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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU MOSTU U AUTOSERVISU BEDNÁŘ
Jak bylo avízováno v minulém informačním letáku, bude probíhat oprava mostu u autoservisu
Bednář. Tento je v havarijním stavu a oprava již nesnese odkladu. Most je stejně jako silnice
ve vlastnictví Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je současně investorem opravy
a zajišťuje umístění mostního provizoria.
Celá akce souvisí i s uzavírkou silnice III/35724 v obci Borová a zajištění objízdné trasy
v termínu od 4.6.2018 do 21.6.2018 a omezení dopravního provozu v obci Borová, a to za
následujících podmínek:
Místo omezení: silnice III/35724 v obci Borová v blízkosti domu č.p. 147 – demolice mostu
ev.č. 35724-1 a výstavby mostního provizoria. Most je umístěn v tělese silnice III. třídy
přibližně 120 m od křižovatky se silnicí I/34 v obci Borová.
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Objízdná trasa: pro nákladní dopravu bude objízdná trasa vedena přes Poličku, Kamenec,
Sádek a Oldřiš. Pro osobní dopravu bude objízdná trasa vedena po místních komunikacích a
bude řádně označena.
V místě uzavírky a na objízdných trasách nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost
silničního provozu nebo bezpečnost chodců. Místo uzavírky a objízdné trasy při úplné uzavírce
budou označeny přechodným dopravním značením a zařízením.
Vážení spoluobčané a ostatní uživatelé místních komunikací - touto
cestou Vás prosím o trpělivost a ohleduplnost především při provozu na
našich místních komunikacích hlavně v době uzavírky. Předpokládám, že
budete nejen kvůli sobě respektovat přechodné dopravní značení. Každý
vlastník řidičského průkazu určitě ví, co znamená tato značka, která se
v obci vyskytne po dobu uzavírky na místních komunikacích.
Starostka obce

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 4/2018 ZE DNE 21.5.2018
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:
doplnění programu jednání o bod:
• Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů, smlouva o
poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Toto doplnění bude
řešeno v rámci bodu „Souhrnná zpráva GDPR“;
doplněný program jednání;
zápis usnesení ze dne 26.3.2018;
rozpočtové opatření č. 1/2018;
podobu výzvy veřejného zadavatele k podání nabídky a zpracování projektové
dokumentace s názvem „Borová – vodovod“ podle podmínek a požadavků na
zpracování nabídky. Výzva bude zveřejněna neprodleně;
projednalo a schvaluje koupi pozemku podle předložené kupní smlouvy. Jedná se o
koupi pozemku p.p.č. 2633/2 o výměře 75 m2, orná půda, který vznikl oddělením
pozemku geometrickým plánem č. 791-168/2017 z původního pozemku p.p.č. 2633,
který je evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj na LV 565. Obec Borová kupuje pozemek se všemi součástmi a
příslušenstvím;
projednalo ostatní žádosti o směnu, koupi a prodej pozemků;
základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů;
smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Borová
a fy Keystone Company a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě;
projednalo žádost Mateřské školy Borová o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve
třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok
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2018/2019. Obec Borová povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného
prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu
není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví;
projednalo žádost Základní školy Borová o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve
třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok
2018/2019. Obec Borová povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se
školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem;
bere na vědomí a schvaluje Spisový řád ze dne 21.5.2018 včetně jeho příloh. Současně
bere na vědomí Žádost Obecního úřadu Borová o posouzení návrhu na výběr
dokumentů „A“ a na vyřazení dokumentů „S“ ve skartačním řízení;
aj.
Na vědomí:
hospodaření obce za leden-březen 2018;
návrh zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou v
užším řízení dle dokumentu Zadávaní veřejných zakázek v Operačním programu
Životního prostředí pro období 2014-2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – TDI
(technický dozor investora) a koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při
práci)“ včetně návrhu příkazní smlouvy pro výkon činnosti koordinátora BOZP
(kanalizace) a návrhu příkazní smlouvy pro výkon technického dozoru investora
(kanalizace);
návrh zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky pro veřejnou zakázku
s názvem „Zpracovatel projektové dokumentace SOUKROMÁ ČÁST KANALIZAČNÍCH
PŘÍPOJEK v rámci stavby Kanalizace a ČOV v obci Oldřiš-Borová“;
Souhrnnou zprávu GDPR ze dne 26.4.2018, kterou vypracovala spol. KEYSTONE
COMPANY, a.s., včetně vzorové dokumentace – jedná se o zprávu, která řeší činnost
obce Borová v oblasti nakládání s osobními údaji a je k dispozici v kanceláři obecního
úřadu.
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.
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BOROVSKÉ HRY 2018

Bližší informace k odjezdu naší Borové budou zveřejněny na webových stránkách obce
Borová, v případě zájmu dopravu zajistíme.

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV FORMOU SMS A GDPR
Vážení občané,
déle než rok zasíláme zprávy obecního rozhlasu i formou SMS a to těm občanům, kteří o tuto
službu požádali formou nahlášení telefonního čísla.
Od 25.5.2018 začalo platit nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), na které jsme
se nachystali, abychom byli s novým nařízením v souladu. Sdělujeme vám, že vaše údaje
zpracováváme a chráníme podle Zásad o zpracování osobních údajů. Vaše telefonní číslo
používáme k zasílání informací a novinek. Činíme tak, neboť důvodně předpokládáme, že vás
jako naše občany stále tyto informace zajímají.
Pokud vás naše SMS nebudou zajímat, odhlaste se z jejich zasílání kdykoliv pomocí e-mailu,
telefonu, osobně….
Pokud ale chcete zprávy dále dostávat, nemusíte dělat vůbec nic. Jen vzít na vědomí tyto
informace.
Děláme jen to, co nám ukládá nařízení GDPR a i nadále vám chceme poskytovat užitečné
informace.
Starostka obce
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NABÍDKA KOMPOSTU
Obec Borová nabízí svým občanům nepřesátý kompost z naší kompostárny.
Naložit a odvést kompost si můžete ve středu a v sobotu od 16.00 do 18.00 hod.

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - ZDARMA
ÚVAHA: Kdyby obec Borová uvažovala o
pořízení domácích kompostérů o objemu
1000 l, 1400 l nebo 2000 l pro občany
zdarma, měli byste o kompostér zájem ?
Pokud ano, nahlaste se do 30.6.2018
v kanceláři obecního úřadu.

ÚTOK PEŘÍ
Tímto Vás chceme poprosit o zapojení do projektu

„ÚTOK PEŘÍ“.
Jedná se o sběr starých péřových polštářů, dek, prošívaných dek
ale i péřových bund a spacáků, které už u Vás doma nahradily
nové kvalitnější materiály. Uvedené věci vhazujte do textilních kontejnerů,
které jsou umístěny u sběrného dvoru a u prodejny Qanto.
Projektem podpoříte neziskové organizace jako jsou: Lékaři bez Hranic, The Tap Tap, Unicef.
Akce se koná v měsících květen a červen 2018.

ZUBNÍ LÉKAŘ V BOROVÉ
Od měsíce května máme novou zubní lékařku paní MUDr. Marii
Havlovou, která ordinuje v Borové každý

čtvrtek od 9.00 hod. – 15.00 hod.
Objednat se můžete na telefonním čísle 739 046 899, které je
v provozu pouze ve čtvrtek v ordinační době.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
2. - 3. 6. 2018
MUDr.
9. - 10. 6. 2018
MUDr.
16. - 17. 6. 2018 zubní lékař
23. -24. 6. 2018
MDDr.
30. 6. - 1. 7. 2018
MUDr.
5. 7. 2018
MUDr.

Ševčík
Švecová
Vaskiv
Vlčková
Adamcová
Adamec

Stanislav
Dagmar
Natalia
Barbora
Markéta
Stanislav

Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Nerudova 207
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373

461 724 423
461 613 663
461 619 670
461 615 402
461 725 987
461 725 987

MÍSTNÍ KNIHOVNA - POVÍDÁNÍ S KNÍŽKOU
V dubnu se „knihovna“ podívala za žáky borovské školy. Pro naše malé čtenáře jsem připravila
povídání s knížkou s autory, kteří psali pro děti.
Žáci 1., 2. a 3. třídy měli v úvodu krátkou prezentaci o životě Františka Hrubína. Potom si mohli
zarecitovali jeho některé říkanky a básničky. S prvňáčky a druháky jsme si přečetli pohádku
z knihy Špalíček pohádek O zakleté princezně. Třeťáky čekala Pohádka o Abú Kírovi a Abú Sírovi
z knihy Pohádky z tisíce a jedné noci. Děti si pak mohly vypracovat pracovní listy a namalovat
k pohádce obrázek. S 1. a 2. třídou jsme ještě stihli návštěvu knihovny.
Starší děti 4. a 5 ročníku se seznámily se životem Hanse Christiana Andersena. Pohádka, kterou
jsem jim přečetla, se jmenovala Křesadlo. Děti pohádku neznaly, a tak hádaly, jak pohádka
dopadne. Pro práci s pracovními listy byli žáci rozděleni do skupin. Nad tím, co zapíšou, se
mohli poradit, případně najít informace v přidělené knize. S touto skupinou jsme pořídili
společnou fotografii. Také zde se nám podařilo prohlédnout naši knihovnu.
Na všechny besedy jsem dětem přinesla ukázky knih jednotlivých autorů z borovské a poličské
knihovny. Žáci aktivně spolupracovali, přirozeně reagovali na položené otázky. Moc pěkně se
s nimi povídalo. Doufejme, že toto setkání nebylo poslední a že si ho budeme moci v příštím
školním roce zopakovat.

Mgr. Květa Honzálková
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OSOBNÍ BEZPEČÍ
V dalším jarním článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení,
přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to
informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý den
policisté v práci celého Pardubického kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě nebo
z odložených tašek v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch starších, nám
při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo, že si
nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám, že žádné zboží v cenové
„akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních karet a vyřizování si nových
odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na
očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně
u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může
proběhnout bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod
kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější.
Byla-li vám platební karta odcizena, ihned zablokujte účet.
Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který uložíte společně
s platební kartou na stejné místo.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím
lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých
článcích upozorňovali a jak mi potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra
Rosendorfová, za plyn ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani
nevybírají.
Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zejména kabelky
stále na očích.

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
•

V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně
obraťte na Policii ČR.
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•
•
•
•
•

V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu
zablokujte.
V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM
kartu.
Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím
dokladů.
Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.

Krásné májové dny vám za Policii ČR přeje por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie
Pardubického kraje.

OHLÉDNUTÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 13.5.2018 se konalo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad
borovských občanů přibylo a do obecní kroniky bylo zapsáno šest dětí (2 děvčata a 4 chlapci).

Zleva: Klimešová Tereza, Čermák Radek, Mlynář Vojtěch, Pražanová Nikola, Zezula Jiří a
Honzálek Antonín.
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BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD
Poslední květnovou neděli jsme se opět sešli „U Výbuchů“. Letos tomu bylo 73 let od nešťastné
události. Za organizátory této piety musím říci, že jsme rádi, že jsme se sešli opět v hojném počtu.
Připomněli jsme si nejenom oběti tohoto neštěstí, ale i další válečné borovské oběti. Bohužel
vzpomínka při tomto setkání patřila i panu řídícímu Josefu Muffovi, který nám mnoho let při této
příležitosti četl z pamětního listu pana Jaroslava Hamerníkak. Pan Josef Muff zemřel poslední den
loňského roku, i jeho památku jsme uctili minutou ticha. Účastníci piety si mohli po dlouhých
desetiletích prohlédnout v obrazovém rámu zasklené fotografie nejen obětí válečné tragické události,
ale i dalších osob, které zemřely za svoji protifašistickou činnost. Chtěl bych za organizátory této akce
poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili, neboť nezapomínat na historii je pro naši budoucnost
důležité. Poděkování patří i vám, kteří jste v tento den věnovali alespoň tichou vzpomínku.
Pavel Tlustý
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POZVÁNÍ
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CELOEVROPSKÝ MÍROVÝ BĚH

BOROVÁCI ZAPOJTE SE !!!
….. byla nám doručena následující výzva:
Vážená paní starostko,
rádi bychom Vás pozvali k účasti a spolupráci při organizaci celoevropského

Mírového běhu

ve Vaší obci. Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě s velkou tradicí, který se pravidelně koná už
od roku 1987.
Samotným posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění a současně
překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení. Průběh štafety
Peace Run je zároveň příležitostí k srdečnému setkání lidí ve Vaší obci.
Mezinárodní tým asi 20 běžců nese symbol - mírovou pochodeň, kterou si cestou předávají statisíce
lidí s přáním dobré vůle, míru a přátelství. Bude nám ctí předat tuto pochodeň i Vám, dětem
a obyvatelům Vaší obce. Také rádi poneseme Vaše přání dobré vůle do dalších měst a obcí.
Trasa Peace Run 2018 v Evropě odstartovala 27. února v bulharské Sofii, proběhne většinou evropských
zemí v délce přes 13 000 km a skončí 8. října v portugalském Lisabonu. V České republice Mírový běh
začíná 10. června na slovensko-české hranici nedaleko Trenčína. Odtud běžci ponesou mírovou
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pochodeň přes Bzenec, Brno, Nové Město na Moravě, Litomyšl, Hradec Králové, Poděbrady, Prahu,
Mělník, Úštěk, Děčín a dále 20. června do Německa.

Štafeta Mírového běhu zavítá do obce Borová ve středu 13. června
kolem 13:00 hod. – sportovní areál u obecního úřadu (bližší informace budou
vloženy na webové stránky obce po dohodě s hlavními organizátory – sekce
aktuality)
Přesný čas doběhu bychom ve spolupráci s Vámi ještě upřesnili. Velmi bychom uvítali, pokud se za Vaši
obec Borová rozhodnete osobně převzít mírovou pochodeň. Je také možné uspořádat setkání
mezinárodního týmu běžců se zástupci obce, dětmi a obyvateli obce v délce přibližně 30 minut
a poté společně běžet alespoň několik metrů.
Rádi bychom Vás požádali o účast na Mírovém běhu:
•
•
•

přijetím pochodně a běžců představiteli obce, občany a školami
zajištěním plynulého průběhu štafety obcí (s doprovodem místní policie),
zajištěním lehkého občerstvení (bez masa a alkoholu)

Dále se obec může zapojit takto:
•
•
•
•
•
•
•

pozváním mládeže ze škol a dětských domovů při běhu obcí a na program Mírový tým
po dohodě s koordinátorem krátkým vystoupením kulturních a zájmových kroužků (dětské
skupiny) s mírovou tématikou v rámci přijetí pochodně, případně se běžci mohou připojit
k probíhající akci
zapojením sportovců či hasičů z místních klubů
zajištěním propagace v regionálních médiích (místní tisk, rozhlas, televize)
vysazením mírového stromu
vyhlášením určitého místa či památky Mírovým květem (více informací získáte od
koordinátorů)
oceněním vybraného občana cenou Posel míru (více informací získáte od koordinátorů)

Peace Run je možné uskutečnit zejména díky nadšení mnoha dobrovolných organizátorů a běžců, kteří
se zapojují bez nároku na jakoukoli odměnu. Přáli bychom si, aby se i Vaše obec připojila k početné

Běhu se může
zúčastnit každý. I Vy můžete mírovou pochodeň poponést několik kroků nebo
kilometrů.
rodině míst, měst a obcí, které se na průběhu Peace Run podílely a podílejí.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mirovybeh.cz
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – KVĚTEN 2018
Bystré
2. 6. 2018 - Dětský den - od 13:30 v areálu
hasičské zahrady, pro děti jsou připraveny
soutěže. Od 21:30 hodin se bude promítat film
ČERTOVINY.
9. 6. 2018 – Taneční zábava na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Hraje skupina
DoDna.
22. 6. 2018 – Letní kino – promítání filmu
KVARTETO od 21:30 hod. v areálu hasičské
zahrady.
23. 6. 2018 – Pouťová zábava na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje
skupina Rock Faktor.

Litomyšl
2. 6. 2018, 16:00-23:00 - Litomyšlská muzejní
noc
9.6.2018, 14:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl
- Orion moto show 2018
Představení sportovních týmů, trialové
představení, dakarský tým, Veterán klub
Pardubice, vystoupení hudebních skupin (ˇXilt,
Markant, Hamleti).
16. 6. 2018 - 17. 6. 2018, 11:00, Restaurace
Veselka, Litomyšl - Tvarůžkové variace
Dobroty z olomouckých tvarůžků – slané i
sladké variace.
23. 6. 2018, 8:00-17:00, Smetanovo náměstí,
Litomyšl - Starodávný jarmark
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Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu před morovým sloupem.
Oldřiš
3. 6. 2018 - Den dětí - sportovní odpoledne v
Oldřiši
Od 14:00 hod. za Orlovnou. Děti si s sebou
vezmou tříkolky, kola, koloběžky k soutěžení.
Bude i skákací hrad a stříkaná pěna.

17. 6. 2018 (13:30 - 15:00) - Táta frčí
Nafoukněte pneumatiky u kol a kočárků,
namažte brzdy, nasaďte helmy a přijeďte na
jedinečný závod. Start je z parkoviště u
Divadelního klubu a každý závodník bude v cíli
odměněn! V cíli bude spousta zábavy:
trampolína, malování na obličej, motokáry,
jízda na koni, střelba z luku, tvořivá dílnička –
dárečky pro tatínky, slaňování a mnoho
dalšího.

16. 6. 2018 – 3. Den Myslivosti, lesnictví a
ochrany přírody, od 11:00 hod. na střelnici
v Oldřiši
Těšit se mimo jiné můžete na dřevorubeckou
show, Eurojack show, ukázky dravců, lesní
techniky, střelby a další.

do 22. 9. 2018 – Výstava – Království panenek
výstava
představuje
krásnou
sbírku
historických panenek sběratelky paní Evy
Procházkové…
výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

23. 6. 2108 - Oslava a setkání rodáků obce
Oldřiš k příležitosti 130 let od založení SDH a
otevření školy v Oldřiši
Od 13:00 hod. vítání sborů u hasičské zbrojnice,
žehnání
novému
praporu
sboru
a
rekonstruované budově zbrojnice, průvod obcí
za Orlovnu kde bude hrát Poličanka a od 18.00
hod. vystoupení Petry Černocké, od 20.00
taneční zábava
se
skupinou
Rytmik.
Základní škola a hasičská zbrojnice otevřena
k prohlídce, výstava hasičské techniky. Více
informací na www.oldris.cz.

Sebranice
2. 6. 2018 - Setkání tesařů - Trstěnice 56workshop ručního tesání trámů, 9-17 hodin

Polička
2. 6. 2018 – Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým
programem a řadou překvapení.

22. 6. 2018 - Kurz plstění suchou cestou Trstěnice 56, 15-19 hodin, přihlášky 604590474

3. 6. 2018 - 2. veřejné medobraní - od 10 do 17
hod. u č.p. 108 v Sebranicích. Čeká Vás vybrání
plástů ze včel, odvčelení, odvíčkování a
vytočení medových plástů. Vše si může každý
sám vyzkoušet. Občerstvení zajištěno. Pořádá
včelařský kroužek Sebranice. Za nepříznivého
počasí se akce nekoná.
13. 6. 2018 - Kurz ručního zpracování lnu Sebranice č.p.8- 15-19 hodin, přihlášky
604590474

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU - ČERVEN 2018

Sobota 2. června v 19.00 – 24.00 h
Čas pro neobyčejné zážitky
Přijďte se podívat na výstavu Divadelní postavy
z paličkované krajky Jany Kaplanové. Můžete se
zde občerstvit před dalším putováním.

Neděle 3. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Solo: Star Wars Story / 3D
3D akční/dobrodružný, USA, 135 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se
14

do předaleké galaxie ve zbrusu novém
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
Pondělí 4. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Tiché místo
Horor/thriller, USA, 90 min, titulky, přístupný
od
15
let,
vstupné
110
Kč
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se
snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk
může znamenat rozsudek smrti. V hlavních
rolích John Krasinski a Emily Blunt.
Středa 6. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Teambuilding
Komedie, ČR, 83 min, přístupný od 15 let,
vstupné
120
Kč
Crazy komedie o tom, co se stane, když banda
zaměstnanců jedné banky vyrazí na
teambuilding.
Je
pátek
dopoledne.
Zaměstnanci banky z jednoho okresního města
vyráží na tři dny do hor…
Čtvrtek
7.
Června
v 17.00
Závěrečný koncert ZUŠ B. Martinů Polička

h

Pondělí 11. června v 18.00 h … Kino Tylův dům
Pat a Mat znovu v akci
Animovaný/rodinný, ČR, 75 min, pův. znění,
přístupný,
vstupné
120
Kč
„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí
kutilové znovu v akci. Jak již jsme zvyklí přináší
zábavu na ostří šroubováku a legraci až se
hřebíky budou prohýbat.
Úterý
12.
června
v
15.00
h
Slavnostní šerpování předškoláků / MŠ
Čtyřlístek
Středa 13. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Debbie a její parťačky
Krimi, USA, 110 min, přístupný od 12 let,
vstupné
110
Kč
Hvězdně obsazený film volně navazující na
legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její
tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají
provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce
celebrit v New Yorku.

Čtvrtek
14.
června
v
19.00
h
Bill C. Davis: Útěky
Tragikomický souboj irských emigrantů o
domov a kořeny, pravdu, pochopení a svobodu
svého vlastního rozhodnutí. Přesunuté
představení z května. Divadlo v Řeznické /Jitka
Smutná, Filip Cíl, Zdeněk Velen/.
Neděle 17. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Backstage
Romantický/taneční, ČR, 90 min, pův. znění,
přístupný,
vstupné
120
Kč
Backstage přináší do českého filmu úplně nový
a výjimečný žánr tanečního filmu. Uvolněný styl
streetdance, dynamický rytmus a čisté emoce a
vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let.
Pondělí
18.
května
v
19.00
h
Afrika aneb Češi mezi lidožravci
V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra nás
zavede
do
nitra
kontinentu
téměř
nedotčeného civilizací. Divadlo Járy Cimrmana.
Úterý
19.
června
v
15.00
h
Slavnostní šerpování předškoláků / MŠ Luční
Středa 20. června v 18.00 h … Kino Tylův dům
Příšerky z vesmíru
Animovaný/rodinný, N/Luc/Dán, 90 min,
dabing,
přístupný,
vstupné
120
Kč
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické
legrace.
Neděle 24. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Jurský svět: Zánik říše
3D dobrodružný/akční, USA, 130 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů
všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou
v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas
Howard se vydávají na jejich záchranu.
Pondělí 25. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Escobar
Životopisný, USA, 123 min, titulky, přístupný od
15
let,
vstupné
120
Kč
Zfilmovaný příběh jednoho z největších
zločinců všech dob má překvapivého
vypravěče. Novinářku a televizní celebritu
(Penélope Cruz), která s Escobarem prožila
milenecký vztah.
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Středa 27. června v 19.00 h … Kino Tylův dům
Jsem božská
Komedie, USA, 110 min, titulky, přístupný od
12
let,
vstupné
120
Kč
V komedii hraje Amy Schumer úplně obyčejnou

holku „krev a mlíko“, která po ráně do hlavy
začne sama sebe vidět a vnímat jako super
kočku. A taky se podle toho začne chovat.

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).

RECEPT - DROBENKOVÝ KOLÁČ S PUDINKEM A JAHODAMI
Na drobenku:
600 g polohrubé mouky
250 g pískového cukru
250 g hery
1 vejce
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
Na pudink:
1 l mléka
2 vanilkové pudinky
4 lžíce cukru
jahody (čerstvé, mražené, kompotované)

Postup přípravy receptu
1. Z mléka, pudinkových prášků a 4 lžic pískového cukru uvaříme pudink.
2. Z ostatních přísad vytvořte drobenku. Na plech, vyložený pečícím papírem, rozložte dvě třetiny
drobenky, zalijte uvařeným teplým pudinkem, poklaďte jahodami a zasypte zbylým množstvím
drobenky.
3. Pečte ve středně vyhřáté troubě 40 až 50 minut.

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 29.5.2018

Obecní úřad Borová, IČO: 002764, tel. č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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