*21. ROČNÍK*ČÍSLO 3*
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE K HAVARIJNÍMU STAVU A OPRAVĚ MOSTU NA SILNICI III/35724
(U AUTOSERVISU BEDNÁŘ)
Most přes koryto Černého potoka na silnici III/35724 je v havarijním stavu, což se na podzim
loňského roku potvrdilo. Při běžném provozu, který je v obci na této komunikaci nemalý, došlo
k narušení celkové statiky a k destrukci konstrukční vrstvy vozovky. Proto vlastník silnice a mostu,
kterým je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, přistoupil k opatření, které potkáváte
každodenně. Na mostě jsou umístěna betonová svodidla, která mají za úkol „nepustit“ dopravu na
rizikovou část mostu.
V nejbližší době má následovat umístění objektu dočasného mostního provizoria s lávkou pro pěší,
které je navrženo v poloze stávajícího mostu. Toto bude osazeno dle předpokladu dočasně z důvodu
celkové plánované rekonstrukce silnice v obci v cca r. 2020 – 2021 (tedy i do doby definitivní podoby
mostu). Proto lze v průběhu dubna letošního roku očekávat omezení dopravního provozu na cca 3
týdny. Bližší informace Vám podáme v příštím informačním letáku, jelikož o podobě provizoria, jeho
délce a výšce se v současné době jedná.
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NA VĚDOMÍ – ZMĚNA VE SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ
Dne 11.1.2018 podala zastupitelka obce Borová MVDr. Gabriela Zajícová v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rezignaci na post zastupitele obce. Proto dne 12.1.2018
na uprázdněné místo v zastupitelstvu nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže volební strany
p. Michal Kostelecký, který si osvědčení o nástupu na uprázdněné místo převzal dne 5.2.2018.

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 1/2018 ZE DNE 8.1.2018
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:
zápis usnesení ze dne 18.12.2017;
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;
schvaluje 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;
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;
schvaluje SMLOUVU O DÍLO č. ÚS-120/2018 mezi Obcí Borová a Ing. arch. Jiřím Hálou, kde
předmětem smlouvy je zpracování dvou územních studií;
rozpočtové opatření č. 6/2017;
darovací smlouvu č. Bo 1/2018;
aj.
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…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 2/2018 ZE DNE 26.2.2018
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:
zápis usnesení ze dne 8.1.2018;
Smlouvu o úvěru č. 0317691479/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. (IČ 45244782) a Obcí
Borová (IČ 00276430), kdy tato smlouva upravuje podmínky, za nichž je banka zavázána
poskytnout klientovi úvěr a klient bance zavázán úvěr splatit a zaplatit úroky a další ceny;
rozhodlo o zařazení pozemní komunikace v lokalitě U Roubenky v délce 88,5 m a označené
jako 14a do kategorie místní komunikace III. třídy, a to od napojení na stávající místní
komunikaci, která je v pasportu MK 064-01/2015 označena jako 7c;
schvaluje SMLOUVU O DÍLO č. 03/2018 mezi Obcí Borová a ENVICONS, s.r.o., kde předmětem
a účelem díla je vypracování jednostupňové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ a kompletní inženýrská činnost pro získání
příslušných povolení;
projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Borová nesouhlasí s podobnými novelizacemi
zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení
nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla
přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství;
schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,-Kč Oblastní charitě Polička na základě žádosti ze
dne 8.2.2018;
smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice a zavazuje se k finančnímu příspěvku 5000,-Kč;
spolupráci s fy Keystone Company a.s. a s ní související kroky v oblasti GDPR, které v tuto
chvíli znamenají úvodní školení, vstupní audit dat, analýzu procesů, analýzu rizik, analýzu
dopadů a definici procesů. Obec Borová tuto službu zajistí i pro své příspěvkové organizace.

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.
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LETNÍ BRIGÁDA
Obec Borová přijme na dohodu o provedení práce brigádníky na sečení a úklid trávy.
Hodinová odměna je 100,-- až 120,-- Kč/hod. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři
obecního úřadu, telefonicky 461 743 268, e-mailem: obce@borova.cz, a to do
30.4.2018.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
•

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
2.4.2018
7. - 8. 4. 2018
14. - 15. 4. 2018
21. - 22. .4. 2018
28. - 29. 4. 2018
1.5.2018
5. - 6. 5. 2018

MUDr., MBA
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.

Kopecká
Kopecká
Kossler
Králová
Krpčiar
Kučerová
Kučerová

Eva
Pavla
Pavel
Zdena
Patrik
Karolína
Marta

Bystré, nám. Na Podkově 25
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55

606 182 715
461 614 614
461 724 369
461 100 497
461 619 670
731 262 633
461 724 635

LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY BIOODPADU ZAČÍNÁ
DNEM 4.4.2018

SBĚRNÝ DVŮR: provozní doba středa od 15.30 – do 17.30 hod.
sobota od 9.00 – do 11.00 hod.

KOMPOSTÁRNA BIOODPADU: provozní doba středa a sobota od 16.00 – do 18.00 hod.
Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs
komunálních odpadů:
- trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru
- dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře.

V případě zájmu si lze z kompostárny zdarma od 4.4.2018 odvést kompost, který si
sami naložíte.
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KNIHOVNA BOROVÁ

Březen je měsícem knihy. Podle pranostiky „ březen – za kamna vlezem“ je opravdu ještě čas na
přečtení nějaké pěkné knížky.
Kromě nových knih v knihovně bych vás chtěla pozvat na besedu paní Věry Sosnarové

Přežila jsem gulag.
Jedná se o skutečný životní
příběh ženy, která byla jako
mnoho
dalších
násilně
odvlečena
z tehdejšího
poválečného Československa
do Sovětského Svazu, kde byla
na dlouhých 19 let uvězněna a
žila s ostatními spoluvězni
v nelidských
podmínkách.
Nakonec se jí podařilo vrátit
zpět do vlasti, kde se zapojila
do běžného života.
Besedu
s autogramiádou
pořádá
Knihovna
Oldřiš,
knihovna Borová se na
organizaci
spolupodílí
s ostatními
sousedními
knihovnami. Akce se koná
7. dubna 2018 od 17.00 hodin
v Orlovně v Oldřiši, vstupné je
dobrovolné. Zároveň se zde
bude prodávat kniha Krvavé
jahody od J. S. Kupky, která
byla napsána právě podle
příběhu paní Věry Sosnarové. Na besedu jsou zváni všichni, kteří se zajímají o historii,
a není jim další osud naší země lhostejný, neboť chyby v minulosti se často opakují.
Mgr. Květa Honzálková
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CHODCI, CYKLISTÉ A ŘIDIČI SENIOŘI V DOPRAVĚ
Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního provozu, chodcům, cyklistům,
řidičům a především seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající
tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků nehod, jistě je na místě si připomenout několik
základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci,
které by vás mohly zajímat. Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnělou
absolutní předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si
řekneme, zda je v pořádku, když občas vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup,
jednou rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod
vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších
65 let a s jízdou na vozítkách segway.

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky,
dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích,
kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku
pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je
účastníkem silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo
stezku pro chodce (ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici
nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá
chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně
doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se
pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ, kdy za snížené
viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflexních prvků policie
zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou
volbou může být i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom doporučili
připevnit třeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají
s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu tak není.
Doporučujeme dbát především na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet na
to, že je lepší někam přijít o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec
povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má chodec povinnost přecházet vozovku kolmo k její
ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a
tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník silničního provozu. Jízda pod
vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by
cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1
promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové
zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo
stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně
připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku.
Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení cyklisty zákon říká, že
cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a
zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně
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a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
K výše uvedenému příkladu převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje
ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést
za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na
řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký
manévr často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního
provozu. Proto doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní
kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm,
který bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na
druhou stranu a použije k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, musí se
přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu.
Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě
opatrnost a ohleduplnost.

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče
– seniory nad 65 let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské
prohlídce je řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak v den
65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe
a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000
korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od
určitého věku méně pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit
současné extrémně rychlé dopravě. A právě pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu
s dobou“, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní
zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí novinky z legislativy, bezpečnosti silničního provozu a
zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na
Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018
vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových
stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele tento kurz doporučuje!
V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako na osobní
přepravník a hovoří tak, že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném
technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném
pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše
rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde je
provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně studených sychravých dnů a co
nejvíce dnů krásných a prosluněných!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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SBÍREJTE A ÚKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH !!!
Víme, asi si řeknete - to jedno hovínko po mém
pejskovi se ztratí, ale když si to řekne druhý,
třetí, čtvrtý … a zaevidovaných pejsků v naší obci
je cca 132, tak to už je pěkná hromada. Přitom
stačí tak málo – sehnout se a sebrat!!!

BERTE OHLED NA OSTATNÍ!!!
Sáčky pro psí exkrementy si můžete zdarma
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

OHLÉDNUTÍ

ZIMNÍ FOTO: ILONA KVAPILOVÁ

Tak tohle bylo možné vidět na Svaté Kateřině - Lubenské. Autorce zasíláme za fotku odměnu.

Pokud i vy vyfotíte v naší obci něco zvláštního, hezkého, podělte se s ostatními a zašlete nám
fotografii, kterou zveřejníme v našem informačním letáku. Výhra vás nemine!!!
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ČZS Borová děkuje všem, kteří přišli dne na „MAŠKARNÍ MERENDU“. Masky byly
krásné, podívejte se:

POZVÁNÍ

KLUB SENIOREK
Dne 16.11.2017 se uskutečnilo v obřadní síni první posezení s hudbou
a jelikož se to všem moc líbilo,
zveme vás v pátek 6.4.2018 v 18.00 hodin do „MOTORESTU BOROVÁ“

k poslechu živé hudby (country).
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – DUBEN 2018
Bystré
3. 4. 2018 – Vernisáž výstavy Bystré mému srdci
blízké II - kresby Mgr. Jarmily Janků, součástí
vernisáže bude krátký kulturní program, během
kterého vystoupí její vnuk Daniel Havel, flétnista
Orchestru Národního divadla, a žáci ZUŠ. Vernisáž
proběhne v 18 hod. v knihovně.
5. 4. 2018 – PohádkoTour – Městská knihovna od
15:30 hod., pohádka, povídání si o přečteném, hry
a úkoly.
6. 4. 2018 – Izraelem a Palestinou za pár kaček –
beseda
s Filipem
Tesařem,
Bysterákem,
studentem,
pedagogem
a
náruživým
cestovatelem v jedné osobě, od 17:00 hod. ve
Školícím středisku na Hasičské zbrojnici. Vstupné
20 Kč.
14. 4. 2018 – Natěrač – konverzační komedie
slavného britského autora Donalda Churchilla,
které se chopili mladí herci DS Vicena z Ústí nad
Orlicí. Začátek v 19:00 hodin. Předprodej lístků
v IC.
Dolní Újezd
28. 4. 2018 - Stavění Máje
Ve 14:00 vychází průvod od hostince Koruna. V
parku na Rovince vystoupí od 15:00 ZUŠ DÚ, v
16:15 Duo Klusoňová -Tmějová, od 17:00
slavnostní stavění Máje, v 18:00 Pokáč, 19:30
Machos Burritos.
Litomyšl
9. 4. 2018 - Tomáš Klus: #prostekoncertvklubu
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl, vstupné: 550
Kč
21. 4. 2018 - Šansony Chantal Poullain
19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Šansony Chantal Poullain to je hluboko posazený
sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná
kapela pod vedením Štěpána Markoviče a
atmosféra sladké Francie, vstupné: 290-390 Kč.
26. 4. 2018 – Buty - koncert
19:00 hod., Smetanův dům, Litomyšl

Vstupné: 320-380
Kč
29. 4. 2018 - Jiří Suchý a Jitka Molavcová:
Nezapomenutelné písně (na které se zapomnělo)
17:00, Smetanův dům, Litomyšl
Orchestr divadla Semafor řídí Jiří Svoboda. Hostem
večera bude Michal Malátný, zpěvák kapely
Chinaski a člen Divadla Semafor, vstupné: 340-390
Kč.
Oldřiš
7. 4. 2018 - beseda s Věrou Sosnarovou
Skutečný příběh ženy, která byla po druhé světové
válce odvlečena z Československa a prožila 19
krutých let v sovětských vězeních a gulazích, od
17.00 hod v Orlovně Oldřiš.

Polička
6. – 12. 4. 2018 - Jeden svět Polička – Aktualizace
systému

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o
lidských právech
Polička Jazz 2018
18. 4. 2018 – Proč nemohu spát
Orchestr Ježkovy stopy přiveze představení nabité
hudbou i divadlem.
Tylův dům od 20:00 hod.
20. 4. 2018 - MARTIN BRUNNER TRIO & EPOQUE
QUARTET / PRIME TIME VOICE / LUBOŠ ANDRŠT
GROUP
Tylův dům od 19:30 hod.
21. 4. 2018 - NAJPONK TRIO / CONCEPT ART
ORCHESTRA / ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ
Tylův dům od 19:30
23. 4. 2018 - Staré dámy – divadelní představení
Tylův dům od 19:00 hod.
Študio L&S Bratislava, hrají: Kamila Magálová a
Zdena Studenková
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Sebranice
1. 4. 2018 - Velikonoční zábava
Od 20.00 hod. na sále kulturního domu, hraje
Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč. Pořádá TJ
Sebranice.

7. 4. 2018 –Turnaj ve hře Člověče, nezlob se!
Od 14.00 hod. v přísálí kulturního domu. První
cena – dort. Občerstvení za drobný peníz
připraveno stejně tak jako odměny všem hráčům.

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – DUBEN 2018
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.
Středa 4. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Máří Magdaléna
Historický/drama, VB, 130 min, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Máří Magdaléna je životopisným dramatem o
jedné z nejtajemnějších ženských postav naší
civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně
umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž dějiny
udělaly prostitutku.
Čtvrtek 5. dubna v 19.00 h
KRYŠTOF - JenomPísničkyTour 2018
Po deseti letech se kapela Kryštof vrací do
divadelního prostředí. Bude se hodně hrát, ale i
hodně povídat a ... a to bude vše. Po velkolepých
stadionech, obřích scénách, ohňostrojích,
konfetách a monstrózních led obrazovkách chce
Kryštof úplně zpět. Na holé pódium, tam, kde k
písničkám potřebujete "jen" španělku a sami sebe.
JenomPísničkyTour 2018. VYPRODÁNO
Sobota 7. dubna v 15.00 h
Žadovjáci
V samém centru kyjovského Dolňácka, v
Žádovicích, se v r. 1955 poprvé rozezněly nástroje
muziky s názvem Žadovjáci. V povědomí příznivců
dechovky jsou Žadovjáci nejen díky rozhlasovým a
televizním pořadům a nahrávkám na CD, ale také
díky mnoha vystoupením doma a v zahraničí.
Zpěváci jsou: Oľga Baričičová, Lenka Králová,

Miroslav Surka a
Štěpán Machala a
kapelník
Svoboda.
Koncert bude mít
stolovou úpravu s možností občerstvení a tance.
Na balkóně pouze k sezení.
Vstupné 150 Kč (stolová úprava k tanci, balkón na
sezení)
Pondělí 9. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Mečiar
Dokument, SR/ČR, 89 min, slovensky, přístupný od
12 let, vstupné 80 Kč
Film je zpovědí mladé režisérky Terezy Nvotové o
Vladimíru Mečiarovi a o vlivu, který měl tento
politik na slovenskou společnost a na život jí
samotné. Když v roce 1989 padl v Československu
totalitní komunistický režim, měla Tereza jeden
rok. Vůdcové sametové revoluce se tehdy rozhodli
uspořádat konkurz na ministra vnitra, do kterého
se přihlásil Vladimír Mečiar, tehdy ještě neznámý
podnikový právník ze slovenského venkova.

Středa 11. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Ready Player One: Hra začíná / 3D
3D sci-fi/akční, USA, 140 min, dabing, přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena
Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět
ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli
spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality,
který vytvořil geniální a excentrický James Halliday
(Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své
nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde
Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS.
Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět.
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Čtvrtek 12. dubna od 10.00 do 17.00 h
Soutěž mladých baristů třetí kávové vlny
Celorepubliková soutěž zaměřená na dovednosti
žáků z oboru Gastronomie, Kuchař-číšník, Číšník.
Pořádá Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Polička ve spolupráci s Tylovým domem.

Pátek 20. dubna v 19.30 h
Polička Jazz festival 2018
MARTIN BRUNNER TRIO & EPOQUE QUARTET•
PRIME TIME VOICE• LUBOŠ ANDRŠT GROUP
Vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), stání
210 Kč (předprodej 170 Kč)

Sobota 14. dubna ve 14.00 h
10. setkání harmonikářů a heligonkářů
„Korouhev 2018“
Pořádá Tylův dům ve spolupráci s Klubem žen
Korouhev. Kromě pravidelných účastníků vystoupí
také Veselá muzika Zdeňka France.
Vstupné 50 Kč

Sobota 21. dubna v 19.30 h
Polička Jazz festival 2018
NAJPONK TRIO • CONCEPT ART ORCHESTRA •
ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ
Vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), stání
210 Kč (předprodej 170 Kč)

Neděle 15. dubna v 19.00 h
Liz Lochheadová: Perfect Days
Divadelní představení pro ženy, které chtějí být
šťastné, a muže, kteří se toho nebojí. Hrají: Lenka
Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana
Syslová, Petra Jungmannová, Vilém Udatný.
Vstupné 300,330,360 Kč (hra je uvedena v rámci
Divadelního abonentního cyklu jaro 2018)
Pondělí 16. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Pepa
Komedie, ČR, 90 min, přístupný od 12 let, vstupné
120 Kč
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého
věku čeká na to, až začne ten opravdový a šťastný
život. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní
učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na
gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho
mu trvalo, než se osamostatnil, našel si práci,
ženu, založil rodinu. V současnosti pracuje jako
obyčejný úředník, který žije se svou ženou Zdenou
(Petra Špalková) a dospívající dcerkou Zdeničkou
(Natálie Grossová). Každý týden chodí s manželkou
hrát karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi
(Filip Blažek) a jeho ženě Jarmile (Alice Bendová).
Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale
šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale,
že to není život, o kterém snil. A možná, že ho čeká
život úplně jiný.
Středa 18. dubna ve 20.00 h
Polička Jazz festival 2018
JEŽKOVY STOPY – PROČ NEMOHU SPÁT (divadlo)
Vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti 50
Kč

Pondělí 23. dubna v 19.00 h
Staré dámy
Komédia so slzami na krajíčku. Skvělá komedie v
podání Kamily Magálové a Zdeny Studénkové ze
Studia Lasica & Satinský Bratislava.
Vstupné 300,330,360 Kč (hra je uvedena v rámci
Divadelního abonentního cyklu jaro 2018)
Středa 25. dubna v 8.15 a 10.30 h
Život je jen náhoda
Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů pro osoby
s mentálním postižením z Pardubického kraje a
jejich přátelé z OCH Polička. Pořádá Domov na
zámku Bystré ve spolupráci s Tylovým domem.
Středa 25. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Fakjů pane učiteli 3
Komedie, Německo, 120 min, dabing, přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než
dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých
studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich ještě
zbývá.
Neděle 29. dubna v 17.00 h
Die Haghe Sanghers
Na programu koncertu nizozemského mužského
sboru zazní skladby převážně českých autorů:
Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Bedřicha
Smetany, Karla Bendla.
2. – 4. května
Mládí a Bohuslav Martinů
Celostátní přehlídka podporující mladé talenty.
Pořádá ZUŠ B. Martinů
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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 27.3.2018

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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