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*22. ROČNÍK*      *ČÍSLO 3* 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Volby do Evropského parlamentu 2019 

se uskuteční v pátek 24. května (14:00 – 22:00 hod.) a     

    v sobotu 25. května 2019 (8:00 – 14:00 hod.). 

 

Právo volit: 

kromě voliče - občana ČR (který nejpozději 25. května 2019 dovršil 18 let věku, není omezen na 

svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu, nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva) má 

právo volit do Evropského parlamentu na území ČR také občan jiného členského státu EU, a to za 

podmínky, bude-li nejpozději ve středu 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo 

přechodnému pobytu na území ČR.  

Aby takový občan jiného členského státu EU mohl být v ČR voličem do EP, musí dále do neděle 

14. dubna 2019 do 16:00 hodin SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu příslušného dle místa jeho 

pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. (vzor žádosti 

v českém jazyce je zveřejněn na stránkách www.mvcr.cz).   

 

http://www.mvcr.cz/
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Voličské průkazy:  

Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na 

základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České 

republiky. Voličské průkazy vydávávají obecní úřady v místě trvalého či přechodného pobytu 

voliče (přechodný pobyt pouze u cizinců EU). 

Volič může požádat o voličský průkaz:  

- Osobně nejpozději do středy 22. května. 2019 do 16.00 hodin. 

- Písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději do pátku 17. května 2019  

   do 16.00 hod. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. 

- V elektronické podobě prostřednictvím pouze datové schránky (nestačí pouhý email).  

Obecní úřad bude vydávat voličské průkazy voličům nejdříve od 9. května 2019 do středy  

22. května 2019. 

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 

Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt od 

1. 5. 2019. Jedná se o byt  1+1 v č.p. 352 (kompostárna) – 

ve druhém poschodí. Byt se sestává z obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem, pokoje, koupelny, WC a 

příslušenství. Celková výměra bytu je 38 m
2
. Měsíční 

nájemné činí 1 782,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na 

zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za 

společné prostory. Žádosti podávejte nejpozději do  

12. 4. 2019.  

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU (VHODNÉ PRO SENIORY) 

Byt obsahuje: pokoj s kuchyňskou linkou, předsíň, koupelnu 

s WC, balkon a sklepní kóji o celkové výměře 46 m
2
. 

Měsíční nájemné je cca 2 000,- Kč, roční náklady na 

provoz společných prostor 1800,- Kč, vodné a stočné 40,- 

Kč/m
3
. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn a el. 

energii. 

V případě zájmu o pronájem podejte zprávu do kanceláře 

obecního úřadu nejpozději do 12. 4. 2019.  

 

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 či e-mailem: obec@borova.cz.  

mailto:obec@borova.cz
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INFORMACE O PODPOŘE NA POŘÍZENÍ DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ 

V návaznosti na váš zájem o pořízení domácích kompostérů vás informujeme, že žádost podaná 

v rámci výzvy z OPŽP, prioritní osa 3, SC 3.1 – prevence vzniku odpadu, byla podpořena. 

V nejbližší době bude zahájeno výběrové řízení na 

dodavatele kompostérů. Předpokládaný termín dodání a 

předání vám občanům je měsíc září letošního roku. 

Kompostéry budou vydávány podle typu (objemu), který 

jste si nahlásili na obecním úřadě.  

 

Pro připomenutí: žádali jste vloni a měli na výběr z těchto 

typových kontejnerů 

 

 1000 l, rozměry: výška 107 cm, ⌀ podstavy kompostéru 136 cm; 

 1400 l, rozměry: výška 113 cm, ⌀ podstavy kompostéru 145 cm; 

 2000 l, rozměry: výška 113 cm, ⌀ podstavy kompostéru 178 cm 
 

starostka obce 

 

LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY BIOODPADU 

ZAČÍNÁ DNEM 3. 4. 2019 

Sběrný dvůr 

Provozní doba: středa 15.30 – 17.30 hod.  

                         sobota 9.00 – 11.00 hod. 

Kompostárna 

Provozní doba: středa a sobota 16.00 – 18.00 hod.  

Kompostárna je určena pro 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.  

       

POPLATEK ZE PSŮ 2019 

 
Upozorňujeme občany, že do 31. 3. 2019 byl splatný poplatek ze psů na rok 2019, a to ve výši 

100,-- Kč za prvního psa a 150,-- Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců věku. Každý majitel 

je povinen nového psa přihlásit a zaplatit tento poplatek. Ti z vás, kteří tak do dnešního dne ještě 

neučinili, ať neprodleně napraví.  

 

Platbu můžete provést v kanceláři obecního úřadu nebo převodním příkazem na účet číslo 

1283408309/0800, VS uveďte vaše číslo popisné.   
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STAVENIŠTĚ BYLO ZHOTOVITELI STAVBY PŘEDÁNO DNE 4. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. - 7. 4. 2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

13. - 14. 4. 2019 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

19. 4. 2019 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

20. - 21. 4. 2019 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

22. 4. 2019 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

27. - 28. 4. 2019 MDDr. Novák Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

1. 5. 2019 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

4. - 5. 5. 2019 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

8. 5. 2018 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 18. 3. 2019 

Pardubický kraj se rozhodl na základě připomínek obcí a cestujících pro mimořádnou změnu 

vybraných železničních jízdních řádů. Nový jízdní řád je platný od 18. 3. 2019.  
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VÝLUKY 
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OHLÉDNUTÍ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVÁ 

    2. místo „Spejbl a Hurvínek s Máničkou“            3. místo „lovkyně mamutů“ 

 

….a další masky…. 

Dětský karneval 2019 

 

1. místo 

 

„PUTOVNÍ 

MAŠKARA“ 

 

v rukou  

 

krásných kaktusů 
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Ne všechny masky mohly stanout na stupních vítězů, ale i tak 

byly nápadité a krásné. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste na dětský karneval přišli a 

pomohli tak vytvořit pěkné a zábavné odpoledne. Náš dík patří 

rovněž borovským hasičům, Obecnímu úřadu Borová, hudbě a 

všem lidem, kteří nám pomohli s přípravou, s úklidem, 

v kuchyni, u vstupného…  

a jinde. Proslýchá se, že už se chystáte na příští karneval. Tak 

za rok na shledanou.  

 

Další akce, které nás pobavily, poučily, rozesmály a vzdělaly 

• Beseda s PhD. Ivou Fridrichovou – tématem bylo období vlády Marie Terezie a Josefa II. – opět   

  jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z naší historie. 

• Dopravní výchova.   

• Oblastní kolo v recitaci v poličském muzeu – reprezentovaly nás Nikolka a Maruška. 

• Pěvecká soutěž – školní kolo. 

• Besedy o knihách s Mgr. Květou Honzálkovou  - vybrali jsme si spisovatele Ondřeje Sekoru,  

  Bohumila Říhu a Jaroslava Foglara – také moc pěkné. 

• Vycházka na Lucký vrch, zatímco ostatní byli na výletě v brněnském „Bongu“.  

• Pěvecká soutěž oblastní kolo na Gymnáziu  Polička. 

  Měli jsme tam dvě „želízka v ohni“ Viktorku a Karolínku.  
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Děvčata přivezla 3. místo a čestné uznání - blahopřejeme ! 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházka na Lucký vrch                                             Beseda s paní knihovnicí 

 

Ve čtvrtek jsme přivítali jaro na Vysokém lese, kde kvete spousta sněženek. 

 

Co nás čeká v blízké budoucnosti – konec března, duben 

28. 3. 2019 zahájení plaveckého výcviku - 10 lekcí - všichni žáci. 

3. 4. 2019 zápis dětí do 1. třídy od 15:00 h – společné zahájení. 

8. 4. 2019 dopravní hřiště – celá škola. 

10. 4. 2019 náhradní termín zápisu od 14:00 h – individuálně. 

Čtvrtletní písemné práce – 2. – 5. ročník, pedagogická porada a schůzka rodičů. 

Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019. 
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SPORTOVNÍ KROUŽEK 

V pátek 22. 3. 2019 se sešlo na nádraží v Borové 36 dětí a 4 vedoucí. Místo do školy jsme vyjeli 

směr Brno do zábavního střediska Bongo. Po dvouhodinové cestě nás čekali tři hodiny zábavy na 

prolézačkách, skluzavkách, trampolínách. Vyzkoušeli jsme i horolezeckou stěnu, jízdu na autíčkách 

a diskotéku. Pak jsme spořádali oběd, utratili kapesné a vydali se na zpáteční cestu. Výlet by se 

neuskutečnil bez finanční pomoci Obce Borová a TJ Sokol Borová.  

Blanka Koutná 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

 
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 

Knihovna se podívala za žáky naší základní školy 

13. března absolvovaly třídy 1. – 5. ročníku naší základní školy interaktivní program o autorech 

píšících pro dětské čtenáře. Všechny třídy si nejprve vyslechly krátkou prezentaci o autorovi, 

kterého měly na programu – údaje o životě a jeho díle pro děti a mládež. 

První a druhý ročník se seznámil s knihami Ondřeje Sekory. Společně jsme si zarecitovali říkanku 

Polámal se mraveneček a potom děti poslouchaly ukázky z jeho knihy Knížka Ferdy Mravence. 

Žáci si prohlédli všechny připravené knihy a následovala návštěva knihovny. Zde si děti 

zopakovaly, jak se s knížkami správně zachází a jaké tituly jim knihovna může nabídnout. 

S třetím ročníkem jsme si přečetli pohádku O jedubabě z knihy Zvířátka a Petrovští. Potom jsme 

společně vyplnili pracovní list k pohádce. Také s touto třídou jsme se stihli podívat do knihovny. 

Čtvrtý a pátý ročník měl dobrodružnou literaturu Jaroslava Foglara. Po seznámení s jeho životními 

mezníky následovala ukázka z knihy Záhada hlavolamu. Jako bonus si žáci mohli zkusit vydělat 

ježka z klece. Pracovní listy si děti nechaly (tak jako prvňáci a druháci) na další hodinu se svými 

učitelkami. 

Všechny třídy si nové poznatky doplnily do pracovních listů. Kdo chtěl, mohl si vybarvit i 

přiloženou tematickou omalovánku ke svému autorovi a jeho knize. Děti spontánně spolupracovaly 

a odpovídaly na kladené otázky. Ještě společné foto a můžeme se těšit na další setkání 
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Cestou necestou na Simsonech 

17. března se uskutečnilo třetí setkání Cestou necestou na Simsonech po hranicích České republiky 

s mladými motorkáři - Jirkou Peškem, Lukášem Romportlem, Leošem Lossmanem a Jirkou 

Bukáčkem. V borovské sokolovně se sešli všichni zájemci o zajímavé povídání. I přes pěkné jarní 

počasí byla sokolovna téměř plná mladými i staršími účastníky. 

Kluci se na besedu dobře připravili. Dole pod jevištěm umístili své Simsony naložené plnou polní, 

kterou si na své cestě vozili s sebou. Vedle byla připravená mapa České republiky s vyznačenou 

trasou. Svou cestu spojili se stým výročím vzniku naší republiky. 

Nyní už jejich zkrácené povídání. Začínali ve čtyřech 3. září loňského roku na Pastvinách směr 

Pálava „zkratkou“ přes Polsko. Problémy s jedním Simsonem zapříčinily malou změnu. Tři z nich 

pokračují podle plánu, poslední stroj musí být dovezen domů na opravu, ale už čtvrtý den se znovu 

spojují. A teď po směru hodinových ručiček: Pálava, Znojmo, Vranov nad Dyjí, Nová Bystřice. A 

už je tu Šumava, přívoz na Lipně i s našimi stroji a nocleh v Borové Ladě. Šumava je opravdu 

nádherná, jen nemá mít tolik kopců! Naše Simsony obdivují i motorkáři na svých strojích. Šestý 

den nás překvapují dvě překážky – jedeme opět „zkratkou“ přes Německo a omylem se dostáváme 

na dálnici. Oba problémy jsme naštěstí bravurně vyřešili. Máme dobrou náladu a nakupujeme si 

vzájemně malé dárky. Pokračujeme: Nejdek (opět menší oprava), Boží dar, Litvínov, Cínovec. 

Otáčíme se směrem domů – Jizerské hory, Krkonoše, Chvaleč a další oprava (už to ani nepočítáme), 
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Borová u Náchoda a míříme k domovu. 13. září jsme na stejném místě, odkud jsme startovali, na 

Pastvinách. Cestou zpět nás čeká několik uvítacích výborů - v Dolním Újezdě skupina známých 

motorkářů, kteří nás doprovázejí až domů, u Dostálů nám mávají naše seniorky a u Roubenky nás 

vítají naši fandové s transparentem. Přes všechny problémy jsme rádi, že jsme vše zvládli a 

v pořádku se vrátili domů. A plány pro letošní jízdu? Cesta do Athén, či až do Černé Hory. Kdo má 

chuť, odvahu a Simsona, může se přidat! 

Knihovna děkuje za příjemné povídání Pejskovi, Steroidovi, Lolanovi i Bukymu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Další avizované květnové setkání Cestou necestou po Peru se bohužel z technických 

důvodů neuskuteční. 
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PŘEDNÁŠKA O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI (je určena seniorům 60+)   

 Proč je mozek líný? 

 Jak si zapamatovat nové věci, i když je vám přes 60 let? 

 Jak a proč si budovat „mozkovou rezervu“? 

 Co je a co není zhoršení paměti? 

 

Ověřte si, že si ještě slušně pamatujete, když vám někdo poradí, jak na to. Přednášku 

pořádá Knihovna Borová 25. 4. 2019 v 15 hodin s MUDr. Lenkou Macků v obřadní 

síni v Borové. 

 

 

Společná akce knihoven Oldřiš, Borová, Sádek, Korouhev a Městské knihovny Polička 

Všechny knihovny Vás zvou na besedu s autogramiádou se spisovatelkou Marky Volf nad její 

prvotinou I MOTÝLI PLÁČOU. Svitavská rodačka žijící v Itálii povypráví o životě v cizí zemi a o 

tom, jak překonala zákeřnou nemoc.  Povídání se uskuteční 25. 4. 2019 v 17.00 hodin v Oldřiši v 

hasičské zbrojnici (1. patro). Knihu bude možné zakoupit přímo na místě. 
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KLUB SENIOREK 

V měsíci březnu jsme se vypravily na výlet do pekla na Čertovině. Strávily jsme hezké, zajímavé a 

příjemné odpoledne v hojném počtu. Děkujeme Obci Borová za zajištění dopravy a ochotným 

řidičům Radku Nekvindovi a Luboši Popelkovi.  
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ČSZ BOROVÁ – MAŠKARNÍ MERENDA 
 

Dne 16. 3. se konala v sokolovně „Maškarní merenda“.  Sál byl hezky vyzdoben, byla připravena 

bohatá tombola, kuchyň nabízela samé dobroty, k tanci hrála kapela Rytmik – vše bylo splněno a 

my očekávali hojnou účast. Ale bohužel opak byl pravdou. Sešly se pouze čtyři masky a celkem 

přišlo přibližně 80 lidí – nejmenší účast za posledních x let. A protože už něco pamatujeme, hned 

jsme si vybavili  maškarní merendy za dob, kdy je pořádali chovatelé. Sokolovna byla plná lidí, 

masek, dobré nálady …… Závěrem chceme poděkovat těm, kteří si dali práci a přišli v krásných 

maskách. Velká pochvala patří rodině Poulových, kteří každoročně vymyslí skupinovou masku a 

partě Oldřišáků.  O to větší bylo překvapení, že se obě party sešly v nápadu a přiletěly balónem.   

 

 

KLUBÍK ČSZ ZO BOROVÁ                                            
 

Pátou schůzku jsme naplánovaly na 11. 4. 2019 od 17:00 do 19:00 v obřadní síni 

v Borové. 

5. VELIKONOČNÍ DEKORACE 

Vše máme připravené – příspěvek na tyto věci - 30,- Kč, prosím vezměte s sebou.  
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Šestý Klubík 25. 4. 2019 od 17:00 do 19:00 v obřadní síni v Borové. 

6. PEDIG – domluvíme se na 5. Klubíku 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

3. VELIKONOČNÍ KRASLICE a BAREVNÉ KOLÍČKY se zvířátky 

 

4. PEČEME, VAŘÍME 

 

https://koralky.stoklasa.cz/projekty/p1/souborovy_system/cms/maxi/14n24-28.jpg
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POZVÁNÍ 
 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ –  

DUBEN 2019

Bystré 

14. 4. 2019 – Jarní trhy  

od 14 hodin před budovou Informačního 

centra. Těšit se můžete na stánkový prodej a 

děti na dílničku v IC. 
 

11. 4. 2019 – Baronka Arnoštka z Langetu –  

beseda s PhDr. Jaroslavem Zezulčíkem, 

kastelánem kunínského zámku, o poslední 

člence rodu Hohenemsů na zámku v Bystrém. 

Beseda proběhne v rámci oslav 670. výročí 

první písemné zmínky o Bystrém od 18 hod. v 

Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč. 
 

27. 4. 2019 – Upokojenkyně  

Černá komedie z domova seniorů, se kterou 

vystoupí vírští ochotníci. Od 19 hodin v 

divadelním 

sále Sokolovny. Vstupné v předprodeji v IC 

60 Kč, na místě 70 Kč. 
 

28. 4. 2019 – Přehlídka vodních mlýnků - 

První jarní dny a vodní mlýnky patří k již 

tradičně k sobě. Kromě mlýnků, opékání 

buřtů a dalších atrakcí jsou připraveny 

soutěže pro děti.  Zveme všechny malé i velké 

kutily, aby oživili potok pod Sokolovnou 

svými výrobky.  Instalace mlýnků začne již 

ve 13 hod. 

Dolní Újezd 

14. 4. 2019  9:00 - 17:00 Velikonoční výstava 

v Muzeu Dolní Újezd 

26. 4. - 27. 4. 2019 - TRADIČNÍ STAVĚNÍ 

MÁJE, občerstvení zajištěno 
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Litomyšl 

6. 4. 2019 - 22. 4. 2019 - Múzy mezi 

květinami 

So-Ne a svátky 10:00-16:00, Státní zámek 

Litomyšl  

Květinová výstava na zámku 

 

13. 4. - 14. 4. 2019 - Astrovíkend - esoterický 

festival 

Zámecký pivovar, Litomyšl     

Dny tajemna a poznání. 

Porady s věštci, astrology, kartáři, výklad z 

ruky, automatická kresba, Feng šuej atd. 

Přednášky, workshopy, mandaly, kameny, 

literatura atd. 

 

15. 4. 2019 - Duše se ptá: proč? Ďábel se ptá: 

jak? 

18:00, Zámecký pivovar, Litomyšl     

Přednáška Pjéra La Šé´ze.  

Vstupné: 300 Kč 

 

26. 4. 2019 - Sto zvířat - koncert 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl    

Vstupné: 200 Kč v předprodeji (IC Litomyšl) 

a 270 Kč na místě 
 

Oldřiš 
 

16. 4. 2019 - Beseda a  přednáška  

s odborníkem  na téma rizika online světa pro 

děti a online závislosti (internet, počítačové 

hry, tablet, mobilní telefon) 

Beseda je určena pro rodiče dětí, děti  a 

širokou veřejnost. 

od 17.00 hod v prostorách školní družiny 

v Základní škole Oldřiš  
 

25. 4. 2019 - I motýli pláčou  

beseda s autogramiádou  nad knihou Marky 

Volf. Svitavská rodačka žijící v Itálii 

povypráví příběh, jak překonala zákeřnou 

nemoc i o životě v cizí zemi a to vše sepsala 

do knihy „ I motýli pláčou“. Knihu zde bude 

možné zakoupit. 

od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici Oldřiš.  

 

 

Polička 

6. – 13. 4. 2019 – Festival Polička Jazz 

Oblíbený jazzový festival 

velký sál Tylova domu, Divadelní klub 

Polička 

www.jazz.policka.org 
 

14. 4. 2019 - Velikonoční inspirace 

Od 13:00 hod. Tylův dům  

Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, 

jarně se naladit, načerpat inspiraci na 

Velikonoce. 
 

20. -  21. 4. 2019 -  Jarní slavnosti na 

Svojanově 

Oslava jara, připomínka velikonočních zvyků, 

šerm a zábava, to vše na jednom z nejstarších 

gotických hradů u nás 
 

Pomezí 

27. 4. 2019 - Pouťová zábava - KD Pomezí  

Sebranice 

3. 4. 2019 - Kurz zpracování lnu. 15-19 hodin 

Sebranice Světnice č.p.8, vede Lenka a Jiří 

Kmoškovi, pořádá SAN 
 

4. 4. 2019 – Přednáška o paměti a jejím 

trénování – v 9.00 hod. v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Sebranice. Přednášet bude 

Lenka Macků (členka české společnosti pro 

trénování paměti, lékařka). 

Vstup zdarma.  
 
 

21. 4. 2019 – Velikonoční zábava – od 20.00 

hod. na sále kulturního domu. Pořádá 

Tělovýchovná jednota Sebranice. 

Svojanov 

14. 4.  2019 - ve 14 hod. Nesmíme 

zapomenout 

ve 14 hod na hřbitově ve Svojanově  

vzpomínkové setkání k 45. výročí smrti Marie 

Živné, studentky Filosofické fakulty tehdejší 

University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. 

V roce 1974 se stala obětí zvůle 

komunistického režimu. 
 

30. 4. 2019 - Tradiční pálení čarodějnic u 

rybníka Šindelky 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – DUBEN

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… 

 

Úterý 2. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Ženy v běhu 

Komedie, ČR, 93 minut, přístupný, vstupné 120 

Kč 

Pro veliký zájem promítáme film i v dubnovém 

termínu. 

 

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.  

 

Pátek 5. 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. 

 

Sobota 6. dubna v 19.00 h 

Progres 

Slovenská hudební skupina, kterou zajisté znají 

diváci TV Šlágr.  

Vstupné 150 Kč 

 

 

 

 

 

Neděle 7. dubna v 

18.00 h … Kino Tylův 

dům  

Velké dobrodružství Čtyřlístku 

Animovaný, ČR, 75 min, přístupný, vstupné 110 

Kč děti / 130 Kč dospělí 

Čtyřlístek slaví 50. Roku 1969 vyšel první příběh 

této legendární čtveřice z Třeskoprsk. Součástí 

oslav je i premiéra nového celovečerního 

animovaného filmu.  

 

Pondělí 8. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Teroristka 

Komedie/drama, ČR/SK, 95 min, přístupný od 12 

let, vstupné 130 Kč  

Komedie je příběhem učitelky (Iva Janžurová) v 

důchodu, která celý život učila žáky, že základem 

všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, 

že přesně na to gauneři spoléhají.  

 

Středa 10. dubna ve 20.00 h … stolová úprava 

Polička Jazz Festival 2019 

SWING BAND Jana Matouška Praha 

Swingová hudba legendárních orchestrů 30. a 40. 

let 20. století. 

Vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti 50 

Kč 

 

Pátek 12. dubna v 19.30 h  

Polička Jazz Festival 2019 

DAVID DORŮŽKA TRIO • MILAN 

SVOBODA & BIG BAND VOŠ 

KONZERVATOŘE J. JEŽKA • MARTA 

KLOUČKOVÁ QUARTET & DORŮŽKA & 

CLARINET FACTORY 

Vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), 

stání 210 Kč (předprodej 170 Kč) 
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Sobota 13. dubna v 19.30 h 

Polička Jazz Festival 2019 

DOROTA BAROVÁ TRIO • KRYŠTOF 

MAREK • JAN HASENÖHRL & FORMER 

BEGINNERS 

Vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), 

stání 210 Kč (předprodej 170 Kč) 

 

Neděle 14. dubna 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. 

 

Úterý 16. dubna od 10.00 do 16.00 h  

Dny slovenské kultury 

Celorepubliková soutěž mladých baristů zaměřená 

na dovednosti žáků z oboru Gastronomie, Kuchař-

číšník, Číšník spojena s ochutnávkou více i méně 

tradičních slovenských pokrmů. ZUŠ Bystré 

připravila se žáky hudební pásma, ve kterých 

zazní písně v podání sólistů i pěveckého sboru, 

zahraje dechový soubor a hudební skupina, 

zatančí taneční obor.  Akci pořádají: Tylův dům, 

SOŠ a SOU Polička a ZUŠ Bystré. 

 

24. – 26. dubna  

Mládí a Bohuslav Martinů 2019 

11. ročník soutěžní přehlídky pro žáky ZUŠ, 

hudebních gymnázií a konzervatoří. 

 

Sobota 27. dubna od 14.00 do 18.00 h / stolová 

úprava 

Odpoledne s dechovkou 

Sobotní odpoledne přiláká do velkého sálu 

všechny milovníky dechovky, dobré zábavy a 

tance. 

Vstupné 70 Kč 

 

Neděle 28. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Avengers: Endgame 

3D akční/dobrodružný, USA, 97 min, dabing, 

přístupný, vstupné 150 Kč  

Hrozivé události způsobené Thanosem, který 

vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil 

Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby 

ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel sebrali 

poslední síly a pokusili se vrátit úder. 

 

Pondělí 29. dubna v 19.00 h  

Rybárik kráĺovský 

Pokud se sejdou herci jako Emília Vášáryová, 

Milan Lasica a Milan Kňažko v jeden večer na 

jednom jevišti v excelentní komedii, nemůže se 

jednat o setkání jiné, než nezapomenutelné…Hru 

uvádíme v rámci abonmá jaro 2019. 

Vstupné 300,330,360 Kč 

 

Středa 1. května v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Dumbo  

Rodinný/dobrodružný, USA, 112 min, dabing, 

přístupný, vstupné 100 Kč  

Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) 

pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin 

Farrell) a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o 

novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k 

smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale 

poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá 

cirkus neuvěřitelný návrat. 

 

Neděle 5. května   

MARTINŮ FEST 2019  

v 17.00 h  Pietní akt u hrobu B. Martinů 

v 17.30 h  Výstava „Hra barev na plátně“/ 

vernisáž výstavy Lýdie Edlmanové 

v 18.00 h  JANÁČKOVA FILHARMONIE 

OSTRAVA 

                  Roman Hoza / baryton 

                  Ondřej Vrabec / dirigient 

Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student 80 Kč 

 

Úterý 7. května v 19.00 h  

Janek Ledecký / Akustické turné 2019  

Koncert je v plném pronájmu, bez účasti Tylova 

domu. Veškeré informace o koncertu podá 

agentura www.vm-art.cz 

Vstupné: 390, 420, 440 Kč (prodej přes 

Ticketportal)  
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Středa 8. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Nikdy neodvracej zrak 

Drama, Německo/Itálie, 188 min, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč 

Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské 

tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je inspirován 

skutečnými událostmi i osobami a překlenuje tři 

éry německé historie, během nichž malíř Kurt 

Bartnert prožil své dětství v nacistickém 

Německu, dospíval v komunistickém Východním 

Německu a svůj umělecký vývoj završil v 

Západním Německu. 

 

Neděle 12. května v 19.00 hodin  - Tylův dům 

MARTINŮ FEST 2019  

JIŘÍ VODIČKA / housle &  MARTIN KASÍK 

/ klavír 

Vstupné: 110 Kč /člen KPH 80 Kč/student 20 Kč 

 

Úterý 14. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2019  

VITKA /divadelní představení 

Divadlo Husa na provázku  

Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student 80 Kč 

 

Čtvrtek 16. května v 19.00 h  

Petr Spálený 75  

Koncert je v plném pronájmu, bez účasti Tylova 

domu. V případě dotazů se obracejte na p.Lenku 

Páclovou tel. 608 291 455, e-mail: 

paclova6@seznam.cz 

Vstupné: 390, 450 Kč (prodej přes Ticketportal)  

 

Neděle 19. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2019  

ČESKÉ NONETO 

Vstupné: 110 Kč /člen KPH 80 Kč/student 20 Kč 

 

Neděle 26. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2019  

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 

KATTA / varhanice, zpěvačka, skladatelka 

Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student 80 Kč 

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). 

 

INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daruji kamení za odvoz. 

Kameny jsou velikosti pěsti a 

větší, vhodné do základů, 

skalky, podloží atd., mohu 

věnovat i pár větších 

kamenů.  

Lenka Rokošná,  

Gustav Svoboda – 603 839 539 

http://www.tyluvdum.cz/
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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 28. 3. 2019                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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