*19. ROČNÍK*ČÍSLO 2*

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ ZE DNE 6.1.2016, 18.1.2016 A 3.2.2016
rada obce schvaluje:















Rozpočtové opatření č. 6;
Smlouvu mezi Obcí Borová a VHOS, a.s., Moravská Třebová pro vodu předanou dle
kalkulace;
Plán inventur na rok 2015 a rozpis dílčích inventarizačních komisí;
Přidělení bytu č. 2 v DPS Borová č.p. 305 a uzavření smlouvy s p. Josefem Muffem;
Přidělení bytu č. 3 v č.p. 176 a uzavření smlouvy s p. Petrou Votočkovou;
Výpověď nájmu bytu č. 1 v DPS Borová č.p. 305 s nájemcem p. Ladislavem Zezulou;
Pravidla pro údržbu a opravy obecních bytů podle NOZ a předpisu vlády (platný od ledna
2016);
Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 165 na základě žádostí uchazečů;
Valorizaci nájemného u bytových a nebytových prostor o míru inflace za rok 2015 pro rok
2016 dle údajů ČSÚ, která činí 0,3%;
Na základě doporučení komise jmenované výborem Svazku obcí AZASS a zápisu č. 2 z jednání
pro posouzení a hodnocení nabídek na pořízení vozu pro peč. službu Borová pořízení vozu
Fabia combi Ambition 1.2. TSI 66kW – na financování se budou podílet obce Borová, Březiny,
Oldřiš, Pustá Kamenice, Pustá Rybná a Telecí podle procenta poskytnutých služeb – důvodem
je záměr rozšíření služeb;
aj.

rada obce vzala na vědomí:



Konání členské schůze DSO Oldřiš – Borová dne 14.1.2016 od 18.00 hod. v Oldřiši;
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Hodnocení výsledků protokolu o zkoušce č. 10781/2015 – krácený rozbor pitné vody dle
vyhlášky č. 252/2004 Sb. ze dne 14.12.5015 s výsledkem vyhovuje;
Stanovení nového rozsahu pesticidních látek a jejich metabolitů ve vodě;
Požadavky ČOV Polička na čištění odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy) ke zveřejnění
(infoleták obce Borová leden/2016);
Konání semináře a setkání s občany na téma kotlíkové dotace v Pakr dne 25.1.2016 v obřadní
místnosti v Borové;
Informace k sestavovanému návrhu rozpočtu Obce Borová na rok 2016;
Strategii MAS Poličsko;
Podpis smlouvy mezi DSO Oldřiš – Borová a fy RECPROJEKT s.r.o.;
Zřízení profilu zadavatele DSO Oldřiš – Borová a jeho vedení společností OTIDEA a.s.;
Informace, poptávku na dodávku a na výměnu domovních a bytových vodoměrů – vodovod
Borová;
Informace k dotacím na rekonstrukci VO;
Informace k dotacím na rekonstrukci pohřebišť;
Konání pracovní schůzky ZO Borová dne 10.2.2016 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ
Borová – budou zde projednány jednotlivé návrhy k sestavení rozpočtu;
Návrh rozpočtu obce Borová na r. 2016;
Projednala situaci a návrhy k lokalitě stavebních míst „U roubenky“;
aj.
Pozn.: usnesení RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou
odstraněna jména a 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.

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ NA PEVNÁ
PALIVA
Důvody zavedení kontrol a odhadované přínosy dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
• Postupné snižování počtu kotlů, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu a předepsané
limity;
• Podpořit výzvy dotačního programu kotlíkových dotací;
• Zkvalitnění životního prostředí.
Koho se to týká a kdo bude provádět kontroly?
Týká se provozovatelů spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Kontroly budou prováděny odborně způsobilými osobami proškolenými výrobcem dané značky
kotle (v případě již neexistujícího výrobce bude provedena kontrola držitelem oprávnění k jakékoliv
značce kotle). Existuje centrální registr těchto osob na Hospodářské komoře České republiky
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, a také seznam odborně způsobilých osob bude zveřejněn
např. na webových stránkách www.opop.cz, seznam se neustále doplňuje.
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Povinnost provádění kontrol bude jednou za 2 roky a kontroly budou zpoplatněny (podobná
povinnost je u plynových kotlů).
Povinnosti způsobilé osoby?
Doložení vyplněného formuláře s údaji o spalovacím stacionárním zdroji a údaji o kontrole stavu vč.
připojení zdroje pro provozovatele. Po absolvování školení u výrobce obdrží odborně způsobilá
osoba průkazku k oprávnění na instalaci, provoz a údržbu kotlů dále certifikát o proškolení. Navíc
po úhradě administračního poplatku může odborně způsobilá osoba získat průkaz k provádění
kontrol technického stavu zdroje.
Postihy a povinnosti provozovatele zdroje vytápění?
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu zdroje nebo
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této
kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč pokud jde o fyzickou osobu
nepodnikající a do výše až 50 000 Kč, jde-li o podnikající osobu.
Provozovatel je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje do
31.12.2016.
Od roku 2022 mohou být užívány pouze kotle splňující 3.,č. 4 a 5. emisní třídu.
POZN.:
jak vypadá „Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění?“..... je k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu (na požádání vám můžeme zaslat e-mailem).

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSY
První pes 100,-- Kč a za každého dalšího 150,-- Kč a to již od 3 měsíců věku je splatný do 31.3.2016.
Platbu můžete provést v kanceláři obecního úřadu nebo převodním příkazem na účet číslo
1283408309/0800, VS uveďte Vaše číslo popisné.
Dále prosíme spoluobčany, aby zamezili volnému pobíhání svých psích miláčků a dbali na úklid
exkrementů na veřejných prostranstvích !!!

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V NAŠÍ OBCI V ROCE 2015
Počáteční stav k 1.1.2015
Narozeno
Přistěhováno
Odstěhováno
Zemřeli

11
9
14
5

dětí
občanů
občanů
občanů

Konečný stav k 31.12.2015

983 občanů
4 chlapci
5 mužů
6 mužů
3 muži

7 děvčat
4 ženy
8 žen
2 ženy

984 občanů
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NA SILNICI MEZI OBCEMI MUSÍ MÍT CHODEC REFLEXNÍ PRVKY
V platnost vstoupila novela tzv. silničního zákona č. 361/2000 Sb., kterou se zavádějí některé novinky
v provozu na pozemních komunikacích a která mimo jiné ukládá chodcům nosit oblečení s reflexními
prvky na komunikaci mimo obec, pokud se pohybují po neosvětlené silnici za snížené viditelnosti.
"Důležitá je formulace -za snížené viditelnosti, takže se to nevztahuje jen na noc, ale třeba na mlhu
nebo silný déšť." Doporučujeme občanům používat tyto reflexní prvky i při chůzi v obci!

BOROVSKÉ HRY 2016
Borovské hry 2016 se uskuteční v termínu od 24.6. do 26.6.2016 v Borové u Opavy. Čas odjezdu
autobusu (či jiného dopravního prostředku…máme mezi sebou borce, kteří se neleknou jakékoli
vzdálenosti a usedají na kolo!), místo odjezdu a seznam potřebného vybavení bude zveřejněn
v dubnovém informačním letáku. Prosíme zájemce, aby se hlásili v kanceláři obecního úřadu.

KNIHOVNA V BOROVÉ „LOĎ POZNÁNÍ“
Studenti, kteří potřebují knihy do školy, si je
mohou u nás vypůjčit zdarma. V případě, že knihu
mít nebudeme, zajistíme Vám ji v co nejkratší době
z Městské knihovny v Poličce. Bližší informace na
tel. čísle 739 456 518, e-mail: kancelar@borova.cz
V březnu bude místní knihovna otevřena pro vás
každý čtvrtek od 13.30 do 16.30 hod. a v pátek
11.3. a 25.3.2016 od 17.00 –18.00 hod.

NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY
Na měsíce červen, červenec a srpen přijmeme brigádníky do kiosku u sportovního areálu v Borové.
Hlavní pracovní náplní je provoz, úklid kiosku a venkovního sportovního areálu. Práce je
odměňována podle počtu odpracovaných hodin hodinovou sazbou 60,-- Kč na základě sepsané
dohody o provedení práce. Práce je vhodná zejména pro studenty a důchodce. V případě zájmu
podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu do 15.5.2016.

SBĚR ODĚVŮ V NAŠÍ OBCI ZA ROK 2015
Do kontejnerů na oděv a do sběrného dvoru jsme v roce 2015 odložili 5 574 Kg šatstva.
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
10.3., 24.3. a 7.4.2016 vždy od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST - sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.
5. - 6. 3. 2016

MUDr. Kosslerová

Jitka

Polička, Haškova 445

461 724 369

12. - 13. 3. 2016

MUDr. Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

19. - 20. 3. 2016

MUDr. Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

MDDr. Stavělová

Pavla

Polička, 1. máje 607

461 724 423

MDDr. Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

MDDr. Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

MDDr. Novák

Peter

Sloupnice 188

465 549 236

25.3.2016
26. - 27. 3. 2016
28.3.2016
2. -3. 4. 2016

TJ SOKOL BOROVÁ
Krajské přebory mládeže ve stolním tenise.
Na přelomu ledna a února se konaly v Ústí nad Orlicí a v Poličce krajské přebory staršího a mladšího
žactva ve stolním tenise. Na turnaje bylo nominováno z každé žákovské kategorie 24 nejlepších
stolních tenistů Pardubického kraje na základě výsledků bodovacích turnajů v sezoně 2015-2016. Na
krajském přeboru staršího žactva Ondřej a Tadeáš Ulrichovi z oddílu TJ Sokol Borová obsadili 2. místo
ve čtyřhře chlapců. O týden později v kategorii mladšího žactva turnaj zcela ovládl Ondřej Ulrich.
Zvítězil jak ve dvouhře a čtyřhře chlapců, tak i ve smíšené čtyřhře. Tímto trojnásobným vítězstvím
si Ondřej Ulrich vybojoval účast na Mistrovství České republiky mladšího žactva ve stolním tenise,
které se bude konat v květnu letošního roku.
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BOROVÁ:
MAŠKARNÍ MERENDA
PÁTEK 11.3.2016 OD 20.00 HOD.
V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ, HRAJE
HUEBENÍ SKUPINA „ŘEMEN“.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
SOBOTA 12.3.2016 OD 14.00 HOD.
V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ.

Připravujeme
dne 2.4.2016 v 18:00 v místní Sokolovně
uvede divadelní spolek VICENA z Ústí nad Orlicí
divadelní hru

V RYTMU TANGA
od Isabelle de Toledo
Hra "V rytmu tanga" je hrou o touze žít, hrou o lásce a věrnosti až za hrob, ale i nevěře a zklamání. Je to hra
něžná i hořká, která vás strhne svým silným příběhem. Hra "V rytmu tanga" je hrou o životě.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – BŘEZEN 2016
Borová
11. 3. 2016 – „Maškarní merenda“ v místní sokolovně od 20.00 hod. Hraje hudební skupina ŘEMEN
12. 3. 2016 – „Dětský maškarní karneval“ v místní sokolovně od 14.00 hod.
Bystré
5. 3. 2016 – Integrační turnaj ve stolním tenise „O zámecký pohár“ - Domov na zámku Bystré pořádá tradiční
turnaj ve stolním tenise. Start v 9:30 hod. pro mladší a starší žáky - startovné 30,-Kč. Start ve 13:00 hod. pro
muže a ženy - startovné 50,-Kč. Turnaj pouze pro neregistrované!!!
7. 3. 2016 – „Tichá srdce“ – beseda s Alenou Ježkovou, autorkou knih „Tichá srdce aneb kláštery a jejich lidé“
a „Tichá srdce aneb příběhy míst a lidí“, jež bude věnovaná přiblížení historie a současnosti českých klášterů
6

a církevních řádů, které v nich působily či stále působí. Beseda se koná od 17:00 hod. v Komunitním sále MFD.
Vstupné 20 Kč.
20. 3. 2016 – Jarní trhy – od 9:00 hod. na zahradě za Hasičskou zbrojnicí. Těšit se můžete na výrobky s jarní a
velikonoční tématikou. V případě nepříznivého počasí se bude akce konat v budově bývalé knihovny.
Dolní Újezd
19. 3. 2016 - JOSEFOVSKÁ ESTRÁDA
Od 19. hod v sokolovně. V programu vystoupí divadelní soubor Jožina Janouška. Po ukončení estrády
pokračuje taneční zábava, hraje skupina Mix.

Litomyšl
12. 3. 2016 od 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
Benefiční dobový ples
K tanci zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ Litomyšl a kapela Reflex. Bohatý program nabízí předtančení, půlnoční
překvapení, bohatou tombolu, kde první cenou bude opět motocykl.
17. 3. - 20. 3. 2016, Zámek Litomyšl
Květina, ozdoba plesů a slavností
- slavnostní otevření zámku květinovou výstavou
23. 3. 2016 od 19:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl
Expediční kamera - festival outdoorových filmů
Oldřiš
20. 3. 2016 od 13.00 do 18.00 hod. - Předvelikonoční posezení a výstava v Orlovně v Oldřiši.
Ukázky řemesel, cimbálovka, posezení u koláčků a kávy, soutěž o nejlepší mazanec.
Polička
11. 3. 2016 - Žalman & spol. - 70 JAR TOUR , velký sál Tylova domu v Poličce od 19:00 hod. Koncert k životnímu
jubileu Pavla Lohonky Žalmana. Vstupenky v předprodeji i jako dárkové poukazy.
15. 3. 2016 - Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
Diashow známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby.
20. 3. 2016 - Velikonoční inspirace
Tradiční prodejní výstava spojená se svátky jara. Tylův dům Polička
Akce trvá od 13.00 do 17.00 hodin
Pomezí

5. 3. 2016 - dětský karneval v KD Pomezí, začátek v 13.00 hodin
Sebranice
5. 3. 2016 - Kurz zpracování lnu- dozvíte se o pěstování, sklízení, sami si upředete niť na přeslenu či kolovrátku.
Pořádá SAN, 9-14 hodin, Sebranice Světnice č. p. 8
20. 3. 2016 - od 13,30 Pouť po kaplích ve Vysokém Lese. Začátek u Killerovy kaple, zastávky kaple sv. Anny,
Demelova, Schlesingerova. Okruh 6 km. Pořádá SAN, slovem provází P. Vojtěch Glogar.
12. 3. 2016 - Turnaj v Člověče, nezlob se – od 13.30 hod. v kulturním domě
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Telecí
5. 3. 2016 - 18 hodin Divadelní představení Tři veteráni - ochotníci PRUT Korouhev
12. 3. 2016 - 13.30 - Dětský karneval

SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE SMETANY A MARTINŮ – OBEC TELECÍ
Pan řídící – Ladislav Horníček,
člověk, který po celý svůj život miloval naši obec a pro její život věnoval všechen svůj čas.
Narodil se 15. října 1900 v Jimramovských Pavlovicích, odkud se však rodina záhy přestěhovala
do Telecího. V letech 1915 – 1919 vystudoval učitelský ústav v Poličce a poté působil jako zatimní
učitel postupně v Borovnici, Telecím, Borové a Pusté Rybné. Od roku 1925 byl ustanoven definitivním
učitelem v Telecím, kde od roku 1938 působil jako řídící učitel až do roku 1953. Svoji pedagogickou činnost
ukončil v roce 1957. Ne však činnost pro obec. Všechen svůj čas věnoval škole, obci, Sokolu / jehož byl
cvičitelem/ a dalšímu vzdělávání. Díky jeho nezměrné píli a lásce k historii se zachovali do dnešních dnů
„Pamětní knihy obce Telecí“, tedy kroniky. Již v roce 1918 se stal kronikářem obce a tomuto svému poslání
zůstal věren po celý život. Společně s kronikami pak sepsal osm svazků
„Soupisů držitelů usedlostí v Telecím“ / tzv. Gruntovní knihy /, v nichž jsou
uvedeny vlastnické osudy jednotlivých usedlostí, a to od roku 1538. Ti kdož
měli možnost se seznámit s tímto dílem, žasnou nad tím, kolik úsilí věnoval
jeho zhotovení. Není v České republice mnoho obcí, které by se mohly chlubit
tak znamenitou kronikou.

Pan řídící Horníček zemřel 7. března 1981, ale jeho dílo a památka na
něj zůstávají v myslích jeho žáků a občanů naší obce navždy.
Soutěžní otázka - Ve kterém roce byla otevřena budova školy v obci
Telecí? Autoři prvních dvou správných odpovědí získají sadu knih o škole a obci Telecí. Odpovědi
zasílejte na e-mail: nsauerova@policka.org do 15. března 2016.
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku – Odkud pocházela maminka Josefa Václava Síly? Jeho
maminka pocházel z Kamence.

JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ S HUDBOU
Pátek 18.3. 2016 od 18 hodin - Motorest Borová ( U Dostálů) Vás zve na před Josefovské

posezení s hudbou. Připravena jsou pro vás dobrá jídla ze zvěřiny a pečená žebírka. Rezervace na
tel.č. 737 337 048 a 739 995 203.

OZNÁMENÍ PRO STAVEBNÍKY A MAJITELE NEMOVITOSTÍ
Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu
a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, Bydlíme, která se koná
16. - 17. března 2016 v Kulturním centru Fabrika ve Svitavách.
Je zde možné:
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konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,
informovat se o možnostech dodávky materiálů,
zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie,
získat výstavní slevy.

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin
a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.

ZAHÁJENÍ ROSICKÝCH TRHŮ
Obec Rosice oznamuje, že rosická tržnice zahajuje pravidelný sobotní prodej v sobotu dne 5. března
2016 od 7.00 hodin 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.

Kalendář akcí – Tylův dům Polička – BŘEZEN 2016
Středa 2. března v 19.00 h
Decibely lásky
Hudební/rodinný, ČR, 85 min, přístupný, vstupné
120 Kč

Neděle 6. března v 18.00 h
Řachanda
Pohádka, ČR, 104 min,
přístupný, vstupné 120 Kč
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Pondělí 7. března v 19.00 h
Bohové Egypta 3D
3D dobrodružný, USA, 127 min, dabing, vstupné
150 Kč
Úterý 8. března v 19.00 h
Caveman
Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže,
ale především i obhajobou inteligentního
humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Středa 9. března v 19.00 h
Saulův syn
Drama, Maďarsko, 107 minut, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 90 Kč
Pátek 11. března v 19.00 h
Žalman & SPOL. – 70 JAR TOUR
Koncert k životnímu jubileu Pavla Lohonky
Žalmana.
Neděle 13. března v 19.00 h
Ave, Caesar!
Komedie, USA, 106 min, titulky, přístupný,
vstupné 110 Kč
Pondělí 14. března v 19.00 h
Polednice
Horor, ČR, 90 min, přístupný od 12 let, vstupné
130 Kč
Úterý 15. března v 19.00 h
Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov
Diashow známého cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby.
Vstupné: 150 Kč
Středa 16. března v 19.00 h
Rudý kapitán
Krimi, ČR/SK, 115 min, přístupný od 15 let,
vstupné 120 Kč

Čtvrtek 17. března v 19.00 h
Vláďa Hron – One man show
Hudebně zábavná show českého entertainera,
která divákům představí vtipné imitace
nejvýznamnějších představitelů různých

hudebních žánrů a stylů v konfrontaci s českou
pop scénou. Vstupné: 200,23,260 Kč
Neděle 20. března 13.00-17.00 h
Velikonoční inspirace
Jarně se nalaďte, načerpejte inspiraci na
Velikonoce a možná si zakoupíte i nějaký
velikonoční dárek.
Pondělí 21. března v 18.00 h
Zootropolis: Město zvířat 3D
3D animovaný, USA, 109 min, dabing, přístupný,
vstupné 140 Kč
Úterý 22. března v 19.00 h
Moravské klavírní trio
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny KPH
20145/2016.
Středa 23. března v 19.00 h
Dvojníci
Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné 120 Kč
Úterý 29. března v 19.00 h
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D
3D akční/sci-fi, USA, 151 min, dabing, přístupný
od 12 let, vstupné 130 Kč
Středa 30. března v 17.00 h
Koncert učitelů ZUŠ B. Martinů Polička
Tradiční Koncert učitelů Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička. Vstupné: 30/60 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

V Borové 24.2.2016

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