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PŘÍPRAVA ODKANALIZOVÁNÍ OBCE JE VE FINÁLE 

V roce 2014 jste v místním referendu rozhodli, že chcete, aby naše obec byla odkanalizována gravitačně. 

Proto jsme se po komunálních volbách v roce 2014 do přípravy pustili, neboť výsledek referenda byl pro nás 

zavazující. 

V rámci DSO Oldřiš – Borová jsme prošli projektovou přípravou odkanalizování obcí od počátku a v podstatě 

v rekordním čase připravili projekt gravitační kanalizace a ČOV. Proces, který běžně trvá 7 let, jsme s ohledem 

na časovou tíseň neúprosně se blížícího konce programovacího období, kdy lze ještě získat finanční podporu 

pro projekt tohoto rozsahu, díky intenzivní práci zkrátili na 3 roky. 

Celý proces započal v r. 2015 představením studie, která porovnávala náklady na výstavbu a následný provoz 

tlakové kanalizace × gravitační kanalizace × decentralizovaného systému čištění odpadních vod - domovní 

čistírny. Obě obce (Borová a Oldřiš) se na základě porovnání nákladovosti jednotlivých variant (studie je 

k nahlédnutí na internetových stránkách obce) vydaly směrem přípravy projektu gravitačního systému. Jen 

ve zkratce: byla vypracována a projednána projektová dokumentace pro územní řízení (co se týká časové 

náročnosti v celém procesu nejnáročnější část), další navazující stupeň projektová dokumentace pro stavební 

povolení, projektová dokumentace pro výběr dodavatele. Měnil se Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje (únor 2017).  S tímto ruku v ruce probíhalo projednávání s dotčenými vlastníky pozemků 

a orgány, místní šetření s cílem projednat trasy domovních přípojek (soukromých částí) proběhlo v červenci 

loňského roku… Ale o tom jste byli průběžně informováni jak v informačních letácích, tak i na veřejných 

schůzkách, zastupitelstvech i při osobních konzultacích na OÚ Borová. 

Na místě je nyní shrnout nové a důležité informace (od listopadu 2017 do dnes): 

 Dne 23.11.2017 bylo vodoprávním úřadem v Poličce vydáno stavební povolení, které dne 28.12.2017 

nabylo právní moci; 

  V rámci 71. výzvy „Operačního programu životního prostředí“ byla dne 16.1.2018 podána žádost o 

dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV; 

  Na základě výběrového řízení, které proběhlo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek tohoto rozsahu, byl vybrán zhotovitel stavby, kterým je sdružení firem názvem „Zhotovitel 

kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ složené z Gasco spol. s.r.o., EVT Stavby s.r.o. a EUROVIA CS, a.s. 

Tento uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenou, a to 184 932 618,40 Kč bez DPH – cena za celé dílo; 

 Byla podepsána smlouva o dílo, kde je třeba zdůraznit termín dokončení celé stavby na konci roku 

2020; 

 Byla podepsána příkazní smlouva mezi DSO Oldřiš – Borová a RECPROJEKT s.r.o., kde předmětem 

smlouvy je výkon autorského dozoru pro stavbu: „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová“; 

 V případě úspěšně podpořené žádosti o dotace má obec zajištěno financování z tzv. vlastních zdrojů 

akce. A to částečně vlastním rozpočtem, bankovním úvěrem a kofinancováním akce od Pardubického 

kraje; 

 Ve spolupráci se SÚS Pardubického kraje jsou započaty práce na projektu oprav komunikace III. třídy 

(což je „hlavní“ komunikace vedoucí od domu č.p.165 – bývalý dům služeb), která bude dotčena 

stavbou kanalizace. Je tedy cílem sladit stavbu kanalizace, oprav „hlavní“ silnice směr Oldřiš a 

realizaci projektu „Bezpečnostní opatření na silnici I/34 – chodníky, přechody, cyklostezka apod.“ 

(příprava tohoto projektu probíhá v posledních dvou letech) tak, aby se akce stavebně potkaly a 

běžný provoz a život obce byl ochromen po co možná nejkratší dobu….i tak to bude náročné . 

Pokud bude projekt podpořen a obdržíme finanční podporu v rámci OPŽP, jsme připraveni a předpokládáme 

termín zahájení prací v II. polovině letošního roku, kdy by měla proběhnout i projektová příprava soukromých 

částí kanalizačních přípojek.                                                                                                                   Starostka obce 
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VÝMĚNA VODOMĚRŮ !!!! 

Obec Borová, IČ: 00276430, se sídlem Borová č.p. 100, 569 82 Borová, vydala pověření na základě 

příkazní smlouvy o obstarání obecního vodovodu mezi Obcí Borová (IČ: 00276430) a Stanislav 

Lejhanec – INSTALSTAV (IČ: 60124172), Sádek 180, 572 01 Polička. 

Výměnu vodoměrů, montáž zpětných klapek a plombování provádí: 

 Stanislav Lejhanec, INSTALSTAV, tel. 603 485 327; 

 Jaroslav Dostál, tel. 776 330 173;  

 Vladimír Drahoš, tel. 605 806 457. 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 7/2017 ZE DNE 18.12.2017  
 
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje: 

 doporučení výběrové komise a rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky s názvem „Kanalizace 

a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ sdružení s názvem „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 

složenému z Gasco spol. s.r.o., EVT Stavby s.r.o. a EUROVIA CS, a.s., jako uchazeči s nejnižší 

nabídkovou cenou, a to 184 932 618,40,-Kč bez DPH. Dále po splnění zákonných podmínek a 

zajištění financování schvaluje rovněž podpis smlouvy s výše uvedeným vítězným uchazečem. 

K podpisu rozhodnutí o přidělení zakázky a smlouvy o dílo pověřuje jednatele svazku; 

 schvaluje a pověřuje starostku obce Borová k podání žádosti o poskytnutí úvěru do výše 

39.000.000,- Kč na akci „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“, a to na základě indikativní 

nabídky České spořitelny, a.s., pobočka Svitavy ze dne 15.12.2017. Dále pověřuje starostku 

obce k zajištění návrhu úvěrové smlouvy; 

 rozpočtové opatření č. 5/2017; 

 rozpočtové provizorium na rok 2018 podle pravidel uvedených v příloze č. 1 zápisu; 

 střednědobý rozpočtový výhled Obce Borová na roky 2019 – 2020; 

 příkaz k provedení inventarizace obecního majetku za rok 2017 a jmenování členů 

inventarizačních komisí. Podrobný plán inventur a rozdělení dílčích komisí bude součástí 

zápisu rady; 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 

S/C031/05001980/056000138/2015/001, který bude účinný od 1.1.2018; 

 směnnou smlouvu mezi Obcí Borová (na straně jedné jako převodkyně a nabyvatel) a  

Zdeňkem Ivanovskim, Milanem Loskotem a Zdeňkou Procházkovou (na straně druhé jako 

převodci a nabyvatelé), kdy předmětem směny je část pozemku p.p.č. 2042/1 o celkové 

výměře 76 m2 nově podle geometrického plánu č. 797-275/2017 pozemek p.p.č. 2042/4 o 

výměře 26 m2, druh pozemku ost.pl./jiná pl., díl označený jako „b“ o výměře 50 m2, druh 

pozemku zast.pl./č.p. 183/bydlení, obojí v k.ú. Borová u Poličky a obec Borová, ve vlastnictví 
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LV 10001 za pozemek nově podle geometrického plánu č. 797-275/2017 označený jako 

pozemek p.p.č. 217/2 o celkové výměře 95 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Borová u Poličky 

a obec Borová, ve vlastnictví LV 3. Směna narovná vlastnické vztahy a Obec Borová se stane 

vlastníkem pozemku, na kterém se nachází příjezdová komunikace. Směna vlastnického práva 

k nemovitým věcem se uskutečňuje bez doplatku. Po provedení směny budou smluvní strany 

mezi sebou zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě žádné další nároky; 

 darovací smlouvu mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dárce) a Obcí Borová (obdarovaný), kde předmětem daru je hrobové 

příslušenství na katolickém pohřebišti v Borové, obec Borová, hrob číslo 383; 

 žádost a pořízení dovybavení ZŠ Borová z  finančního neinvestičního příspěvku Obce Borová, 

který je určen na provoz základní školy a nebyl v tomto roce v plné výši vyčerpán; 

 aj. 

Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí: 

 hospodaření Obce Borová k 30.11.2017; 

 aj. 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 1/2018 ZE DNE 8.1.2018  
 
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje: 

 podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření 

smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 39.000.000 Kč na akci 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ se splatností do 20-ti let a zajištěného budoucími 

příjmy obce; 

 bere na vědomí a schvaluje úvěrový příslib a indikativní nabídku České spořitelny a.s. (IČ 

4524782) ze dne 5.1.2018 na veřejnou zakázku s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a 

Borová“. Schvaluje  Druh úrokové sazby Fix 8 let a Nabízenou úrokovou sazbou 1,75 % p.a. 

Dále pověřuje starostku obce k zajištění zpracování návrhu úvěrové smlouvy, která bude 

zastupitelstvu předložena k projednání a schválení; 

 revokuje usnesení č. 72/2017 – z důvodu nové výhodnější indikativní nabídky České spořitelny 

a.s.; 

 uzavření smlouvy č. DSO 1/2018 , a to na základě výběrového řízení a doporučení výběrové 

komise, dále na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV  

obcí Oldřiš a Borová“ a zajištění úvěrového příslibu České spořitelny a.s. ze dne 5.1.2018. 

Smlouva bude uzavřena s vybraným zhotovitelem -  sdružením s názvem „Zhotovitel 

kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ složenému z GASCO spol. s r.o., EVT Stavby s.r.o. a 

EUROVIA CS, a.s. Jelikož došlo ke splnění zákonných podmínek a zajištění financování, 

pověřuje k podpisu smlouvy jednatele svazku; 

 smlouvu o dílo č. ÚS-120/2018 mezi Obcí Borová a Ing. arch. Jiřím Hálou (IČ 15555267), kde 

předmětem smlouvy je zpracování dvou územních studií; 

 rozpočtové opatření č. 6/2017; 
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 darovací smlouvu č. Bo 1/2018  - předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 

2043,-Kč nezletilé Natálii Ditrichové (dobrovolné vstupné z předvánoční akce dne 

16.12.2017); 

 aj. 

Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí: 

 příkazní smlouvu mezi DSO Oldřiš – Borová a RECPROJEKT s.r.o., kde předmětem smlouvy je 

výkon autorského dozoru pro stavbu: „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová“ a pověřuje 

členskou schůzi DSO Oldřiš – Borová k jejímu projednání a schválení, dále pak k podpisu 

jednatele svazku; 

 aj. 
Pozn.: usnesení ZO 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. 

 

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ ZÁŘÍ – PROSINEC 2017 

rada obce schvaluje: ze dne 11.9.2017 

 Smlouvu o nájmu bytu č. 2  v domě č.p. 165 s nájemcem p. Petrou Vaňkovou, na dobu určitou; 

 Rozúčtování cen elektrické energie společných prostor bytových domů; 

 Objednávku č. E/20/5/9/MMR/2/18 s fy TEWIKO systems, s.r.o., kdy předmětem objednávky je 
kompletní projektová příprava akce „Dětské hřiště v obci Borová“ – u základní školy; 

 Podobu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace včetně zadávací dokumentace a jejích 
příloh k zakázce s názvem „Havarijní oprava výpustného objektu a části hráze přírodního 
koupaliště v Borové“ – výběrové řízení bude vyhlášeno neprodleně; 

 Opravu účelové komunikace vedoucí do chatové osady nad koupalištěm (část p.p.č. 2172/2) – bude 
opravena ve spolupráci Obce Borová s Lesy ČR; 

 Smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO mezi Obcí Borová a spol. 
EXTÉRIA, s.r.o. 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 11.9.2017 

 Protokol o zkoušce vody č. 6584/2017 ze dne 26.7.2017 s výsledkem vyhovuje; 

 Protokol o zkoušce vody č. 7582/2017 ze dne 29.8.2017 s výsledkem vyhovuje; 

 Projektovou dokumentaci a studii „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“- koupaliště; 

 Koncept zápisu z jednání a projednání s Policií ČR k akci „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ – 
chodník naproti č.p. 29 bude podle požadavku Obce Borová prodloužen po odbočku k evangelickému 
hřbitovu; 

 Havárii na obecním vodovodním řadu v lokalitě vlakového nádraží a s tím související náklady, práce 
a opatření; 

 Informace k výzvě k podání žádosti o dotace z POV na r. 2018; 

 aj. 
 

rada obce schvaluje: ze dne 25.9.2017 

 Podání žádosti o dotace z POV 2018 na akci: „Rekonstrukce kuchyně kulturního domu včetně 
vybavení“; 

 Objednávku Obce Borová u JIP PROJEKT, s.r.o., kde předmětem plnění je zpracování a podání žádosti 
o dotaci včetně vypracování analýzy potenciálu produkce odpadů při přípravě zajištění financování 
ze zdrojů SFŽP pro projekt sběrného dvora; 

 aj. 
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rada obce vzala na vědomí: ze dne 25.9.2017 

 Informace k zákonu č. 14/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozd. předpisů a s ním související pokyny k podání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o 
střetu zájmů; 

 Typovou poptávku „Rekonstrukce kuchyně kulturního domu včetně vybavení“; 

 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ve věci žalobkyně 
Římskokatolické farnosti Borová proti nevydání věci SPÚ pro Pakr, pozemek p.p.č. 1131/34 v k.ú. 
Borová u Poličky – zamítá se (50C 9/2017 – 127); 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 29.9.2017 

 Smlouvu o nájmu bytu č. 1  v domě č.p. 100 s nájemcem p. Michalem Vtípilem, na dobu určitou; 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 12.10.2017 

 Smlouvu o dílo číslo 324/2017 mezi Obcí Borová a AGILE spol. s r.o., kde předmětem smlouvy je 
realizace akce „Havarijní oprava výpustného objektu a části hráze přírodního koupaliště v Borové“; 

 Přidělení zakázky na základě cenové poptávky k projektu „C1: Posilovna Borová“ společnosti 
inSPORTline Stores s.r.o., jejíž nabídka byla finančně i časově nejvýhodnější; 

 aj. 
 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 12.10.2017 

 Protokol o otevírání obálek s nabídkami, jejich hodnocení a rozhodnutí zadavatele  ze dne 
3.10.2017 na akci s názvem „Havarijní oprava výpustného objektu a části hráze přírodního 
koupaliště v Borové“; 

 Odložení termínu předání staveniště akce „Havarijní oprava výpustného objektu a části hráze 
přírodního koupaliště v Borové“ z důvodu odchytu a přemístění čolků a chráněných 
 živočichů do náhradní nádrže k přezimování před vypuštěním koupaliště; 

 Předávací protokol – dodání DA-L1Z ve specifikaci kupní smlouvy z 13.9.2017 (hasičská dodávka); 

 Zprávu z roční kontroly BOZP a PO pracoviště Obec Borová a s ní související report a pověřuje 
starostku obce k další součinnosti se spol. EXTÉRIA, s.r.o. za účelem odstranění letitých nedostatků; 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 23.10.2017 

 Nový provozní řád posilovny, která se nachází v sokolovně; 
Prodej permanentek do posilovny za cenu 300,-Kč/10 vstupů, spinning za cenu 400,-Kč/10 vstupů, 
jednotlivé vstupné 50,-Kč/vstup; 

 Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi Obcí Borová a ČEPS, a.s., a to za 
podmínek určených dohodou; 

 Vypracování chybějících směrnic v oblasti BOZP dle platné legislativy; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 23.10.2017 

 Výši faktury za objednaný asfaltový recyklát od spol. ALPINE Bau CZ a.s.; 

 Pořízení nové LED televize do kiosku v sokolovně; 

 Zápis o předání staveniště stavby „Havarijní opravy výpustného objektu a části hráze přírodního 
koupaliště v Borové“ dne 19.10.2017; 

 Protokol o zkoušce vody č. 8825/2017 ze dne 19.10.2017, úplný rozbor, s výsledkem vyhovuje; 

 aj. 
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rada obce schvaluje: ze dne 6.11.2017 

 Zadání textové části Územní studie Borová – Lokalita Nad vodojemem; 

 Podobu a znění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, zadávací dokumentace 
včetně jejích příloh k zakázce s názvem: „Oprava hřbitovních zdí v obci Borová“ ; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 6.11.2017 

 Rozúčtování platby úhrady v rámci svazku DSO Oldřiš-Borová za zřízení věcného břemene 
související se SoSB o zřízení věcného břemene inženýrské sítě se SŽDC s.o. a ČD, a.s. ve vztahu k akci 
„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová“; 

 Vystrojení VDJ Bukovina zařízením k přenosu dat – pověřuje starostku obce k zajištění cenové 
nabídky a spolupráci s dodavatelem; 

 Stupeň připravenosti žádosti o dotace akce rekonstrukce sběrného dvora v Borové; 

 Stavební povolení „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová SO 1.20 – Příjezdová komunikace a 
zpevněné plochy“, ČJ: MP/26601/2017/SÚ/Pu; 

 Záznam z jednání s hejtmanem Pakr ze dne 25.10.2017 ve věci „Splašková gravitační kanalizace a 
opravy komunikace v obci Borová a Oldřiš“ (vyhotoveno SÚS Pakr); 

 Zápis z jednání školské rady ZŠ Borová ze dne 9.10.2017; 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 20.11.2017 

 Smlouvu o ubytování v domě č.p. 106, bytě č.1, mezi Obcí Borová a p. Olgou Vostřelovou za 
podmínek uvedených ve smlouvě, nejdéle do 31.3.2018; 

 Záměr směnit části nemovitosti – pozemků podle geometrického plánu č. 797-275/2017 (ČJ OÚBO-
695/2017); 

 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků  mezi 
Městem Polička a Obcí Borová, č.p. 100, 569 82 Borová; 

 Výměnu plynových kotlů v domě č.p. 175 v bytě u nájemce p. Portla a p. Votočkové  podle 
předložené cenové nabídky; 

 aj. 
 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 20.11.2017 

 Projednání podkladů k žádosti o povolení výjimky podle § 169 stavebního zákona s p. Alenou Marií 
Kubíčkovou dne 16.11.2017 (za účelem rekonstrukce sběrného dvora) a znění Dohody o narovnání 
duplicitního vlastnického vztahu k pozemku p.p.č. 87/1 v k.ú. Borová u Poličky; 

 Fakturu za plnění spolupráce se svazkem AZASS (členský příspěvek na rok 2017); 

 Vyrozumění o provedeném vkladu do KN – pozemek p.p.č. 1357/17 (OUBO-659/2017); 

 Vyrozumění o provedeném vkladu do KN – pozemek p.p.č. 1357/15 (OUBO-658/2017); 

 Veřejnou vyhlášku a pozvání k ústnímu jednání s místním šetřením stavby s názvem „Kanalizace a 
ČOV obcí Oldřiš-Borová“ (veřejné projednání se konalo dne 15.11.2017 od 10:00 hod. v sídle svazku; 

  Veřejné projednání navržených ochranných pásem vodních zdrojů S1, S2, S3, S4 dne 15.11.2017  od 
14:00 na OÚ v Borové; 

 podání žádosti o dotace na MMR ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci 
„ZŠ Borová – projekt Žirafa“; 

 Opravu zborceného propustku pod místní komunikací u st. p. 131; 

 aj. 
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rada obce schvaluje: ze dne 6.12.2017 

 Smlouvu o nájmu bytu č. 4  v domě č.p. 305 s nájemcem p. Ludmilou Groulíkovou, na dobu určitou; 

 Smlouvu o spolupráci mezi První novinovou společností a.s., Praha a Obcí Borová, kde předmětem 
uzavření smlouvy je umístění předávací schránky od PNS; 

 Dohodu o výpůjčce mezi KSM, Palackého nám. 160, Polička a Obcí Borová, kde předmětem výpůjčky 
je drobný movitý majetek – betonové lavičky 12 ks; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 6.12.2017 

 Plán a organizaci obecní předvánoční akce dne 6.12.2017; 

 Informace o vloupání a škodě na majetku Obce Borová v budově MŠ a ZŠ Borová dne 5.12.2017 a 
vandalství na osvětlení vánočního stromu na sportovním areálu; 

 Oznámení o upuštění od dražby cenných papírů dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) zák.č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách – ČSAD a.s.; 

 Stav zadávacího řízení „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ – informace od spol.     VIA Consult 
a.s. ze dne 1.12.2017; 

 Informace k výběrovému řízení zakázka malého rozsahu „Oprava hřbitovních zdí v obci Borová“ – 
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 28.11.2017 a rozhodnutí zadavatele o odmítnutí 
podaných nabídek z důvodu vysoké nabídkové ceny; 

 aj. 

rada obce schvaluje: ze dne 18.12.2017 

 Střednědobý rozpočtový výhled MŠ Borová na roky 2019-2020; 

 Rozpočet MŠ Borová na rok 2018; 

 Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Borová na roky 2019-2020; 

 Rozpočet ZŠ Borová na rok 2018; 

 aj. 

rada obce vzala na vědomí: ze dne 18.12.2017 

 Bere na vědomí a současně doporučuje, aby Zastupitelstvo obce Borová schválilo doporučení 
výběrové komise a rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš 
a Borová“ sdružení s názvem „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ složenému z Gasco spol. 
s.r.o., EVT Stavby s.r.o. a EUROVIA CS, a.s., jako uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, a to 
184 932 618,40,-Kč bez DPH. Dále po splnění zákonných podmínek a zajištění financování rovněž 
schválit podpis smlouvy s výše uvedeným vítězným uchazečem. K podpisu rozhodnutí o přidělení 
zakázky a dotčené smlouvy o dílo pověřit jednatele svazku; 

 Bere na vědomí a současně doporučuje, aby Zastupitelstvo obce Borová pověřilo starostku obce 
Borová k podání žádosti o poskytnutí úvěru do výše 39.000.000,- Kč na akci „Kanalizace a ČOV obcí 
Oldřiš a Borová“,  a to na základě indikativní nabídky České spořitelny, a.s., pobočka Svitavy, ze dne 
15.12.2017. Dále pověřit starostku obce k zajištění návrhu úvěrové smlouvy, která bude 
zastupitelstvu předložena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Borová; 

 Žádost o úpravu silnice v majetku a správě SUS Pakr před č.p. 40; 

 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. 

 

 



9 
 

 

 

   ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ 

 čtvrtek 15.2.2018 od 10:00 do 15:00 hod. 

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY  

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky 
elektřiny ve Vaší obci které se bude konat dne: 15.2.2018 a 16.2.2018 

 

15.02.2018 (07:30 - 10:00) - plánovaná odstávka č. 110060579245 

Borová č.p.: 
1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 3 , 4 , 46 , 55 , 6 , 7 , 9 
 

15.02.2018 (10:00 - 12:00) - plánovaná odstávka č. 110060579248 

Borová č.p.: 
29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 57, 61 , 62, 69,

70 , 74 , parc.č. 1789/2 

15.02.2018 (12:00 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060579251 

Borová č.p.: 
101 , 105 , 58 , 59 , 60 , 71 , 72 , 75 , 76 , 77 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 95 , 96 , 98, 99 

16.02.2018 (08:00 - 10:00) - plánovaná odstávka č. 110060579253  

Borová č.p.: 

166 ,  167 ,  168 ,  169 ,  175 ,  176 ,  185 ,  186 ,  187 ,  188 ,  189 ,  196 ,  198 ,  199 ,  200 ,  201 , 202 , 203,  
204 ,  205 ,  206 ,  207 ,  208 ,  209 ,  210 ,  211 ,  213 ,  214 ,  215 ,  216 ,  217 ,  218 , 219 ,  220 , 221 , 222,  
281 ,  283 ,  300 ,  301 ,  302 ,  303 ,  304 ,  305 ,  306 ,  334 ,  335 ,  336 ,  339 ,  345 ,  346 ,  57 ,  63 , 64 , 66, 
67 ,  68 ,  70 ,  71 ,  72 ,  73 ,  78 ,   

16.02.2018 (10:00 - 12:00) - plánovaná odstávka č. 110060579258  

Borová č.p.: 

10 ,  104 ,  106 ,  109 ,  11 ,  110 ,  112 ,  113 ,  117 ,  125 ,  126 ,  127 ,  128 ,  129 ,  130 ,  131 ,  134 ,  135, 136, 
137 ,  138 ,  14 ,  140 ,  141 ,  142 ,  144 ,  145 ,  146 ,  147 ,  149 ,  15 ,  150 ,  151 ,  152 ,  153, ,  154,155 ,  156, 
157 ,  158 ,  159 ,  16 ,  160 ,  161 ,  162 ,  163 ,  164 ,  165 ,  17 ,  170 ,  171 ,  173 ,  174 ,  178 ,  18 ,  180 ,  181, 
182 ,  183 ,  184 ,  19 ,  190 ,  191 ,  192 ,  193 ,  194 ,  195 ,  2 ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 ,  28 ,  3, 
307 ,  308 ,  309 ,  310 ,  311 ,  312 ,  313 ,  314 ,  315 ,  316 ,  317 ,  318 ,  319 ,  320 ,  347/2 ,  351 ,  4 ,  6 ,  7 , 
8 ,  87 ,  89 ,  9 ,  91 ,  E92 ,   

16.02.2018 (12:00 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060579260  

Borová č.p.: 

620/1 ,  100 ,  103 ,  114 ,  115 ,  116 ,  117 ,  118 ,  119 ,  120 ,  121 ,  122 ,  123 ,  124 ,  155 ,  321 ,  322, 323 
324 ,  325 ,  326 ,  327 ,  328 ,  329 ,  330 ,  333 ,  63 ,  64 ,  65 ,  66 ,  68 ,  78 ,  79 ,  80 ,  81 ,  82 ,  94 ,  97 , 98  

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na 
odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a nebo na telefonním čísle 
800 850 860 
 

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html


10 
 

 

 

                                                           

                                          BOROVÁ 
Vážená paní starostko, vážení občané obce BOROVÁ, 

Koledníci ve Vaší obci v letošní Tříkrálové sbírce 2018 vykoledovali 

35 573,-- Kč (o 5 157,-- Kč více než loni). 

Celkový výnos na území pod pořadatelskou službou Oblastní charity Polička dosáhl 

úctyhodných: 786 520 ,-- Kč (o 75 156,-- Kč více). 
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ - VŠECHNO JE JINAK 

  Tříkrálová sbírka 2018 na Poličsku skončila. Zřejmě už nikoho z vás neohromím 

konstatováním, že opět padl rekord: 786 520 Kč, a že byl překročen o  úctyhodných 75 156 Kč. 

Koneckonců, rekordy se zde na Poličsku v této „disciplíně“ odehrávají už od samého začátku, od roku 

2001. Příspěvek obcí se na této částce podílel neuvěřitelnými 551 840 korunami. 

Jinak je za osmnáctiletou historii tříkrálové sbírky všechno jinak. Například v Poličce nyní 

máme ne nedostatek, nýbrž nadbytek koledníků. Aby se sbírka nezvrhla v pochůzku čtyř a 

vícečetných „tlup“, zavedli jsme pravidlo, podle něhož se účastní ten, kdo se dřív přihlásí. Zmizela 

nedůvěra rodičů a jejich obavy o bezpečí a zachování úcty ke svěřeným dětem. Dnes už přesně 

vnímají, jaký je rozdíl mezi koledováním a žebráním.  

Ve městech i v obcích se podařilo vytvořit pevnou základnu kvalitních vedoucích skupinek, 

čímž odpadlo jejich každoroční náročné vyhledávání, prošení a sáhodlouhé přesvědčování. Nyní se 
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mnohde nabízejí sami. Navíc k nim dorůstá nová generace rekrutující se z řad dřívějších dětských 

koledníků.  Mimořádně se zlepšila spolehlivost všech účastníků. 

Dávno také minuly časy, kdy jsme tříkrálovou sbírku museli obhajovat například před starosty 

obcí. Transparentnost záměrů a jejich reálné naplňování, ověřené charitní praxí v regionu Poličsko, 

rozptýlily jejich pochopitelný počáteční odstup. V obou městech i ve všech šestadvaceti obcích 

máme podporu a nadto zažíváme opravdový zájem a aktivní pořadatelskou pomoc.  

 Mystérium Tříkrálové sbírky na Poličsku v několika posledních letech nabralo neobyčejnou 

sílu. Načerpalo ji z lidí, především z vás, laskavých a štědrých dárců, z nadšení stovek koledníků a 

jejich průvodců, z desítek dalších pomocníků a v neposlední řadě ze samotné práce Charity. „Vám 

všem musím a chci velmi poděkovat,“ řekla ředitelka pořádající organizace Markéta Šafářová.  

Podrobné výsledky tříkrálové sbírky sledujte na: http://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/tks-

2018/ nebo na charitních nástěnkách. 

Tříkrálové rekordy 2018: 

1.  Nejnaditější pokladnička: Sádek; pokladnička č. 122; částka 18 980 Kč 

2. Skokan roku: Vítějeves, nárůst příspěvku na jednoho obyvatele stoupl za rok o 38,2 %  

3.  Tříkrálový fanoušek: Pustá Rybná; průměrný vklad na jednoho občana v obci: 97,36 Kč 

(Průměrný vklad na osobu z celého regionu: 33,08 Kč) 

                     Oblastní charita Polička – Štěpánka Dvořáková 

          

SVAZEK OBCÍ AZASS POLIČKA INFORMUJE 

 

 

 

http://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/tks-2018/
http://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/tks-2018/
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POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE INFORMUJE 

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je 

dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou 

tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na 

seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři 

v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, 

majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, 

kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků 

z policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.  

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání trestního 

oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České 

republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení 

lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter 



14 
 

neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. 

V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě 

pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou 

minimálně tyto informace: 

- vaše jméno 

- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události 

- co se stalo 

- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů 

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace 

má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, 

KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle 

oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku. 

 Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, 

že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud 

potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je 

možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete 

jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. 

Číslo 112 se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické 

záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních 

komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší 

časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového 

volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. 

Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou 

pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 

158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – 

nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!  

 

                                                                                   por. Ing. Markéta JANOVSKÁ - tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

OHLÉDNUTÍ 

UDÁLOSTI PRÁVĚ UPLYNULÉ POLOVINY ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

*Zahájení školního roku 2017 – 2018 a přivítání prvňáčků. 
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* Vycházka na Betlémský kopec  741 m n. m. Je opravdu o kousek vyšší než Lucký vrch. 

 

 

*Den stromů – Klub Polička. 

 

 

*Výstava hraček v Pusté Kamenici – pořádal Klub seniorek Pustá Kamenice. 

Děti udiveně hleděly. S čímže si to naši hráli….? 
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Právě jsme dozpívali písničku, jako poděkování, pro hlavní organizátorky    

paní Gregorovou a paní Novákovou. 

     

* Vánoční besídka v borovské sokolovně na téma čtvero ročních období. 

 

JARO 
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LÉTO 

 

PODZIM 

 

 

ZIMA 

 

 



18 
 

 

 

Závěrečné finále našeho vystoupení. 

 

Další akce, které zpestřily dětem výuku: 
- beseda s paní Dohenskou nás blíže seznámila se světem nevidomých lidí 

- pan Čepčuch pro děti připravil pěkný hudební program 
- rádi jsme se jeli podívat do poličského divadla na pohádku „Křemílek a Vochomůrka“ 

a také těsně před Vánoci do záchranné stanice Pasíčka. 
 
 

 

Minulý rok nás opustili paní Růženka Sokolová a pan Josef Muff. 

 

                           

 

 

 

Vždy na ně budeme s láskou vzpomínat. 



19 
 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Rok 2017 skončil a je dobré udělat rekapitulaci minulých měsíců. 

Počet registrovaných čtenářů 109 

Počet dětí do 15 let   53 

Roční počet návštěv knihovny 553 

Výpůjčky celkem 879 

Z toho beletrie pro dospělé čtenáře 435 

             naučná literatura pro dospělé 148 

             beletrie pro děti 234 

             naučná literatura pro děti   62  

Výpůjčky byly prodlouženy    335 x 

Celkový fond knihovny          3610 

Z toho beletrie          2967 

            naučná literatura           643 
 

Uvidíme, jak čtenáři ovlivní statistiku v tomto roce  

                                                                                                                               Mgr. Květoslava Honzálková 

 

TJ SOKOL BOROVÁ 
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Český kynologický svaz, ZKO Polička 525, U Liboháje 592, Polička 

Zpráva o činnosti a uskutečněných akcích v roce 2017 naleznete na těchto webových stránkách: 

http://zkopolicka525.webnode.cz/  a na http://www.borova.cz v záložce aktuality. 

 

 

POZVÁNÍ 

 

 

Mateřská a základní škola v Borové pořádají  

  „DĚTSKÝ KARNEVAL“  

   SOBOTA 3.2.2018 OD 14.00 HOD. 

                    V SOKOLOVNĚ 

 

 

http://zkopolicka525.webnode.cz/
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MOTOREST BOROVÁ VÁS ZVE NA POSEZENÍ S HUDBOU A DOBROU VEČEŘÍ 

 

V sobotu 24.2.2018 od 18.00 hodin.  

Těšit se můžete na jídla ze zvěřiny a pečená žebírka. 

Rezervace na tel.č. 739 995 203 
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ÚNOR 2018 

Bystré 
1. 2. 2018 – PohádkoTour  

Černobílý neformální outfit vítán. Budeme si hrát na 

tučňáky. Chcete-li být u toho, pak přijďte na půl čtvrtou 

do knihovny. 

3. 2. 2018 – Madam Colombová zasahuje aneb kam 

zmizel diamant 

Bláznivá, konverzační krimikomedie točící se okolo 

ukradeného diamantu. Spolek divadelních ochotníků J. 

K. Tyl Sezemice. Začátek v 19:00 hod v divadelním sále 

Sokolovny. Vstupné 70,- Kč (předprodej v IC Bystré 60,- 

Kč). 

10. 2. 2018 – Masopustní veselí  

masopustní rej spojený s vepřovými hody a mysliveckou 

kuchyní. Od 12:00 hod. začne výdej vepřových specialit 

před Sokolovnou, od 13:00 hod. bude připravena 

myslivecká kuchyně v Sokolovně a ve 14:00 hod. vyjde 

masopustní průvod. Hudební doprovod zajistí Dechový 

soubor ZUŠ Bystré a bubeníci z Korouhve.  

17. 2. 2018 – Dětský karneval – od 13:30 hod. v 

Sokolovně. Připraven je bohatý program pro děti.    

Dolní Újezd 
10. 2. 2018 - Hasičský ples 

v sokolovně od 20 hod. , hraje ROPOTED, vstupné 60 

Kč. Půlnoční překvapení. 

 

11. 2. 2018 - Masopust 

Průvod masek vychází ve 14 hodin od hospody U 

Koruny a od 14:30 začíná masopustní program v 

sokolovně. 

Litomyšl 
9.2.2018 - Horkýže Slíže 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl 

Koncert slovenské kapely. Vstupné: 300 Kč v 

předprodeji a 350 Kč na místě 

11.2.2018 - Zpíváme a tančíme s Míšou  

15:00, Smetanův dům, Litomyšl 

Písničková šou pro nejmenší diváky. Vstupné: 130 Kč 

13.2.2018 - Pjér La Šé´z:  Vztahy jako umění  

18:00, Zámecký pivovar, Litomyšl 

Přednáška. Vstupné: 290 Kč 

21.2.2018 - Chanson Trio Coucou 

19:30, Smetanův dům, Litomyšl 

Francouzské 

šansony a hudba první poloviny 20. století. Vstupné: 

150 Kč 

Oldřiš 
10.2.2018 – Hasičský ples 

od 20.00 hod. v Orlovně Oldřiš, hraje Rytmik. 

11.2.2018 – Dětský maškarní karneval 

v Orlovně Oldřiš – začátek 14.00 hod.    

Polička 
3. 2. 2018 - Jazzové setkání  

Divadelní Klub  

Koncert jazzového kytarového mága a jeho kapely. 

Nigel Price (UK) – kytara, Jakub Zomer – klávesy, Tomas 

Hobzek – bicí. Vstupné:  80 Kč/130 Kč.  

3. 2. 2018 – Vernisáž výstavy: ZBYŠEK SION – obrazy ze 

studentských let 

Od  14.00 hodin ve výstavních sálech Centra Bohuslava 

Martinů. Těšit se můžete na koncert litomyšlské jazzové 

kapely Lucky Joke. 

 

8.2.2018 - Lenka Filipová & hosté 

Od 19:00 hod. ve velkém sále Tylova domu v Poličce. 

Jedinečné spojení zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové 

a smyčcového doprovodu Brno Strings. 

 

19.2.2018 - Talk show Zbigniewa Czendlika 

Od 19:00 hod. ve velkém sále Tylova domu v Poličce 

 
Sebranice 
3. 2. 2018 – Hasičský ples, začátek ve 20.00 hod. na sále 

kulturního domu. Hudba: Vepřo knedlo zelo. Ve 21.00 

hod. se můžete těšit na vystoupení naší hasičské 

mládeže. 

4. 2. 2018 – Karneval MŠ Sebranice na téma cirkus – od 

14.00 hod. na sále kulturního domu. Na děti čeká 

veselé překvapení.  

10. 2. 2018 – Masopustní hody  od 11.00 hod. 

zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej. 

Zahraje venkovská kapela pod vedením Jana 

Pohorského.  

17. 2. 2018 – Ping-pongový turnaj – 8.30–9.00 hod. 

prezence hráčů, 9.00 hod. začátek turnaje. Přihlašovat 

se můžete na tel.: 735 828 641. Startovné 150 Kč. 

Turnaj je určen pro neregistrované hráče od 15 let výše. 

Na sále kulturního domu v Sebranicích.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – ÚNOR 2018 

Pátek 2. února   

Ples / SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. 

Pondělí 5. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Labyrint: Vražedná léčba /3D 

3D akční/sci-fi, USA, 140 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 150 Kč 

Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah 

Labyrintu. Společně prošli zkouškou ohněm při 

vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, 

že už je konec, že to nemůže být horší. Přesto mají ty 

nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve před 

sebou. 

Středa 7. února v 10.00 h … Kino Tylův dům  

Milada  

Životopisný/drama, ČR, 130 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 60 Kč 

Pro střední školy 

Středa 7. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Prezident Blaník  

Komedie, ČR, 90min, přístupný od 15 let, vstupné 120 

Kč 

Celovečerní film Prezident Blaník vypráví příběh 

lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne 

kandidovat na prezidenta České republiky.  

Čtvrtek 8. února v 19.00 h  

Lenka Filipová & hosté / Brno Strings   

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová v Tylově domě. 

Lenka Filipová je na české kulturní scéně značkou 

hudební kvality, úspěchu, ale i neobyčejné lidské 

skromnosti. Koncerty plné emocí, virtuozních 

muzikantských výkonů, komunikace s publikem, celá 

řada hitů a nekonečná energie. 

Vstupné 330,360,390 Kč 

Neděle 11. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Padesát odstínů svobody 

Erotický thriller, USA, 105 min, titulky, přístupný od 15 

let, vstupné 140 Kč 

Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné 

fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se dobrovolně 

zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli 

rozhodné „Ano“. 

Pondělí 12. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Padesát odstínů svobody 

Erotický thriller, USA, 105 min, titulky, přístupný od 15 

let, vstupné 140 Kč 

Pokud si myslíte, že 

vstupem do manželství pro 

Anastasii (Dakota Jonhson) 

a Christiana (Jamie Dornan) 

končí veškerá legrace a že legendární Červenou 

mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc 

mýlit.  

Úterý 13. února v 19.00 h   

Janáčkovo kvarteto 

Miloš Vacek – 1. housle, Richard Kružík – 2. housle, Jan 

Řezníček – viola, 

Břetislav Vybíral – violoncello 

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci 

Koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018 

Středa 14. února v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Dukátová skála 

Pohádka, ČR, 90 min,  přístupný, vstupné 110 Kč 

Obec Lukov v krásných Hostýnských horách si žije svými 

běžnými radostmi i starostmi. Co se ale stane, když se 

skupinka dětí pustí do odhalování místní pověsti, kterou 

až do teď všichni považovali za pohádku? 

Sobota 17. února v 15.00 h … stolová úprava 

Dětský karneval / Rej zvířátek 

Elegantní pan Vosa a jeho kamarádky Beruška a Včelka 

přivezou do Tylova domu dětskou show plnou tance, 

soutěží a písniček. 

Vstupné: masky 20,- Kč / ostatní 50,- Kč   

Pondělí 19. února v 19.00 h  

Zbigniew Czendlik / Postel-Hospoda-Kostel Obsahem 

talk show Zbigniewa Czendlika je vyprávění příběhů ze 

života osobního, kněžského i jiného…podané humorem 

jemu vlastním. 

Vstupné 150 Kč 

Čtvrtek 22. února v 16.30 h / malý sál 

Zasedání Městského zastupitelstva 

Sobota 24. února v 17.00 h  

Kollárovci – Neúprosný čas 

Jedinečný koncert skupiny Kollárovci – NEÚPROSNÝ 

ČAS v rámci Tour po ČR. 

Pondělí 26. února v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Pračlověk  

Animovaný/dobrodružný, VB/Francie, 89 min, dabing, 

přístupný, vstupné 100 Kč dětí / 125 dospělí 

Příběh animované komedie se odehrává v dávné době, 

kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili 

svých rodných jeskyní. 
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Středa 28. února v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Hmyz  

Komedie/Drama, ČR/SK, 98 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč 

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří 

Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se prolnou 

jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je 

posledním celovečerním filmem světově uznávaného 

režiséra Jana Švankmajera. 

Neděle 4. března v 19.00 h 

Jako Thelma & Louise 

Dvě odlišné kamarádky Thelma a Luise chtějí alespoň na 

chvíli uniknout ze svých stereotypních životů a vydávají 

se … Hrají: Bára Munzarová, Marika Procházková, 

Václav Trnavský, Radim Novák a Martin Trnavský  

Vstupné 270,300,330 Kč / Přesunuté divadelní 

představení z prosince 2017. 

             Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz 

Předprodej vstupenek v  Informačním centru Polička (tel. 461 724 326) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu 

(468 000 540). 

 

                        POZVÁNÍ                                                                                INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

V Borové  dne 29.1.2018                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

                   e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz 

mailto:obec@borova.cz
http://www.borova.cz/

