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                  *19 ROČNÍK * ČÍSLO 3 * 

…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 1/2016 ze dne 29.2.2016 

 ZO Borová schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2015 podle plnění rozpočtu za období 

01/2015 až 12/2015, celkové příjmy 19 525 674,48 Kč, celkové výdaje 13 656 261,96 Kč;

 ZO Borová schvaluje inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2015;

 ZO Borová schvaluje rozpočet Obce Borová pro rok 2016;

 ZO Borová schvaluje rozpočtový výhled 2016 – 2019;

 ZO Borová schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. do výše 

2.500.000,-- Kč na financování akcí r. 2016 se splatností do 4 let a zajištěného budoucími příjmy 

obce – důvodem je refinancování stávajícího úvěru na kompostárnu a bytové domy (pro Obec 

Borová znamená „zlevnění stávajících úvěrů“);

 ZO Borová schvaluje vyjímku z nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Borová; 

 ZO Borová schvaluje vyjímku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Borová; 

 ZO Borová schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,--Kč Oblastní charitě Polička;

 ZO Borová schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  číslo: IE-12-

2002591/192, DOHODU (o ochranném pásmu) číslo:IE-12-2002591/OP/192 a DOHODU (o 

dočasné přenosové trase) číslo:IE-12-2002591/DPT 192 mezi Obcí Borová a ČEZ Distribuce, a.s.;

 ZO Borová schvaluje koupi pozemku p.p.č. 1280/3 o výměře 2234 m2, lesní pozemek;

INFORMAČNÍ LETÁK

BŘEZEN 2016
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 ZO Borová schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství číslo 

No/00105/2016 mezi Obcí Borová a RECYCLING-kovové odpady a.s.; 

 ZO Borová schvaluje realizaci hydrogeologického průzkumu a realizaci úzkoprofilového 

hydrogeologického průzkumného vrtu dle cenové nabídky – centrální vrt vodovodu Borová;

 ZO Borová schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku 

dodávky s názvem „Dodávka vodoměrů Borová“;

 ZO Borová schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci páteřních komunikací-chodníků na 

evangelickém a katolickém hřbitově v rámci programu na udržování a obnovu kulturního 

dědictví venkova - Ministerstvo zemědělství;

 ZO Borová schvaluje vypracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejných prostranství 

a občanské vybavenosti podél silnice I/34 pro územní řízení včetně inženýrské činnosti, 

bezpečnostního auditu a ostatních příloh tak, aby vyhověly podání žádosti o dotace;

 ZO Borová schvaluje vypracování pasportu veřejného osvětlení, energetického auditu a 

ostatních příloh tak, aby vyhověly podání žádosti o dotace. 

Pozn.: usnesení ZO Borová zveřejňovaná tímto způsobem obsahují zkrácený a upravený text tak, že jsou 

odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. 

anonymizovaný text), originální text je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

V nejbližších dnech a měsících budou naší obcí procházet projektanti a zaměstnanci firmy 

RECprojekt z důvodu podkladů a zpracování projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci. 

Prosíme o vaši součinnost a v případě potřeby umožnění přístupu na pozemek.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSY

První pes 100,-- Kč,  za každého dalšího 150,-- Kč (a to již od 3 měsíců věku) - 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 !!!

AZASS BUDE STAVĚT PEČOVATELSKÉ DOMKY

Svazek obcí AZASS, který se dlouhodobě zaměřuje na služby zdravotní a sociální péče za 

jejich vzájemného propojení zejména u seniorů, aktualizoval koncem minulého roku svou Koncepci 

sociální péče poskytované Svazkem obcí AZASS. Mimo jiného zde rozpracoval i svůj záměr 

vybudovat ve vybraných členských obcích (zhruba o velikosti nad 500 obyvatel) menší zařízení, ve 

kterých by bylo umožněno žít seniorům za podpory pečovatelské služby. Jejich konkrétní podoba 

by mohla vypadat tak, že by šlo o objekty velikosti většího rodinného domku či dvojdomku, kde by 
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se nacházely zhruba čtyři jednopokojové bezbariérové ubytovací jednotky s příslušným zázemím. 

Kapacita těchto domků je v relaci s velikostí volena tak, aby mohla být pokryta potřeba dané obce 

pro situace, kdy někteří její občané již nejsou schopni samostatně bydlet bez příslušné podpory 

někoho jiného a provoz vlastního bydlení se stává spíše břemenem. Základem tohoto záměru je 

umožnit občanům žít i při postupné ztrátě soběstačnosti ve své „rodné“ obci, v sociálních a 

ostatních vazbách, které byly a jsou podstatnými pro jejich život.   

Vstupním modelem pro realizaci výstavby těchto domků bude, stejně jako tomu bylo např. 

u domova pro seniory v Bystrém, situace, kdy členská obec daruje svazku obcí vhodný pozemek, 

svazek zde příslušný objekt na své náklady vybuduje, bude jej po té provozovat a poskytovat zde 

příslušné sociální služby, v případě pečovatelských domků cílové skupině seniorů. Obec Borová 

patří z hlediska teritoriálního i demografického mezi obce, které byly vytipovány jako vhodné pro 

zde uvažovanou investici Svazku obcí AZASS. Proběhla předběžná jednání s vedením obce o tomto 

záměru, (která se týkala lokality „U Roubenky“), a jeví se jako vhodné, oboustranně prospěšné a 

produktivní v tomto pokračovat.   

                   Libor Stráník

              Svazek obcí AZASS

S výše uvedeným záměrem Svazku obcí AZASS o výstavbě dvojdomku, čítajícího čtyři bezbarierové 

ubytovací jednotky pro ubytování seniorů, jsme byli seznámeni na sklonku roku 2015. V tomto 

„prvním kole“ Svazek obcí AZASS oslovil členské obce, zdali by měly o vybudování takovéhoto typu 

zařízení zájem a byly schopny nabídnout vhodnou lokalitu. Myšlenka vybudování dvojdomku pro 

seniory v naší obci nás zaujala a „nezávazně“ jsme Svazku nabídli dvě stavební parcely v lokalitě „U 

Roubenky“. Svazek se mezi předloženými nabídkami obcí rozhodl podpořit stavbu dvojdomku 

právě v Borové. Nyní vyvstává otázka, zda je obec ochotna projekt podpořit a investovat do něj 

dvě parcely „U Roubenky“? Jsme si vědomi prostředků vynaložených obcí na vybudování 

stavebních parcel. Předběžně nabízené parcely lze v rámci dané lokality považovat za nejhůře 

prodejné, neboť je křižuje hlavník obecního vodovodu a podzemní elektrické vedení. Spolku 

uvedená omezení v realizaci záměru nepřekáží. Podrobněji budete s projektem a možnostmi 

dalšího vývoje seznámeni na následujícím zastupitelstvu.

RO Borová

KNIHOVNA V BOROVÉ „LOĎ POZNÁNÍ“

Opět se blíží další kolo výměnného fondu. Pokud máte zájem o určitou 
knihu, napište název knihy a autora na e-mail: kancelar@borova.cz.

Knihovna nabízí:

V případě, že se nemůžete ze zdravotních důvodů do naší  knihovny 
dostavit a máte zájem si některou z knih  vypůjčit, zavolejte mi ve 
čtvrtek na tel.číslo 739 456 518. Pokud Vaši knihu budeme mít, 
doručím Vám knihu domů.

V dubnu bude místní knihovna otevřena pro vás každý čtvrtek od 
13.30 do 16.30 hod. a v pátek 8.4. a 22.4.2016 od 17.00 –18.00 hod.



ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ

7.4., 21.4. a5.5.2016 vždy od 10.00 do 15.00 hod. 

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

2. -3. 4. 2016 MDDr. Novák 
9. - 10. 4. 2016 MUDr. Oliva

16. - 17. 4. 2016 MUDr. Pokorná
23. - 24. 4. 2016 MUDr. Sejkorová

30. 4. - 1. 5. 2016 MUDr. Ševčík
7. - 8. 5. 2016 MDDr. Stavělová

KLUB SEINORŮ

,,Ve starším věku je nejkrásnější ta svoboda.
Teprve teď mohu říci ano nebo ne.
Nikdo mě už nehoní,
pracovat mohu, ale také nemusím.

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom navázat na letitou tradici a obnovit 

První informativní schůzka se bude konat 
přítomnosti paní starostky/.

Srdečně zveme všechny zájemce o setkávání našich seniorů. Přijmeme veškeré Vaše náměty a 
připomínky.

Chtěli bychom zpříjemnit a obohatit Vaše volné chvilky a někdy i vyplnit čas, kdy se cítíme sami.
Podmínky a termíny setkávání bychom domluvili právě na této schůzce.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ CYKLISTICKÉHO SPORTU

V rámci TJ Sokol Borová zakládáme cyklistický oddíl a tímto bychom rádi všechny příznivce 

cyklistického sportu uvítali do našich řad.

Projedeš se rád na kole? Nechceš jezdit sám? Přidej se k nám!! Máš treka, horáka či silničku, pojď 

upevnit si fyzičku!

Kontaktujte mě prosím na tel. 733 569 778 nebo

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ

7.4., 21.4. a5.5.2016 vždy od 10.00 do 15.00 hod. 

sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.

Novák Peter Sloupnice 188
Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137
Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809
Sejkorová Jitka Polička, Husova 25
Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607
Stavělová Pavla Polička, 1. máje 607

Ve starším věku je nejkrásnější ta svoboda.
mohu říci ano nebo ne.

pracovat mohu, ale také nemusím."

htěli bychom navázat na letitou tradici a obnovit "KLUB SENIORŮ".

První informativní schůzka se bude konat ve čtvrtek 31.3.2016 v 17 hodin v obřadní síni u 

Srdečně zveme všechny zájemce o setkávání našich seniorů. Přijmeme veškeré Vaše náměty a 

Chtěli bychom zpříjemnit a obohatit Vaše volné chvilky a někdy i vyplnit čas, kdy se cítíme sami.
bychom domluvili právě na této schůzce.       

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ CYKLISTICKÉHO SPORTU !

V rámci TJ Sokol Borová zakládáme cyklistický oddíl a tímto bychom rádi všechny příznivce 

cyklistického sportu uvítali do našich řad.

Nechceš jezdit sám? Přidej se k nám!! Máš treka, horáka či silničku, pojď 

733 569 778 nebo juranov@post.cz.           S pozdravem

4

sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.

465 549 236
Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414

606 202 501
461 724 423
461 724 423

17 hodin v obřadní síni u ZŠ /za 

Srdečně zveme všechny zájemce o setkávání našich seniorů. Přijmeme veškeré Vaše náměty a 

Chtěli bychom zpříjemnit a obohatit Vaše volné chvilky a někdy i vyplnit čas, kdy se cítíme sami.

V rámci TJ Sokol Borová zakládáme cyklistický oddíl a tímto bychom rádi všechny příznivce 

Nechceš jezdit sám? Přidej se k nám!! Máš treka, horáka či silničku, pojď 

S pozdravem Jiří Novotný
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                                           Obec Borová vás všechny srdečně zve

dne 2.4.2016 v 18:00 do místní Sokolovny, kde

divadelní spolek VICENA z Ústí nad Orlicí uvede

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.

JE TO UŽ HODNĚ LET…

O tom, že se Borová a její okolí stane pro naši

původně pražskou rodinu neoddělitelnou, rozhodl 

osud.

Tatínek, doktor Karel Šourek, byl zaměstnaný ve 

Střešovické nemocnici. Střešovická nemocnice 

obhospodařovala rekreační objekt – Lucký vrch nad 

Telecím. A tak jsme už jako malé děti od konce 

padesátých let jezdily s rodiči do finských domků 

na Lucáku, třeba trávit Vánoce nebo jarní 

prázdniny. A když jsme se sestrou trochu odrostly, 

přibyl pravidelný letní tábor na Lucáku, 

s nezbytným sbíráním borůvek na borůvkové 

knedlíky a pěšími pochody na koupaliště v Borové.

Rodičům se krajina kolem Poličky zalíbila natolik, že 

začali hledat možnost jezdit tam častěji a – zase 

shodou okolností, na radu pana doktora Chyby a 

spisovatele Pavla Boška, které znala maminka jako své kolegy – koupili už v roce 1971, před 45ti

lety, od paní Kadidlové její chalupu. (Dnešní č.p. 207) 

U Šmídů hrál v té době orchestrion, na nedělní obědy se chodilo k Dostálům, louky se kosily 

výhradně ručně. Koupená chalupa s dochovaným trámem z roku 1777 svědčícím o jejím stáří byla 

velký závazek a tatínek její zachování a posléze údržbu pojal jako úkol, jakýsi dodatek k jeho 

základnímu poslání uznávaného neurochirurga. Tak jako léčil své pacienty, převzal do péče i 

dvěstěletou chalupu.

Trávili tam s maminkou každou volnou chvíli a celé historické stavení, které už v některých částech 

vypadalo na spadnutí, obnovili tak, že i po téměř pěti desetiletích slouží, a její zvláštní atmosféru si 

užívá už třetí generace potomků. 



Ne všechny práce dokázali rodiče zvládnout sami, a tak byl dům i 

zahrádka svědkem podpory rodiny Hesových, pana Střítežského a jeho 

manželky, pana Mlynáře a Navrátilových, pánů Drahoše 

Dostálových a Poulů, rodiny Bednářových, pana Riesnera a Šauera a

dalších Borováků (nejen). Tatínek na oplátku pomáhal řešit prob

kterým rozuměl on, například radil s

Tahle vzájemná podpora a soužití trval

čtvrtstoletí.

Před dvaceti lety, v březnu 1996 nás opustil, ale na Borovou myslel do 

poslední chvíle. 

                                      

OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝM PLESEM 

... ples se vydařil, tombola byla bohatá,

jídlo výborné, děkujeme našim sestrám 

a bratrům pořadatelům. Holkám to slušelo! 

    SDH Borová

OHLÉDNUTÍ ZA MAŠKARNÍ MERENOU

ČZS ZO Borová děkuje všem, kteří se přišli v

„Maškarní merendu“ . Hlavní dík patří těm, kteří si dali práci a přišli v

opravdu hodně a byly moc pěkné. 

Ne všechny práce dokázali rodiče zvládnout sami, a tak byl dům i 

dkem podpory rodiny Hesových, pana Střítežského a jeho 

manželky, pana Mlynáře a Navrátilových, pánů Drahoše a Kopeckého, 

, rodiny Bednářových, pana Riesnera a Šauera a řady 

dalších Borováků (nejen). Tatínek na oplátku pomáhal řešit problémy, 

kterým rozuměl on, například radil s různými zdravotními komplikacemi. 

Tahle vzájemná podpora a soužití trvala za jeho života dlouhé 

březnu 1996 nás opustil, ale na Borovou myslel do 

Lucie a Magdaléna, dcery

OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝM PLESEM 

... ples se vydařil, tombola byla bohatá,

jídlo výborné, děkujeme našim sestrám 

a bratrům pořadatelům. Holkám to slušelo! 

SDH Borová

MERENOU

ČZS ZO Borová děkuje všem, kteří se přišli v pátek 11.3.2016 pobavit do místní sokolovny na 

„Maškarní merendu“ . Hlavní dík patří těm, kteří si dali práci a přišli v maskách.  Masek se sešlo 

opravdu hodně a byly moc pěkné. 

6

pátek 11.3.2016 pobavit do místní sokolovny na 

maskách.  Masek se sešlo 
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DĚTSKÝ  KARNEVAL  2016      STUPNĚ  VÍTĚZŮ

  

                                                    

                     

             2. místo    1. místo     3. místo 
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4. – 10. umístění- určitě se poznáte.

Stačil dobrý nápad, šikovné ruce a masky byly na světě. Odborná porota to opravdu neměla lehké 

s obsazením prvních tří míst. Ale bez toho by to nebylo ono.  Všechny masky byly krásné a doufám, 

že si karneval pořádně užily, zasoutěžily si, dosyta se vyskákaly, pochutnaly si na sladkých 

odměnách a odnesly si domů nějakou tu výhru z tomboly. Sešlo se nás opravdu hodně a my z toho 

máme radost.                                

   



   ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

Borová

2. 4. 2016 v 18.00 hod. – divadelní hra „V RYTMU TANGA“, v

Vicena z Ústí nad Orlicí. Hra o touze žít, 

hra něžná i hořká, která vás strhne svým silným příběhem.

Bystré

12. 4. 2016 – Indiáni prérií a americká divočina
pedagogem a muzikantem, který propadl cestovatelské vášni
amerických, kam se neustále často a rád vrací. Beseda se koná od 17:00 hod. v
Multifunkčního domu. Vstupné 20 Kč.
13. 4. 2016 – Kašpárek a princezna
v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
29. 4. 2016 – V zámku a podzámčí
Mezinárodního dne tance, v 17:00 hod. v

Litomyšl

16. 4. 2016 - 17. 4. 2016, 9:00 - 17:00, Státní zámek, Lit

Svatební veletrh s bohatým doprovodným programem

Více na www.svatebni-veletrh-litomysl.cz

16. 4. - 17. 4.2016, So 9:00-18:00 a Ne 10:00

XIV. Astrovíkend - esoterický festival

Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v 

řešení problémů osobního i zdravotního charakteru. Více na www.astrovikend.cz

29. 4. 2016, 18:00, Zámecký amfiteátr, Litomyšl 

Vstupné: 200 Kč v předprodeji (v IC 

Polička

2. – 26. 4. 2016 - 4. ročník Dnů slo

Tylův dům v Poličce
5. – 23. 4. 2016 – Polička Jazz 2016 –

Big Band Gustava Broma, Robert Balzar Trio, Peter Lipa

Helešic Trio (CZ/USA) , Lena Yellow (CZ/USA)

15. 4. 2016 - František Nedvěd s kapelou Tiebreak 
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.

Sebranice

1. – 2. 4. 2016 - Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně 
Sebranice č.p.8, přihlášky na telefonu 604 590 474.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů 

správná odpověď na soutěžní otázku zní: 
je Petr Dvořák z Poličky, který získává sadu knih o obci Telecí a místní škole.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – DUBEN 2016

divadelní hra „V RYTMU TANGA“, v místní Sokolovně, divadelní spolek 

o touze žít, o lásce a věrnosti až za hrob, ale i nevěře a zklamání. Je to 

hra něžná i hořká, která vás strhne svým silným příběhem.

Indiáni prérií a americká divočina –  beseda s Mgr. Karlem Kocůrkem, někdejším 
pedagogem a muzikantem, který propadl cestovatelské vášni a zamiloval se do Spojených států 
amerických, kam se neustále často a rád vrací. Beseda se koná od 17:00 hod. v
Multifunkčního domu. Vstupné 20 Kč.

Kašpárek a princezna – představení Boučkova loutkového divadla, od 16:00 ho
Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.

zámku a podzámčí – ZUŠ Bystré Vás zve na taneční akademii konanou v
Mezinárodního dne tance, v 17:00 hod. v Sokolovně.

17:00, Státní zámek, Litomyšl    

Svatební veletrh s bohatým doprovodným programem

litomysl.cz

18:00 a Ne 10:00-17:00, Zámecký pivovar, Litomyšl    

esoterický festival

šími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v 

řešení problémů osobního i zdravotního charakteru. Více na www.astrovikend.cz

00, Zámecký amfiteátr, Litomyšl - Blue Effect - koncert

Vstupné: 200 Kč v předprodeji (v IC Litomyšl) a 230 Kč na místě

4. ročník Dnů slovenské kultury

– 20. ročník

Big Band Gustava Broma, Robert Balzar Trio, Peter Lipa & BAND, Orchestr Kryštofa Marka, Wilkins 

(CZ/USA), výstava fotografií Jazz World Photo 2015.

František Nedvěd s kapelou Tiebreak 
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.

Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé, vede František Malý ml., 
Sebranice č.p.8, přihlášky na telefonu 604 590 474.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – obec Telecí

správná odpověď na soutěžní otázku zní: Budova školy v obci Telecí byla otevřena v září 1910. Výhercem 

Poličky, který získává sadu knih o obci Telecí a místní škole.
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místní Sokolovně, divadelní spolek 

za hrob, ale i nevěře a zklamání. Je to 

Mgr. Karlem Kocůrkem, někdejším 
a zamiloval se do Spojených států 

amerických, kam se neustále často a rád vrací. Beseda se koná od 17:00 hod. v Komunitním sále 

představení Boučkova loutkového divadla, od 16:00 hod. 

ZUŠ Bystré Vás zve na taneční akademii konanou v rámci oslav 

17:00, Zámecký pivovar, Litomyšl    

šími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v 

řešení problémů osobního i zdravotního charakteru. Více na www.astrovikend.cz

, Orchestr Kryštofa Marka, Wilkins - Uhlíř -

, výstava fotografií Jazz World Photo 2015.

pokročilé, vede František Malý ml., 

obci Telecí byla otevřena v září 1910. Výhercem 
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RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE TAKÉ SNADNÉ

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a 

recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky 

němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 

míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených 

elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte 

je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě 

nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:    Sběrný dvůr v obci Borová

mimo to můžete odkládat: 

- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za 

kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 

400 m
2

odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.  

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete 

dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými 

zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. 

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého 

patří i vysloužilá elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –

například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky 

www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace. 

OMALOVÁNKY PRO DĚTI:

V Borové 21.3.2016         Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
                                                                                                  e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz




