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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 7/2016 ZE DNE 19.12.2016
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:
rozpočtové provizorium na rok 2017 podle pravidel uvedených v příloze č.1.;
rozpočtové opatření č. 7/2016;
příkaz k provedení inventarizace a jmenování členů inventarizačních komisí;
žádost o poskytnutí zápůjčky Základní škole Borová;
smlouvu o zápůjčce č. 3/2016 mezi Obcí Borová a Základní školou Borová;
darovací smlouvu s příkazem mezi Obcí Borová a Svazkem obcí AZASS – jedná se o pozemky
p.p.č. 1357/5 a 1354/4, které vznikly geometrickým plánem č. 742-318/2016 a jsou o celkové
výměře 1013 m2 (za účelem výstavby Domu s pečovatelskými byty, Borová);
aj.

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ ZÁŘÍ – PROSINEC 2016
rada obce schvaluje: ze dne 12.9.2016




Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sběrného dvora Borová;
Smlouvu a přidělení bytu č. 3 v DPS Borová, č.p. 305;
Smlouvu o dílo mezi Obcí Borová (objednatel) a fy RECPROJEKT s.r.o., Pardubice
(zhotovitel) – název zakázky „Borová – vodovod“;
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Schvaluje a doporučuje vystrojení zkušebního hydrogeologického vrtu BB-1 vodovodu;
aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 12.9.2016





Podpis smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Nízký lanový park v obci Borová“;
Dohodu o výpůjčce Křovinořezu Stihl FS 460 a odpružené radlice OR M 1600 mezi
Mikroregionem Poličsko a Obcí Borová;
Rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí dotace na akci „Dětská hřiště v obci Borová“;
aj.

rada obce schvaluje: ze dne 19.9.2016



Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro rok 2016 – 2017
aj.

rada obce schvaluje: ze dne 26.9.2016



Změnu č. 1 závazného ukazatele o stanovení příspěvku na rok 2016 pro ZŠ v Borové;
Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pakr v rámci POV na rok 2017
na akci s názvem „Rekonstrukce koupaliště a hráze se stavidlem za kempem“;
 Rozpočtové opatření č. 4/2016;
 Podání připomínky po projednání 4. úplné aktualizace ÚAP SO ORP Polička spočívající ve
změně silné stránky SWOT analýzy - enviromentální pilíř
 aj.
rada obce vzala na vědomí: ze dne 26.9.2016








Zápis z místního šetření konaného dne 20.9.2016 za účelem vypracování projektové
dokumentace „Bezpečnostní opatření podél silnice I/34“- připomínky a projednání
dotčených orgánů k dokončované dokumentaci rekonstrukce chodníků, přechodů pro
chodce, cyklostezky apod. podél silnice Polička – Hlinsko;
Proběhlý audit DSO Oldřiš-Borová (bez připomínek);
Informaci o přidělení účelové investiční dotace obci na rok 2017 v rámci programu pro
jednotky SDH obcí na pořízení dopravního automobilu;
vyúčtování dotací po realizaci údržby/obnovy páteřních komunikací na katolickém a
evangelickém hřbitově;
vyúčtování grantu Nadace ČEZ po realizaci stavebních úprav v Mateřské škole Borová;
aj.

rada obce schvaluje: ze dne 3.10.2016





Záměr pronajmout část nemovitosti - část p.p.č. 1349/3, 1349/2, 1357/5, 35/, 1353, 1354 a
st.p. 84;
Smlouvu a přidělení bytu č. 1 v č.p. 302;
Rozpis výdajů pro konání voleb do Zastupitelstva Pakr a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech
7. a 8. října 2016 a současně bere na vědomí avízo pro změnu rozpočtu obce;
aj.
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rada obce schvaluje: ze dne 10.10.2016





Finanční příspěvek Obce Borová pro akci „Mikulášské jízdy“;
Podání žádosti o prodloužení stávajících dohod pro pracovníky VPP, a to do konce 11/2016;
Zpracování projektové dokumentace pro umístění autobusové zastávky směr Polička
s ohledem na probíhající projektové práce na akci „Bezpečnostní opatření podél silnice I/34“;
aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 10.10.2016



Konání dne otevřených dveří po stavebních úpravách v MŠ Borová dne 19.10.2016;
aj.

rada obce schvaluje: ze dne 31.10.2016





Podobu výzvy k podání nabídky na dodávku herních prvků k ZŠ Borová, název zakázky:
„ZŠ Borová – projekt žirafa“;
Rozpočtové opatření č. 6/2016;
Záměr uzavřít smlouvu o výhradním poskytování realitních služeb mezi K2 reality s.r.o. a
Obcí Borová pro zajištění prodeje stavebních parcel v lokalitě U Roubenky;
aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 31.10.2016








Termín konání kontroly v ZŠ Borová dne 8.11.2016;
Natáčení rozhlasového pořadu o Borové pro Český rozhlas Pardubice dne 15.11.2016;
Informace o havárii na obecním vodovodu dne 20.10.2016, postupu řešení a opatření;
Informace k pokračujícím jednáním ohledně umístění trafostanice u VDJ Oldřiš a připojení
NN k budoucím rod. domkům;
Prodloužení smluv se stávajícími pracovníky VPP do konce 11/2016;
Mezitímní závěrku MŠ a ZŠ Borová sestavenou k 30.9.2016.
aj.

rada obce schvaluje: ze dne 23.11.2016






Prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č.1 v DPS Borová, č.p. 305;
Podobu „záměru darovat části movitosti“ – podle GP č. 742-318/2016 se jedná o nově
vzniklé pozemky p.p.č. 1357/5 a 1354/4 o celkové výměře 1013 m2;
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013484/VB/1 Borová u Poličky
přes pozemek p.p.č. 2040/4 k.ú. Borová u Poličky;
Žádost a přeložku nadzemního vedení knn a VO k.ú. Borová u Poličky přes p.p.č. 791/13;
aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 23.11.2016




Protokol o otevírání obálek zakázky malého rozsahu s nabídkami k výzvě „ZŠ Borová –
projekt žirafa“ ze dne 16.11.2016;
Žádost o doplnění podaných nabídek ve výběrovém řízení „ZŠ Borová – projekt žirafa“ ze
dne 18.11.2016;
Informace k havárii na obecním vodovodu ve dnech 20. – 25.10.2016;
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Prodloužení nájemních smluv se stávajícími nájemníky obecních bytů;
Protokol otevírání obálek zakázky malého rozsahu s nabídkami k výzvě „Výstavba
přístřešku pro cestující BUS zastávky Borová, žel. st.“ ze dne 7.11.2016 a rozhodnutí
zadavatele o přidělení zakázky;
Protokol o zkoušce vody č. 9225/2016 – datum odběru 20.10.2016 (při havárii na obecním
vodovodním řadu);
Protokol o zkoušce vody č. 9231/2016 a č. 9232/2016 – datum odběru a zpracování
23.10.2016 (tři dny po havárii a vyčištění vodovodního řadu) s výsledkem vyhovuje;
Protokol o zkoušce vody č. 9297/2016 – datum odběru 25.10.2016, krácený kontrolní rozbor
na dolním konci spotřebiště s výsledkem vyhovuje;
Protokol o zkoušce vody č. 9298/2016 – datum odběru 25.10.2016, úplný rozbor v kuchyni
MŠ Borová s výsledkem vyhovuje;
Protokol o zkoušce vody č. 9495/2016 – datum odběru 31.10.2016, krácený kontrolní rozbor
v kuchyni MŠ Borová s výsledkem vyhovuje;
Informace o proběhlém dílčím auditu Obce Borová dne 23.11.2016 s výsledkem bez závad;
Informaci o proběhlém vytyčení hranic pozemku p.p.č. 1955/2 ve vlastnictví LV 10001 dne
15.11.2016 pro záměr umístění trafostanice a informace o vývoji tohoto záměru;
Informace o množství nakoupené pitné vody od spol. VHOS a.s. Moravská Třebová od
1.1.2016 do 16.11.2016;
Ceník a výpočtový list pro r. 2017 pro vývoz komunálního odpadu (spol. AVE CZ), aktualizace
k 15.11.2016;
aj.

rada obce schvaluje: ze dne 7.12.2016






Doporučení k pronájmu bytu č. 2 v DPS, č.p. 305;
Smlouvu o výhradním poskytování realitních služeb mezi Obcí Borová a K2 reality s.r.o.,
Palackého třída 31, Chrudim IV – předmětem smlouvy je prodej stavebních parcel v lokalitě
U Roubenky;
Sdruženou nabídku pro MŠ Borová, ZŠ Borová a Obec Borová pro dodávku elektřiny a
schvaluje dodatek ke Smlouvě o dodávce elektřiny/sdružených službách dodávky elektřiny
pro hladinu NN a podle akceptačního protokolu (varianta 2017+2018);
Koupi části pozemku p.p.č. 2473, která je fyzicky pod účelovou komunikací;
aj.

rada obce vzala na vědomí: ze dne 7.12.2016






Dokumentaci k „ Výstavbě přístřešku pro cestující BUS zastávky Borová, žel.st.“ a předání
stavby dne 29.11.2016;
Organizační záležitosti akce „Borovské adventní troubení“, která se koná v neděli
11.12.2016 v areálu sokolovny;
Dohodu o výpůjčce mezi Mikroregionem Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička a Obcí
Borová - předmětem výpůjčky je „Turistické odpočívadlo v Borové“ na pozemku p.p.č.
1226/1;
Protokol o revizi zařízení bezdrátového rozhlasu BOR v obci Borová a jeho nedostatky;
aj.
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rada obce schvaluje: ze dne 21.12.2016




Plán inventur za rok 2016 a rozpis dílčích inventarizačních komisí;
Umístění trafostanice na pozemku p.p.č. 1955/2 podle předložené projektové
dokumentace. Bude vyvěšen záměr prodeje části pozemku a tento předložen ke schválení
na nejbližším zasedání ZO Borová;
aj.

Pozn.: usnesení ZO a 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.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017
obec
Banín
Bělá nad Svitavou
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Chrastavec
Jedlová
Kamenec u
Poličky
Korouhev
Květná
Lavičné
Lubná
Nedvězí
Oldřiš
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Sebranice
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
Vítějeves
CELKEM:
Střítež
Modřec (vč. Bořin)
Lezník
Průměr na 1 pokl.
Počet skupinek
Počet koledníků

VÝTĚŽEK
2015

VÝTĚŽEK
2016

VÝTĚŽEK
2017

porovnání s
předchozím
rokem

9 957,00 Kč
11 075,00 Kč
27 637,00 Kč
6 276,00 Kč
45 722,00 Kč
12 119,00 Kč
6 895,00 Kč
20 097,00 Kč

10 652,00 Kč
11 087,00 Kč
29 140,00 Kč
7 251,00 Kč
45 670,00 Kč
11 895,00 Kč
6 028,00 Kč
20 284,00 Kč

11 839,00 Kč
12 592,00 Kč
32 416,00 Kč
7 460,00 Kč
45 959,00 Kč
12 819,00 Kč
7 218,00 Kč
23 551,00 Kč

1 187,00 Kč
1 505,00 Kč
3 276,00 Kč
209,00 Kč
289,00 Kč
924,00 Kč
1 190,00 Kč
3 267,00 Kč

17 869,00 Kč
25 648,00 Kč
6 398,00 Kč
3 750,00 Kč
32 323,00 Kč
8 848,00 Kč
18 397,00 Kč
184 455,00 Kč
21 130,00 Kč
9 668,00 Kč
13 142,00 Kč
6 233,00 Kč
28 822,00 Kč
36 144,00 Kč
6 473,00 Kč
13 426,00 Kč
12 685,00 Kč
14 500,00 Kč
21 635,00 Kč
4 773,00 Kč
626 097,00 Kč
5 579,00 Kč
2 972,00 Kč
6 512,00 Kč
4 440 Kč
141
578

19 552,00 Kč
29 090,00 Kč
7 899,00 Kč
3 680,00 Kč
30 965,00 Kč
9 368,00 Kč
19 927,00 Kč
201 928,00 Kč
22 293,00 Kč
9 715,00 Kč
12 440,00 Kč
8 203,00 Kč
27 117,00 Kč
38 970,00 Kč
8 678,00 Kč
14 034,00 Kč
15 122,00 Kč
15 825,00 Kč
22 055,00 Kč
6 161,00 Kč
665 029,00 Kč
5 750,00 Kč
3 150,00 Kč
7 253,00 Kč
4 586 Kč
145
592

21 344,00 Kč
29 554,00 Kč
9 749,00 Kč
3 340,00 Kč
33 600,00 Kč
10 453,00 Kč
21 002,00 Kč
211 399,00 Kč
22 576,00 Kč
10 857,00 Kč
13 338,00 Kč
8 469,00 Kč
36 861,00 Kč
42 715,00 Kč
7 902,00 Kč
14 140,00 Kč
16 300,00 Kč
14 646,00 Kč
22 900,00 Kč
6 365,00 Kč
711 364,00 Kč
1 480,00 Kč
3 787,00 Kč
7 071,00 Kč
4 839,21 Kč
147
588

1 792,00 Kč
464,00 Kč
1 850,00 Kč
-340,00 Kč
2 635,00 Kč
1 085,00 Kč
1 075,00 Kč
9 471,00 Kč
283,00 Kč
1 142,00 Kč
898,00 Kč
266,00 Kč
9 744,00 Kč
3 745,00 Kč
-776,00 Kč
106,00 Kč
1 178,00 Kč
-1 179,00 Kč
845,00 Kč
204,00 Kč
46 335,00 Kč

prům.
počet příspěvek
obyvatel
na 1
obyv.
319
37,11
518
24,31
984
32,94
151
49,40
1588
28,94
286
44,82
219
32,96
1040
22,65
543
807
405
113
975
203
665
8783
1236
328
165
637
525
985
249
368
410
426
430
416
23 774

39,31
36,62
24,07
29,56
34,46
51,49
31,58
24,07
18,27
33,10
80,84
13,30
70,21
43,37
31,73
38,42
39,76
34,38
53,26
15,30
29,92

(Střítež, Modřec a Lezník patří pod
Poličku)

OBEC BOROVÁ NABÍZÍ K PRONAJMUTÍ OBECNÍ BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU (VHODNÉ PRO SENIORY) OD 1.3.2017
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
13.2.2017.
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POPLATKY V ROCE 2017
Poplatek za psy: 100,-- Kč za prvního psa a za každého dalšího 150,-- Kč a to již od 3 měsíců věku
– splatný do 31.3.2017.

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2017. Poplatek za komunální

odpad – úleva od poplatku se osvobozuje každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině.
Pokud budete požadovat tuto úlevu 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/dokumenty/vyhlášky - OZV č. 3/2015.
Platbu můžete provést v kanceláři obecního úřadu nebo převodním příkazem na účet číslo
1283408309/0800, VS uveďte vaše číslo popisné.

EVIDENCE HROBŮ – NOVĚ NA WWW.BOROVA.CZ
Na našich webových stránkách (www.borova.cz) máte možnost si ve složce hřbitovy prohlédnout
mapku hrobů na katolickém a evangelickém hřbitově. Barevně jsou zde vyznačeny obsazené hroby
i volné hroby, informace o nájemci i pohřbených.
Dále připomínáme, že dle uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa jste povinni jakékoli změny
související s hrobem, hrobkou (uložení zemřelého, uložení urny, zbudování hrobky, změna výměry
hrobového místa ….. ) nahlásit Obecnímu úřadu v Borové co nejdříve. Důvodem je řádné vedení
evidence na obou hřbitovech.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVÁ, OKRES SVITAVY
Mateřská škola Borová přijme kuchařku do školní jídelny.
Nástup možný od 1.2.2017 nebo dle dohody.
Vyučení a praxe v oboru vítána.
Bližší informace u ředitelky školy.

NABÍDKA KRÁTKODOBÉHO ZAMĚSTNÁNÍ V BOROVÉ
Pracovník v sociálních službách (pečovatelka) pro Pečovatelskou službu Borová
- na dobu určitou 1.2. – 31.5. 2017, s možností prodloužení
- 15.500,-- Kč/ měs.
- požadavky:
- řid. oprávnění skupiny B
- kvalifikace pro prac. v soc. službách (není podmínkou)
Bližší informace k náplni práce a ostatní na Obecním úřadu v Borové nebo na
Svazku obcí AZASS v Poličce, tel.č. 461 722 700.
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ - čtvrtek 9.2. a 23.2.2017 od 10.00 do 15.00 hod.
ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hod.
4.-5.3.2017

MUDr. Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

11.-12.3.2017

MUDr. Cacek

Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

18.-19.3.2017

MDDr. Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

25.-26.3.2017

MUDr. Kašparová

Leona

Polička, Růžová 195

775 724 524

MUDr. Kočí

Jiřina

Dolní Újezd 383

461 631 126

1.-2.4.2017

OHLÉDNUTÍ

Základní škola Borová
Projekt „Žirafa“
Nevíte, co s plastovými lahvemi? Udělejte si žirafu!
Takto vypadá návrh multifunkčního hřiště k naší škole. Určitě si stejně jako naše děti dovedete
představit, kde je tobogán, rozhledna, klouzačka, průlezka a nebo horolezecká stěna…

Jeden z návrhů –Erička. Nakonec jsme ji pojmenovali
„Plastěnka“, ale Erička je také fešanda.
Víčka od lahví poslouží Natálce . Stále sbíráme!
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Zdobení „vrkočů“ o Vánocích následovalo hned po zpívání koled a vánočních písniček u stromečku
.
Tam jste možná byli. Jenže před tím se vážilo, míchalo a peklo…………….

Našim pekařkám a pekařům se docela vedlo.
Před Vánoci jsme si vyšli za zvířátky ke krmelci.
Věřte, nevěřte , už tam byl Ježíšek a nechal nám na stromečku dárek.

Ale to už jsme zase jinde. Tak dlouho jsme se chystali na lyže, až se to povedlo. Našim cílem byl Lucký vrch.
Ostatní se zatím proháněli na bruslích u školy. Nebo ne?
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Informace pro rodiče:
Dětský karneval bude dne 11. února 2017 od 14.00 h – místní sokolovna.
Pokud byste nám chtěli přispět drobnou cenou do tomboly, budeme rádi.
Zápis dětí do 1. třídy byl posunut na měsíc duben – nařízení MŠMT.
Termín zápisu na naší škole: 4. dubna 2017 od 16.00 h – společné zahájení.
Náhradní termín: 11. dubna 2017 od 14. 00 h.
Doporučení pro rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky pro svoje dítě:
opatřete si již předem vyšetření z pedagogicko psychologické poradny a od pediatra.
V případě nejasností mě kontaktujte na telefonním čísle 606685434 nebo 461743153.
Těšíme se na Vás.
Hana Chadimová

MĚSÍC LEDEN PŘÁL ZIMNÍM SPORTŮM
No konečně zima! Když začalo mrznout, tak naši hasiči „vyrobili“ u základní školy pěkné kluziště, z kterého
mají radost jak děti, tak dospělí. Dokonce se dvakrát uskutečnilo hokejové večerní utkání Borová – Oldřiš, kde
jsme sice prohráli, ale snaha a radost z hokeje byla veliká.
Ten kdo má rád běžky, nemusí chodit pěšky a užívá si lyžařských stop, které vedou kolem celé naší obce a
okolí. Speciální „díky“ patří Jirkovi Pospíšilovi, který se pustil do trasování skútrem hned, jak sněhové
podmínky dovolily. Takže chlapi hasičský a Jirko DĚKUJEME.
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POZVÁNÍ

KNIHOVNA V BOROVÉ „LOĎ POZNÁNÍ“
V únoru pro vás bude místní knihovna otevřena každý čtvrtek od 13.30 do 16.30 hod. a v pátek 11. a
25.2.2017 od 17.00 do 18.00 hod.

MOTOREST BOROVÁ VÁS ZVE NA POSENÍ S HUDBOU
Sobota 25.2.2017 od 18 hodin. Můžete se těšit na pečená žebírka a dále jídla ze zvěřiny.
Rezervace prosím na tel.737 337 048, 739 995 203.
11

A je to tady zas!!!!
A co?
No přeci druhý ročník závodů autíček
na dálkové ovládání
A kdy?
No přece v neděli 19.2.2017 od 14.00 hodin
A kde?
No kde jinde než v sokolovně v Borové.
A co tam budeme dělat?
No určitě jezdit na závodním okruhu.
A co když vyhraju?
Tak dostaneš cenu, ale neboj, i když nevyhraješ, tak maj
připravenýho něco pro všechny.
A můžu udělat něco i pro někoho jiného?
No jasně, třeba pro Natálku Ditrichovou z Borové dobrovolným
vstupným
A kdo to pořádá?
No jako loni kulturní komise Obce Borová a už přestaň kecat, vem mamku, taťku, ségru a přijď, uvidíš, že
si to všichni užijem !!!
12

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ÚNOR 2017
Bystré
2. 2. 2017 – Pavel Vácha vzpomíná – beseda
s fotografem Pavlem Váchou, autorem výstavy
Tváře literatury, který zavzpomíná na velikány
české literatury, jejichž tváře pomocí této výstavy
zvěčnil. Beseda se koná od 17 hod. v Komunitním
sále Multifunkčního domu (čp. 68). Vstupné 20
Kč.
4. 2. 2017 – Dívčí válka - úsměvná parodie na
známou pověst o dívčí válce. Hraje divadelní
spolek J. N. Štěpánka Chrudim. Začátek v 19,00
hod v divadelním sále Sokolovny. Vstupné 70,- Kč
(předprodej v IC Bystré 60,- Kč).
16. 2. 2017 – Z historie jedné podnikatelské
rodiny – přednáška o rodinné historii LöwBeerových, rodině podnikatelů, kteří na přelomu
19. a 20. století žili a působili v nedaleké Svitávce a
Brněnci. Přednášejí Mgr. Vladimír Velešík a jeho
syn Vladimír Velešík ml., autoři knihy „LöwBeerovy vily a historie jedné podnikatelské
rodiny“. Přednáška se koná od 17 hod.
v Komunitním sále Multifunkčního domu (čp. 68).
Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
11. 2. 2017 - Hasičský ples
Od 20 hod v sokolovně pořádá Sbor dobrovolných
hasičů
hraje ROPOTED, vstupné 60 Kč.
Litomyšl
3.2.2017, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Ivan Mládek & Banjo band
Vstupné: 250 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě
20.2.2017, 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
Antonín Dvořák – Biblické písně
Hudební cyklus deseti zpěvů pro sólový hlas s
doprovodem klarinetového kvarteta přednese
sólista Národního divadla moravskoslezského v
Ostravě Martin Gurbaľ.
Vstupné: 200 Kč
24.2.2017, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl UDG
Koncert + afterpárty.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji/250 Kč na místě

Lubná

3. 2. 2017 - ples SDH – Skalka Lubná
25. 2. 2017 - dětský karneval, začátek 14.00
hod. – Skalka Lubná
Oldřiš
11.2.2017 - Hasičský ples v Orlovně od 20.00 hod.
K tanci a poslechu Rytmik.
26.2.2017 - Dětský maškarní karneval v Orlovně
od 14.00 hod.
Polička
9. 2. 2017 - Vysavač
Tylův dům od 19:00 hod.
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man
show
16. 2. 2017 - Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00
23. 2. 2017 - Sedm divů Islandu / Jiří Kolbaba
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00
Pomezí
25.02.2017 - dětský karneval od 13.00 hodin v KD
Pomezí
Sebranice
4. 2. Kundalini jóga – od 9.30 do 12.30 hod. na
sále kulturního domu. Cena: 300 Kč.
11. 2. Hasičský ples – od 20.00 hod. na sále
kulturního domu. Vstupné 70 Kč, hraje Vepřo,
knedlo, zelo.
16. 2. 2017 – Kurz PLSTĚNÍ SUCHOU CESTOU –
jehlami si vytvoříte hračku nebo šperk 15 - 19
hodin, vede Pavlína Kmošková, Světnice čp. 8,
cena 300Kč, dítě v doprovodu dospělé osoby
zdarma. Akce se konají v Sebranicích 8,
objednávky kurzů na telefonu 604 590 474.
18. 2. Ping-pongový turnaj – v kulturním domě,
8.30-9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek
turnaje. Turnaj je určen pro hráče od 15 let výše.
Startovné 100 Kč.
25. 2. Masopustní hody – u kapličky na Pohoře,
od 11.00 hod. prodej zabíjačkových dobrot, po
13. hodině příchod masek. Zahraje kapela Jana
Pohorského.
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26. 2. Čert nikdy nespí – Divadelní spolek Tyl
Polička uvede v kulturním domě od 17.00 hod.
pohádkovou hru o 15 obrazech.

25.2. 2017 – Dětský karneval - Kulturní dům 13.30 hod.

Svojanov
Telecí
10. 2. 2017 - 12. obecní ples Městyse
4.2. 2017 – Výstava psů - Kulturní dům - 9.00
Svojanova - od 20.00 hodin na radnici ve
hod.
Svojanově
10.2. 2017 – Hasičský ples - Kulturní dům 20.00 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM - ÚNOR 2017
Pondělí 6. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Spojenci
Válečný/romantický/drama, USA, 124 min,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Středa 8. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Resident Evil: Poslední kapitola
3D akční/horor, USA, 107 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 130 Kč
Čtvrtek 9. února v 19.00 h
Vysavač
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man
show o zamilovaném uklízeči z nákupního centra.
Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z
hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou
komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných
hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a
snění. Uvádí Studio DVA divadlo
Sobota 11. února v 15.00 h
Dětský pohádkový karneval
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ
vás budou provázet Ivo Opletal a jeho tým
DĚTSKÉ AKCE. Dětský karneval bude plný
tancování, dovádění, skotačení, originálních
soutěží a těch nejkrásnějších dětských písniček. Z
Pohádkového království za vámi přijede pan král
se svými dvěma dcerami. Obě princezny s vámi
budou soutěžit i tancovat. A pokud budete
šikovní, naučíte se s nimi i nové tanečky. Pobaví
se určitě nejenom děti, ale i jejich dospělý
doprovod.
Pondělí 13. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Padesát odstínů temnoty
Erotický, USA, 121 min, titulky, přístupný od 15
let, vstupné 130 Kč / v premiérovém týdnu 140 Kč

Středa 15. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Padesát odstínů temnoty
Erotický, USA, 121 min, titulky, přístupný od 15
let, vstupné 130 Kč / v premiérovém týdnu 140 Kč
Ana již není nezkušenou mladou dívenkou, jak
jsme ji poznali v prvním díle Padesát odstínů šedi.
Čtvrtek 16. února v 19.00 h
Věra Špinarová & Adam Pavlík band
Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a
rocku, rodačka z Pohořelic u Brna Věra Špinarová
vystoupí s novým exkluzivním koncertním
programem pro rok 2017.
Neděle 19. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Miluji tě modře
Komedie/romantická, ČR, 90 min, přístupný od 12
let, vstupné 110 Kč
Pondělí 20. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Zakladatel
Biografické drama, USA, 115 min, přístupný od 12
let, vstupné 110 Kč
Středa 22. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Jackie
Životopisné drama, USA, 99 min, přístupný od 12
let, vstupné 80 Kč
Čtvrtek 23. února v 19.00 h
Jiří Kolba / Sedm divů Islandu
Zveme Vás na nevšední podívanou, vedenou
skvělým a zkušeným cestovatelem Jiřím
Kolbabou. Podíváme se společně s jeho diashow
na Island, druhý největší ostrov v Evropě.
Sobota 25. února od 14.00 h
Odpoledne s dechovkou
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Pro milovníky dechovky! Přijďte si do velkého sálu
poprvé v novém roce poslechnout i zatančit při
tradičním setkání s dechovkou.

Skupina Kamelot slaví 35 let od svého založení.
Jako předkapela vystoupí svitavská folkrocková
skupina Tony Joch a přátelé.

Neděle 26. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
LEGO® Batman film
3D animovaný/ dětský, USA, 104 min, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč

Sobota 4. března v 19.00 h
Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství
Představení s písničkami na motivy kultovního
maďarského animovaného seriálu, určené pro
diváky od sedmi do sto sedmi let. V hlavních
rolích komedie se představí Eva Holubová (Gábi),
Bob Klepl (Pepa), Jana Stryková (Týna) a Václav
Jílek (Ládínek). Chybět nebude ani pes Zorro
(Radim Madeja), kočka Žofie (Michaela Váňová) a
jejich neodbytný soused dr. Halíř (Jiří Ployhar).

Pondělí 20. února v 19.00 h … Kino Tylův dům
Mlčení
Historické drama, Mexiko/Tchaj-wan/USA, 161
min, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Středa 1. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
John Wick 2
Thriller, USA, 122 min, titulky, přístupný od 15 let

Neděle 5. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Bába z ledu
Drama/komedie, ČR, 106 min, přístupný od 12 let

Pátek 3. března v 19.00 h
Kamelot slaví 35 let!
Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum

INZERCE

STAVEBNÍ POZEMKY V BOROVÉ
Nabízíme k prodeji 4 pozemky určené územním plánem pro výstavbu rodinných domů k.ú. Borová
u Poličky, obci Borová, okrese Svitavy, anebo možnost zprostředkovat na pozemcích výstavbu
levného nízkoenergetického RD dle vlastního výběru.
Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě „U Roubenky“ na okraji obce na trase směrem na Telecí,
Jimramov. Jedná se o soubor 4 parcel o výměře v rozmezí od 835 m2 do 1235 m2.
Na pozemcích jsou přivedeny inženýrské sítě: přípojka vody, elektrické energie, plynu a je hotová
kanalizační a dešťová přípojka na odvod splašků a dešťové vody. Obec pracuje na přípravě
gravitační kanalizace, její výstavba by měla být zahájena v r. 2018. Inženýrské sítě jsou rozvedeny
k jednotlivým parcelám do sdružených pilířů. V roce 2017 bude dokončena komunikace
k samotným pozemkům, příjezdová cesta je zpevněná asfaltová.
Okolí pozemků tvoří převážně rodinné domy, nedaleko je koupaliště a objekty pro rodinnou
rekreaci (chalupy, chaty), obchod – supermarket se nachází cca 300 m od pozemků, přímo naproti
němu je vlakové nádraží a autobusové zastávky.
V obci Borová se nachází MŠ, ZŠ, sportovní areál (sokolovna), pekárna, rekreační areál (kemp), 2
restaurace apod. Borová je obec s perfektní dopravní dostupností, je zde pravidelné vlakové i
autobusové spojení do větších měst, včetně zastávek dálkových autobusů.
Obec pořádá pravidelné kulturní a sportovní aktivity pro dospělé, děti a rodiny.
Zajistíme bezplatné finanční poradenství u finančních specialistů, včetně vyřízení úvěru nebo
hypotéky. Bližší informace v kanceláři obecního úřadu, na telefonních čísle 603 741 378.
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Grafická situace k nabízeným stavebním pozemkům

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 27.1.2017

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