmi dobře, pro tři body jsme si vyjeli do Březové nad
Svitavou, kde nás nechali odehrát zápas na sotva regulérním hřišti. První poločas se ještě
seznamujeme s drny a krtičáky a vítězíme v něm 3:1, v půli druhé soupeř odpadá a my přidáme
dalších 5 branek.

Neděle 19.4.2015 - BOROVÁ - Bystré 2:3 (1:0) branky: /Síla 2/

Tradiční soupeř s Bystrého přijel v plné síle a herní převaha byla na hřišti patrná, nicméně i s pomocí
brankové konstrukce přežijeme první poločas bez gólu a naopak ranou z dálky poločas vyhráváme
1:0. Poločas druhý odskakujeme další povedenou ranou na 2:0 a otupíme tím tlak Bystrého. Závěrečná čtvrthodina nám ovšem uniká a soupeř opět zvýšeným tlakem otáčí zápas a odváží si 3 body.

26.4.2015 - Jaroměřice - BOROVÁ 3:3 (1:0) branky: /Šmíd, Hynek, Bezchleba/

V Jaroměřicích nás čekala těžká práce, neboť domácí v předchozích dvou zápasech neinkasovali. Žáci
Jaroměřic se velmi dobře pohybovali napadali naši rozehrávku a my neměli čas na kombinační hru,
kterou se obvykle prezentujeme. Soupeř střelou na první tyč šel do vedení a tak o poločase to bylo
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1:0. Do druhého dějství vstupujeme s jiným rozestavením a otáčíme na 3:1. Bohužel za stavu 3:2
netrefíme prázdnou branku a soupeř s protiútoku vyrovnává. Bylo to velmi pohledné utkání
s dramatickým závěrem.
Následující jarní utkání odehrajeme v sobotu 2.5.2014 od 14 hodi v Telecím. Našim soupeřem bude
Městečko Trnávka.

FOTBAL MUŽI
12.4.2015 - Chornice x Borová-Telecí 1:0 (1:0)
Sestava: Paclík-Čermák, Pokorný, Honzálek, Vobejda, Hegr Martin, Pazdera Aleš, Dvořák, Češka, Filipi,
Střítežský, (Hegr Václav, Pecka, Horníček, Halamka, Dědič, Síla L.). I takové zápasy musíme občas prožít.

Ne že by se některému hráči dala vyčíst malá bojovnost či snaha, ale přesto se nám příliš nedařila
kombinace a to i díky velmi špatnému terénu. Měli jsme na svých kopačkách balon většinu času,
přesto jsme neproměnili ani největší šance, kdežto soupeř z ojedinělé akce ano. Proto věříme, že s
podporou fanoušků v dalším zápase zvítězíme.

18.4.2015 - Borová-Telecí x Jedlová-Pomezí 4:0 (3:0)
Branky: 2x Pazdera A., 2x Ehrenberger, Sestava: Paclík-Čermák, Pokorný, Štrof, Honzálek-Pazdera
A., Češka, Filipi, Střítežský-Pazdera M., Víťa Ehrenberger (Pecka, Horníček, Dvořák, Halamka, Hegr.
M, Síla L.). V druhém utkání jarní části sezóny nás čekal nepříjemný soupeř okupující páté místo
tabulky, který navíc neprohrál v šesti předešlých duelech. Trenéři nás od počátku utkání nabádali
k vyšší aktivitě, rychlému přistupování k hráčům a vytváření tlaku na hostující obránce vysunutým
napadáním. To vše se nám dařilo po celý první poločas a odměnou nám byli hned tři branky během
první půle. Hned po dvou minutách odtajnil svoji vytříbenou techniku Aleš Pazdera když „Messiho“
dloubákem přehodil vyběhnuvšího hostující gólmana, 1:0. V polovině prvního poločasu přidal
druhou branku Víťa Ehrenberger, když střelou zpoza vápna obstřelil brankáře a zvýšil na 2:0. Zhruba
ve 35 minutě přidal svoji druhou branku v utkání Víta Ehrenberger, když přetažený rohový kop Aleše
Pazdery vrátil hlavou před branku Milan Češka a Víťa už se nemýlil, 3:0. S průběhem první půle jsme
mohli být opravdu nad míru spokojeni. Jak již bývá naším „dobrým“ zvykem, druhou půli jsme začali
výrazně pasivněji než polovinu první a soupeř se začal dostávat do hry. Naštěstí ze své aktivity kromě
jednoho okamžiku v cca 60. minutě nic nevytěžil. To předvedl zákrok utkání Roman Paclík, jenž
zlikvidoval vyloženou šanci hostujícího útočníka. V závěru zápasu přidal čtvrtou branku Aleš Pazdera a
dal tak výsledku definitivní podobu.

26.4.2015 – Trstěnice x Borová-Telecí 0:2 (0:2)
Branky: Pazdera A., Hegr M., Sestava: Pecka-Čermák, Pokorný, Štrof, Pazdera A., Češka, Filipi,
Střítežský, Pazdera M., Hegr M., Dvořák, ( Horníček, Halamka, Síla L., Dědič). V prvním poločase jsme
potvrzovali roli favorita a soupeře jsme jasně přehráli. Po krásných gólech Aleše Pazdery a Martina
Hegra jsme šli do šaten s dvoubrankovým vedením. V druhém poločase na nás soupeř vlétl a místy
si vytvářel i značný tlak. Naštěstí jsme vše ustáli bez inkasované branky a zápas dovedli do vítězného
konce. Podle domácích ve velmi poklidném utkání rozhodčí udělil deset žlutých karet. A upřímně
řečeno, kdyby udělil dvě červené, tak by se nikdo nemohl divit. No prostě poklidné utkání…… TTT
BOR – TEL DO TOHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Pořádek i tam, kde nám to neříká pane ……..
ČZS ZO Borová provedl 16.4.2015 tradiční
úklid prostranství podél silnice I/34 a
místních komunikací v celé obci.
V soutěži o obec bez pohozených
odpadků bychom určitě neuspěli a přitom
by stačilo tak málo ….
Nezapomínat, že máme v obci kontejnery,
sběrný dvůr a kompostárnu kam odpadky
patří !!!
L.Š.

V PÁTEK DNE 08.05.2015 OD 14.00 HODIN,
začátek na parkovišti pod katolickým hřbitovem za přítomnosti našich duchovních představitelů
katolické a evangelické farnosti
Kulturní komise Obce Borová si vás dovoluje pozvat při příležitosti
70. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
k uctění památky našich spoluobčanů, kteří se stali jejími oběťmi. Přijďte s námi vzdát čest nejen
jejich památce, ale všem občanům obce Borová, jejichž životy vyhasly v obou světových válkách.
Pojďte s námi položit na katolickém a evangelickém hřbitově kytičku k místům, jenž nám tyto
tragédie připomínají.
NAVAZUJÍCÍ PROGRAM BUDE VOLNĚ NÁSLEDOVAT
„V LOKALITĚ ZA ROUBENKOU“ OD 17.00 HODIN,
kam vás opět srdečně zveme k příjemnému posezení u ohně. Pro dobrou náladu nám bude hrát
skupina Apetit. Připraven je doprovodný program nejen pro děti, mimo jiné s ukázkou vojenské
techniky. Občerstvení v podobě klobásky a nealko nápojů je až do vyčerpání zásob pro všechny
zdarma
Pro děti spousta sladkostí a překvapení.
VE 21.00 HODIN BUDE AKCE UKONČENA OHŇOSTROJEM !!!
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim spoluobčanům, kteří nám poskytli cenné
informace o obětech války, dále pak místním živnostníkům za sponzorské příspěvky na pořádání
akce a to jmenovitě :
Autodílna - Bednář
Autooprava - Ridl
Bárta Josef
Bednář Jaroslav
Bednář Michal
Bednář Pavel
Doležel František
Ehenberger Vít
Hegr Miloslav
Chaloupka Tomáš
Ing. Jílek Jan
Koumar Ladislav

Kučera Libor
Pražan Jiří
Ing. Kučera Petr
Rompotl Jaroslav
Lapáček Jaroslav
Sauer Miroslav
Lorenc Michal
Sedlář Ivan
Lorenc Michal ml.
Skala Jiří
Lorencová Radka
Ing. Stodola Václav
Lossmann Leoš
Střitežský - Truhlářství
Mlynář Josef ml.
Ing. Štrof Jaroslav
Mlynář Tomáš
Ing. Talacko Petr
Nespěšný Martin
Ing. Zahradník Vladimír
MUDr. Pávková Olga
Zölflová Jaroslava
Pospíšil Bohuslav
Zölfl Vladimír
a OVV ČSSD Svitavy a senátor Mgr. Radko Martínek

Harmonogram pietní akce:

14.00 zahájení (parkoviště u katolického hřbitova) – kulturní program dětí ZŠ Borová, proslov
starostky obce Borová, čtení jmen obětí, proslov pana Josefa Muffa, proslov otce Milana Romportla,
společná modlitba- otec Milan Romportl, jáhen Miloš Lapáček, minuta ticha, místostarosta uvede
průběh další akce, položení kytiček na hrob ruských zajatců a u pomníku 1. světové války.
Bude následovat přesun na evangelický hřbitov, kde pronese proslov jáhen Miloš Lapáček, opět
společná modlitba, zazní hymna s pěveckým doprovodem a bude následovat položení kytiček u
společného hrobu.
Touto cestou nabízíme našim spoluobčanům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou a chtějí se
zúčastnit piety, aby se nahlásili na obecním úřadu, jejich dopravu zajistíme.
Z naší kroniky :
Vážení občané naší obce, dne 8.5.2015 si při sedmdesátém výročí od ukončení druhé světové války
připomeneme při pietní akci občany obce Borové, kteří se stali obětmi této války, ale naše obec nemá jenom
oběti. V Borové se narodil i člověk, který s nasazením vlastního života zachránil mnoho životů, za což si
vysloužil nejvyšší izraelské vyznamenání „Spravedlivý mezi národy“. Je to člověk, který ve velmi těžké době,
kdy mnozí jiní selhali, prokázal velký morální charakter a jeho chování budiž hodno následování. V naší
kronice je i Čestný zápis, který vám v plném znění zde předkládáme:

Čestný zápis
rodáka z naší obce, pana Františka Makovského, narozeného 7. února 1897 v Borové u Poličky č.p.
103, nyní čp. 62, bytem Vysoké Mýto, kde 12. července 1974 zemřel.
Jmenovaný jako dozorčí orgán zvláštního četnického oddílu v Terezíně v letech 1942 - 43 prokázal
mnohým židovským vězňům mnoho dobrodiní. V dokumentech se uvádí: .... přes přísné zákazy
Gestapa a SS a za stálého slídění jejich tajné služby pomáhal našim vězňům nejrůznějším způsobem,
zachraňoval je neohroženě z polských transportů smrti, zprostředkovával nám písemný styk se
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zázemím, čímž nám umožnil i příliv potravin, sám nám dovážel balíky s potravinami i z vlastních
prostředků. Opatřoval nemocným léky, zachránil 15 našich spoluvězňů před plynovou komorou pro
delikty, jež sám vyšetřoval, povzbuzoval nás všechny na mysli. Byl začleněn do našeho terezínského
podzemního hnutí ozbrojeného odporu proti našim vrahům .... 15. září 1943 byl vyslíděn a zatčen
gestapem, vězněn v Kladně a později na Malé pevnosti v Terezíně.
Za tuto činnost obdrželi jeho vnuci ocenění od Izraele a tamtéž na jeho počest byla zasazena lípa
Františka Makovského.
Dana a Josef Makovských
Dejme tvář a historii našim obětem ! - prosba

V souvislosti s přípravou pietní akce jsme se rozhodli, že našim občanům co nejvíce přiblížíme
osudy lidských obětí, které zemřely v důsledku druhé světové války. Začali jsme pátrat v kronice,
ale bohužel z období druhé světové války až do 50-tých let nebyla kronika vedena. Ani v následujících
letech jsme mnoho nedohledali. Již jsme oslovili některé spoluobčany z řad pamětníků,
komunikujeme se státními institucemi, příspěvkovými organizacemi atd., ale jedná se o běh na
dlouhou trať. V současné době máme fotografie cca poloviny borovských obětí. Naším záměrem je i
s ohledem na obrovský časový odstup dát jim zpět „ztracenou tvář“ a přiblížit jejich život. Plně
věříme, že s vaší pomocí se nám toto podaří. Proto vás touto cestou prosíme, pokud v případě, že
máte doma (někde na půdě apod.) fotografie zejména rodiny Pamů, Rudolfa Berana, Ladislava
Vítka, Milana Lněničky a Františka Boušky, spojte se prosím přímo s námi nebo s vedením naší
obce. Naším cílem je vypracovat o těchto obětech zprávu, která by byla součástí kroniky tak, aby vše
zůstalo uchováno pro další generace.
Bc. Pavel Tlustý a Vladimír Romportl
.
členové kulturní komise

Divadélko „ Budíček“ při Základní škole Borová

Vás srdečně zve na své vystoupení.
Hrajeme pohádku pro naše maminky, babičky, tety,
tatínky, dědečky, strýčky a pro všechny děti…
„ O víle Malvínce a vodníku „Kejchálkovi“
Kdy: 15. května 2015
Kde: sokolovna Borová
V kolik hodin: dopoledne od 10.00 hod. a večer od 19. 00 hod.
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Naši mladí herci:
Malvínka: Tereza Votočková
Kejchálek: Kryštof Tlustý
Hastrmanka: Hana Moravcová
Toník: Tomáš Mlynář
Dulínek: Kristýna Lázničková
Foukálek: Nela Zőlflová
Vichřík: Natálie Zőlflová

víla
víla
víla
víla
víla
víla
víla

Evelínka : Pavla Klímová
Jasmínka: Hana Velechová
Jůlinka: Natálie Veselíková
Leontýnka: Kateřina Stachová
Serafínka: Elena Ručková
Valentýnka: Tereza Škrochová
Vodněnka: Nicol Hlušičková
Hana Chadimová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V BOROVÉ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

„MÁJOVÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU“
TĚŠÍME SE NA VÁS V SOBOTU 16. KVĚTNA 2015 V 1700 HODIN
V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ.
OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO.
PŘIJĎTE SE TROCHU POVESELIT.

POUŤ NA BUKOVINĚ
Římskokatolická farnost Vás zve v neděli
17.5.2015 ve 14.30 hod.
na tradiční pouťovou bohoslužbu u kaple
sv. Jana Nepomuckého na Bukovině.
Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne na Bukovinu.
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Římskokatolická farnost Borová Vás srdečně zve na

„ NOC KOSTELŮ 2015 „
která se uskuteční v pátek 29.5.2015 od 18 hod. v kostele sv. Kateřiny v Borové
Letos poprvé jsme se zapojili do celostátní akce „NOC KOSTELŮ“. Zveme všechny návštěvníky na
bohatý kulturně-duchovní program, v němž nebude chybět koncert, komentovaná prohlídka,
možnost obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale
i živé přítomnosti. Zastavte se na chvíli v tomto neustálém měnícím se světě plném shonu a přijďte prožít
v tichosti to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD“
V neděli 31. května 2015 ve 14.30 hodin
„ U VÝBUCHŮ „,

kde vzpomeneme na události, které zde proběhly v roce 1945.
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VÝSTAVA V OLDŘIŠI
Obecní knihovna Oldřiš Vás zve na malou komorní výstavu v rámci
projektu „nezapomeňte (se) vrátit“
3. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oldřiši
v čase od 13.00 – 16.00 hod.
Nastal máj – lásky čas , výstava svatebních šatů našich babiček, tetiček
maminek, zkrátka paní a dam oldřišských, svatebních oznámení a historických
panenek.
Současně si v tuto dobu můžete prohlédnout knihovnu a vypůjčit si knihy.

Diecézní charita Hradec Králové

Oblastní charita Polička, Vrchlického 22, 572 01 Polička
tel.: 461 725 552, e-mail : charita@policka.cz

Týden otevřených dveří v novém domě Charity
Oblastní charita Polička zve poličskou veřejnost i obyvatele z okolních obcí na „Týden otevřených
dveří“ nového charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 10 (na rohu naproti Tylovu domu). Přijďte si
v týdnu od 18. do 22. května prohlédnout opravený a zabydlený interiér pro sociální služby
sloužící lidem na Poličsku.

Návštěvám z veřejnosti nabízíme tyto časy:
pondělí, úterý a středa od 13:00 – 17:00 hodin
čtvrtek a pátek od 8:00 – 12:00 hodin
Využijte nabídku Charity a navštivte starý dům, který po změně majitele dostal nový úkol.
Nechte si zaměstnanci Charity povědět, jaké jsou to úkoly, nebo se jen sami projděte místy, které
jste v minulosti znali třeba jako restauraci nebo obchůdek. Těšíme se na vaši návštěvu, protože
víme, že mnozí z vás, kteří se přijdete podívat, patříte k přispěvatelům do veřejné sbírky „Dům pro
Charitu“, z níž splácíme a opravujeme tento dům. Týden otevřených dveří je tak příležitostí, jak vám
poděkovat.
Domácí hospic sv. Michaela je alternativou
„Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění by více než 80 % obyvatel České republiky
zemřelo raději doma než v nemocnici či podobném zařízení. Skutečnost je ale přesně opačná – jen
zhruba 20 % lidí se toto přání skutečně vyplní. Pilotní projekt, který bude VZP podporovat od dubna
do konce roku, by mohl být jedním z kroků ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za
nemocnými domů a budou jim v jejich vlastním prostředí poskytovat péči srovnatelnou s péčí
„kamenných“ hospiců.“ (Citováno z http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/ve-stredu-startuje-projektmobilnich-hospicu-vzp-se-ho-ucastni-jako-jedina-pojistovna)
Aby se toto přání mohlo alespoň některým lidem na Poličsku splnit, vznikl vloni na podzim při
Oblastní charitě Polička Domácí hospic sv. Michaela. Pečující tým je složen z pěti lékařů a vybraných
a průběžně proškolovaných zdravotních sester, doplňuje ho sociální pracovník a dva
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psychoterapeuti, a v případě zájmu pacienta nebo pečující rodiny také duchovní. Péče a snažení
celého týmu směřuje k jedinému cíli: Umožnit umírajícímu důstojný konec života bez nezvládnuté
tělesné i duševní bolesti, a to pokud možno doma, mezi svými. Hospicový tým funguje jako odborné
kolegium, kde se jeho členové mohou mezi sebou radit a diskutovat, jak tělesnou, sociální, duševní
i duchovní situaci konkrétního člověka v závěru života co nejlépe a důstojně zvládnout.
Péče Domácího hospice sv. Michaela je hrazena následovně: zdravotní úkony sester domácí
hospicové péče je kryta z veřejného zdravotního pojištění. Pacient nebo jeho rodina hradí poplatek 100
Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní a pohotovostní službou lékaře a ostatních
služeb. Službu Domácího hospice dosud využili dva lidé.

Štěpánka Dvořáková

Výkup bylin
O nás:
Výkup léčivých bylin zprostředkováváme pro českého výrobce bylinných a ovocných čajů, kapek a mastí z
léčivých bylin; jež působí na českém trhu již od roku 1990. Tuto činnost
pro výrobce zajišťujeme na základě „Smlouvy o dílo“.
Bylinky vykupujeme pouze řádně zpracované, usušené a zabalené. Vykupujeme pouze byliny uvedené
v seznamu, jiné nikoliv. Nekvalitní surovinu (tj. znečištěnou, napadenou hmyzem, plesnivou apod.)
nevykupujeme!
Příjem sušených bylinek:
Bylinky přijímáme ať už fyzicky anebo prostřednictvím „obyčejných“ zásilek zaslaných
Českou poštou či jinou zásilkovou službou (náklady na poštovné si hradíte sami), a to na adrese:
Zbyněk Šimek Janáčkova 362, 53345 Čeperka
Jak zabalit bylinky: Do každého balíku nezapomeňte prosím vložit lístek, na kterém bude uvedeno vaše
jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, číslo účtu, na který mají být peníze za byliny poslány. Jednotlivé
druhy bylin (v jednom balíku) zabalte odděleně a označte českým názvem!
Způsob platby:
Po provedené kontrole sušených bylin vám bude výkupní cena uhrazena převodem na účet nejpozději do 90
dnů od data přijetí.
Kontakt:
Zbyněk Šimek,Janáčkova 362, 53345 Čeperka
Mobil: 732387559, bližší informace naleznete na: www.vykupbylin.webnode.cz
Výkupní seznam bylin 2015 (cena za 1kg) : Akát květ 128,-Kč, Aronie ( černý jeřáb ) plod 80,-Kč, Černý bez
květ 104,-Kč, Divizna květ 288,-Kč, Heřmánek květ 152,-Kč, Hloh květ 320,-Kč, Hluchavka květ(bez listů) 720,Kč, Chrpa květ se zákrovem 200,-Kč, Jetel červený květ 200,-Kč, Jeřáb červený plod 80,-Kč, Kaštan květ
(jírovec) 176,-Kč, Lípa květ 192,-Kč, Pitulník květ ( hluchavka žlutá ) 1120,-Kč, Prvosenka květ 304,-Kč, Růže okvětní plátky (nemíchat barvy!) 224,-Kč, Sedmikráska květ 240,-Kč, Sléz maurský květ 288,-Kč, Slunečnice
květ- okvět. lístky 168,-Kč, Trnka květ 256,-Kč, Vřes květ 160,-.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2015
Borová

8. 5. 2015 - ,, Kytičkou k uctění památky obětí 2 sv. války" - od 14:00 hodin pietní shromáždění k 70.
výročí ukončení 2 sv. války na katolickém a evangelickém hřbitovně v Borové. Po skončení piety bude od
17:00 hodin následovat pro děti a dospělé kulturní program s vojenskou tématikou v lokalitě ,,U
Roubenky", který bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Přijďte uctít památku!!!
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17. 5. 2015 - 14:30 hod - tradiční pouťová bohoslužba u kaple sv. Jana Nepomuckého na Bukovině.
Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne na Bukovinu.
29.5.2015 – 18:00 – „Noc kostelů 2015“ v kostele sv. Kateřiny v Borové
31. 5. 2015 - ,,BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD" ve 14:00 hodin ,, U VÝBUCHU" kde vzpomeneme na
události, které zde proběhly v roce 1945.
7.6.2015 – 14:30 hod. dětské představení „O princezně, která hádala, až prohádala“ v sokolovně v případě
pěkného počasí na hřišti u sokolovny.
Bystré

7. 5. 2015 - „Bysterští občané a II. světová válka“ – beseda p. Dittricha a p. Stani, která připomene osudy
bysterských občanů za II. světové války. Od 17:30 hod. v místním kině. Předchází ji slavnostní kladení věnců
k památníku obětem I. a II. světové války v 17:00 hod.
21. 5. 2015 – Zpívání v máji - Kromě pěveckého sboru Notička se můžete těšit také na divadelní
představení žáků 1. stupně a 2. stupně. Vystoupení se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 17:00 hod.
30. 5. 2015 – X. ročník turnaje „Bysterský petanque“ – Jubilejní, desátý ročník turnaje, který se uskuteční
od 10:00 hod. v zámeckém parku.
Dolní Újezd
1. 5. 2015 - Ochotnické divadlo Němčice předvede hru LIDÉ V BALÓNECH
v parku na Rovince od 20.00 hod.
2. 5. 2015 - Stavění Máje
V parku na Rovince: od13:00 vystoupí ZUŠ Dol. Újezd: Instrumentální skupina, ve14:00 vystoupení ZUŠ
Litomyšl: Heblata, od 15:00 vystoupení Šolmese: Písničky pro děti
16:30 STAVĚNÍ MÁJE
18:00 vystoupení Saframenské kapely, v 19:30 vystoupí brněnská skupina Poletíme? a od 21:00 hrají
Machos Burritos
31. 5. 2015 - Dětský den
v hasičském areálu od 14 hod.
Litomyšl
20. 5. 2015 od 19:30, Minipárty Karla Šípa - Smetanův dům Litomyšl
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Vstupné: I. pořadí 230
Kč, II. pořadí 190 Kč (předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
23. 5. 2015 od 11:00-22:00 - Gastroslavnosti M. D. Rettigové - Smetanovo náměstí, Litomyšl
Gastrofestival, prezentace regionálních výrobků a české kuchyně, mezinárodní účast z partnerských měst ze
Slovenska, Nizozemí a Japonska, soutěže, večerní hodokvas se skupinou Brouci Band, více na
www.gastroslavnosti.cz
24. 5.2015 od 15:00, Pohádková neděle: O čarodějnici Chytrolíně, Smetanův dům Litomyšl
Uvádí Liduščino divadlo z Roztok u Prahy. Veselá pohádka s písničkami, plná kouzel, překvapení a komických
situací. Vstupné: 70 Kč
Oldřiš
3. 5. 2015 – Komorní výstava - Nastal máj – lásky čas - výstava svatebních šatů našich babiček, tetiček,
maminek, zkrátka paní a dam oldřišských, svatebních oznámení a historických panenek.
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Výstavu si můžete prohlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oldřiši v čase od 13.00 – 16.00 hod.
Současně si v tuto dobu můžete prohlédnout knihovnu a vypůjčit si knihy.
Polička
1. 5. 2015 - Běh kolem poličských hradeb – jubilejní 50. ročník
15. - 24. 5 - Martinů fest – 18. ročník festivalu klasické hudby, Tylův dům. 24. 5. – Jiří Bělohlávek a PKF –
slavnostní koncert pod taktovkou dirigenta Jiřího Bělohlávka
23. 5. – Noční prohlídky na hradě Svojanov
Sebranice
3. 5. 2015 - O princezně, která hádala, až prohádala – dětské představení,
od 15.00 hodin v restauraci na koupališti. Vstupné dobrovolné.
Svojanov
16. 5. 2015 - Závišova škorně, od 14 hodin u hospody v Dolní Lhotě
Cesta povede kavinským údolím do Trpína a polními cestami přes Hlásnici do Svojanova, kde skončí u
hospůdky U Hasičárny. Zde proběhne losování malých odměn pro účastníky. Během cesty bude připraven
oheň pro opékání vlastních buřtíku a zábavný kvíz. Doprava řidičů pro auta zaparkovaná v Dolní Lhotě bude
zajištěna.
Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – město Litomyšl
Informační centrum v Litomyšli vybralo do svého příspěvku o slavných osobnostech z obrovské řady
slavných osobností města Litomyšle tu, která v letošním roce slavní hned dvě výročí – Magdalenu
Dobromilu Rettigovou.
Magdalena Dobromila Rettigová (31. 1. 1785 – 5. 8. 1845)
Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, se narodila dne 31. ledna 1785 ve
Všeradicích u Hořovic. Buditelka, básnířka a spisovatelka, autorka proslulých kuchařských příruček. Poslední
léta života (1834-1845) žila v Litomyšli. Zemřela 5. 8. 1945 a je pohřbena na litomyšlském hřbitově.
V letošním roce si připomeneme hned dvě výročí Magdaleny Dobromily Rettigové, slavné kuchařky a
spisovatelky, která povýšila vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti.
Uplynulo již 230 let od jejího narození a 170 let od jejího úmrtí.
Hospodyňky učila, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i estetické, snažila se přimět zkušené kuchařky, aby
nepodléhaly stereotypu a experimentovaly. Tyto stále moderní požadavky provází městské gastronomické
slavnosti pořádané k poctě jedné z nejslavnějších litomyšlských žen.
Gastronomická slavnost se koná od 11. do 24. 5. 2015, hlavní program je naplánován na víkend 23. a 24.
května 2015. Již poněkolikáté přivede na Smetanovo náměstí kuchařské odborníky, studenty odborných
škol i milovníky dobrého jídla.
Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily Rettigové se v květnu letošního roku v
Litomyšli koná? Odpovědi zasílejte na adresu: nsauerova@policka.org do 15. května 2015. Autor správné
odpovědi získá dárkové předměty města Litomyšle.
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Kalendář akcí – Tylův dům - KVĚTEN 2015
Sobota 2. května v 15.00 h … Kino Tylův dům
Konečně doma
Animovaný/komedie, USA, 92 min, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Sobota 2. května v 18.00 h … Kino Tylův dům
Konečně doma 3D
3D animovaný/komedie, USA, 92 min, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
5. - 7. května
Mládí a Bohuslav Martinů 2015
Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů
podporuje mladé talenty. Cílem přehlídky je
podpora díla Bohuslava Martinů a přiblížení jeho
díla mladým. V rámci 7. Ročníku přehlídky bude
probíhat v prostorách Tylova domu výstava
výtvarného oboru ZUŠ "Best of 2015 - OD GOTIKY
PO PICASSA" (5. - 24. 5. 2015)
Čtvrtek 7. května v 17.00 h
Koncert nejlepších účastníků přehlídky „Mládí a
Bohuslav Martinů 2015“
Přehlídku zakončí koncert nejlepších účastníků ve
velkém sále.
Pondělí 11. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Pořád jsem to já
Středa 13. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Rychle a zběsile 7
Akční, USA, 140 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč

Pátek 15. května MARTINŮ FEST
v 16.45 h
Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 18.00 h - Tylův dům
Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr
Sobota 16. května v 15.00 h … Kino Tylův dům
Ovečka Shaun ve filmu
Animovaná pohádka, VB/F, 85 min, beze slov,
přístupný, vstupné 100 Kč

Sobota 16. května v 18.00 h … Kino Tylův dům
Malý pán
Loutkový, ČR, 83 min, přístupný, vstupné 110 Kč
Pondělí 18. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Avengers: Age of Ultron 3D
3D sci-fi, USA, 150 min, přístupný od 12 let,
vstupné 155 Kč
Úterý 19. května v 19.00 hodin - Tylův dům
MARTINŮ FEST
Juan David Molano ( klavír)
Středa 20. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Rudá mašina
Dokumentární film, USA/R, 85 min, přístupný,
vstupné 100 Kč
Čtvrtek 21. května v 19.00 hodin – Tylův dům
MARTINŮ FEST
Beethoven Quartet (Švýcarsko)

Sobota 23. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Život je život
Komedie, ČR, 95 min, přístupný od 12 let, vstupné
110 Kč
Neděle 24. května v 19.00 hodin – Tylův dům
MARTINŮ FEST
PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
František Novotný – housle
Jiří Bělohlávek – dirigent
Pondělí 25. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Šílený Max: Zběsilá jízda 3D
3D akční, Austrálie, 90 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
Středa 27. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Poltergeist 3D
Horor, USA, titulky, přístupný od 15 let, vstupné
140 Kč
Čtvrtek 28. května v 17.00 hod
Ledová královna
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Pátek 29. května v 19.00 h
Hlava v písku
Jan Potměšil a Ivana Chýlková se představují v
jedinečných komediálních rolích, které jim byly
napsány přímo „na tělo“. Představení je zahrnuto
v Divadelní abonentní sezóně jaro 2015.

Sobota 30. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Malá z rybárny
Loutkový, ČR, 75 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 100 Kč
Pondělí 1. června v 18.00 h … Kino Tylův dům
Hurá na fotbal 3D
Animovaný, Argentina/Španěl., 106 min, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

V Borové 30.4.2015

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