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      *20. ROČNÍK*ČÍSLO 3*

                                                                                                                                    INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 2/2017 ZE DNE 15.3.2017

Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:

inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2016;

rozpočet na rok 2017;

konání akce na podporu Natálky Dittrichové dne 30.9.2017 v místní sokolovně (nebude 

vystupovat kapela Ortel). 

aj.

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:

hospodaření obce za rok 2016;

souhlas ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí kanalizace v silnici II/353, 

III/35724, III/3598 (obec Oldřiš a Borová), podzemní kanalizační stoky, od SÚS Pakr, oddělení 

majetkové správy Litomyšl, T.G.Masaryka 985, 570 01 Litomyšl;

podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2017, dotační 

program „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního 

movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ na realizaci projektu „Posilovna Borová“;

vypracování projektové dokumentace pro opravu hřbitovních zdí evangelického a katolického 

hřbitova;

podání žádosti o dotaci z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků, podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 

venkovské krajiny – oprava hřbitovních zdí evangelického a katolického hřbitova;

podání žádost o dotace na SFŽP na „Vodovod Borová – intenzifikace zdrojů, rekonstrukce 

vodovodu – 1. etapa“
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dokončuje se projektová dokumentace a rozpočet prací pro rekonstrukci obecních bytů v č.p. 

106 nad hospodářským pavilonem MŠ Borová; 

dokončuje se projektová dokumentace na rekonstrukci a zkapacitnění Sběrného dvora Borová;

aj.

Pozn.: usnesení ZO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou odstraněny 

osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text), originální text 

a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

OBEC BOROVÁ NABÍZÍ K PRONAJMUTÍ OBECNÍ BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU (VHODNÉ PRO SENIORY) OD 1.5.2017

Byt obsahuje: pokoj s kuchyňskou linkou, předsíň, koupelnu s WC, balkon a sklepní kóji o celkové 

výměře cca 50 m2. Měsíční nájemné je cca 2200,-- Kč, roční náklady na provoz společných prostor 

1800,-- Kč, vodné a stočné 40,-- Kč/m3. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn a el. energii.

V případě zájmu o pronájem podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu nejpozději do pondělí 

10.4.2017.

BOROVSKÉ HRY 2017

Borovské hry 2017 se uskuteční v naší obci ve dnech 23.6. – 25.6.2017.  O bližším programu vás 
budeme průběžně informovat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

LETNÍ  PROVOZ  SBĚRNÉHO  DVORA  A  KOMPOSTÁRNY  BIOODPADU ZAČÍNÁ
DNEM  1.4.2017

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

           sobota  od  9.00 – do 11.00 hod.

KOMPOSTÁRNA  BIOODPADU:   provozní doba středa a sobota od 16.00 – do 18.00 hod.
    

Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs 

komunálních odpadů:

- trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru

- dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře.

V případě zájmu si lze z kompostárny zdarma od 1.4.2017 odvést kompost.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ -  čtvrtek  6.4., 20.4. a 4.5.2017 od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hod.

1.-2.4.2017 MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 383 461 631 126

8.-9.4.2017 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715

14.4.2017 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369

15.-16.4.2017 MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369

17.4.2017 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497

22.-23.4.2017 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

29.-30.4.2017 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633

1.5.2017 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635

6.-7.5.2017 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402

                                                                                                                                                                        OHLÉDNUTÍ

MAŠKARNÍ MERENDA 

ČZS ZO Borová uspořádal dne 11.3.2017 v místní sokolovně „Maškarní merendu“ a děkuje všem, kteří se 

přišli pobavit, zatančit, pojíst, popít, zkrátka „pobejt“.  Velké poděkování patří těm, kteří věnovali hodně 

času, úsilí a přišli v krásných maskách. Hlavní je určitě ten „nápad“, posuďte sami:
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KLUB SENIORŮ

I v zimním období klub seniorek nezahálel. Děvčata uskutečnila několik zimních výšlapů po okolí. Dále jsme

se pustily i do ručních prací (zaměřených na vánoční a velikonoční dekorace). Přejeme všem hezké jaro.
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                                                                                                                                                                            POZVÁNÍ
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – DUBEN 2017

Bystré

9. 4. 2017 – Jarní trhy – 14.00 hodin před 

Informačním centrem. Připraveno je pohoštění, 

sladký bar a pro děti v IC dílnička.

20. 4. 2017 – loutkové divadlo Šípková Růženka –

představení rodinného loutkového divadla Michala 

Drtina od 16 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 

20 Kč.

22. 4. 2017 – Rozpaky zubaře Svatopluka – Tak jako 

kdysi známý televizní kuchař je i ústřední hrdina, 

dentista Svatopluk Novák, poněkud nerozhodný a 

řešení některých situací rád přenechá druhým, v 

tomto případě divákům v hledišti. Začátek v 19,00 

hodin. Předprodej lístků v IC.

30. 4. 2017 – Pálení čarodějnic – DSH Bystré Vás 

srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které se 

uskuteční za hasičskou zbrojnicí od 17,00 hodin. 

Občerstvení zajištěno.

Dolní Újezd
29.března - Stavění Máje-V parku na Rovince 
vystoupí od 14 hod.ZUŠ Dolní Újezd; Dolnovanka; 
Loutkové divadlo Kozlík HK; Slavnostní stavění 
máje, Májový skok, Luckyjoke band Litomyšl, 
Létající kytary Pavla Horníčka Sebranice a Nachos 
Burritos.

Květná
8. 4. 2017 - 3. ročník velikonočních inspirací – Jaro 
na statku
Květná Farma – Květná č.p. 40 - 9.00 – 16.00 hod.
Úvodem jarní tradice, velikonoční povídání, 
dílničky pro malé i velké, přijďte si vyrobit 
velikonoční dekorace, dárečky, pomlázky. 

Litomyšl
7.4.2017 - Horkýže Slíže - koncert, afterpárty
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl.    
Vstupné: 260 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a 
knihkupectví Paseka) a 300 Kč na místě
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7.4.2017 - 9.4.2017, 8:00-17:00 - Velikonoční 
květinová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl   

14.4.2017 - 17.4.2017, 10:00-16:00 - Velikonoce na 
zámku 
Státní zámek Litomyšl    
prohlídky květinově vyzdobenými reprezentačními 
sály základního okruhu mohou být příjemnou 
změnou pro návštěvníky, které již omrzela tradiční 
velikonoční pomlázka

29.4.2017, 10:00-22:00 - Zahájení 6. litomyšlské 
lázeňské sezóny 
lázeňská promenáda, pódia, koncerty (Žlutý pes, 
Sestry Havelkovy, Cirkus Problem, Jananas, atd.), 
výstavy,...

Polička
8.4.2017 – Olympic

Koncert legendární kapely - 19:00 Tylův dům v 

Poliíčce

15. – 16. 4. 2017 -  Velikonoce na Svojanově

19.- 22. 4. 2017 - 21. ročník festivalu Polička Jazz

Velký sál Tylova domu v Poličce

Radim Vizváry – Sólo (pantomima), Jan Spálený & 

ASPM, Lanugo, Pirate Swing Band, Martin Brunner 

Trio & Epoque Quartet, Tribute2Headhunters, 

Libor Šmoldas Organ Trio

Do 14.5.2017 – Jarní výstava od zrníčka k bochníku 
Centrum Bohuslava Martinů
Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude 
tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i 
svátečním životě našich předků.  

Pomezí
8. 4. 2017  - Velikonoční inspirace od 13.00 v KD 
Pomezí
29. 4.  2017 - pouťová zábava v KD Pomezí

Sebranice
6. 4. 2017 -   Kurz drátování, Sebranice 8, pořádá 
SAN, objednávky na telefonu 604 590 474
27.  4. 2017 - Kurz předení na kolovratu,  Sebranice 
8, pořádá SAN, objednávky na telefonu 604 
590 474

1. 4. 2017 – Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! –
začátek ve 14.00 hod. v kulturním domě v 
Sebranicích. První cena – dort. Občerstvení za 
drobný peníz stejně tak jako odměny všem hráčům.

16. 4. 2017 – Velikonoční zábava – od 20.00 hod. 
na sále kulturního domu. Hraje RYTMIK Jedlová, 
vstupné 60 Kč. Pořádá TJ Sebranice.

29. 4. 2017 – Ping-pongový turnaj – 8.30-9.00 hod.: 

prezence hráčů, 9.00 hod.: začátek turnaje. Turnaj 

je určen pro žáky 1.-9. třídy ZŠ a je určen pouze pro 

neregistrované hráče. S sebou: obuv do tělocvičny, 

pálku, svačinu. 

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM  - DUBEN 2017

Sobota 1. dubna v 17.00 h 

Módní přehlídka s revivalovým koncertem 

Módní přehlídka prodejen Fantasie a Trend Styl 

s kolekcí jaro/léto 2017 a svatebního salónu 

Popelka, která předvede svatební šaty, 

společenské šaty, obleky, fraky, smokingy. Celá 

přehlídka bude propojena hudebními vstupy 

Josefa IX., který zazpívá písničky Petera Nagyho.

Neděle 2. dubna v 15.00 h … Kino Tylův dům

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Rodinný/animovaný, USA, 88 min, dabing, 

přístupný, vstupné 130 Kč

V tomto novém, zcela animovaném filmu o 

Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy 

vydává společně se svými nejlepšími kamarády 

Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a 

napínavou pouť Zakázaným lesem plným 

kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno 

ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému 

kouzelníkovi Gargamelovi. 

Neděle 2. dubna v 18.00 h … Kino Tylův dům

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

3D rodinný/animovaný, USA, 88 min, dabing, 

přístupný, vstupné 150 Kč

Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí 

jsou Šmoulové na stopě objevu největšího 

tajemství šmoulí historie! To vše ve 3D projekci! 
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Pondělí 3. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům

Volání netvora: Příběh života

Drama/fantasy, USA/Španělsko, 108 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč

Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční 

můry. A jakpak by taky ne jeho maminka je vážně 

nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, 

babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak 

trochu tyrani. 

Středa 5. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům

Úkryt v ZOO

Historický/drama, USA/VB/ČR, 127 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč

Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá 

světová válka nabízí mnoho podobně paradoxních 

příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského 

ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní 

zoologické zahrady. Šílený a nebezpečný plán se 

zrodil v hlavě manželky jejího ředitele. Výsledkem 

bylo přes 300 zachráněných lidských životů. 

Pátek 7. dubna v 19.00 h 

Frída / Maľovať a milovať

Životní příběh legendární mexické malířky Fridy 

Kahlo v původním slovenském muzikálu.  Sólisté a 

tanečníci v nápaditých kostýmech na fantastickou 

hudbu se živým orchestrem Vám předvedou 

oslavu nezkrotného života jedné 

z nejvýznamnějších malířek 20. století. Teatro 

Wüstenrot přináší původní slovenský muzikál od 

kolektivu autorů Rudolf Geri, Daniel Hevier, Karol 

Vosátko. Vstupné 210,240,270 Kč.

Sobota 8. dubna v 19.00 h 

Olympic tour 2017

Za půlstoletí své existence vydala kapela více než 

70 alb, získala 3 Zlaté a 3 České slavíky. Dějiny 

Olympiku jsou fakticky dějinami české rockové 

hudby. Přijďte a buďte jejich součástí! Vstupné 

550, 590 Kč.

Neděle 9. dubna 13.00-17.00 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 11. dubna 19.00 h 

Barbora Polášková & Siempre Nuevo

Barbora Polášková – mezzosoprán, Siempre 

Nuevo  – kytarové duo

Závěrečný koncert koncertní sezóny KPH 

2016/2017. Vstupné 110 Kč / 20 Kč studenti, žáci.

Středa 12. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům

Popírání holocaustu

Drama/životopisné, USA, 110 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč

Celý svět ví, že k holocaustu skutečně došlo. Ona 

to teď potřebuje dokázat. Film líčí právní spor 

uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. 

Lipstadtové (Rachel Weisz) proti Davidovi Irvingovi 

(Timothy Spall), který ji obvinil z urážky na cti. 

Lipstadtová totiž veřejně označila Irvinga za 

člověka popírajícího holocaust 

Středa 19. dubna v 19.00 h

Polička Jazz festival 2017

RADIM VIZVÁRY – SÓLO  (pantomima)

Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti

40 Kč

Pátek 21. dubna v 19.30 h 

Polička Jazz festival 2017

LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO • JAN SPÁLENÝ & 

ASPM • TRIBUTE2HEADHUNTERS

Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč), stání 

200 Kč (předprodej 160 Kč)

Sobota 22. dubna v 19.30 h

Polička Jazz festival 2017

MARTIN BRUNNER TRIO • PIRATE SWING BAND • 

LANUGO

Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč), stání 

200 Kč (předprodej 160 Kč)

Středa 26. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům

Richard Müller: Nepoznaný

Dokument/životopisný, SK/ČR, 90 min, slovensky, 

přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

Intimní pohled do života legendárního zpěváka 

Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního 

turné s kapelou Fragile.

Sobota 29. dubna ve 14.00 h

Odpoledne s dechovkou

K tanci i poslechu v dubnu zahraje dechová hudba 

POLIČANKA.

Vstupné 70 Kč
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Neděle 7. května  

MARTINŮ FEST 2017

v 17.00 hodin

Pietní akt u hrobu B. Martinů

v 18.00 hodin - Tylův dům

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK / dirigent

Vstupné: 250 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na 

www.tyluvdum.cz.

                                                                                                                                                                             INZERCE
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     Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou

  a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou.        

                  Krásné Velikonoce !

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.

Borové 30.3.2017                  Obecní úřad Borová, IČO: 00276430,tel.č.: 461 743 268
           e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.




