*18. ROČNÍK * ČÍSLO 5 *

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ DNE 20.5.2015


ZO Borová schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Borová a O2 Czech Republic a.s.
o zřízení služebnosti přes pozemek p.p. 2721, přičemž výše jednorázové náhrady je
stanovena ve výši 150 Kč/bm. Pokud tato cena nebude ze strany investora akceptována,
bude svoláno mimořádné zasedání ZO Borová, kde bude o ceně jednáno;



ZO Borová schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok
2014 ze dne 20.3.2015. Hospodaření obce je v souladu s § 10, odst. 4, písm. a), zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a závěrečný účet obce Borová za rok 2014, dle
§ 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;



ZO Borová schvaluje účetní závěrku za rok 2014;



ZO Borová schvaluje smlouva o bezúplatném převodu stavby „Rekonstrukce veřejného
prostranství u kostela sv. Markéty v Borové“ mezi Mikroregionem Poličsko a Obcí Borová.;



ZO Borová schvaluje kompetence RO Borová k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následující podobě:
ZO Borová stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, kompetenci Rady obce Borová k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření do výše 100.000,--Kč, jsou-li vyvolána organizačními změnami,
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce. Rozpočtová
opatření v částkách vyšších může RO Borová samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů;
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj na odvrácení škod;
c) včasné provedení úhrady, které je vázáno na penalizaci;
d) další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
ZO Borová si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci RO Borová na nejbližším zasedání ZO Borová konaném po schválení rozpočtového
opatření a jejího stručného odůvodnění (a to písemně);
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ZO Borová schvaluje žádost o dotaci Farního sboru českobratrské církve evangelické
Borová u Poličky;
ZO Borová schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2015 mezi Obcí
Borová a Farním sborem českobratrské církve evangelické Borová u Poličky;
ZO Borová schvaluje žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Borová;
ZO Borová schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2015 mezi Obcí
Borová a Římskokatolickou farností Borová;
ZO Borová schvaluje směrnici č. 1/2015(směrnice, kterou se stanoví způsob zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu zadavatelem Obec Borová);
ZO Borová schvaluje přepracování a změnu „Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu č. S/C031/05001980/056000138/2015/001 se stávajícím zhotovitelem, a to mezi
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí Borová.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ
…ze zápisu dne 11.5.2015 – RO Borová schvaluje:







Metodický pokyn pro umísťování uchazečů v bytech zvláštního určení – obecní byty;
Zadaní zpracování návrhu směrnice, kterou se stanoví zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu zadavatelem Obec Borová;
Oslovení fy RECPROJEKT s.r.o. a poptávku cenové nabídky na zpracování variantní
ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce Borová“;
Přepracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy mateřské školy Borová“;
Nájemní smlouvu s p. Lianou Pospíšilovou, Březiny 107 – obecní byt č. 3 v č.p. 302;
aj.

…ze zápisu dne 18.5.2015 – RO Borová schvaluje:







Podání žádosti pro umístění uchazečů na VPP;
Mandátní smlouvu mezi p. Jiřím Abrahamem a Obcí Borová na činnost odborného dohledu
provozovatele při provozování vodovodu v obci Borová;
Zpracování variantní ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce Borová“
fy RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice- posouzení v horizontu 60-ti let
dopředu;
Schvaluje a předjednala záměr koupě části pozemku p.p. 2245/49
aj.

Nově upozorňujeme občany, že na web stránkách obce Borová byla zřízena záložka, kde budeme
zveřejňovat
podstatná
usnesení
z
jednotlivých
jednání
RO
Borová
(viz
http://www.borova.cz/dokumenty/zápisy z rady ). V případě nejasností mě prosím neváhejte
kontaktovat.
starostka obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014

Celkové příjmy 17 233 102,18 Kč z toho hlavní zdroje příjmů:
-

-

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Daň z nemovitostí
Přijaté neinvestiční a investiční dotace
Z toho dotace:
ze státního rozpočtu
od státních fondů
od Pardubického kraje
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Příjmy za třídění komunálního odpadu
Provoz kiosku
Příjmy za vodné a stočné
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy z nebytového hospodářství
Příjmy z prodeje nemovitostí – plyn 6RD
Příjmy z pronájmu sokolovny a sport.areálu

2 014 950,-724 638,-2 241 187,-4 556 645,-686 005,-1 771 315,-1 137 726,-358 389,-275 200,-640 250,-71 218,-725 995,-641 995,-1 374 893,-363 370,-277 163,-209 794

Celkové výdaje 12 294 022,45 Kč z toho hlavní výdaje:
-

Vybavení a provoz kiosku
Stavební úpravy trafostanice na Bukovině
Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Provoz MŠ
Provoz ZŠ
Provoz knihovny a nové vybavení knihovny
Příspěvky církvím
Provoz sokolovny a sport.areálu
Provoz a údržba bytového hospodářství
Provoz a údržba veřejného osvětlení
Provoz a údržba hřbitovů /kontejnery,
parkoviště/
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz kom.odpadu, sběrný dvůr
Provoz kompostárny, příprava - nákup drtič
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Provoz DPS
Požární ochrana – SDH Borová
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy – OÚ

Financování:

870 501,-200 034,-327 626,-105 023,-431 260,-607 093,-408 018,-800 000,-318 337,-1 063 631,-186 600,-287 818,-845 096,-744 949,-311 866,-422 671,-116 401,-235 461,-1 138 244,-1 105 839,-4 939 079,73
3

SPOLEČNÝMI SILAMI K NIŽŠÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD A NEJEN TOMU
Na posledním jednání Zastupitelstva obce Borová ve středu dne 20.5.2015 byla schválena
nová smlouva se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která sebou nese změny
v sazbách za svoz, třídění a likvidaci vybraných složek komunálních odpadů:





směsného komunálního odpadu z popelnic u jednotlivých nemovitostí (stanoven paušální
částkou, nerozhoduje kolik tun odpadu je skrz popelnice likvidováno),
skla a plastů včetně PET lahví (stanoven paušální částkou, vyváženy kontejnery na sklo a plast
rozmístěné po obci a sběrném dvoře, pytlový sběr),
objemného odpadu (shromažďován na sběrném dvoře, nově bude společnosti AVE placen
odvoz a likvidace každé tuny objemného odpadu místo paušálního poplatku),
nebezpečného odpadu (shromažďován na sběrném dvoře, nově bude společnosti AVE místo
paušálního poplatku placen odvoz a likvidace každé tuny nebezpečného odpadu – barvy,
pesticidy, oleje, azbest, …).

Z výkazů o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných
společnosti AVE, které se týkají skutečně odvezených tun objemného a nebezpečného odpadu za
posledních pět let vyplývá, že úhrada za každou zlikvidovanou tunu bude pro obec výhodnější, než
původní paušální sazba.
Jak se tedy mám při nakládání s odpady chovat ekonomicky, ekologicky a odpovědně?








k likvidaci odpadů využívat systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Borová;
z nově nastavených smluvních podmínek je zřejmé, že na výši poplatku za komunální
odpad bude mít pozitivní vliv likvidace směsného komunálního odpadu z domácností (pokud
to jeho velikost dovolí) skrz popelnice;
třídit komunální odpad na jednotlivé složky (viz. Obecně závazná vyhláška obce Borová č.
1/2015). Za každou vytříděnou tunu skla, plastů, papíru a kovů obec získá finanční odměnu
do firmy EKO-KOM;
tříděním dochází k opětovnému využití materiálů – papír, plast, kovy, ….;
pečlivě třídit nebezpečný odpad a dle druhu ukládat na sběrném dvoře

DĚKUJEME A APELUJEME NA VAŠI ODPADOVOU KÁZEŇ!
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VODNÉ A STOČNÉ ZA I. POLOLETÍ 2015
Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod o zaplacení vodného za 1.
pololetí 2015 (nutno nahlásit stav vodoměru). Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního
úřadu ve dnech:
pondělí 15.6.2015 a středa 17.6.2015 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod.
Současně lze zaplatit poplatek za komunální odpad, který je splatný do konce června 2015 a
poplatek ze psů, který byl splatný do 31.3.2015 a do dnešního dne není od všech majitelů zaplacen.
Zároveň důrazně žádáme majitele psích miláčku , a to díky přetrvávající nekázni, aby si exkrementy
po svém zvířátku uklízeli. V nejbližší době budou na odpadní koše umístněny papírové sáčky na
exkrementy.

NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY
Na měsíc srpen přijmeme brigádníka 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 co nejdříve.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
- čtvrtek 11.6. a 25.6.2015 od 10.00 do 15.00 hod.
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB ZUBNÍCH LÉKAŘŮ – ČERVEN 2015
06. – 07.6.2015
13. – 14.6.2015
20. – 21.6.2015
27. – 28.6.2015

MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25
MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445
MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445
MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69

606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497

BOROVSKÉ HRY 2015 – BOROVÁ U TRNAVY
Se uskuteční od 26. do 28.6.2015. Předpokládaný odjez autobusu bude v pátek 26.6.2015 od OÚ.
V minulém informačním letáku jsme žádali zájemce, aby se závazně hlásili v kanceláři obecního
úřadu z důvodu zajištění autobusu. Stále máme volná místa. Na Slovensku bylo nádherně !!! A tak
neváhejte a prožijte prodloužený víkend v Borové u Trnavy a co nejrychleji se přihlaste v kanceláři
OÚ. O přesném termínu a hodině odjezdu Vás budeme informovat místním rozhlasem či osobně.
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KNIHOVNA V BOROVÉ ,,LOĎ POZNÁNÍ"
V naší knihovně přibylo celkem 70 nových knih, které na Vás čekají. Některé z nich Vám nyní
představuji:
Naučná
Beletrie

Christopher Ailsby
Jiří Pernes
Evžen Boček
Dan Brown
Michal Dlouhý
Michel de Decker
Khaled Hosseini
E.L. James

Kat Martin
Beate Mayová
Keleová - Vasilková
Miroslav Opravil
Philip Roth
Kateřina Tučková
Michal Viewegh

Třetí říše
Takoví nám vládli
Aristokratka ve varu
Poslední aristokratka
INFERNO
Četnické historky
Královna Margot
A hory odpověděly
Tisíce planoucích sluncí
Padesát odstínů šedi
Padesát odstínů temnoty
Padesát odstínů svobody
Perly štěstí
Způsobil to tvůj smích
Kouzlo všednosti
Zločin v českých dějinách
Jako každý člověk
Žítkovské bohyně
Povídky o lásce
Román pro muže

Pokud máte zájem o určitou knihu, která v naší knihovně není, dejte mi prosím vědět na e-mail
kancelar@borova.cz, nebo tel číslo 739 456 518. Uvedenou knihu se Vám pokusím ve spolupráci s
Městskou knihovou Svitavy zajistit.
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 B. Hegrová
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KYTIČKOU K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Rádi bychom se již jen ve stručnosti vrátili, k pietní akci a následnému volnému programu
k uctění památky našich občanů zemřelých v důsledku druhé světové války, která se konala dne
8.5.2015. Chtěli bychom touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste nám s přípravou pomáhali a to
nejen činem, radou, sponzorským darem či svojí účastí. Kdyby chyběl jenom jediný článek z této
mozaiky, program a průběh akcí by nebyl tak vydařený.
Za kulturní komisi Vladimír Romportl, Bc. Pavel Tlustý
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Další fotografie lze nalézt na webových stránkách naší obce.
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Děti ze ZŠ hrály pohádku „O víle Malvínce a vodníku Kejchálkovi“
Konečně jsme si oddechli, tréma byla před vystoupením opravdu veliká. Odměna pak ale
voňavá . Děkujeme za krásný dárek, za Váš potlesk a za návštěvu našeho vystoupení.
Pokud jsme Vás jenom na chvilku odpoutali od všedních starostí a bylo Vám s námi dobře,
tak to jsme moc rádi. Čekají nás ještě další vystoupení, tak nám držte palce.
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BOROVÁ-TELECÍ MUŽI
Bor-Tel x St. Město 1 : 3 ( 1 : 1 )
branka : Jirka Pokorný
Na rozdíl od předešlého zápasu s Opatovem jsme proti dalšímu z favoritů soutěže předvedli solidní
výkon a při troše štěstí jsme mohli i bodovat. Po poločase jsme drželi nerozhodný výsledek a i v
druhé půli jsme hráli vyrovnanou partii. Soupeř však ukázal svoji zkušenost a zaslouženě vyhrál.

Bor-Tel x Radiměř 5 : 1 ( 2 : 0 )
branky : Pazdera Martin 2 , Hegr Martin , Střítežský Vlastimil , Síla Luboš
Soupeř přijel pouze s defenzivní taktikou a pokusem ubránit bezbrankovou remízu, což se mu
dvacet pět minut celkem dařilo. Po naší první vstřelené brance jsme se uklidnili, přidali další góly a
o výsledku bylo prakticky rozhodnuto. Od té doby se jednalo pouze o výši našeho vítězství. Skóre
postupně narůstalo a hosté korigovali až v závěru utkání.

Vendolí x Bor-Tel 0 : 0
Do Vendolí jsme přijeli v roli mírného favorita, ale bohužel jsme se nedokázali popasovat s
tvrdou hrou soupeře. Paradoxně jsme to byli my, kdo šel do oslabení a hrál od třicáté minuty v deseti
hráčích bez vyloučeného Vojty Štrofa, který uviděl červený kartonek v rukou sudího za oplácení. To
nám narušilo plány a část zápasu jsme se s tím těžko vyrovnávali. Na začátku druhé půle poslal
hlavní arbitr do sprch i domácího hráče a to za vulgární projev vůči jeho osobě. Poté jsme se
dostávali více do šancí, ale nedokázali proměnit ani jedinou. A tak více boj než fotbal skončil
bezbrankovou remízou.

BOROVÁ – TELECÍ MLÁDEŽ - STARŠÍ ŽÁCI
Bor-tel x Městečko Trnávka 4:1 (2:0)
branky: Hegr Adam, Hynek Martin, Síla David, Bednář Martin
V sobotu 2.5. jsme na teleckém pažitu přivítali družstvo z Trnávky a cíl byl jednoznačný - 3 body pro
náš tým. Po celý zápas jsme byli aktivnější. Trápila nás však koncovka a proto jsme vyhráli poločas
pouze 1:0. V druhé půli jsme již přidali koření fotbalu góly a vyhráli zaslouženě 4:1.

Cerekvice nad Loučnou x Bor-Tel 5:1 (2:0)
branky: Síla David.
V neděli 10.5. jsme zajeli na půdu hlavního favorita soutěže Cerekvice nad Loučnou. Čekal nás
opravdu těžký zápas. domácích hráčů bylo neustále plné hřiště a z územní převahy vytěžili
v poločase vedení 2:0. V druhém dějství jsme hráli aktivněji, ale chyby v defenzivě nás stály lepší
výsledek. Nakonec jsme prohráli 5:1.

Bor-Tel x Březová nad Svitavou 6:4 (4:2)
branky: Šmíd Libor 2, Síla David 2, Myška Filip, Hruška Ladislav
16.5. od 14h jsme hostili mužstvo Březové nad Svitavou. Březovští do tohoto utkání nezískali ještě
ani bod. Možná jsme s tímto vědomím vstoupili do utkání velmi vlažně a záhy prohrávali. Ke konci
půle jsme však zápas otočili a vypadalo to na pohodovou výhru. Tým Březové ovšem po přestávce
pěkně kousal. Nakonec se projevily naše zkušenosti v soutěži a my jsme zvítězili v upracovaném
utkání 6:4.

Bystré-BOROVÁ 3:6 /1:3/
branky: Síla David 2, Bednář Martin, Hruška Ladislav, Hegrová Jana, Hejduk Erik.
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V neděli 24.5. jsme zajeli na horkou půdu do Bystrého a vzhledem k velkým potížím se
sestavou jsme měli obavy z většího přídělu branek. Nicméně naši svěřenci předvedli heroický výkon
a zaslouženě vyhráli. Všech dvanáct hráčů, kteří zasáhli do hry, zaslouží absolutorium a dovolím
si je zde vyjmenovat. Krejsa Pavel, Síla David, Sílová Jana, Bednář Martin, Hruška Ladislav, Hegr
Adam, Jukl Bohumil, Kercl Aleš a čtveřice našich mladých pušek- Myška Filip, Síla Martin, Hegrová
Jana, Hejduk Erik.

STARŠÍ PŘÍPRAVKY
17.5.2015 turnaj ve Svratce: Bor-Tel x Dol.Újezd/Morašice - 3:1, Svratka x Bor-Tel 2:1, Bor-Tel
x Sebranice- 2:3. Hezký turnaj odehraný ve slušném tempu……
23.5.2015 turnaj v Sebranicích: Bor-Tel x Dol.Újezd/Morašice - 4:2, Sebranice x Bor-Tel 5:1,
BorTel x Čistá - 3:2 – Jeden z nejvyrovnanějších turnajů, který jsem kdy sehráli. Na prvních třech
místech jsme byly tři týmy se stejným počtem bodů……. Pouze Čistá všechna svá utkání prohrála…

ŠKOLIČKA
Bor-Tel x Hlinsko 2:6 /za nás se trefil Jakub Pecka jun. a Štěpán Lorenc – Sestava: Tomáš Krejsa
v brance a v poli Jakub Pecka jun., Štěpán Lorenc, Pavel Ehrenberger, Dan Fajmon, Daník Špaček,
Sam Šplíchal. Moc hezké utkání,ve kterém jsme bohužel zahazovali jednu šanci za druhou. Všichni
hráči hráli s plným nasazením. Musím však vyzdvihnout výkon Dana Fajmona, který byl doslova
k neutahání a troufnu si říci, že byl nejlepším hráčem na hřišti… TTT

DĚTSKÝ DEN
ZŠ a TJ Sokol Borová pořádají pro všechny děti „DĚTSKÝ DEN“
Termín : neděle 31.5.2015 od 16.00 hod. u koupaliště.
Pro děti budou připraveny sportovní soutěže, sladké odměny
a zajištěno bude i občerstvení. Těšíme se na Vás !

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

– 7.6.2015 VE 14:30 HOD. V SOKOLOVNĚ V

BOROVÉ V PŘÍPADĚ PĚKNÉHO POČASÍ NA HRIŠTI U SOKOLOVNY

O PRINCEZNĚ, KTERÁ HÁDALA, AŽ PROHÁDALA
Chce se někdo pobaviti,
plné hrdlo smíchu míti?
Radu dáme Vám rychle, snadno,
přijďte tedy na divadlo.
Co se hraje, co se dává?
Princezna, co pořád hádá!
Pojďte s námi hádat všichni,
jak princezna dopadne,
zda z ní pýcha, nafoukanost
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někdy vůbec opadne?
Můžete se těšit dále
na hodného pana krále,
co by dcerku už rád vdal.
Jediné co stále neví,
kdo by si ji asi vzal?

II. DĚTSKÁ AKADEMIE „ BUBNY HŘMÍ A LOUTNY ZNÍ“ +
JARMÁREK
Se uskuteční v neděli 7.6.2015 od 15.00 hod. v evangelickém kostele
v Borové. Skladby budou společné a každé dítě zahraje 1-2 skladby
na svůj nástroj. Výtěžek bude věnován na opravu varhan.

HUDEBNÍ BS S KLAVÍRISTOU
JANEM BARTOŠEM
V neděli 14. 6. 2015 v 9.30 hod. v evangelickém kostele v Borové. (J.B. zahajuje letošní
Smetanovu Litomyšl Koncertem pro klavír a orchestr.)

VESELÁ TROJKA Z TV ŠLÁGRU
Tělovýchovná jednota Horní Újezd pořádá zábavné vystoupení VESELÉ TROJKY Z TV ŠLÁGRU.

V pátek 5.6.2015 od 19.00 hod. v kulturní domě v Horním Újezdě.
Vstupné 160,-- Kč, kontakt na tel.č. 736 726 485. Těší se na Vaši návštěvu.

MOTOREST BOROVÁ
Vás zve 14.6.2015 na „DĚTSKÝ DEN“. Pro děti je připraven po celý den (9.00 – 19.00 hod.)
minigolf zdarma. Dále zmrzlinové poháry, palačinky, lívanečky s horkým ovocem, nanuky, párky
v rohlíku a také kůň, který bude děti po celé odpoledne vozit. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá o týden později.
Od měsíce června se prodlužuje otevírací doba v neděli od 11.00 – 21.00 hodin.

VINÁRNA SLUNÍČKO
Vinárna Sluníčko zahajuje LETNÍ provoz od 25.5. – 31.8.2015 bude otevřeno:
Po – čt 10.00 – 21.00 hod., pá – so 10.00 – 23.00 hod., ne 10.00 – 20.00 hod.
Dále pro Vás na tuto sezónu připravili TOČENOU ZMRZLINU, tak přijďte ochutnat. Těší se na Vaši návštěvu.
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Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červen 2015
Bystré
13. 6. 2015 – Zrcadlo dějin aneb pověsti panství bysterského – zábavné odpoledne pro děti, které se uskuteční v zámeckém
parku od 13:30 do 17:00 hod. Více informací na www.knihovna.bystre.cz
13. 6. 2015 – Taneční zábava - na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
27. 6. 2015 – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
Dolní Újezd
6. 6. 2015 - Pochod okolím Dolního Újezda
Trasy 8, 10 a 12 km. Start od 7.30 do 9.00 od Základní školy Dolní Újezd. Startovné 10 Kč, předškoláci zdarma.
7.6.2015
Posezení s Dolnovankou. Od 18.00 před DPS. V případě špatného počasí se akce nekoná.
27.6.2015
OSLAVY 230 LET ZALOŽENÍ OSADY JIŘÍKOV
V programu vystoupí DUO KAPKA od 14.00, k prohlídce budou připraveny staré motocykly, projížďky kočárem, večer
posezení s reprodukovanou hudbou.
Jedlová
20. 6. 2015 – „Jedlovská muzikální tradice“ - CITRON, REZERVOAR DOGZ, PENZISTOR, ROCK MOOD - koncert
hard rockových kapel v Jedlové na fotbalovém hřišti. Začátek v 16:00 hod., vstup do areálu od 14:00 hod. Předprodej
vstupenek IC Bystré, OÚ Jedlová, Tabák u Kubátů
Litomyšl
4. 6. 2015 - 7. 6. 2015, Jízdárna Suchá u Litomyšle
Český skokový pohár 2015 - parkurové závody, které jsou součástí Skokového poháru ČP 2015
4. 6. 2015 - 7. 6. 2015, denně 8:00-17:00, Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava irisů a jarních trvalek - tradiční výstava jarních květů a irisů spojená s prodejem širokého sortimentu okrasných
rostlin, parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
20. 6. 2015, 8:00-17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl
Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy s hudebním doprovodným programem na pódiu u morového sloupu
Lubná
26. 6. 2015 - 20.00 hod. - letní areál - koncert skupiny ARGEMA, po koncertu taneční zábava se skupinou Rytmik
Oldřiš
7. 6. 2014 od 14.00 hod. za Orlovnou Dětský den – sportovní odpoledne ve Šmoulí vesnici. Děti mají přijít v převlecích
Šmoulů a Šmoulinek.
Během června začíná promítat Letní kino za Orlovnou. Nabídku promítání sledujte na www.oldris.cz, nebo
na www.facebook.com/okapops.cz
Polička
6. 6. 2015 – Čas pro neobyčejné zážitky – oblíbené putování noční Poličkou s řadou překvapení a bohatým programem,
začátek od 19:00 hod., ve 21:00 hod. vystoupí Ivan Hlas
20. 6. - Divoháj – Svatojánská noc spojená s procházkou po Liboháji plného poličských ochotníků a her W. Shakespeara
20. 6. – Noční prohlídky na hradě Svojanov
Pomezí
20. 6. 2015 -Oslavy obce Pomezí -sportovní areál u ZŠ horní, zahájení v 13.30 hodin
Obec Pomezí pořádá Oslavy obce Pomezí, které se konají u příležitosti 750 let první písemné zmínky o obci. Je připraven
bohatý program – příjezd královské družiny, k tanci a poslechu zahraje dechový orchestr Poličanka, který doprovodí
tanečníky při České besedě, vystoupí děti a žáci MŠ a ZŠ, svými písněmi vás potěší Petra Černocká a historii připomene
skupina historického šermu Vyděděnci. Od 19.00 hodin bude následovat taneční zábava se skupinou Qwalt.
V ZŠ horní bude probíhat od 12.00 hodin výstava řemeslníků a výtvorů šikovných rukou místních obyvatel.
Sebranice
6. 6. 2015 - Pouťová zábava - začátek v 19 hodin, hraje Knedlo - vepřo - zelo
21. 6. 2015 - Posezení pod lípou - od 16 hodin, podvečer s dechovkou, kapelník Jan Pohorský, u kapličky na Pohoře
21. 6. 2015 - Pohádkový les - od 14 hodin, pořádá SDB Sebranice a místní mládež, les za koupalištěm
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Kalendář akcí – Tylův dům - ČERVEN 2015
Sobota 6. Června v 10.00 h … malý sál
Jógový seminář
„GÍTÁNANDA JÓGA “ podle jejího představitele dr. Svámího Gítánandy Giri.
Seminář vede ing. Míla Sávitrí Mrnuštíková z Brna.
Vstupné: členové Jógového klubu 550,- Kč, ostatní 600,- Kč
Středa 17. června v 19.00 hodin
Cimrman/Smoljak/Svěrák : Hospoda Na mýtince
Opereta s výpravou a kostýmy v podání Divadla Járy Cimrmana Praha.
Vstupné: 250,300,350 Kč
KINO Tylův dům
Pondělí 1. června v 18.00 h … Kino Tylův dům
Hurá na fotbal 3D
Animovaný, Argentina/Španěl., 106 min, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč
Středa 3. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Divoká dvojka
Akční komedie, USA, 88 min, dabing, přístupný od 12
let, vstupné 110 Kč
Pondělí 8. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Země zítřka
Dobrodružný, USA, 130 min, dabing, přístupný od 12
let, vstupné 120 Kč
Středa 10. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Dítě číslo 44
Thriller, USA, 137 min, titulky, přístupný od 15 let,
vstupné 110 Kč
Pondělí 15. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Jurský svět 3D
3D akční/sci-fi, USA, 125 min, dabing, přístupný,
vstupné 140 Kč

Sobota 20. června v 18.00 h … Kino Tylův dům
Sedmero krkavců
Pohádka, ČR, 97 min, přístupný, vstupné 110 Kč
Pondělí 22. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Láska šílená
Historický/drama, Rakousko/Lucembursko/Německo,
německy/titulky, 96 min, přístupný od 15let, vstupné
90 Kč
Středa 24. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
Životopisný/drama, Brazílie/Španělsko,
portugalsky/titulky, 112 min, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Sobota 27. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Andílek na nervy
Romantická komedie, ČR, 105 min, přístupný od 12let,
vstupné 100 Kč
Pondělí 29. června v 18.00 h … Kino Tylův dům
Mimoni 3D
3D animovaná komedie, USA, 105 min, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz
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.

V Borové 27.5.2015

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