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                                              *22. ROČNÍK* ČÍSLO 5* 

 

Foto: Veronika Veselá, místo: Borová, pod Dědkem 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

Vážení spoluobčané, 

v obci se rozběhly výkopové práce kanalizace i v silnici III. třídy a místních komunikacích. 

Současně s tímto faktem a z důvodu oprávněného zájmu o zdraví občanů i pracovníků stavby vás 

žádám o dodržování dopravního omezení, tj. OMEZENÍ RYCHLOSTI DO 30 km/hod. - v celém 

úseku obce. 

Povolený průjezd obcí je pouze pro vozidla do 3,5 t, autobusovou dopravu a dopravní obsluhu – 

vozidla pouze do naší obce a obce Oldřiš. V samotném místě stavby je v současné době doprava 

řízena jednosměrně pracovníky firmy. V jednání je řízení dopravy pomocí semaforů.  

Bylo provedeno částečné vyfrézování asfaltu v místě pokládky potrubí, proto prosím dbejte zvýšené 

opatrnosti při pohybu na komunikaci a přizpůsobte svou jízdu těmto ztíženým podmínkám. Je třeba 

si uvědomit, že zaměstnanci stavební firmy nemají jednoduchou pracovní pozici, když jim nad 

hlavami projíždějí auta, o vozidlech nad 3,5 t je zbytečné se zmiňovat.  
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DŮLEŽITÉ! 

CHCETE POSTAVIT DŮM PRO TRVALÉ BYDLENÍ V BOROVÉ V DOHLEDNÉ DOBĚ 

CCA 10 LET? Máte představu o tom, jakým způsobem budete likvidovat splaškové vody, tzn. 

připojit se na splaškovou kanalizaci? 

Pokud ano, podejte nejdéle do 15. června 2019 na Obecní úřad v Borové „Žádost o zřízení 

odbočky z hlavního kanalizačního řadu“. Její formulář najdete na webových stránkách obce 

v sekci ROZVOJ OBCE – KANALIZACE nebo jej můžete přijít vyplnit na obecní úřad. 

Kontaktujte mě – je nutné, aby tuto žádost vyplnili i ti, se kterými jsme předběžně připojení na 

kanalizaci již předjednávali a pro které nebyla projektově zřízena veřejná část odbočky 

kanalizačního řadu v rámci platného stavebního povolení kanalizace z r. 2017. Jedná se tedy i 

o některé v současné době rozestavěné stavby těsně před jejich dokončením. 

Žádost, kterou podáte, s Vámi potřebuji osobně probrat, jelikož má vazbu na další projednání 

pro povolení zřízení odbočky na patřičných úřadech a následné uzavření smlouvy k vybudované 

odbočce – vše vysvětlím (kontakt: tel. 603 741 378). 

Hlavně majitelé pozemků sousedících se silnicí, na kterých se v budoucnu plánuje výstavba 

rodinného domu, předejdou problémům, neboť podle informací např. Správy a údržby silnic 

Pardubického kraje bude po dokončení stavby kanalizace a rekonstrukce silnice platit na 10 let 

uzávěra stavebního zásahu do komunikace. Po tuto dobu nebude povoleno ve vozovce dělat 

jakékoli výkopové práce. Z tohoto důvodu je nutné vybudovat kanalizační odbočku mimo silnici již 

nyní při hlavní stavbě a před rekonstrukcí silnice. 

 

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM 

…jednoduše a krátce – děkuji všem, kteří se podílejí na údržbě veřejných prostranství v obci, a to 

např. sekáním trávy před jejich nemovitostí nebo výsadbě květin u autobusového nádraží. Těší mě a 

vnímám, že hodně občanům záleží na čistém a kulturním prostředí v obci a nečekají s kritikou na 

jazyku, že ještě není hotovo to a tamto. Borová je co do velikosti velká a pro několik párů rukou 

obecních zaměstnanců je toho dost. 

Potěšilo by mě, kdybyste svou byť nepatrnou činnost vyfotili a foto nám doručili  

starostka obce 

 

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ DUBEN – ½ KVĚTEN 2019 

rada obce schvaluje:  

 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice mezi Obcí Borová a Městskou knihovnou ve Svitavách – nákup knih; 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017387/VB/02, Borová, parcela 

678/4, RD – knn mezi Obcí Borová a ČEZ Distribuce, a.s., kde předmětem smlouvy je zemní 

kabelové vedení (přípojka pro rozestavěné domy vedle truhlárny Střítežský); 

 Smlouvy o uložení bioodpadu mezi Obcí Borová a Obcí Sádek, dále mezi Obcí Borová a 

Obcí Kamenec, kdy předmětem smlouvy je závazek Obce Borová jako provozovatele převzít 
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a uložit na své kompostárně bioodpadu v Borové č.p. 352 bioodpad ukladatele a zajišťovat 

jeho zpracování podle podmínek uvedených ve smlouvě; 

 Výběrové řízení na dodavatele stavby dle metodiky OPŽP pro projekt s názvem 

„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ – přírodní koupaliště za kempem; 

 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MŠ Borová ze dne 24.4.2019 na základě 

schváleného rozpočtu – na pokrytí běžného provozu organizace do konce 6/2019; 

 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro ZŠ Borová ze dne 24.4.2019 na základě 

schváleného rozpočtu – na pokrytí běžného provozu organizace do konce 6/2019; 

 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi MAS Partnerství venkova, z.s., IČ: 

269890418 a Obcí Borová, kde předmětem smlouvy jsou výstupy projektu „Hřbitovy – naše 

kamenná historie“; 

 Doplnění žádostí o finanční podporu zájmových spolků pro rok 2019; 

 Příkazní smlouvu mezi Obcí Borová a ARTENDR s.r.o., kde předmětem smlouvy je 

zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Tvorba Strategického plánu pro obec Borová, 

včetně souvisejících dokumentů“ za podmínek uvedených ve smlouvě; 

 Smlouvu o bezúplatném převodu „Prosévacího stroje BPS 02“ mezi Mikroregionem Poličsko 

a Obcí Borová; 

 Žádost Obce Borová o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pakr na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO na rok 2019 dle požadavku jednotky; 

 Zajištění akce Májová slavnost – oslavy 100. výročí od založení ČČK a obnovení tradice 

stavění májky dne 11. 5. 2019; 

 aj. 

rada obce bere na vědomí: 

 Výměnu sporáku do kuchyně sokolovny, fy Jindra – Technika pro gastronomii, včetně 

montáže a revize; 

 Objednávku příkopového ramene pro údržbu veřejných prostranství; 

 Objednávku oprav pravé komory VDJ Svatá Kateřina a postup prací – oprava proběhla dne 

6.4.2019; 

 Oznámení o vyhlášení nálezu ze dne 8. 4. 2019 – amazonský papoušek; 

 Protokoly a závěry veřejnosprávní fyzické kontroly Obce Borová ze strany Státního fondu 

rozvoje bydlení ze dne 11.4.2019 (akce stavební úpravy č.p. 106, 100, 130 a bytové domy 

č.p. 300 až 302); 

 Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, akce: „Stavební úpravy 4 b.j. sociálního 

bydlení v obci Borová“ – rekonstrukce bytů nad hosp. pavilonem MŠ; 

 Objednávku Obce Borová – Zeměměřický úřad Praha – podklad pro protipovodňový plán; 

 Informace k objednávce radiového projektu pro potřeby přidělení privátního kmitočtu -  

nový obecní rozhlas; 

 Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 2.5.2019 – „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová“; 

 Mezitimní účetní závěrku MŠ Borová sestavenou ke dni 31.3.2019; 

 Mezitimní účetní závěrku ZŠ Borová sestavenou ke dni 31.3.2019; 

 Informace k postupu projednávání připojení obecního vodovodu do lokality Hatě – 

předběžné posouzení připojení na stávající řad nebo samostatný vrt; 
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 Protokol o zkoušce vody č. 3530/2019 a č. 3531/2019 ze dne 23. 4. 2019, krácený rozbor a 

surová voda, s výsledkem vyhovuje; 

 aj. 

Pozn.: usnesení RO 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 

VODNÉ A STOČNÉ ZA I. POLOLETÍ 

 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

1. pololetí 2019 (nutno nahlásit stav vodoměru).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři 

obecního úřadu ve dnech: 

pondělí 24. 6. a středa 26. 6. 2019 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 

Současně žádáme o zaplacení poplatku za komunální odpad, který je splatný do konce června 

2019 a poplatek ze psů, který byl splatný do 31. 3. 2019 a do dnešního dne není od všech 

majitelů zaplacen!!!  
 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 

 

OBEC BOROVÁ 
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BOROVSKÉ HRY 2019 
 

Žádáme zájemce, kteří mají zájem o zajištění autobusové dopravy do Borové u Náchoda, ať se hlásí 

v kanceláři obecního úřadu, a to do 10. června 2019. 
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ZUBNÍ LÉKAŘ V BOROVÉ – ČTVRTEK OD 9.00 DO 15.00 HOD. 

  
Objednat se můžete na telefonním čísle 739 046 899, které je v provozu pouze ve čtvrtek 

v ordinační době.  

 

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

1.-2.6.2019 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

8.-9.6.2019 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

15.-16.6.2019 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

22.-23.6.2019 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

29.-30.6.2019 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

5.7.2019 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

6.-7.7.2019 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

 

SO AZASS 

Důležité kontakty: 

Sociální pracovník:   605 459 830 

Pracovnice služby:  604 120 419, 

605 155 797, 739 768 219 

Službu poskytujeme: 

 seniorům 

 osobám se zdravotním postižením 

 osobám s chronickým onemocněním 

 rodinám s dětmi 

Služby jsou hrazeny podle platného ceníku 

Pomůžeme s: 

 úkony osobní hygieny 

 oblékáním a svlékáním 

 přípravou, podáváním a přijímáním jídla 

 přesuny z vozíku na lůžko 

 doprovázením a dovozem 

(na nákup, k lékaři, na úřady apod.) 

 zajištěním nákupu 

 úklidem, údržbou domácnosti 

 praním a žehlením prádla 

 dovozem oběda 

 



7 
 

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Naše poslání: 

Zlepšit kvalitu života občanům, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích, spojených se: 

samotou, stářím, nemocí, zdravotním postižením, ztrátou orientace. 

Poskytnout jim podle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou 

podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.  

 

 Ceník úkonů platný od 1. 7. 2017:  
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KNIHOVNA BOROVÁ 

V měsíci dubnu knihovna obohatila svůj registr o nové tituly hlavně pro menší a větší děti. Za 

peníze, které zůstaly z besed o cestování Cestou necestou, jsem nakoupila následující knihy: 

               

 

 

      

 

          

          

           

     

 

 

 

 

Upozornění: Knihovna v Borové bude v době letních prázdnin zavřená, a to od 2. července  

do 13. srpna. Nezapomeňte se proto předzásobit na letní měsíce. Zároveň žádáme o navrácení knih 

již dříve vypůjčených. Někteří čtenáři mají výpůjčky více než 3 roky. Pokud nemůžete knihu najít, 

přijďte se domluvit do knihovny.  

Květa Honzálková 
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VÝSTAVA „BOROVÁ 2019“  

Český svaz chovatelů v Borové pořádá 20.  –  21. 7. 2019 tradiční výstavu 

„Borová 2019“. Zájemci, kteří chtějí své výrobky na této výstavě ukázat, nechť 

kontaktují p. Jiřího Polívku - Borová 79 osobně nebo telefonicky - 723 949 310. 
 

 
 

OHLÉDNUTÍ 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

SDH Borová uspořádal 30. 4. 2019 první ročník pálení čarodějnic. Pro všechny bylo připraveno pití 

a skvělé jídlo z polní kuchyně. Hasičky měly pro děti nachystané čarodějnické soutěže. I přes 

prvotní nepřízeň se počasí nakonec umoudřilo, a tak nic nebránilo zapálení ohně. Tímto děkujeme 

borovským hasičům a hasičkám za uspořádání této akce a těšíme se na další ročník.  
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MÁJOVÁ SLAVNOST 

V sobotu 11. 5. 2019 uspořádala Obec Borová a Český červený kříž Borová Májovou slavnost. 

Akce se uskutečnila u příležitosti oslav 100. výročí od založení Červeného kříže a obnovení tradice 

stavění májky. Stavění májky není v Borové nic nového. Před mnoho lety se tato tradice považovala 

za samozřejmost, a proto se nyní pouze snažíme o obnovení tohoto krásného zvyku.  

Celá akce začala o půl druhé, kdy od Roubenky vyšel slavnostní průvod s májkou, a to celé za 

doprovodu Poličanky. Hezké bylo, jak se k celému průvodu postupně po cestě připojovali lidé, a tak 

k sokolovně došel průvod v hojném počtu. U sokolovny poté proběhlo samotné stavění májky, které 

se neobešlo bez pár kapek deště. Ovšem ani ty nezabránily, aby májka asi za půl hodiny stála. Do 

pěti hodin odpoledne hrála k poslechu a tanci Poličanka. Poté se vzpomnělo na založení 

Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného Českého červeného kříže. A 

samozřejmě nechybělo pár slov o borovském spolku. Místní organizace ČČK byla založena 

v Borové v roce 1952 a přihlásilo se do ní 60 členů. Nejvyšší počet členů místní skupiny byl v roce 

1988, a to 224. Poté byli všichni současní členové oceněni Pamětním listem a kytičkou. Zvláštní 

ocenění za usilovnou a dlouholetou práci pro ČČK Borová dostali paní Vlasta Štrumfová a paní 

Ludmila Dvořáková, za což jim ještě jednou děkujeme. Nakonec nechybělo ani předání Děkovného 

uznání místní skupině ČČK Borová od prezidenta Českého červeného kříže.   

Od šesti hodin večer byl program přesunut do sokolovny, kde k poslechu a tanci hrály kapely  

A KDO MÁ ČAS s Radkem Klusoněm a JUNIOR II.  

Tímto děkujeme všem, kteří se na pořádání této akce jakkoliv podíleli a také všem, kteří přišli. Dále 

děkujeme Východočeskému divadlu v Pardubicích za zapůjčení dobových kostýmů.  
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Více fotografií naleznete na webových stránkách obce a na facebooku 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 26. 5. 2019 se konalo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad 

borovských občanů přibylo a do obecní kroniky bylo zapsáno deset dětí (7 děvčat a 3 chlapci).  

 

Zleva: Rozárie Kučerová, Eliška Páralová, Izabel Ridlová, Štěpán Oplištil 

 

Zleva: Emílie Lorencová, Marie Halamková, Adam Láznička, Abigail Nováčková, Štěpán Kladivo, 

Amálie Tomášková 

Více fotografií naleznete na webových stránkách obce  
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BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD 

Na místě tragické události U Výbuchů se lidé setkávají již od roku 1950, kdy tuto tradici pod 

názvem Borovský mírový pochod založil pan Jaroslav Hamerník. Toto jméno zde bylo letos 

zmíněno záměrně, neboť je tomu 100 let, kdy se pan Hamerník narodil. Proto byla tato květnová 

neděle věnována nejen obětem nešťastné události z roku 1945, ale i osobnosti pana Hamerníka, jenž 

se nesmazatelně zapsal do historie nejen naší obce.  

Střípky z nedělní vzpomínky U Výbuchů: 

V úvodu jsme si připomněli život pana Hamerníka a v druhé části přečetli z pamětního listu, který v 

roce 2006 sám sepsal a tehdy naposledy přečetl. Postupem času jsme si jak pan řídící Muff, tak 

posléze i já, tento text upravili malinko k obrazu svému. Při letošním setkání byl text v originále 

přečten tak, jak ho pan Hamerník sepsal.  

 

Ohlédnutí za životem pana Hamerníka 

Pan Jaroslav Hamerník se narodil 14. prosince 1919 v Pusté Rybné. Dětství a mládí prožil na 

Blatině v rodině rolníka se dvěma mladšími bratry. Do obecné školy chodil do Pusté Rybné, potom 

jezdil do gymnázia v Poličce, kde v roce 1941 maturoval. Pracoval ve firmě Kubásek – prodej 

smíšeného zboží, později ve VDP – velkodistribuční podnik, poté do roku 1959 v PRAMENU a 

následně až do důchodu v Bořinách. Měl celkový přehled a znalosti z různých oborů. Samozřejmě 

základem byla znalost všech prací v zemědělství, zpracování a výroba potravin, obchodní činnost. 

Hodně četl, znal historii, uměl pojmenovat souhvězdí, sestavit mapu, fotografovat. Cestoval jako 

turista, ale také jako průvodce vedl zájezdy po naší republice i do zahraničí. 

Sportem žil. Získal mnoho diplomů i poháry za vítězství v atletice, v běhu, v chůzi, v lyžování a 

v branných závodech - což je dnes biatlon. V orientačním závodě sbíral až do svých 86 let diplomy 

a ceny pro nejstaršího účastníka. Nebyl pro něho problém sbalit bágl a jet vlakem nebo na kole na 

orienťáky. 

Od svých 22 let bydlel v Borové. Byl členem Sokola, vedl cvičení dětí i dospělých, učil děti 

lyžovat, v létě zase poznávat přírodu. Měl velmi rád naši Vysočinu, znal všechny polní i lesní cesty, 

pěšiny. Kromě již zmiňovaného mírového pochodu zorganizoval a uspořádal 1. ročník přejezdu 

Přes střechu Evropy, což je území, kterým vede hlavní evropské rozvodí. Každoročně vytrvale 

projížděl trať a připravoval diplomy. 

Za rok 2004 a ve věku 85-tých narozenin byl vybrán za okres Svitavy na ocenění za sportovní 

činnost a celoživotní práci s mládeží. 

V červnu 2006 si s diplomem přinesl růži pro nejstaršího účastníka Poličské univerzity třetího věku.    

 

Nejen jménem svým, ale i jménem vedení naší obce a všech, kteří se na přípravě této piety podíleli, 

děkuji… 

Pavel Tlustý 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNÍ 

 

ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE (104,7 FM) – VÝCHODOČESKÉ VÝLETY 

Obec Borová u Poličky má tři kostely, málem měla i čtvrtý. Z Podkarpatské Rusi ho chtěl 

kolem roku 1930 přivést borovský rodák četník František Makovský. Nevyšlo to. Proč a kam 

se nakonec karpatský dřevěný kostelík dostal? I o tom budou Východočeské výlety.  

Přímý rozhlasový hodinový přenos natáčený v Borové bude vysílán v neděli 2. června 

2019 od 11:04 hod., popřípadě ho bude možné poslechnout později v  audioarchivu Českého 

rozhlasu Pardubice a na našich webových stránkách . 

 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

Vás srdečně zve 

v neděli 9. června 2019 do evangelického kostela v Borové a jeho areálu, kde se bude konat 

od 13:30 do 14:30 hod. Dětská hudební akademie (dobročinný koncert) a 

od 13:00 do 16:00 hod. Jarmárek (dobročinný prodej vlastních rukodělných výrobků a výpěstků). 
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31. ŠTAFETA JAVOŘÍČKO – LEŽÁKY – LIDICE: v Borové 14. 6. 2019, 17.50 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN MYSLIVOSTI, LESNICTVÍ A OCHRANY PŘÍRODY 
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III. ROČNÍK ÚPLŇKOVÉHO LÉČEBNÉHO TANCE 

   LETOS VÁS OPĚT SRDEČNĚ ZVEME  

 NA ÚPLNKOVÉ TANČENÍ PRO ŽENY 

Úplněk a hořící oheň prohlubují samouzdravovací 

účinky  

spojení jógy, twist terapie, tai chi a orientálního tance 

+prováděné na hudbu mater a súter 

PŘINÁŠÍ ÚLEVU PŘI POTÍŽÍCH A BOLESTECH NA TĚLE I NA DUŠI 

TANČÍME V BOROVÉ č.p. 288, NA BUKOVINĚ 

17.6. od 21 hod.      16.7. od 20.30 hod.          15.8. od 20 hod. 

Při dešti se akce přesouvá do sokolovny 

S sebou: oblečení, ve kterém se budete cítit dobře, karimatka, pití, svetr nebo deka, bílý papír, 

tužka, dobrou náladu nemusíte, tu získáte na místě :-) 

Vstupné: 80,- Kč - délka lekce je 60 minut. 

Těší se na vás Kateřina Rouse (terapeutka awakening a léčebného tance) a Bára Hegrová :) 

www.zdravinarukou.webnode.cz 

 

LETNÍ KINO V BOROVÉ 

Obec Borová Vás zve na LETNÍ KINO na film Ženy v běhu, které 

se uskuteční 4. 7. 2019 v areálu u sokolovny.  

Vstupné: 50,- Kč, děti do 15 let 30,-Kč.  

Občerstvení zajištěno  

 

 

 

 

 

http://www.zdravinarukou.webnode.cz/
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ –  

ČERVEN 2019
 

Bystré 

1.  6. 2019 – Dětské rybářské závody – 

„bysterský kapřík 2019“. 

Závody se konají za každého počasí od 7 – 12 h. 

na Jerkově rybníce. Startovné 150 Kč.  Pro 

úspěšné závodníky jsou přichystány hodnotné 

ceny. 

 

8.  6. 2019 – Dětský den  

Začátek ve 13:30 na hasičské zahradě. Od 21:30 

se děti můžou těšit na promítání pohádky Čertí 

brko. 

 

14. 6. 2019 – Taneční zábava  

Začátek ve 21 hodin, hraje skupina DoDna. 

 

21. 6. 2019 – Představení knihy a její 

autogramiáda - „Bystré, město dobrých 

rodáků“. 

Začátek v 17 hodin v divadelním sále Sokolovny 

Bystré. Následuje autogramiáda. V 19 hodin 

proběhne v chrámu sv. Jana Křtitele děkovná 

bohoslužba za město Bystré. 

 

22. 6. 2019 – Oslavy 670 let první písemné 

zmínky o Bystrém a setkání rodáků.  

Vystoupení žáků ZŠ Bystré a ZUŠ Bystré, koncert 

dechové hudby, Česká beseda, vystoupení Josefa 

Luňáčka a Standa Band, Zbyňka Frice a kapely 

Poletíme? Připraven je i bohatý doplňkový 

program.  

 

28. 6. 2019 – promítání filmu Co jsme komu 

zase udělali –  letní kino. 

Začátek 21:30 hod. v areálu hasičské zahrady. 

Občerstvení zajištěno. 

 

Dolní Újezd 

2. 6. 2019 - Sněhurka A SEDM TRPASLÍKŮ – 

Dětský den 

sraz ve 14 hodin v parku před ZŠ 

čeká nás společná cesta plná záhad a 

dobrodružství se Sněhurkou, která musí najít své 

trpaslíky a království 

poté je připraven zábavný program v parku před 

nákupním střediskem 

po celou dobu 

akce otevřena 

cukrárna 

 

22. 6. 2019 – Triatlon - start koupaliště Dolní 

Újezd  

 

29.6. 2019 od 20:00 - BENÁTSKÁ NOC 

hraje kapela EPICENTRUM, vstupné 60Kč, 

občerstvení zajištěno, tradiční ohňostroj 

 

Litomyšl 

6. 6. 2019 -  9. 6. 2019 - Velká cena Litomyšle v 

parkurovém skákání 

Jízdárna Suchá, Litomyšl    

Závody v parkurovém skákání. Závody vyvrcholí 

5. kolem Českého skokového poháru 2019 - 

Velkou cenou města Litomyšle 2019. 

www.ceskyskokovypohar.cz 

 

13. 6. 2019 - 7. 7. 2019 - Festivalové zahrady 

Klášterní zahrady, Litomyšl  

Doprovodná scéna Národního festivalu 

Smetanova Litomyšl. Free zóna plná mladých 

hudebních talentů, online soutěží, projekcí, 

muzicírování i špičkových hudebních výkonů v 

pohodlí trávníků přilehlých Klášterních zahrad. 

Vstup zdarma. 

www.festivalovezahrady.cz 

 

14. 6. 2019, 18:00 - MUDr. Jan Vojáček: Umění 

být zdráv 

Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl 

Přednáška. 

Vstupné: 350 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 

461 612 161) 

 

21. 6. 2019 -  24. 6. 2019 - Rozkvetlá zahrada 

denně 8:00-17:00, Zahradní centrum - Školky 

Litomyšl 

Výstava. Letní trvalky a kvetoucí rostliny v tomto 

období, školkařský materiál. 

 

22. 6. 2019, 8:00 - 17:00 - Starodávný jarmark 

Smetanovo náměstí, Litomyšl     

Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný 

program na pódiu před morovým sloupem. Je 
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pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou 

předvádět stará řemesla a prodávat své výrobky 

(např. oblečení, bylinky, cukrovinky, dřevěné 

výrobky, keramiku, med a včelí produkty, sklo, 

zahradní nářadí...).   

 

Oldřiš 

2. 6. 2019 - Dětský den – Cesta pohádkovým 

lesem 2. 6. 2019.  

Start bude od Obecního úřadu od 13-13.30 hod.- 

cesta jede do pohádkového  lesa po značkách. Cíl 

je za Orlovnou. Vhodné i pro kočárky. Za 

Orlovnou opékání špekáčků a skákací hrad.   

 

15. 6. 2019 – IV. Den myslivosti a lesnictví   

na střelnici v Oldřiši 

 

23. 6. 2019 – Jahodová neděle  

14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Oldřiši. Budou 

zde připraveny dobroty z tohoto ovoce v různých 

podobách. Přijďte se pochlubit s vámi vyrobenou 

pochutinou či koktejlem a nezapomeňte vzít i 

recept.  

 

Polička 

1. 6. 2019 - Čas pro neobyčejné zážitky 

Tradiční noční putování Poličkou s bohatým 

programem a řadou překvapení. 

 

14. 6. 2019 - Celebrity 

19:00, Tylův dům  

Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola 

 

18. 6. 2019 - Sejdeme se s Cibulkou  

19:00 - Tylův dům  

V zábavném pořadu přivítá Aleš Cibulka 

šarmantní a vtipnou dámu, herečku a spisovatelku 

Ivanku Devátou. 

 

do 25. srpna 2019 - FENOMÉN IGRÁČEK A 

RŮZNÁ POVOLÁNÍ DŘÍVE I NYNÍ  

výstava v Centru Bohuslava Martinů 

– výstava o minulosti i současnosti známé české 

figurky a o různých profesích představených skrze 

historické hračky 

 

Sebranice 

1. 6. 2019 – VI. Setkání rodáků obce Sebranice  

10.00 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše, po 

mši svaté "Posezení pod lípou" před ZŠ s kapelou 

Horňané z Horní Bečvy, 14.00 hod. zahájení 

Setkání rodáků, nástup členů SDH Sebranice a 

mnoho dalšího. Doprovodný program: 8.30–18.00 

hod. výstava a promítání fotografií ze života obce 

v ZŠ, pěnová show, ukázka hasičské techniky a 

další. 20.00 hod. taneční zábava s kapelou 

ARZEKT, 21.00 hod. večerní překvapení.  

 

23. 6. 2019 – Pohádkový les - od 14.00 hod. v 

lese za koupalištěm na děti budou čekat 

pohádkové bytosti.  

 

Svojanov 

29. 6. 219 -  v 17 hod. - vernisáž vzpomínkové 

výstavy Děti lva 

na radnici ve Svojanově  

Děti lva - malíř A. Živný a Jaroslav Juren, sólista 

opery ND v Praze Dalibor Jedlička a Marie Živná, 

oběť zvůle komunistického režimu.  

 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – 

ČERVEN 2019 

Sobota 1. června v 19.00 – 23.00 h   

Čas pro neobyčejné zážitky  

Hra barev na plátně – výstava obrazů paní Lýdie 

Edlmanové ve velkém sále TD. Obrazy  malované 

z hloubky duše a s čistou radostí, které potěší 

srdce všech návštěvníků. Před dalším putováním 

se můžete občerstvit v baru TD. 

 

Neděle 2. června v 

15.30 h … Kino 

Tylův dům  

Pokémon: 

Detektiv Pikachu 

Dobrodružný/akční/rodinný, USA/Japonsko, 104 

min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč. 
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Historicky první hraný film o Pokémonech 

vychází z fenoménu Pokémon – jedné z 

nejpopulárnějších multigeneračních zábavních 

značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní 

mohou na stříbrném plátně užít dobrodružství s 

Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. 

Neděle 2. června v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Pokémon: Detektiv Pikachu / 3D 

3D dobrodružný/akční/rodinný, USA/Japonsko, 

104 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč. 

Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, 

Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se 

kromě něj objeví celá plejáda oblíbených 

postaviček Pokémonů, každá se svými unikátními 

schopnostmi a povahou. 

Pondělí 3. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 

John Wick 3 

Akční/thriller/kriminální, USA, titulky, přístupný 

od 15 let, vstupné 120 Kč 

Ve třetí části této adrenalinové akční série má 

super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách 

celou armádu lovců odměn usilujících o získání 

14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. 

Úterý 4. června v 19.00 h  

Francis Veber: Drahá legrace 

Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že 

je máte. Francouzská komedie je volným 

pokračováním autorova slavného Blbce k večeři. 

Představení je uváděno v rámci Divadelní abonmá 

jaro 2019. 

Vstupné: 300,330,360 Kč. 

Středa 5. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Rocketman 

Životopisný, Spojené království (Británie)/ USA, 

120 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 130 

Kč. 

Hudební fantazie, která vypráví životní příběh 

jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. 

Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se 

jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory 

tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět. 

Pondělí 10. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Godzilla II Král monster / 3D 

3D akční/thriller/sci-fi, USA, 132 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč. 

Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla 

střetne s jedněmi z nejznámějších monster v 

historii popkultury. Nový film sleduje osudy 

kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové 

změří síly s armádou obrovských monster, včetně 

impozantní Godzilly. 

Středa 12. června v 18.00 h … Kino Tylův dům  

TvMiniUni: Zloděj otázek 

Animovaný/rodinný, ČR, 80 min, přístupný, 

vstupné 120 Kč. 

Film, jaký tu ještě nebyl. Kombinace herců a 

svérázných loutek, rodinný film plný života, 

barev, vtipu a také film s jedním důležitým 

poselstvím. Celovečerní film ve velkém stylu 

zakončuje seriál TvMiniUni, který na D:čku 

České televize běží už pět let a má na kontě téměř 

150 epizod. 

Pátek 14. června v 19.00 h   

Celebrity 

Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola! 

Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a 

téměř všech umělců v České republice. Napsal a 

hraje: Ondřej Sokol. Uvádí Studio DVA divadlo. 

Vstupné: 300,330,360 Kč. 

Neděle 16. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

X-Men: Dark Phoenix / 3D 

3D Akční/dobrodružný/fantasy, USA, dabing, 

přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč. 

X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu 

nepříteli: Jean Grey, která pochází z jejich 

vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise 

Jean téměř zemře, když jejím tělem projde 

záhadná kosmická síla. Když se vrátí domů, zjistí, 

že ji tato síla udělala silnější, ale zároveň o 

mnohem nestabilnější. 

Pondělí 17. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Rodiče na tahu 

Komedie, USA, 97 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč 

Salma Hayek a Alec Baldwin jsou Rodiče na tahu 

v bláznivé a nekorektní komedii o manželích a 

rodičích, kteří se čas od času ocitnou pod obraz, a 

jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc. 

Zachovávají si ovšem noblesu i soudržnost a 

vymýšlejí, jak se z problémů dostat. 
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Úterý 18. června v 19.00 h   

Sejdeme se s Cibulkou 

Zábavný pořad, ve kterém přivítá Aleš Cibulka 

neuvěřitelně šarmantní a vtipnou dámu, herečku a 

spisovatelku Ivankou Devátou. Talk show je 

postavena nejen na výkonu oblíbeného 

moderátora, ale zárukou úspěchu je i host večera. 

Vstupné 150 Kč. 

Středa 19. června v 19.00 h   

Cimrman/Smoljak/Svěrák: Záskok 

Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta” v podání 

herců Divadla Járy Cimrmana.  

Představení je vyprodáno. 

Neděle 23. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Muži v černém: Globální hrozba 

Sci-fi/akční, USA, 107 min, dabing, přístupný od 

12 let, vstupné 130 Kč. 

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před 

šmejdem z vesmíru. Ve svém novém 

dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu 

ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v 

organizaci Mužů v černém. 

Pondělí 24. června v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Podfukářky 

Komedie, USA, 94 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč. 

Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých 

mužů A přesně takové milují hrdinky této 

komedie. Okouzlující Angličance (Anne 

Hathaway) a trošku neohrabané Američance 

(Rebel Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen o 

peníze ... hodně peněz. 

 

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 

 

                           Vinárna Sluníčko v Borové přijme pracovní sílu. 

                           Více informací na tel.: 605937759, 602275174 

 

 

 

 

 

 

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. 2019                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

http://www.tyluvdum.cz/
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