INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 1/2017 ZE DNE
8.2.2017
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:

darovací smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dárce) a Obcí Borová (obdarovaný),
kdy předmětem darovací smlouvy jsou pozemky p.p.č. 2160/2, 2160/3, 2160/4, 2160/5,
2161/25, 2161/26, 2161/29, 2161/34, 2161/35, 2161/42, 2161/43;
smlouvu o dílo č. 04/2017 mezi Obcí Borová (objednatel) a ENVICONS s.r.o. (zhotovitel),
kdy předmětem smlouvy je projektová příprava akce „Vodovod Borová – intenzifikace
zdrojů, rekonstrukce vodovodu – 1 etapa vyhledání zdrojů“;
prodej částí nemovitostí podle záměru ze dne 20.1.2017 a podle GP č. 742-318/2016. Podle
geometrického plánu se jedná o stavební parcely a pozemky č. 1357/17 o výměře 1210 m2,
1357/16 o výměře 1235 m2, 1357/15 o výměře 1226 m2 a pozemek skládající se z p.p.č.
1357/20, 1354/3 a 1349/19 o celkové výměře 835 m2. Při prodeji bude postupováno
v souladu s usn. ZO Borová č. 71/2016;
prodej části pozemku p.p.č. 1955/2 pro záměr vybudování trafostanice pro připojení
rodinných domů nad VDJ Oldřiš (podle územního plánu obce Borová se jedná o RD
postavené na plochách smíšených obytných - venkovských Z15a, Z42a, Z15b a Z42b);
směnu pozemku p.p.č. 1131/22 za část p.p.č. 2250/8, a to s případným doplatkem ze strany
Obce Borová. Pověřuje starostku obce Borová k zajištění vypracování oddělovacího
geometrického plánu, projednání s vlastníky směňovaného pozemku a zajištění
vypracování směnné smlouvy, která bude předložena ke schválení ZO Borová.
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směnu pozemku p.p.č. 1131/20 za část p.p.č. 2250/8, a to s případným doplatkem ze strany
Obce Borová. Pověřuje starostku obce Borová k zajištění vypracování oddělovacího
geometrického plánu, projednání s vlastníky směňovaného pozemku a zajištění
vypracování směnné smlouvy, která bude předložena ke schválení ZO Borová.
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:

průběh projednávání způsobu rekonstrukce stavby: Borová, Oldřiš, Spálený kopec –
rekonstrukce VN3835;
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy na zhotovení a zpracování
projektové dokumentace ve stupni navazující dokumentace pro stavební povolení
„Splašková kanalizace a ČOV v obci Oldřiš – Borová mezi DSO Oldřiš – Borová a fy
RECPROJEKT s.r.o.;
záměr DSO Oldřiš – Borová o zveřejnění výzvy o předložení nabídky na činnosti spojené
s podáním a administrací žádosti o dotaci z OPŽP na akci „Splašková kanalizace a ČOV
v obci Oldřiš – 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.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ - čtvrtek 9.3., 23.3. a 6.4.2017 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

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

1.-2.4.2017
8.-9.4.2017

MUDr., MBA Kopecká

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V NAŠÍ OBCI V ROCE 2016
Počáteční stav k 1.1.2016
Narozeno
Přistěhováno
Odstěhováno
Zemřeli

13
18
19
9

dětí
občanů
občanů
občanů

Konečný stav k 31.12.2016

984 občanů
8 chlapců
8 mužů
8 mužů
7 mužů

5 děvčat
10 žen
11 žen
2 ženy

987 občanů
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SBĚR ODPADŮ V NAŠÍ OBCI ZA ROK 2016
Za rok 2016 jsme celkově vyprodukovali toto množství odpadů:
-

Směsný komunální odpad /popelnice/
179,04 t
Objemný komunální odpad /sběrný dvůr/
16,54 t
Biologicky rozlož.odpad /hřbitovy/
7,16 t
Plasty
12,92 t
Sklo
7,47 t
Barvy, oleje
1,10 t
Pneumatiky
2,78 t
Papír
5,55 t
Železo
28,38 t
Šatstvo
5,71 t
---------------------------------------------------------------CELKEM:

266,65 t

OHLÉDNUTÍ

PŘES STŘECHU EVROPY – 46. ročník
Jako již tradičně se první únorovou sobotu uskutečnila turistická akce "Přes střechu Evropy" –
memoriál Jaroslava Hamerníka, kterou pořádá Klub českých turistů Polička.
Po několika letech byl dostatek sněhu, proto se lyžaři mohli vydat na původní lyžařskou trasu po
rozvodí z Čachnova do Borové. Pěší turisté šli z Borové přes Hatě a Svatou Kateřinu na Skalku a zpět
do Borové.
Na 46. ročníku se sešlo celkem 155 účastníků, z Borové jich bylo 30. Nejmladšími účastníky byli
Kristýnka Lázničková (10 let) a Lukáš Pazdera (10 let), kteří úspěšné zdolali trasu na lyžích. Každý
účastník obdržel Pamětní list, sladkou medaili a odnesl si pěkný zážitek.
Za úspěšný průběh lze poděkovat manželům Makovským, paní Haně Mužíkové a ČKT Polička.
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2017
Neznáme se odněkud? 
Nový majitel „putovní maškary“, Michal Drahoš, to, věru, neměl lehké.
Poznali jste děti Pazderovy?
2.

Malý šroubeček Ema Sauerová
1.

3.

Všechny masky byly krásné a nám se moc líbily.
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2 ROČNÍK ZÁVODŮ AUTÍČEK NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
V neděli 19.2.2017 proběhl druhý ročník závodů autíček na dálkové ovládání a musím říci, že nálada
byla velmi dobrá a všichni jsme si to užili. Jako předskokan všech závodníků nám letos ukázal svoje
umění se svým opravdu retro autíčkem pan Petr Krčil, který nezajel nejrychlejší čas, ale
vidět

Škodu

120

opět

na

závodním

okruhu

nás

pamětníky

nadchl.

Fandili jsme všem dětem. Některé přišly s opravdu závodními modely, ale na trati se objevila třeba
i sanitka, traktor, pásák. Po dojezdu dostal každý něco na dodání energie. V mezičase, mezi
jednotlivými jízdami, se činila paní Alena Hejduková, která děti nádherným způsobem pomalovala.
Ale samozřejmě každá soutěž má i své vítěze. Druhý ročník, jako je již tradicí , vyhrál Pavel
Ehrenberger, na druhém místě se umístil Dainel Franke a na třetím shodně naší borováci, a to Filip
Bauer a Kryštof Tlustý. Za kulturní komisi bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří přispěli
dobrovolným vstupným na projekt Dobro-druzi. Mohli jsme tak předat finanční částku
ve výši 1337,-Kč. Tyto peníze alespoň malinko pomohou Natálce Dittrichové.
za kulturní komisi Pavel Tlustý

5

POZVÁNÍ

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – BŘEZEN 2017
Borová
11.3.2017 od 20.00 hod. v místní sokolovně se
koná „Maškarní merenda“. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Řemen.
Bystré
2. 3. 2017 – PohádkoTour – Městská knihovna v
Bystrém zve všechny zvídavé děti, předškolního a
mladšího školního věku, k další výpravě za
pohádkou, která jako obvykle začne o půl čtvrté.
9. 3. 2017 – Anděl z Dachau – přednáška PhDr.
Jana Stříbrného o P. Engelmaru Unzeitigovi.
Přednáška se koná od 17 hod. v Komunitním sále
MFD (č.p. 68). Vstupné 20 Kč.
30. 3. 2017 – Tajemnými stezkami – vlastivědná
beseda s autorem knihy Tajemné stezky: od
Pardubic po Českomoravské pomezí, Janem
Řeháčkem, který tuto knihu představí a o tom
nejzajímavějším z ní nám blíže povypráví. Beseda
se koná od 17 hod. v Komunitním sále MFD (č.p.
68). Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
18. 3. 2017 - Josefovská estráda
Od 19 hod. v sokolovně pořádá Sokol Dolní Újezd
V programu vystoupí divadelní soubor Jožina
Janouška, po estrádě pokračuje taneční zábava,
hraje MIX. Vstupné 100 Kč po estrádě 50 Kč.
Litomyšl
5.3.2017 od 15:00 - Zpíváme a tančíme s Míšou minidiskotéka v Cirkuse
Míša Růžičková v pořadu pro děti. Smetanův dům,
Litomyšl
Vstupné: 120 Kč, děti do 2 let zdarma (předprodej
v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
15.3.2017, 19:30 - Zuzana Stirská slaví 155. výročí
založení Vlastimilu
Smetanův dům, Litomyšl
Hostem koncertu bude prapravnučka osmého
dirigenta Vlastimilu - notář Emanuel Stirský vedl
pěvecký sbor Vlastimil v letech 1887-1888.
Zpěvačka a zakladatelka skupiny Fine gospel time,
Zuzana Stirská, bude vystupovat se svými dětmi, s
Vlastimilem i s dalším hostem – Big Bandem
Chrudim. Vstupné: 150 Kč (předprodej v IC
Litomyšl a na www.smetanuvdum.cz)

24.3.2017 od 19:00 - 5. benefiční dobový ples
Smetanův dům, Litomyšl
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek pořádají
již pátý benefiční dobový ples.
K tanci hraje Bigband ze ZUŠ Litomyšl a kapela
Reflex. Předtančení, retro módní přehlídka,
tombola a další doprovodný program. Vstupné: 140
200
Kč
(rezervace
na
www.veteranklublitomysl.cz)
24.3.2017, 21:00, Music Club Kotelna, Litomyšl Vypsaná fixa
Koncert v rámci turné k novému CD.
Vstupné: 190 Kč (předprodej v IC Litomyšl a
www.ticketstream.cz)
Lubná
25.3.2017 v 18:00 hod. v kině - divadelní
představení DARMOŠLAPKY - v podání
ochotníků z Němčic.
Polička
3. 3. 2017 – od 19:00 – Roman Horký a Kamelot koncert
Kamelot slaví 35 let!
Velký sál Tylova domu v Poličce
4. 3. 2017 - Smolíkovi a jejich podivuhodné
dobrodružství
od 19:00 hod. ve velkém sále Tylova domu
Eva Holubová, Bob Klepl a další
Do 16. 4. 2017 - Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť
Interaktivní výstava o pravěku v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce.
Sebranice
3. 3. 2017 – Rozumět internetovým dětem –
přednáška, od 19.30 hod. v přísálí kulturního
domu.
4. 3. 2017 – Kundalini jóga – od 9.30 do 12.30
hod. na sále kulturního domu. Cvičení bude
zaměřeno na detoxikaci organismu. Cena: 300
Kč.
12. 3. 2017 – 3x muž a žena – výběr
z masopustních her a šprýmů, od 17.00 hod. na
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sále kulturního domu, uvádí divadelní klub Makov.
Vstupné dobrovolné.

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM – BŘEZEN 2017
Středa 1. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
John Wick 2
Thriller, USA, 122 min, titulky, přístupný od 15 let,
vstupné 110 Kč
Pátek 3. března v 19.00 h
Kamelot slaví 35 let!
Skupina Kamelot slaví 35 let od svého založení.
Jako předkapela vystoupí svitavská folkrocková
skupina Tony Joch a přátelé.
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).
Neděle 5. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Bába z ledu
Drama/komedie, ČR, 106 min, přístupný od 12
let, vstupné 120 Kč
Pondělí 6. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Logan: Wolverine
Akční/fantasy, USA, 137 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 130 Kč
Středa 8. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Muzzikanti
Hudební, ČR, 109 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Neděle 12. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Masaryk
Drama/historický/životopisný, ČR/SK, 113 min,
přístupný, vstupné 130 Kč
Pondělí 13. března v 18.00 h … Kino Tylův dům
Pes ro(c)ku
Animovaný, USA, 80 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč

Úterý 14. března v 19.00 h
Karel Vrtiška / Klavírní recitál
Karel Vrtiška je talentovaným mladým klavíristou.
Na programu jsou skladby Haydna, Dvořáka,
Suka, Janáčka,… Koncert je zařazen do sezóny
KPH 2016/2017
Středa 15. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Kong: Ostrov lebek
3D akční/dobrodružný/fantasy, USA, 118 min,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Sobota 18. března v 19.00 h
Moje hra
Díky výběru dvou hlavních postav – Jiřího
Bartošky a Zuzany Bydžovské… Jde o hru
zábavnou, vtipnou s nezapomenutelnými výkony.
Neděle 19. března v 18.00 h … Kino Tylův dům
Kráska a zvíře 3D
3D Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický,
USA, 130 min, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Pondělí 20. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Nechte zpívat Mišíka
Dokument /hraný, ČR, 100 min (+ 16 min
předfilm), přístupný, vstupné 80 Kč
Středa 22. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Kruhy
Horor, USA, 102 min, titulky, přístupný od 15 let,
vstupné 110 Kč
Sobota 25. března ve 14.00 h
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba ASTRA.
Pondělí 27. března v 19.00 h … Kino Tylův dům
Život
Sci-fi/thriller, USA, 105 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Středa 29. března v 18.00 h … Kino Tylův dům
Balerína
Rodinný/animovaný, Francie/Kanada, 89 min,
dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
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Čtvrtek 30. března v 8.15 a 10.15 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.

Čtvrtek 30. března v 19.00 h
Vysavač
Přesunuté únorové představení Boba Klepla.
Uvádí Studio DVA divadlo

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

ZAHÁJENÍ ROSICKÝCH TRHŮ
Obec Rosice oznamuje, že rosická tržnice zahajuje pravidelný sobotní prodej v sobotu dne 4. března
2017 od 7.00 hodin do 12.00 hod. s tradiční nabídkou zemědělského, spotřebního a průmyslového
zboží. Parkování, občerstvení a sociální zařízení je zajištěno v areálu bývalé cihelny. Obec Rosice a
vedení Rosických trhů se těší na Vaši návštěvu. Další informace najdete na webových stránkách obce
- www.obec-rosice.cz nebo www.rosickatrznice.cz.
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BENEFICE PRO NATÁLKU DITTRICHOVOU Z BOROVÉ
Termín:

sobota 8.4.207 sokolovna Borová

Název:

BENEFICE PRO NATÁLKU

Bude se jednat o zábavné, divadelní a hudební odpoledne a večer pro děti i dospělé.
Plánovaný program:
14.00 - 15.50 zábavné odpoledne pro děti a rodiče - hry, tvoření
16.00 - dětské divadlo Široký Důl - O moudrém zlatníkovi
17.00 - divadelní spolek Široký Důl - Obušku z vaku ven
18.30 - koncert kapely SUE - Svitavy Ukulele Ensemble - české i světové hity v originálních
ukulele úpravách
20.00 zábava s kapelou Rotoped
Upřesněný program této benefice bude zveřejněn v březnovém informačním letáku.

INZERCE

INFORMACE POLIČSKÉ NEMOCNICE
Poličská nemocnice, s.r.o přijme do pracovního poměru fyzioterapeuta, všeobecnou sestru,
zdravotnického asistenta, sanitáře, sanitářku. Bližší informace na tel.č. 777 748 672 nebo e-mailové
adrese: sestra.nempol@tiscali.cz.
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I.AGRO OLDŘÍŠ – NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Zemědělská společnost I.AGRO Oldřiš a.s. hledá zájemce na pracovní pozici: dojič/dojička v ŽV.
Jedná se o 2 směnný provoz, pracovní fond 35 hod / týdně, zajímavé platové ohodnocení.
Bonusy: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 13.plat, motivační odměny.

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 28.2.2017

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