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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ KANALIZACE ZHOTOVITELI DNE 4.3.2019 

Vážení spoluobčané, 

zdlouhavá cesta nás dovedla do cíle výstavby gravitační kanalizace. Dne 11.2.2019 byla do datových 

schránek DSO Oldřiš – Borová doručena podepsaná Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Bylo tak završeno více jak čtyřleté úsilí obcí Borová a Oldřiš přípravy této, co do rozsahu a 

výše investic, ojedinělé akce. Celkové náklady stavby dosáhnou necelých 185 mil. Kč bez DPH. Je 

naplněna litera výzvy a již nic nebrání předání staveniště a zahájení prací.  STAVBA KANALIZACE 

BUDE OFICIÁLNĚ ZAHÁJENA PŘEDÁNÍM STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI DÍLA, kterým je 

sdružení firem s názvem Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš, protokolem o předání a 

převzetí staveniště dne 4.3.2019.    

*22.ROČNÍK*ČÍSLO 2* 
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Na webových stránkách obce na hlavní grafické liště byla zřízena záložka s názvem 

„AKTUALITY Z VÝSTAVBY KANALIZACE“, která bude sloužit pro vkládání operativních 

informací ze stavby. Pro komunikaci se mnou neváhejte využít záložku s názvem „PTEJTE SE“. 

Dalším informačním kanálem bude místní rozhlas. Jsme si vědomi toho, že nefunguje na 100%, ale 

na spadnutí je jeho modernizace a rekonstrukce (v současné době probíhá výběrové řízení na 

dodavatele a rekonstrukce má proběhnout v měsících duben-červenec 2019). Důležité zprávy budeme 

posílat i formou SMS – těm, kteří mají nahlášeno své telefonní číslo pro odběr zpráv. Počítáme i 

s mimořádnými informačními letáky. 

Co bude určitě nepříjemným faktem, kterému se žádná obec při stavbě kanalizace a jiné infrastruktury 

nevyhne, je určité omezení dopravy. Snahou všech investorů, které budu následně zmiňovat, je 

sladit realizaci jednotlivých akcí tak, abychom si vzájemně vyšli vstříc. Souvisí to nejen se stavbou 

kanalizace a výkopovými pracemi v komunikacích ve správě a majetku Obce Borová nebo SÚS 

Pardubického kraje (centrální komunikace v obci směr Oldřiš a obě Svaté Kateřiny), ale probíhají 

koordinační jednání v omezení dopravy i díky vlivu akcí jiných investorů, které proběhnou v letošním 

roce a Borovou neminou.  

Rekapituluji fakta: 

 Výstavba naší kanalizace – v termínu od 1.4.2019 do 31.10.2019 úplná uzavírka silnice 

III/35724 (komunikace Borová – Oldřiš) – osobním vozidlům, dopravní obsluze do 3,5 t a 

autobusové dopravě bude průjezd umožněn, integrované záchranné složky jsou 

samozřejmostí. Je předpokladem, že v komunikaci budou pracovat 3 party zhotovitele, bude 

umístěno dopravní značení, je stanovena objízdná trasa pro dopravu nad 3,5 t; 

 Od 12.4.2019 do 17.4.2019 bude probíhat oprava železničního přejezdu P6870 na silnici I/34 

(hlavní silnice směr Polička) za úplné uzavírky – opět je již stanovena objízdná trasa a bude 

osazeno dopravní značení – investorem akce je SŽDC; 

 Rekonstrukce propustku pod silnicí I/34 nedaleko výše zmiňovaného přejezdu – zde je podle 

mě dostupných informací naplánováno předání staveniště a zahájení prací dne 22.3.2019, celá 

rekonstrukce by měla trvat cca 6 týdnů. Doprava by měla po silnici probíhat kyvadlově a 

řízena má být semafory – opět věnujte pozornost dopravnímu značení, investorem akce je 

ŘSD ČR; 

 Od dubna budou intenzivně probíhat výkopové práce kanalizace v silnici směr Oldřiš – 

předpokládaný harmonogram prací, kdy a kde by se party zhotovitele měly pohybovat, 

obdržíme při předání staveniště dne 4.3.2019; 
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 A aby toho nebylo málo, v průběhu měsíce června až listopadu bude realizována akce 

s názvem „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“. Jedná se o akci, která proběhne v úseku 

mezi evangelickým a katolickým hřbitovem. Nelze ji odložit, jedná se o odstranění 

havarijního stavu opěrné zdi, s níž bude provedena rekonstrukce dotčeného úseku silnice 

včetně inženýrských sítí a vznikne chodník. Místní doprava a doprava vozidel stavby bude 

vedena po provizorní panelové komunikaci v přisedajícím břehu vpravo (z pohledu z Borové 

směr Oldřiš) – investorem akce je SÚS Pakr. 

S dalšími plánovanými akcemi týkajícími se dopravy vás prozatím strašit nebudu, byť jejich 

časový horizont již existuje. 

Další důležitá informace: je prakticky zfinalizována projektová dokumentace soukromých částí 

přípojek, ještě jednáme se státními organizacemi (jakožto vlastníky některých pozemků), následně 

podle plných mocí, které jste nám dali, zažádáme o územní řízení. Prozatím vydržte, budu vás 

informovat. 

Závěrem: čeká nás složité období, které prověří vnitřní semknutí obce a toleranci nás všech, proto 

prosím každého z vás o trpělivost. Přežili to jiné obce, přežijeme to taky. Myslím si, že nás čeká 

adekvátní odměna v podobě zdravějšího a kvalitnějšího prostoru pro život náš i budoucích generací. 

                starostka obce Borová 

Důležitá pozvánka: 
 

DSO Oldřiš – Borová zve občany obcí Oldřiš a Borová a 

majitele nemovitostí v těchto obcích na veřejné jednání o 

ZAHÁJENÍ STAVBY „KANALIZACE A ČOV OBCÍ OLDŘIŠ A 

BOROVÁ“, které se uskuteční  

ve ČTVRTEK DNE 21.3.2019 OD 18:00 hod.  

TENTOKRÁT V ORLOVNĚ V OLDŘIŠI 
   

Předpokládaný program schůzky: 

 představení odpovědných zástupců subjektů výstavby, 

 seznámení se s aktuálním stavem po zahájení samotné výstavby kanalizace, 

 seznámení s průběžným harmonogramem prací, 

 nedílnou součástí bude diskuze a prostor pro Vaše dotazy 

                     
                                                                                                                                        Všichni jsou srdečně zváni 
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…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 1/2019 ze dne 18.2.2019 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 program jednání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce; 

 zápis usnesení  ze dne 17.12.2018; 

 inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2018; 

 poskytnutí daru ve výši 15.000,-Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, 572 01 Polička, 

na základě žádosti ze dne 8.2.2018; 

 podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků MMR ČR na realizaci akce: „Revitalizace 

školního hřiště v obci Borová“, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 

117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Současně bere na vědomí podobu 

studie a rozpočet akce. Připomínky ke studii (a především venkovní učebně) budou předány 

projektantovi, zapracovány, bude kontaktováno vedení ZŠ Borová k připomínkování záměru 

a podoby venkovní učebny (hřiště u ZŠ); 

 podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků MMR ČR na realizaci akce: „Stavební 

úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p.106“, podprogram Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Současně bere na 

vědomí podobu projektové dokumentace, stavební povolení a rozpočet akce (kuchyň a 

jídelna); 

 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPŽP 2014-2020, identifikační 

číslo 115D312040400, název projektu: „Protipovodňová opatření v obci Borová“. Současně 

schvaluje podobu a znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací 

dokumentaci včetně jejích příloh (rekonstrukce rozhlasu a protipovodňový plán); 

 kupní smlouvu pozemku p.p.č. 1315/8 o výměře 241 m2, orná půda, která vznikla 

geometrickým plánem č. 822-277/2018 vyhotoveným fy Geodézie Polička,  z části původního 

pozemku p.p.č. 1315/8 a 1315/14, jsou evidovány pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 615 (I. Agro Oldřiš a.s., Oldřiš 236, 569 82 

Borová). Kupující Obec Borová kupuje pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím za 

celkovou dohodnutou kupní cenu 1.205,-(bez/s DPH)  Kč (pozemek pod a kolem VDJ 

Bukovina). 

Současně se geometrickým plánem č. 822-277/2018 a smlouvou zřizuje ve prospěch Obce Borová a 

k tíži pozemků p.p.č. 1314 a 1315/14 věcné břemeno – služebnost stezky a cesty.  Ostatní náležitosti 

převodu vlastnického práva a věcného břemene jsou stanoveny ve smlouvě; 

 darovací smlouvu, kde předmětem daru Obci Borová je pozemek p.p.č. 2233/4, 

ost.pl./ost.kom. o výměře 14 m2. Ostatní náležitosti převodu vlastnického práva jsou 

stanoveny v darovací smlouvě (pozemek před vjezdem na evangelický hřbitov); 

 kupní smlouvu, jejíž předmětem je prodej pozemku p.p.č. 52/2, ost.pl./ost.kom., o výměře 29 

m2, který je evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj na LV 10001 (Obec Borová). Ostatní náležitosti převodu vlastnického práva 

jsou stanoveny v kupní smlouvě (pozemek před č.p. 33); 

 kupní smlouvu, jejíž předmětem je prodej pozemku p.p.č. 1432/22, trv.trav.porost, o výměře 

160 m2, který je evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro 
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Pardubický kraj na LV 10001 (Obec Borová). Ostatní náležitosti převodu vlastnického práva 

jsou stanoveny v kupní smlouvě (pozemek vedle č.p. 313); 

 kupní smlouvu, jejíž předmětem je prodej pozemku p.p.č. 2250/16, vod.pl./tok um., o výměře 

253 m2, který vznikl geom. plánem č. 792-235/2017, vyhotoveným fy Geodézie Polička, 

z původního pozemku p.p.č. 2250/8, evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 10001 (Obec Borová). Ostatní náležitosti 

převodu vlastnického práva jsou stanoveny v kupní smlouvě (část bývalého náhonu, která je 

nyní součástí zahrady žadatele); 

 kupní smlouvu, jejíž předmětem je prodej pozemku p.p.č. 2250/17, vod.pl./tok um., o výměře 

87 m2, který vznikl geom. plánem č. 792-235/2017, vyhotoveným fy Geodézie Polička, 

z původního pozemku p.p.č. 2250/8, evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 10001 (Obec Borová). Ostatní náležitosti 

převodu vlastnického práva jsou stanoveny v kupní smlouvě (část bývalého náhonu, která je 

nyní součástí zahrady žadatele); 

 kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě pozemků p.p.č. 320/3 o výměře 92 m2, trvalý 

travní porost a pozemku p.p.č. 1953/1 o výměře 9197 m2, orná půda, které jsou evidovány 

pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 

213. Kupující Obec Borová kupuje pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím (pozemek 

nad VDJ Oldřiš a vedle st.p. 735); 

 žádost o prodej části nemovitostí pozemek p.p.č. 276/2 a 275 v k.ú: Borová u Poličky. Bude 

s žadatelem projednáno vypracování oddělovacího geometrického plánu. Poté bude zveřejněn 

adresný záměr prodeje a stanovena cena v místě a čase obvyklá.  

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a neschvaluje: 

 prodej pozemku p.p.č. 1992, který je evidován pro k.ú. Borová u Poličky a obec Borová 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 10001 (Obec Borová) - žádost ze dne 

4.2.2019. 

Na vědomí: 

 hospodaření Obce Borová ke dni 31.12. 2018; 

 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPŽP 2014-2020, identifikační 

číslo 115D312010414, název projektu: „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová“; 

 novelu „Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“ ke dni 1.1.2019. 

 

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. 

ČOV POD OBECNÍMI BYTOVKAMI 

Opět upozorňujeme nájemníky č.p. 300, 301 a 302, že vlhčené ubrousky apod. do odpadů, které 

natékají do ČOV pod bytovkami, nepatří! Ucpávají a likvidují se tím čerpadla. Pokud tento nešvar 

bude přetrvávat, budeme nuceni náklady na opravu ČOV rozúčtovat mezi nájemníky.                          

Děkujeme za pochopení! 
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POPLATKY V ROCE 2019 

 

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

měsíců věku. Každý majitel je povinen psa přihlásit a zaplatit tento poplatek, který je splatný do 

31.3.2019. 

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2019.  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.   

 

 

ZMĚNA VE SBĚRNÉM DVORU OD 1. 11. 2018 

Ve sběrném dvoru můžete odložit nepotřebnou sedací soupravu, gauč, ale pouze v rozloženém stavu 

(zvlášť čalounění, dřevo, kov apod.). Dále nepotřebná rozebraná okna  -  zvlášť sklo a rámy.  

 

 

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V NAŠÍ OBCI V ROCE 2018 
 

Počáteční stav k 1.1.2018         1 009 občanů 

Narozeno    15  dětí  10 chlapců   5 děvčat 

Přistěhováno    15  občanů    7  mužů   8 žen 

Odstěhováno    13  občanů    6  mužů   7 žen 

Zemřeli    14  občanů     6  mužů   8 žen 

Konečný stav k 31.12.2018  1 012 občanů 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.) 

 

2.-3.3.2019 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

9.-10.3.2019 MUDr. Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

16.-17.3.2019 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

23.-24.3.2019 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

30.-31.3.2019 MDDr.  Kotlárová Michaela 

Sarah 
Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

6.-7.4.2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

mailto:kancelar@borova.cz
http://www.borova.cz/obecní%20úřad/vyhlášky
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OHLÉDNUTÍ 

 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Jak jsme si užívali podzim a zimu v naší školce? Zde je malá ukázka toho, na co rádi vzpomínáme.   

A chcete vidět víc? Podívejte se na naše nové webové stránky vytvořené  panem Hübnerem. Tímto 

mu velice děkujeme. www.msborova.cz 

 Návštěva v lese na Bukovině - dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o lese a životě v něm …. 

 

 

 

 

 

 

 

 Z pohádky do pohádky - na divadélka, která nás navštěvují, se vždy moc těšíme …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msborova.cz/
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 Vánoční besídka s názvem Vůně Vánoc potěšila nejen rodiče, ale i babičky a dědečky z DPS, které 

jsme v předvánočním čase poprvé pozvali k nám do školky …. 
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 Paní Zima přijela mezi nás …. 
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 Děti potěšil malý cirkus se zvířátky přímo u nás ve školce …. 

 

 Karneval si děti užily ve školce i v sokolovně …. 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

 
Letos poprvé se uskutečnilo další setkání Cestou necestou z Kanady do Mexika. Beseda se 

Štěpánem Jílkem proběhla 27. ledna v borovské sokolovně. 

Zajímavého povídání se zúčastnili nejen borovští občané, ale byli zde také zástupci z okolních obcí - 

Pusté Kamenice a Oldřiše a také z Poličky. 

Štěpán nás nejprve seznámil s tím, jak se na západní pobřeží Kanady dostal. Svou cestu začínal ve 

Vancouveru, procestoval Britskou Kolumbii, Yukon, Aljašku, projížděl nádhernou přírodou, 

národními parky. Obdivoval vysoké hory, obrovské sekvoje a koupal se v termálních pramenech 

jezírek. Zúčastnil se hudebního festivalu v poušti nebo místního rodea. Když měl příležitost, chodil 

s kamarády po „lajně“ (laně ve výškách, například nad propastí nebo vysoko v korunách stromů). 

Vždy si vydělal nějaké peníze (třeba trháním třešní), a pak putoval zase dále. 

Ve druhé části cesty přejel přes část Ameriky až do Mexika. Zde si vychutnával pohostinství místních 

lidí a jejich skvělou kuchyni.  

Jeho cesta trvala téměř rok. Pochvaloval si, že téměř vždy potkal v pravou chvíli ty správné lidi, kteří 

ho u sebe nechali přespat, sehnali mu práci nebo ho pozvali ke stolu.  

Všechny informace ze zámoří byly zajímavé, Štěpánovi ještě jednou děkujeme. V měsíci březnu se 

proto příznivci cestování mohou těšit na další dobrodružství, tentokráte po vlastech českých. 
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Děti z mateřské školky v knihovně 

20. února navštívily menší i větší děti borovskou knihovnu.   

Každá skupina se nejprve dozvěděla, k čemu knihovna slouží. Děti se seznámily s tím, jakým 

způsobem se zachází s knížkami a co se s nimi naopak nemá dělat. Potom si vyslechly krátkou 

pohádku – menší děti slyšely pohádku Sněhurka, starší děti potěšila pohádka Boháč a chudák. Všichni 

jsme se pobavili nad knihou s popletenými zvířátky. Děti si prohlédly připravené dětské knihy 

z borovské i poličské knihovny. Na závěr dostaly omalovánky s obrázkem, jak se v knihovně správně 

chovat.  

Všichni jsme si setkání užili a doufáme, že děti přijdou do knihovny i se svými rodiči. 
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Cestou necestou kolem českých hranic po vlastní ose na Simsonech 

Knihovna Borová zve všechny přátele pohybu na besedu o cestování. Další pokračování Cestou 

necestou se uskuteční 17. března 2019 ve 14 hodin v Sokolovně Borová. Mladí borovští občané se 

rozhodli ke stému výročí naší republiky přejet české hranice na vlastních strojích - Simsonech. Svou 

jízdou nás provedou Leoš Lossmann, Jirka Pešek, Lukáš Romportl a Jirka Bukáček. Vstupné 

dobrovolné. 

Knihovna Borová – statistika za rok 2018 

Rok 2018 je nenávratně v minulosti. Jak snaživí byli borovští čtenáři letos, můžete sami srovnat 

s rokem minulým.                          2017      2018 

Počet registrovaných čtenářů 109  186 

Počet dětí do 15 let   53   81 

Roční počet návštěv knihovny 553 814 

Výpůjčky celkem 879        1422 

Z toho beletrie pro dospělé čtenáře 435 687 

             naučná literatura pro dospělé 148 158 

             beletrie pro děti 234 401 

             naučná literatura pro děti   62  176 

Výpůjčky byly prodlouženy    335 x   570 x 

Celkový fond knihovny          3610        3747 

Z toho beletrie          2967        3057 

            naučná literatura           643          690 
 

Na všechny příznivce dobrých knih se těší Mgr. Květoslava Honzálková - Knihovna Borová 

 

PŘES STŘECHU EVROPY 

První únorovou sobotu se uskutečnil již 48. ročník původně jen 

lyžařského přejezdu přes střechu Evropy (tj. hlavní evropské 

rozvodí). Od roku 2007 pořádá tuto akci Klub českých turistů 

Polička jako „Memoriál Jaroslava Hamerníka“, který se narodil 

v roce 1919. Proto letos, v roce 100. výročí, vedla trasa pro pěší na 

hřbitov a do evangelického kostela, kde jsme si za zvuku varhan a 

písní o přírodě krátce připomněli jeho život a sportovní aktivity. 

Turisté pak pokračovali ve vycházce na Lucký Vrch. 

Skupina lyžařů jela z Čachnova přes Karlštejn a Pustou Rybnou. 

Sněhu bylo dostatek, ale náhlá obleva trať dost poničila a cesta 

byla velmi náročná. 

Všichni však zdrávi došli do Motorestu u Dostálů, kde si převzali 

pamětní listy. 

Zapsaných účastníků všech věkových kategorií bylo celkem 176 a 

sešli se z 22 blízkých i vzdálených měst a vesnic.  
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3. a 4. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

Od února 2019 je otevřena tvořivá dílna, primárně určená pro dívky a ženy. Malé slečny mohou také 

přijít, ale zde poprosíme o doprovod maminky, babičky, tetičky.  

Třetí schůzku jsme naplánovaly na 7.3.2019 

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

Uvítáme i šikovné ženy, které by se chtěly podělit o svoje zkušenosti a naučit ostatní něco nového. 

Přijďte mezi nás. 

V rámci dílny se budeme věnovat kreativní tvorbě, šití, háčkování, pletení, vaření, pečení atd. dle 

kolektivní inspirace. 

Pracovat budeme s materiály běžně dostupnými v našich domácnostech. 

Těšíme se na Vaše nápady �                                                        informace na tel. čísle: 728 285 450   

3. VELKONOČNÍ KRASLICE a BAREVNÉ KOLÍČKY se zvířátky 

Barevné látky, polystyrenové vejce, špejle, mašle, kolíčky, atd. máme 

připravené– příspěvek na tyto věci - 30,- Kč, prosím vezměte s sebou. 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtý Klubík 21.3.2019 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

4. PEČEME, VAŘÍME – DOMLUVÍME SE NA TŘETÍM KLUBÍKU 

UKÁZKA TOHO, JAK SE NÁM DAŘILO: 

 

https://www.promaminky.cz/uploads/photos/howto/zajicek-kolicek-1309/large/b923b055b6-84698248-o2-wd-pt-46592.jpg
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – BŘEZEN 2019 

 

Pátek 1. března v 19.00 h 

VĚRA MARTINOVÁ – TOUR 2019 „JAKO 

DŘÍV“  

Název prvního koncertního projektu JAKO DŘÍV 

připomíná třicetdva úspěšných let této zpěvačky na 

sólové dráze a je odvozen od stejnojmenného 

exkluzivního 3CD kompletu.  

Vstupné 240,270,300 Kč 

Neděle 3. března v 16.00 h … Kino Tylův dům  

Jak vycvičit draka 3 

2D animovaný/dobrodružný, USA, 104 min, 

dabing, přístupný, vstupné 110 Kč děti/130 Kč 

dospělí. 

Plánované 

pokračování příběhu o 

vikingovi Škyťákovi, 

jeho drakovi 

Bezzubkovi a jejich 

partě kamarádů a 

draků. Navazuje na úspěšné předchozí díly trilogie. 

Neděle 3. března v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Jak vycvičit draka 3 /ve 3D/ 

3D animovaný/dobrodružný, USA, 104 min, 

dabing, přístupný, vstupné 150 Kč.  

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v 

pokračování úspěšné dobrodružné animované 



18 
 

 

série. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou 

naději na záchranu lidskodračího společenství. 

Pondělí 4. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Úhoři mají nabito 

Černá komedie, ČR, 101 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 120 Kč. 

Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na 

URNU stala únikem z jejich nudných životů. 

Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky 

a do svých her zatahují nic netušící okolí.  

Středa 6. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Colette: Příběh vášně 

Životopisný/historický, VB/USA/Maďarsko, 111 

min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč. 

Fascinující příběh ženy, která svými erotickými 

romány šokovala pařížskou společnost v první 

polovině 20. století. Keira Knightley v roli slavné 

francouzské spisovatelky Sidonie-Gabrielle 

Colette. 

Neděle 10. března v 16.30 h … Kino Tylův dům  

Captain Marvel /2D/ 

2D akční/dobrodružný, USA, 124 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč. 

Captain Marvel je připravovaný americký akční 

film z roku 2019 režisérské dvojice Anny 

Bodenové a Ryana Flecka, natočený na motivy 

komiksů. 

Neděle 10. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Captain Marvel /3D/ 

3D akční/dobrodružný, USA, 124 min, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč.  

Snímek Captain Marvel se odehrává v 

devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela 

novým dobrodružstvím z dosud neviděného období 

filmového světa Marvel.  

Pondělí 11. března v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Psí veličenstvo 

Animovaná rodinná komedie, Belgie, 92 min, 

dabing, přístupný, vstupné 120 Kč. 

Rex je nejoblíbenějším psem v britském 

královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené 

psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu… 

Úterý 12. března v 19.00 h  

Daniel Klánský & Lukáš Klánský  

Daniel Klánský /baryton , Lukáš Klánský /klavír. 

Koncert v rámci sezóny KPH 2018/2019. 

Vstupné 110 Kč / 20 Kč student, žák 

Středa 13. březen v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Bohemian Rhapsody 

Životopisný / Drama / Hudební, VB/USA, 134 

min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč 

Pro velký zájem zařazujeme reprízování 

životopisného filmu o Freddiem Mercurym.  

Neděle 17. březen v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Skleněný pokoj 

Drama, ČR, 104 min, přístupný od 12 let, vstupné 

130 Kč. 

Mimořádný milostný příběh inspirovaný 

dramatickými událostmi 20. století i zrodem 

ikonického architektonického skvostu – brněnské 

vily Tugendhat. 

Pondělí 18. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Ženy v běhu 

Komedie, ČR, 93 minut, přístupný, vstupné 130 

Kč. 

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí 

naproti. Věra prožila s Jindřichem báječný život a 

je pevně rozhodnutá – zaběhnout maraton! 

Středa 20. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Alita: Bojový anděl / 3D 

3D akční/sci-fi, USA, 122 min, dabing, přístupný 

od 12 let, vstupné 140 Kč. 

Alita je normální holka s robotickým tělem, 

předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. 

Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození 

bojovnice. 

Čtvrtek 21. března v 19.00 h 

Marta Jandová - BARVY  

Koncert Marty Jandové, dcery legendy českého 

rockandrollu, a její vlastní autorské debutové 

album. 

Vstupné 360,390,420 Kč 

Sobota 23. března v 19.00 h 

Sex pro pokročilé  

Jana Krausová & Karel Roden –  jedná se již o 

šestou společnou práci obou herců pro divadlo 

Studio  DVA. Hru uvádíme v rámci abonmá jaro 

2019. 

Vstupné 300,330,360 Kč 

 

Neděle 24. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

LOVENÍ 

Komedie/romantika, ČR, 100 min, přístupný od 12 

let, vstupné 130 Kč. 
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Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo 

a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? 

 

Pondělí 25. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Pašerák 

Krimi/drama, USA, 116 min, titulky, přístupný od 

15 let, vstupné 130 Kč. 

C. Eastwooda poznáváme v roli muže, který je ve 

svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc 

čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení 

hypotéky. Přijímá příležitost k výdělku – místo 

řidiče. Jenže neví, že se právě upsal jako kurýr 

drogovému kartelu. 

Úterý 26. března v 19.00 h 

Muzika s vůní botanické zahrádky  

Komponovaný pořad RNDr. Václava Větvičky 

botanika, spisovatele a popularizátora vědy, který 

je veřejnosti znám z TV pořadů a hudebního 

doprovodu vokální skupiny Antikvartet, jehož 

uměleckým vedoucím je dlouholetý člen Spirituál 

kvintetu – Dušan Vančura. 

Vstupné 150 Kč 

Středa 27. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Kouzelný park 

Animovaný/dobrodruž., USA/Špan., 85 min, 

dabing, přístupný, vstupné 110 Kč děti/130 Kč 

dospělí. 

Animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, 

které se nebojí snít. 

Sobota 30. března od 14.00 h  

Odpoledne s dechovkou  

K tanci i poslechu zahraje dechovka „STOFKA“. 

Vstupné 70 Kč / stolová úprava 

Pondělí 1. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Zraněná srdce 

Drama/romantický, USA/VB/Německo, 109 min, 

titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč. 

Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. 

Keira Knightley v roli spořádané manželky 

britského důstojníka přijíždí do 

vybombardovaného Hamburku, kde se střetává 

nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným 

německým vdovcem. 

Středa 3. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Arctic: Ledové peklo 

Drama, Island, 97 min, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč. 

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné 

ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony 

a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se 

objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní 

pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen dvě 

možnosti: zůstat v havarovaném vraku a 

připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na 

stovky dlouhou pouť s nejistým koncem.. 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

– BŘEZEN 2019 

 

Borová 

10. 3. 2019 – DIVADLO Technická pohádka 

aneb Jak si postavit auto 

pro děti od 8 let, vstupné dobrovolné,  Divadelní 

soubor Eduarda Vojana Brněnec 

sokolovna Borová v 16:00 hod. 

 

16. 3. 2019 – MAŠKARNÍ MERENDA  

k poslechu a tanci bude hrát kapela Rytmik 

sokolovna Borová od 20:00 hod.  

 

17. 3. 2019 - Cestou necestou okolo českých 

hranic  

ve 14:00 hod. 

Povídání o cestě kolem českých hranic, kterou 

podnikli čtyři borovští dobrodruzi na Simsonech  

 

Bystré 

2.  3. 2019 – Masopust  

Prodej zabijačkových pochoutek od 12:00 před 

prodejnou masny. Myslivecká kuchyně se otevře 

ve 13:00 v Sokolovně. Sraz masek je ve 13:30 před 

Sokolovnou, ve 13:45 odchází průvodem k radnici. 

Až do pohřbení basy, které proběhne ve 20:00, je 

volný program, který můžete strávit v Sokolovně. 
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15. 3. 2019  –  Všichni dobří rodáci  

V rámci oslav 670 let od první písemné zmínky o 

Bystrém promítání filmu „Všichni dobří rodáci“. 

Vstupné zdarma. 

23. 3. 2019 – Bez obřadu  

Francouzská komedie  od  19 hodin v divadelním 

sále Sokolovny. Vystoupí divadelní spolek J. N. 

Štěpánka Chrudim. Vstupné v předprodeji na IC 60 

Kč, na místě 70 Kč. 

 

Dolní Újezd 

2. 3. 2019 – MASOPUST 

Sokolovna Dolní Újezd, od 14:30 průvod masek od 

Koruny, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 

23. 3. 2019 - JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ 

S ESTRÁDOU 

Sokolovna Dolní Újezd 

Od 18:00 bude připravena výborná teplá kuchyně, 

od 20:00 proběhne tradiční vystoupení souboru 

Jožina Janouška. Vstupné 80Kč. 

Litomyšl 

20.3. 2019 - Expediční kamera 

Zámecká jízdárna, 18:00 

Expediční kamera 

Místo konání: Klenutý sál zámeckého pivovaru 

(Jiráskova 133, Litomyšl 57001) 

Po celou dobu akce k dispozici bar s drobným 

občerstvením a nápoji. Vstupné: 70,- Kč. 

15.3.2019 - Mandrage v klubu 

Music Club Kotelna od 20:00 hod. 

Vstupné: 420 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na 

www.ticketstream.cz) 

31.3.2019 - Ondřej Havelka a jeho Melody 

Makers: Rhapsodie v modrém pokoji 

Smetanův dům , 19:00 

Aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muži 

mezi nebem a jazzem. Slavné evergreeny neméně 

slavných autorů. Česko – americká bitva o 

posluchačovu přízeň. Obstojí Ježkův Bugatti Step 

vedle Gershwinovy Rhapsodie v modrém?  

Vstupné: 480 a 520 Kč (předprodej v IC Litomyšl 

a na www.smetanuvdum.cz)   

 

Oldřiš 

13.3.2019 - Beseda s Markétou Kutilovou na 

téma válečný konflikt v Sýrii a migrační trasy do 

Evropy Bude doplněno  fotografiemi a promítáním 

reportáží.  

v 18.00 hod v nové hasičské zbrojnici v Oldřiši ( 

1.patro) 

1.3. 2019 - Dětská diskotéka  

zasedací místnost OÚ od 16.30 hod do 18.30 hod. 

Polička 

2. 3. 2019 - POLIČSKÝ MASOPUST   

13 – 17 hod. 

Srdečně zveme všechny na masopustní veselici pod 

taktovkou Divadelního spolku Tyl a muzejníků. 

Těšit se můžete na vše, co k masopustu patří, 

včetně tradičního průvodu masek po náměstí! 

Přijďte v masce a zapojte se také! V areálu muzea 

bude plno masopustních pochoutek s ukázkou 

jejich výroby. Děti si mohou vyrobit papírové 

škrabošky, hodit jelitem a vyzkoušet další zábavné 

aktivity.  

13. 3. 2019 – Expediční kamera 2019 

Divadelní klub Polička od 18:00 hod. 

Filmový festival outdoorových filmů 

21.3.2019 – koncert Marty Jandové - Barvy 

Tylův dům od 19:00 hod. 

Pomezí 

2.3.2019 - Dětský karneval  

od 13.00 hodin na sále kulturního domu 

 

Sebranice     

2. 3. 2019 – Masopustní hody  

u kapličky na Pohoře, od 12.00 hod. občerstvení, 

od 13.30 hod. maškarní rej. K tanci a poslechu 

zahraje venkovská kapela pod vedením Jana 

Pohorského. 

 

9. 3. 2019 – Ping-pongový turnaj  

8.30–9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek 

turnaje. Přihlašovat se můžete na tel. čísle: 

728 710 151, počet účastníků je omezen. Startovné 

150 Kč. Turnaj je určen pro neregistrované hráče 

od 15 let výše.  

 

16. 3. 2019 – Ping-pongový turnaj  

8.30–9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek 

turnaje. Rozdělení hráčů do kategorií: 1. kategorie: 

1.–5. třída ZŠ, 2. kategorie: 6.–9. třída ZŠ. S sebou: 

obuv do tělocvičny, pálku, svačinu. Turnaj je určen 

pouze pro neregistrované hráče. 
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24.3.2019 -  Pouť po kaplích ve Vysokém Lese  

začátek ve 14 hodin od Killerovy kaple 

       Svojanov 

       22. 3. 2019 - Noc s Andersenem 
       Od 17 hod.  na přírodním hřišti a poté v knihovně 

ve Starém Svojanově  

      23. 3. 2019 - ve 14 hod. Dětský karneval na 

radnici ve Svojanově 

 

      24. 3.  2019 - ve 14 hod. Vzpomínka u kapličky 

sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 

jeho 

      svatořečení  

Telecí 

9.3. 2019 - Dětský karneval 13.30 - Kulturní 

dům 

 

 

INZERCE 
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REKONSTRUKCE ROZHLASU V BOROVÉ A VZNIK 

PROTIPOVODŇOVÉHO PLÁNU – PREZENTACE PROJEKTU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2. 2019                      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/

