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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

  

POPLATKY V ROCE 2018 

Poplatek za psy:  100,-- Kč za prvního psa a za každého dalšího 150,-- Kč a to již od 3 měsíců 

věku – splatný do 31.3.2018. 

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2018.  Od poplatku je 

osvobozeno každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině. 
V případě uplatnění úlevy je nutné u třetího a dalšího dítěte nad 18 let doložit potvrzení o jeho 
studiu a nebo poslat na e-mail: kancelar@borova.cz. Další informace o úlevách viz. 
www.borova.cz/obecní úřad/vyhlášky a předpisy obce - OZV č. 1/2017. 
 

Platbu můžete provést v kanceláři obecního úřadu nebo převodním příkazem na 

účet číslo 1283408309/0800, VS uveďte vaše číslo popisné.   

ÚNOR 2018 

 

mailto:kancelar@borova.cz
http://www.borova.cz/obecní%20úřad/vyhlášky
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EVIDENCE HROBŮ NA WWW.BOROVA.CZ 

Na našich webových stránkách (www.borova.cz) máte možnost si ve složce „o obci - služby -  

hřbitovy“ prohlédnout mapku hrobů na katolickém a evangelickém hřbitově. Barevně jsou zde 

vyznačeny obsazené hroby i volné hroby, informace o nájemci i pohřbených.  

Dále připomínáme, že dle uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa jste povinni jakékoli změny 

související s hrobem, hrobkou (uložení zemřelého, uložení urny, zbudování hrobky, změna výměry 

hrobového místa ….. ) nahlásit Obecnímu úřadu v Borové co nejdříve. Důvodem je řádné vedení 

evidence na obou hřbitovech. 

 

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PROSTŘEDNICTVÍM SMS  

Informace, které hlásíme pomocí místního rozhlasu, Vám můžeme také zdarma zasílat pomocí 

krátkých textových zpráv (SMS) na Vaše mobilní telefony. Tato nabídka se setkala s pozitivním 
ohlasem. V současné době zasíláme SMS zprávy  na 118 telefonních čísel.   Pokud budete mít i Vy 
zájem, nahlaste číslo Vašeho telefonu v kanceláři OÚ telefonicky či e-mailem. Tato služba je určena 
pro trvale bydlící, chalupáře i chataře obce Borová.         
Kontakty: tel.č. 461 743 268, e-mail: obec@borova.cz. 
 

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V NAŠÍ OBCI V ROCE 2017 

Počáteční stav k 1.1.2017  987 občanů 

Narozeno    16  dětí   7 chlapců   9 děvčat  

Přistěhováno     23  občanů  12  mužů   11 žen 

Odstěhováno    10  občanů   3  muži   7 žen 

Zemřeli      8  občanů    6  mužů   2 ženy 

Konečný stav k 31.12.2017  1 008 občanů 

 

   ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ 

 čtvrtek    8.3.2018  a 12.4.2018 od 10:00 do 15:00 hod. 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST 

3. - 4. 3. 2018 MDDr. Novák  Peter Sloupnice 188 465 549 236 

10. - 11. 3. 20018 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

17. - 18. 3. 2018 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

24. - 25. 3. 2018 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

30.3.2018 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

31. 3. - 1. 4. 20018 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

2.4.2018 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

 

http://www.borova.cz/
http://www.borova.cz/
mailto:obec@borova.cz
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POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE INFORMUJE 

Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech 

V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak podávat trestní oznámení. Dnes 

se zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky 

snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především majetkové trestné činnosti. Výjimkou v dnešní 

době bohužel není ani domácí násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme psát až příště. Dnešní 

článek je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože z našich zkušeností víme, že právě děti, vnoučata 

a široká rodina může seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků. 

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději 

to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za 

sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší 

osoby je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, 

jsou méně ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, 

že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. 

My jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet, vytváříme preventivní programy, pořádáme 

besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných 

činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.  

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem se nazvala lidskými hyenami, 

protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci 

jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. 

Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami 

bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží 

se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, 

přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé 

společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.  

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě to je legenda VRÁCENÍ 

PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi 

upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by 

jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo 

vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás 

doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení 

údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do 

vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. 

S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky energetických společností 

nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a 

nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, 

sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. 

Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že 

se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes 

pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených 

společností a případně si jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnosti. Jistě 

máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně zatelefonovat nebo 

poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat někoho 

z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě 

montérky s nějakým nápisem firmy ještě neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, 

pokud si nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá 

právo vám ho narušit. 
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V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu a to vydávání se 

podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům podvodníci nabízeli 

výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní. 

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. 

Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, 

ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, 

abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte 

nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného 

příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho 

nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost, spojte se 

telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho 

z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat 

peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se 

snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí 

vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás můžou 

podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají pevné linky především starší 

občané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen 

(například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vám následně přijdou.  

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ. V poslední době není 

výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se 

s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv 

prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou 

prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto 

případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, 

knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte se zlákat 

výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte. 

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího tématu a to jsou 

hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou 

a tam vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás apelovali, abyste 

se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem 

k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa 

zavolat policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala příznačně 

„šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy 

není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel 

často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec 

možné). 

Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ 

NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři 

si s někým rádi popovídají, nechají se operátory různých společností přesvědčit o výhodnosti nabídky a 

neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic 

nepotřebujete, není vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich 

monitorované hovory a telefonát striktně ukončit.  

A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se 

s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se do 

hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si 

panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. 
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Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých 

místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.  

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život, 

nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se 

kromě policie obrátit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je poměrně vytížená 

– její číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.  

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, můžete se na nás obrátit a 

my v rámci svých možností rádi přijedeme, předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých situacích 

zachovat.  

Krásné únorové dny přeje - por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

OHLÉDNUTÍ 

KNIHA DO VLAKU 

 

Projekt knihovny „Kniha do vlaku“ má u nás v obci za sebou téměř půl roku. Jakým způsobem si 
vedla knihovnička na nádraží v Borové? 
Knihovna byla otevřena 2. září u příležitosti Dne železnic: 120 let trati Polička – Žďárec u Skutče. 
Během podzimu jsem knihovnu naplnila zhruba 200 knihami, přibližně stejný počet doplnili sami 
cestující - čtenáři. Znamená to, že téměř 400 vyřazených knih z knihovny nebo darovaných lidmi se 
dostalo mezi ostatní. Ráda bych se s vámi podělila s osudem dvou knížek, o kterých jsem dostala 
následující zprávy. První jsem dostala emailem, druhý ohlas přišel poštou. 
 
Dobrý den, 
nedávno jsem odjížděl z Borové domů. Našel jsem v knihovně na nádraží "knihu do vlaku". Mám fenku, 
západosibiřskou lajku, a všiml jsem si, že v knihovničce leží titul „Na lovu v Bambujce“, což je místo na 
Sibiři. Píše se v té knize o lovu v sibiřské tajze a k takovému lovu patří i psi a na Sibiři to jsou právě lajky, 
s kterými se chodí lovit. Tedy plemeno, které chovám i já. Chtěl jsem Vám poděkovat. Kniha mi udělala 
radost a už jsem vyčlenil ze své knihovny titul na výměnu, který se mně již nehodí a snad někoho potěší. 
A abych dostál závazku na vzkazu z knihy, píši vám, kam kniha docestovala. Přebývá teď v Brně - 
Kohoutovicích. Přeji vám mnoho spokojených čtenářů. 
S přátelským pozdravem Martin Urbánek. 
 
Vážení pracovníci Knihovny Borová, 
srdečně Vás zdravím z Chocně. Jako strojvedoucí Českých drah velmi vítám projekt „Kniha do vlaku“, 
aspoň se cestující něčím zabaví a nehledí jen do svých chytrých telefonů a tabletů. Bohužel ale v dnešní 
době vládne naprostá bezohlednost a neúcta, proto ani kniha nemusí sloužit vždy svému účelu. Vaši 
knihu „Agent 007 James Bond“ jsem našel pohozenou na WC v jednom osobním vlaku, jsem 
přesvědčen, že tam kniha rozhodně nepatří. Proto ji touto cestou vracím na Vaši adresu. Snad se 
napříště dostane k lepším čtenářům. 
Přeji Vám pohodové únorové dny. 
S úctou Karel Bureš 
 

Jsem ráda, že čtenáři knihy z knihovny využívají. Knihovna je v pořádku, knihy jsou porovnané. 

Připomínám ještě pravidla půjčování. Každý, kdo má zájem o některou knihu, si ji sám může vzít, po 
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přečtení ji vrátit zpět nebo na jiném nádraží, případně knihu nahradit jinou. Měla bych snad jen 

jednu menší připomínku. Tento projekt je nekomerční, a přesto se najdou tací, kteří do knihovničky 

vkládají reklamy. Ty sem opravdu nepatří!  

 

Přeji všem čtenářům příjemnou cestu s vybranou knihou           Mgr. Květa Honzálková      

     

PŘES STŘECHU EVROPY 

První únorovou sobotu se uskutečnila turistická 

akce „PŘES STŘECHU EVROPY“ – memoriál 

Jaroslava Hamerníka, kterou pořádá Klub českých 

turistů Polička. 

V letošním roce byl zájem turistů rekordní = 247 

účastníků. Pěší trasu si vybírali podle svých 

možností: navštívili kostel na Svaté Kateřině, 

pokračovali kolem nového rybníka k „VÝBUCHU“ a 

zpět do Borové nebo dále přes Pustou Rybnou a 

Bukovinu. 

   Menší skupina jela do Pusté Kamenice a odtud     

absolvovala původní trasu. Nejzdatnější jeli do 

Čachnova a odtud šli přes Karlštejn, Spálený kopec 

a Pustou Rybnou do Borové. 

Všichni se sešli v Motorestu u Dostálů, kde si 

vyzvedli diplomy a perníkové „Střechy Evropy“. 

Je potěšující, že tradice trvá již od roku 1971 a 

účastní se jak starší turisté, tak i dost mladých lidí 

a dětí.  

 

Pozn. Obce Borová: 

Děkujeme všem organizátorům za uspořádání akce a jejich obětavou práci!  
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INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVÁ 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

POZVÁNÍ 

PŘEDNÁŠKA 

Zveme vás na přednášku za doprovodu diapozitivů na téma „ARIZONSKÁ DIVOČINA“. 

Přednášejícím je čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda pan František Roušar 

z Borové. 

Ve čtvrtek 15.3.2018 od 17.30 hod. v obřadní síni u ZŠ. 
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POZVÁNKA NA ANTONÍNA PANENKU 

Ergotep CSR Institut o.p.s. přivítá v úterý 27. března 

2018 v 17:00 hodin fotbalovou legendu 

československé kopané záložníka Antonína Panenku. 

Přátelské posezení a vyprávění nejen o fotbale se 

odehraje v prostorách vzdělávacího centra Ergoeduka 

v Proseči. 

Zveme širokou veřejnost na strůjce nezapomenutelného 

vršovického dloubáku, který rozhodl o historickém zlatu pro 

Československo. Říká o sobě, že tu penaltu vymyslel, ale 

patent na ni nemá. Přesto se díky ní stal slavným. Obletěla 

svět, v televizi ji pouštěli do omrzení, nazvali ji Panenkovou 

pentlí anebo vršovickým dloubákem, penaltou nabitou 

inteligencí, padajícím listem, básnickou ódou na penaltu… 

Prostě jak se komu ráčí a jak je mu libo. 

Jedno ale mají všechna synonyma společné – ta drzá penalta, 

kterou poslal Seppu Maierovi přímo doprostřed brány, 

zatímco se německý gólman válel u tyče a marně zvedal ruce 

na znamení protestu, bude navždy spojována s Antonínem 

Panenkou a vítězným rozstřelem o zlato ve finále evropského 

šampionátu 1976 v Bělehradu.  

 

 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – BŘEZEN 2018 

Borová 

3. 3. 2018 – Maškarní merenda, od 20.00 hod. v 

místní sokolovně. Hraje hudební skupina ŘEMEN. 

Bystré 

1. 3. 2018 – PohádkoTour – Městská knihovna v 

Bystrém od 15:30 hod. 

11.3.2018 – Čert nikdy nespí – pohádkové 

představení se uskuteční od 15:00 hod. 

v divadelním sále Sokolovny.           

25. 3. 2018 – Jarní trhy – od 14:00 hod. před 

Informačním centrem Bystré 

Dolní Újezd 

17. 3. 2018- Josefovská estráda 

Od 19 hodin v sokolovně, vstupné 100 Kč po 

estrádě 50 Kč. V programu vystoupí Divadelní 

spolek Jóžina Janouška a dále pokračuje  taneční 

zábava hraje Mix. 

 

Litomyšl 

15. 3. 2018 - 559. 

LHV: Trio Bergerettes 

19:30, Smetanův dům, Litomyšl, Koncert cyklu 

Litomyšlské hudební večery. 

 

16. 3. 2018 - Tata bojs 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl     

 

23. 3. 2018 - Visací zámek tour 66 + Znouzectnost 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl - koncert a 

afterpárty.  

 

Polička 

8.3.2018 - Záhadná Namibie 

Od 19:00 v Divadelním klubu Polička  

Putování po Namibii v podání Kateřiny a Miloše 

Motani.  
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14 .3. 2018 - JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU tvořivé 

odpoledne pro malé i velké  

14:00 – 16:00 - společně si naaranžujeme zápich 

zelených větviček do vašeho oblíbeného hrníčku 

nebo květináče, připraveno i divadelní 

představení 

 

25. 3. 2018 - Velikonoční inspirace 

Od 13:00 hod. - Tylův dům  

 

Sebranice 

3. 3. 2018 – Ping-pongový turnaj – 8.30–9.00 hod. 

prezence hráčů, 9.00 hod. začátek turnaje. Turnaj 

je určen pouze pro neregistrované hráče, a to pro 

hráče od 1. do 9. třídy. Akce se koná na sále 

kulturního domu. 

 

10. + 24. 3. 2018 – Cvičení Kundalini jógy – od 9.30 

do 12.30 hod. na sále kulturního domu, cena: 300 

Kč.  

 

27. 3. 2018 – Divadelní představení Ježibaby z 

Babína – začátek představení v 19.00 hod., na sále 

kulturního domu. Vstupné dobrovolné. 

 

25. 3. 2018 – Pouť po kaplích ve Vysokém lese. 

Začátek poutě od Killerovy kaple Vysoký les ve 

13,30 hodin.

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – BŘEZEN 2018 

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. 

Pondělí 5. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Věčně tvá nevěrná 

Komedie, ČR, 92 min, přístupný od 12 let, vstupné 

120 Kč 

Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost. 

Josef svou ženu sice miluje, ale má také slabost pro 

krásné ženy. A tak se občas s některou spřátelí o 

něco víc. Miluška jako bývalá tělocvikářka svého 

manžela i jejich dospívající dceru neúnavně 

zahrnuje neutuchající péčí a terorem zdravého 

životního stylu. Manželství Josefa (S. Rašilov)  a 

Milušky (L. Vlasáková) se pomalu řítí do záhuby… 

Středa 7. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Akta Pentagon: Skrytá válka 

Drama/životopisný/historický/thriller, USA, 116 

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

Film líčí příběh novinářů deníků The Washington 

Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou 

zprávu označovanou jako Pentagon Papers o 

angažovanosti americké vlády během války ve 

Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností trvající  

čtyři prezidentská období donutila první 

americkou vydavatelku Kate Graham (Meryl 

Streep) a ambiciózního šéfredaktora Bena 

Bradleeho (Tom Hanks) z deníku The Washington 

Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o 

zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers . 

Pátek 9. března v 19.00 h   

Budvarka 

Koncert známé jihočeské dechové hudby se 

sólisty. Vstupné 120,150,180 Kč 

Neděle 11. března v 16.00 h … Kino Tylův dům  

Včelka Mája: Medové hry 

Animovaný, Německo/Austrálie, 85 min, dabing, 

přístupný, vstupné 110 Kč 

Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké 

medové hry? Co na to Mája, když zjistí, že její úl 

nejenže se nesmí soutěže zúčastnit, ale že 

císařovna požaduje, aby její úl odevzdal polovinu 

letní sklizně medu. 
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Pondělí 12. března v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Triky s trpaslíky 

Animovaný, USA/Kanada, 89 min, dabing, 

přístupný, vstupné 120 Kč  

Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. 

Tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily 

nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních 

trpaslíků... 

Úterý 13. března v 19.00 h  

Diversi canti 

Helena Hozová - zpěv  / Irena Sedláčková - kytara  

Na koncertě zazní díla současných skladatelů 

/Miloš Štědroň, František Chaloupka, Jarmila 

Mazourová, Sylvie Bodorová a další/.  Koncert je 

součástí koncertní sezóny KPH 2017/2018. 

Vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci 

Středa 14. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Tátova volha 

Komedie, ČR, 90 min, přístupný, vstupné 130 Kč 

Jiří Vejdělek krátce přibližuje svůj nový film: 

„Tátova volha je vlastně taková cesta po ženském 

osudu. Emotivní střídá komické, dramatické se 

často mění v úsměvné a naopak. Podobně jako 

kdysi ve Václavovi i tady rozhýbávají děj vypjaté 

rodinné vztahy a mně stejně jako tentokrát láká 

možnost silným příběhem oslovit diváky a dát 

šanci velkým hereckým osobnostem, aby zazářili 

při ztvárnění skvěle napsaných charakterů.“ 

Čtvrtek 15. března v 19.00 h  

To je Havaj!  

Čeká nás dobrodružný i romantický objevitelský 

výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví 

cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby.  

Vstupné 150 Kč 

Neděle 18. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Tlumočník 

Tragikomedie, SK/ČR/Rakousko, 113 min, 

přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč 

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří 

páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali 

pravdu o vlastní minulosti. Oscarový režisér a 

herec Jiří Menzel vytvořil titulní úlohu asketického 

Aliho.  Jeho partnera na cestě za poznáním, 

rakouského učitele, milovníka života se slabostí  

pro ženy a  alkohol, si s chutí zahrál přední 

rakouský herec Peter Simonischek. 

Pondělí 19. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Ewa Farna 10: Neznámá známá 

Hudební dokument, ČR/PL, 72 min, přístupný, 

vstupné 120 Kč 

Ewa Farna míří na plátna kin. V dokumentu pustí 

fanoušky i do svého soukromí.  

Středa 21. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Přání smrti 

Akční/krimi/drama, USA, 103 min, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč 

Lékař Paul Kersey (Bruce Willis) má všechno, co si 

jen člověk může přát – zajímavou práci, krásnou 

rodinu a nádherný domov. S násilím se setkává 

pouze na operačním sále pohotovosti, kde pracuje 

jako chirurg. Jednoho dne se však všechno změní.  

Neděle 25. března od 13.00 do 17.00 h  

Velikonoční inspirace 

Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se 

naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce a možná 

si i koupit nějaký velikonoční dárek pro své blízké 

nebo jen tak – sobě pro radost. 

Pondělí 26. března v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Cesta za králem trollů 

Rodinný/sci-fi, Norsko, 104 min, dabing, přístupný, 

vstupné 100 Kč/děti, 120 Kč dospělí 

Rodinný fantasy film vypráví příběh Espena, syna 

chudého farmáře. Se svými bratry Petrem a 

Pavlem se vydá na nebezpečnou výpravu za 

záchranou princezny Kristin ze zajetí zlého trolla 

známého jako Horský král, aby získal odměnu a 

zachránil tak rodinnou farmu. 

Neděle 1. dubna v 16.00 h … Kino Tylův dům  

Králíček Petr 

Animovaný, USA, 95 min, dabing, přístupný, 

vstupné 120 Kč 

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný 

život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový 

majitel statku se však o svůj životní prostor dělit 

nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná 

bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli 

zahrady
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                    POZVÁNÍ                                                                                         INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRODÍLNA Olřiš s.r.o. od 1.3.2018 otevírá autorizovaný servis značky  

Servisovat se zde bude veškerá zahradní technika, motorové pily, možnost nabrousit řetězy 

apod.  

 Kontaktní telefon pro servis je 774 416 611 

                    

V prodejně Autodílů v Borové můžete zakoupit:  

- ochranné pracovní oděvy, obuv, rukavice a různé doplňky 

- řetězové lišty, řetězy a pilníky Oregon ….. 

- vybavení pro dělníky montérky, helmy, klíny, křídy, sprej, pásma 

         
12.3.2018 nově otevíráme autorizované zastoupení značky Husqvarna, kde můžete zakoupit kompletní 

sortiment této značky (motorové pily, sekačky, křovinořezy……)              

Náhradní díly pro osobní vozidla, akumulátory, žárovky a mnoho dalšího. 

Přijďte se podívat do rozšířené a zmodernizované prodejny v Borové. 

http://www.cerva.com/media/products/3/f/3ffa0058629827d36533acfa35cd3940.jpg
https://www.retezynapily.cz/images/200000000-3ba783ca00/6_73lpx.jpg
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SBĚR ODPADŮ V NAŠÍ OBCI ZA ROK 2017 

Za rok 2017 jsme v naší obci celkově vyprodukovali toto množství odpadů: 

- Směsný komunální odpad (popelnice)  164,74 t 

- Objemný komunální odpad (sběrný dvůr)   15,88 t 

- Směsný komunální odpad (sběrný dvůr)   24,68 t 

- Biologicky rozložitelný odpad (hřbitovy)     7,66 t 

- Plasty        18,27 t 

- Sklo          9,05 t 

- Barvy, oleje         1,46 t 

- Pneumatiky         3,26 t 

- Papír          7,38 t 

- Železo        12,93 t 

- Hliník          0,14 t 

- šatstvo           4,97 t 

--------------------------------------------------------------------------  

CELKEM:     270,42 t      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!   

 

 

 

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 28.2.2018                      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/

