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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ VE DNECH 15.2.2016, 9.3.2016, 21.3.2016
A 11.4.2016
rada obce schvaluje:
















Čištění sportovišť s umělým povrchem pískovým a granulovým vsypem;
Přidělení bytu 1+1 v č.p. 130 v Borové a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s p.
Milanem Osinkem;
Podobu, znění a uzavření Příkazní smlouvy o obstarání obecního vodovodu Borová mezi
Obcí Borová a p. Stanislavem Lejhancem-INSTALSTAV;
Výměnu a rekonstrukci podlahy pergoly kiosku u obecního úřadu;
Směrnici k podrozvahovým účtům č. 1/2016;
Účetní závěrku Mateřské školy Borová a Základní školy Borová k 31.12.2015 a převedení
hospodářského výsledku do rezervního fondu;
Uzavření Příkazní smlouvy mezi Obcí Borová a Ingeniring Krkonoše a.s. ve věci výběru
nejvhodnějšího zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP a zajištění inženýrské
činnosti zakázky s názvem „Bezpečnostní opatření v obci Borová“;
Záměr pronajmout část nebytových prostor v č.p. 165 (nabídka zveřejněna v lednovém
informačním letáku);
Uzavření smluv s pracovníky VPP podle schváleného počtu pracovních míst a obsazení dle
vyjádření komise ÚP, kontaktní pracoviště Svitavy;
Přidělení bytu č. 3 v č.p. 300 v Borové a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou se sl. Lucií
Pražanovou;
Opravu a rekonstrukci nebytových prostor v č.p. 165;
Doporučuje podání žádosti o dotaci Pardubického kraje z dotačního programu Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR „Dotace pro jednotky SDH
obcí pro rok 2017" – pořízení automobilu pro 8 osob;
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Organizaci a konání schůzky starostů a zástupců Mikroregionu Poličsko a Hlinecko a zástupců
ČEZ Distibuce, a.s. a projekční a inženýrské činnosti – vedení Hlinsko-Polička, venkovní
vedení 110 kV, v zasedací místnosti OÚ Borová dne 27.4.2016;
Pronájem a smlouvu o nájmu na část nebytových prostor v č.p. 165 žadateli p. Tomáši
Trkalovi;
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a Obcí
Borová pro zrealizovanou stavbu komunikačního vedení pod označením „11010-052688
CG4C_E_SYYSK_OK“ na základě SoSB ze dne 13.3.2015 (přes p.p.č. 2511 –Svatá Kateřina,
pod Skalkou);
Provedení elektropřípojky v hasičské zbrojnici;
Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice mezi Obcí Borová a Městskou knihovnou ve Svitavách (2,--Kč/obyvatele);
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-2014352/VB/01 Borová u Poličky – knn –Pražan, dotčená
p.p.č. 2238/1;
aj.

rada obce neschvaluje:




Prodej části pozemku p.p.č.2040/2 – část veřejného prostranství za sokolovnou;
Prodej části pozemku p.p.č. 1226/1 – u koupaliště za kempem.

rada obce vzala na vědomí:










Plánovaný termín schůze DSO Oldřiš-Borová dne 7.3.2016;
Pořízení speciálních holin Premium SP- (2 ks) a kanálového krtka C 52 pro výjezdovou
hasičskou jednotku Obce Borová;
Informace Ing. Stráníka – SVAZEK OBCÍ AZASS a záměr výstavby pečovatelských domků „Za
Roubenkou“;
Hodnocení vzorku vody a výsledku protokolu o zkoušce č. 1322/2016 s výsledkem vyhovuje
– veřejný vodovod;
Návrh provozního řádu Vodovod Borová – jeho znění bylo dne 7.3.2016 zasláno ke kontrole
a schválení KHS Pa kraje, územní pracoviště Svitavy;
Podání žádosti o dotace v rámci programu na udržování a obnovu kulturního dědictví
venkova - Ministerstvo zemědělství. Žádosti podaly samostatně Římskokatolická farnost
Borová, č.p. 9, 569 82 Borová a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u
Poličky, č.p. 30, 569 82 Borová jako vlastníci pozemků, na kterých bude probíhat oprava
zpevněných ploch - páteřní komunikace, administraci žádostí a jejich podání zajišťuje Obec
Borová;
podpis Smlouvy o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství číslo
No/00105/2016 mezi Obcí Borová a RECYCLING-kovové odpady a.s., Chotěboř;
Nutnost opravy střechy na přístavbě sokolovny směrem k potoku – střecha je charakterem
pultová, krytinu tvoří polyuretanová pěna opatřená zbytky akrylátového UV nátěru, do
střechy zatéká – bude učiněna poptávka na cenu opravy;
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Informace o proběhlé kontrole sběrného dvora – ELEKTROWIN a.s. – bez závad, budou
dodány nové bagy;
Konání informační schůzky s projektanty kanalizace dne 17.3.2016;
Informaci o proběhlé kontrole ČŠI v MŠ Borová ve dnech 3. - 5. 2.2016 a inspekční zprávu ze
dne 25.2.2016 - bez závad s doporučením;
Informace k záměru oprav koupaliště „za kempem“ v rámci podprogramu 129 293 s názvem
„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce“;
Výsledek výběrového řízení a návrh smlouvy na zpracovatele projektových podkladů pro
podání žádosti o dotaci a zajištění dotace pro realizaci „Bezpečnostních opatření v obci
Borová“ a doporučuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem fy Ing. Tomáš Rak,
Hradec Králové – bude předloženo a doporučeno ke schválení ZO Borová;
Výsledek poptávkového řízení a rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky na dodávku
vodoměrů fy Renova s.r.o., Solnice – návrh smlouvy bude předložen ke schválení na
nejbližším zasedání ZO Borová;
Termín konání schůzky k plánovaným pracím na energetickém zařízení ČEZ Distribuce, a.s. venkovní vedení VN3835, 35 kV dne 27.4.2014 – název stavby „Borová, Oldřiš, Spálený
kopec- rekonstrukce VN3835“;
Návrh č. 1 tras hlavních stok odkanalizování k. ú. Borová – rozeslán zastupitelům a
připomínky členů RO Borová předány k zapracování projektantům dne 12.4.2016;
Hodnocení vzorku vody a výsledku protokolu o zkoušce č. 2333/2016 s výsledkem vyhovuje
– veřejný vododvod;
Dodání a cenu studie zahradních a sadových úprav evangelického hřbitova včetně rozpočtu
fy Jan Vavřín - ARS, Litomyšl;
Vyhodnocení žádosti o dotace MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, DT
č.2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci ze dne 5.4.2016 na akci
„Dětská hřiště v obci Borová“;
Podobu a obsah písemné odpovědi za DSO Oldřiš-Borová k žádosti o součinnost od Obce
Sádek k problematice ČOV – žádost byla podána na vědomí ZO Borová č. 1/2016 dne
29.2.2016;
Poptávku cen na opravy místních komunikací o obci a jejich osadách;
Projekt hydrogeologických průzkumných prací Borová u Poličky a vytipování lokality pro
realizaci průzkumného vrtu vedle VDJ Bukovina – starostka obce požádá o souhlas
s umístěním hydrogeologického průzkumného vrtu BB-1 v lokalitě Bukovina, a to na p.p.č.
1338, která je evidována pro k.ú. Borová u Poličky na LV 551 (Město Polička, Palackého nám.
160, 572 01 Polička);
Termín konání zasedání ZO Borová dne 25.4.2016;
aj.
Pozn.: usnesení 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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PÁR SLOV KE KANALIZACI ….
Vážení spoluobčané,
jak jsme vás informovali již dříve, v současné době fy Recprojekt s.r.o. zpracovává návrh projektové
dokumentace a tras pro výstavbu gravitační kanalizace (fáze pro územní rozhodnutí). Souběžně
s tímto probíhá místní šetření a doměřování potřebných podkladů. Proto vás tímto prosím (v případě
potřeby) o zajištění maximální součinnosti a umožnění vstupu na váš pozemek, pokud toto budou
projektanti potřebovat.
S projektanty jsme v každodenním kontaktu, trasy stok průběžně připomínkujeme – v současné době
mám „na stole“ druhou verzi návrhu, která ale určitě není definitivní. Jak ale z výše uvedeného
vyplývá, nebudou návrhem dotčeny pouze pozemky ve vlastnictví obce, ale i pozemky ve vlastnictví
jednotlivých fyzických osob. Společně s projektanty hledáme optimální trasy, které budou jak pro
vybudování, provoz, ale i omezení využití jednotlivých pozemků nejvýhodnější.
Co bude následovat?
Postupně je doplňován seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků po jednotlivých stokách. V prvé
řadě budou osloveni vlastníci dotčených pozemků a budou pozváni k jednání na obecním úřadě za
účasti projektantů, kde budou k dispozici plány celé trasy. Následně bude svolána veřejná informační
schůzka s občany, kde budete taktéž seznámeni s průběhem kanalizace a kde budou zodpovězeny
vaše dotazy. Opět opakuji, neváhejte mě nebo členy rady obce kdykoliv kontaktovat. Věřím, že
společně najdeme optimální řešení.
Starostka obce

VÝMĚNA VODOMĚRŮ BOROVÁ
Od poloviny května 2016 bude probíhat v obci Borová výměna vodoměrů tak, aby měřidla
odpovídala současné legislativě. Pravidla pro používání, měření a výměnu vodoměrů určuje zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, včetně
souvisejících pozdějších předpisů. Vyhláška č. 285/2011 Sb. stanovuje výměnu bytových vodoměrů
po 5 -ti. letech.
Jakým způsobem bude výměna probíhat?
Výměnu vodoměrů bude v Borové provádět osoba oprávněná k provádění montážních prací na
vodovodu Borová pan Stanislav Lejhanec (na základě uzavřené Příkazní smlouvy o obstarání
vodovodu Borová). Zástupce obce dohodne s majiteli či uživateli jednotlivých nemovitostí datum a
čas, kdy proběhne výměna starého vodoměru za měřidlo s platným cejchem, současně bude do
vodoměrné soustavy namontována zpětná klapka. Montážní práce, dodávku vodoměru a zpětné
klapky hradí provozovatel vodovodu, tj. Obec Borová. Pokud se na vnitřním rozvodu vody vyskytnou
takové závady, které budou bránit v osazení nového vodoměru (např. nefunkční ventil, nevhodná
skladebná délka, propojení systému vodovodu s domovní studnou apod.) půjdou tyto vícepráce k tíži
vlastníka nemovitosti. Nově osazené vodoměry budou zaplombovány. Na případné vícepráce a jejich
cenu upozorní p. Stanislav Lejhanec majitele nemovitosti před zahájením montáže.
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Současně s výměnou vodoměru bude vyhotoven montážní list, proběhne revize smluv o dodávce
vody mezi odběratelem a dodavatelem, ze strany Obce Borová budou připraveny podklady pro
zhotovení přípojkové karty (jedná se o situační nákres trasy přípojky od napojení na veřejný vodovod
po napojenou nemovitost), které jsou třeba pro vypracování dokumentace vodovodu.
Co potřebujeme od jednotlivých vlastníků nemovitostí?







Výměny vodoměrů budou probíhat každý týden ve středu, čtvrtek a pátek. Budeme vás
kontaktovat předem, abychom se domluvili na akceptovatelné denní době pro obě strany;
Ve smluveném termínu a čase proběhne výměna vodoměru a montáž zpětné klapky, proto je
třeba z vaší strany zajistit, aby byl stávající vodoměr PŘÍSTUPNÝ!!!;
Před demontáží stávajícího měřidla bude vyfotografován stav na ciferníku měřidla a
zaznamenán do montážního listu;
Budete požádání o spolupráci se zákresem průběhu vodovodní přípojky u vaší nemovitosti do
přípojkové karty, proto prosím popřemýšlejte předem, popř. nachystejte stručný zákres na
jakýkoliv papír, každá informace napoví a pomůže;
Prosím předejte p. Lejhancovi telefonický kontakt (v lepším případě i e-mailovou adresu),
abychom vás mohli v případě potřeby kdykoliv kontaktovat.
Starostka obce

ÚKLID V BYTOVÝCH DOMECH
Žádáme tímto všechny nájemníky obecních bytů, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných
prostorách domu. Kontroly stavů budou prováděny nepravidelně paní starostkou.

KOMPOSTÁRNA BIOODPADU
Provoz kompostárny bioodpadu byl zahájen od 6. 4. 2016 a potrvá do
konce měsíce listopadu 2016. Provozní doba je každou středu a sobotu
od 16.00 do 18.00 hod.
Jelikož nacházíme v bioodpadu plasty, igelity, sklo i el. spotřebiče,
žádáme občany, aby do kompostárny či kontejnerů odkládali pouze níže
uvedený biologicky rozložitelný odpad:
trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou
zeminu, piliny, kůru, keře a větve do průměru 10 cm.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
5.5., 19.5. a 2.6.2016 vždy od 10.00 do 15.00 hod.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.
30. 4. - 1. 5. 2016
7. - 8. 5. 2016
14. - 15. 5. 2016
21. - 22. 5. 2016
28. - 29. 5. 2016
4. -5. 6. 2016

MUDr. Ševčík
MUDr. Stavělová
MUDr. Švecová
MUDr. Burešová
MUDr. Zeman
MUDr. Adamcová

Stanislav
Pavla
Dagmar
Ivana
František
Markéta

Polička, 1. máje 607
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, Hegerova 373

461 724 423
461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
461 725 987

120 LET ŽELEZNICE SVITAVY – POLIČKA
V sobotu 21. 5. 2016 budou probíhat oslavy k 120. výročí železnice Svitavy – Polička. Tato akce se
dotkne i naší obce, a to tím, že zde budou projíždět historické vlaky. Podle posledních informací se
bude při cestě do Čachnova v Borové doplňovat voda do parní lokomotivy, což zajistí oldřiští hasiči.
Díky tomu se parní vlak zdrží v Borové cca 45 min. (cca od 14.00 hod). Mimo Lízy (pára) bude
projíždět i Karkulka, RegioShark a Singrovka. Podle přiloženého jízdního řádu si každý z vás může
naplánovat jízdu historickým vlakem. Čekání na spoje nám zpříjemní naši hasiči drobným
občerstvením a děti se mají také na co těšit. (Celý program oslav je přílohou informačního letáku).
Pravděpodobný jízdní řád:

Kulturní komise

Změny v jízdních řádech jsou vyhrazeny. Výše uvedené berte pouze pro předběžnou informaci. Platný
jízdní řád historických vlaků bude před akcí zveřejněn na webových stránkách obce a vyvěšen na
vývěsních tabulích.
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KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
"Z pohádky do pohádky"...
Když se ohlédneme na začátek roku, opravdu byl ve znamení pohádek.
Nejdříve pohádkový zápis do první třídy základní školy. Všem našim budoucím prvňáčkům to moc
slušelo.

Pan Martin Kubát přijel se svým pohádkovým vyprávěním o životě a tvorbě J.S.Bacha. Humorným
vystoupením. Do děje zapojil všechny děti. Bylo to veselé, ale poučné.

Měsíc březen byl ve znamení karnevalových masek, pohádkových postaviček, jak ve školce, tak i v
sokolovně.
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Nejvíce se děti těšily na loutkovou pohádku "Dračí zub". S nádherně vyřezanými loutkami si děti
mohly samy zahrát a popovídat.

Malý pohádkový koncert v ZUŠ v Poličce a velké talentové zkoušky v hudebním oboru. Pět dětí
uspělo, ale všechny byly za své znalosti pochváleny.
V této době proběhla na naší škole i kontrola ČŠI s velmi dobrým hodnocením.
V závěru zveme rodiče a děti na:
Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017.
Přijďte se svými dětmi v pátek 29.4.od 10 hodin a přineste si rodné číslo dítěte.
Těšíme se na Vás.

SÍŘENÍ V EVANGELICKÉM KOSTELE
V měsíci květnu proběhne v evangelickém kostele vysíření interiéru kostela proti červotoči. Pokud
máte zájem o vysíření Vašeho nábytku, přivezte ho v sobotu 7.5.2016 od 14-17 hod. do evangelického
kostela. Účtován bude pouze mírný poplatek po vzájemné dohodě. Více informací u pana Jiřího
Střítežského, mobil 603 782 597.

TJ SOKOL BOROVÁ
FOTBAL BOR-TEL
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
17.4.2016 – turnaj v Čisté
Borová/Telecí – Březová - 2:2
Borová/Telecí – Hradec n. Sv. 1:3
Borová/Telecí – Čistá 1:4
Povedený turnaj. Ač jsme dvakrát prohráli, tak jsme hráli vyrovnaná utkání. Kvůli zvýšené marodce
/omluveno bylo pět hráčů/, jsme povolali posily - Daníka Špačka a Ondru Ditricha /ročníky 2010/, kteří
udělali kus práce a byla radost dívat se, jak se zlepšují.Góly dávali 2x Štěpán a po jednom Hopík a Dan
Faiman.. Hopíkovi se navíc povedl krásný vlastní gól.
24.4.2016 – turnaj v Sebranicích
Borová/Telecí - Sebranice - 2:5 - Příliš se nám nepovedl první poločas /1:5/, druhý jsme vyhráli 1:0.
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Dvakrát se trefil Kuba Pecka
Borová/Telecí - Čistá - 3:4 - Tady jsme byli dokonce lepší než soupeř, ale smolnými góly jsme
prohráli. Za nás skórovali - dvakrát Kuba Pecka a jedenkrát Honza Háp
Borová/Telecí - Jaroměř - 3:4 - Soupeř chtěl více hrát a zaslouženě vyhrál. Góly dali - Kuba Pecka,
Dan Faiman a Libor Andrlík.
Nejlépe se turnaj vydařil Kubovi Peckovi, který vstřelil pět branek. Na našem týmu je oproti podzimní části
vidět podstatné zlepšení. Všem soupeřům jsme již důstojným protivníkem /o čemž svědčí i výsledky z
posledních dvou turnajů/ a já pevně věřím, že bude ještě lépe.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Tak nám začala jarní část fotbalové sezony, na kterou jsem se pečlivě připravovali. Dne 12.3.2016
jsme se společně se Sokolem Jimramov I., Jimramov II. a SK Rožná zúčastnili přípravného turnaje v
Jimramově. Nutno podotknout, že tohoto turnaje jsme se zúčastnili i v loňském roce, kdy jsme neměli
konkurenci a turnaj jsme jasně vyhráli. Stejný scénář jsme očekávali i letos, ale hned první zápas s
Jimramovem I. nás tvrdě vrátil na zem a zápas jsme prohráli 2:1. Po tomto výkonu bylo v kabině o čem
povídat a trošku hlučnější rozbor zápasu přinesl očekávaný výsledek. Další zápasy jsme již bez větších
problémů vyhráli. Vzhledem k tomu, že Jimramov I. v následném zápase s SK Rožnou zaváhal, vyhráli
jsem turnaj díky více vstřeleným brankám.
17.4.2016 – Bystré
jsme odjeli na první ostrý turnaj do Bystrého pouze v pěti hráčích, takže jsme měli o jednoho hráče v poli
méně a tudíž nebyla ani možnost na střídání. První zápas se soupeřem z Bystrého ukázal, že převaha
jednoho hráče rozhodla a tento zápas jsme prohráli. Touto cestou bychom chtěli poděkovat týmu z Čisté,
který když zjistil v jakém složení hrajeme, zapůjčil nám svého fotbalistu, který přispěl v dalších zápasech
i gólem. S Čistou jsme remizovali a Hradec nad Svitavou porazili.

STARŠÍ ŽÁCI
26.3. Borová/Telecí - Březová nad Svitavou 4:5 (Hynek, Hegr Votočka, Hegrová)
3.4. Bystré – Borová/Telecí 0:2 (Hruška, Hejduk)
9.4. Borová/Telecí - Opatov 6:1 (Hegr,Bezchleba, Hejduk, Ehrenberger, Hruška 2)
17.4. Čistá – Borová/Telecí 5:7 (Bezchleba, Roušar, Hruška, Kercl, Hynek, Hegr 2)
Našim žákům se tradičně pod vedením Luboše Síly a Josefa Hegra daří a momentálně se nachází na
druhém místě okresního přeboru.

BOR-TEL MUŽI
Po sehrání řady přípravných utkání na umělce v Litomyšli /Horní Újezd, Radiměř, Polička/, jsme zavítali do
Rohozné. První ostrý zápas jsme měli slibně rozehraný. Vedli jsme jedna nula, přesto vedení neudrželi a
prohráli. Druhé utkání nás čekalo v Bystrém, které se pohybuje na čele tabulky. Odehráli jsme tam výborný
zápas a prohráli až gólem z penalty 4 minuty před koncem. Poté nás konečně spatřili i domácí fanoušci na
hřišti v Telecím a to v zápase proti Opatovu. Ač bylo deštivo, sešla se slušná návštěva, která viděla hezký
zápas a naše první jarní vítězství. Přišla sobota 26.4. a zápas v Čisté, kde jsme začali velmi dobře, zahodili
spoustu
brankových
příležitostí
a
zápas
nakonec
prohráli.
Druhé jarní domácí utkání proti Sebranicím přilákalo přes sto diváků, kteří viděli bojovné utkání
s velkým nasazením a konečnou remízu. Velké díky patří divákům, kteří nás povzbuzují nejen na domácím
hříšti, ale v nemalém počtu s námi cestují i na hřiště soupeřů.
Rohozná - Borová/Telecí : 4.1 branka : Pazdera M
Bystré - Borová/Telecí : 2:1 branka : Síla David
Borová/Telecí - Opatov : 3.2 branky : Ehrenberger 2. Pazdera M.
Čistá - Borová/Telecí : 3:0
Borová/Telecí - Sebranice : 2:2 branky: Pazdera A. ,Ehrenberger
TTT
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VÍTĚZNÝ TÝM STARŠÍ PŘÍPRAVKY V JIMRAMOVĚ
BOR-TEL DO TOHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CYKLISTICKÝ ODDÍL JIŽ V AKCI
Nově vznikající cyklistický oddíl pod TJ Sokol Borová má za sebou již dva závody. Po
skvělém 18 místě Davida Maixnera v Rudolticích, se do Křenova rozhodlo jet reprezentovat
Borovou již pět závodníků. David Maixner potvrdil formu z Rudoltic a skončil na 21 místě. Zbytek
týmu si v pelotonu nevedl vůbec zle.
Stanislav Vochozka (29 místo ), Jiří Novotný (37), Jan Hečko (50) a Vladislav Buber (62).
Pokud chcete rozšířit naše řady, neváhejte a kontaktujte Jirku Novotného /733569778/.

ODDÍL BADMINTONU
Uspořádal dne 25.3.2016 na ukončení sezóny již 9. ročník turnaje. Za účasti místních hráčů a
borců z Poličky, Kamence a Širokého Dolu se rozběhl deseti hodinový maratón čtyřher smíšených
dvojic.
V konkurenci 11 družstev zvítězila a ukořistila tak putovní pohár dvojice Šárka Tůmová
(Kamenec) a Petr Harašta (Polička).
Turnaj byl podpořen nejen fanoušky, ale i štědrými sponzory – Pivovar Bernard, generální ředitel
závodu „Časovka na Lucák“ Aleš Andrlík, Obec Borová a Coma Unet Polička.
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Na závěr patří velké poděkování hráčům, sponzorům, fanouškům a všem, kteří se podíleli na
organizaci této vydařené akce.
Za oddíl badmintonu Zdeněk Lorenc

OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V BOROVÉ

Od pondělí 2.5.2016 bude otevřen SPORTOVNÍ
AREÁL v Borové (dva tenisové kurty, volejbalové
hřiště, minigolf, minibowling, dětské hřiště …).
Areál u sokolovny je vybaven sociálním
zařízením a turistickým odpočívadlem
s občerstvením.
Těšíme se na Vás !
PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE V BOROVÉ
Obec Borová vás všechny srdečně zve
V pátek 6.5.2016 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.
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POUŤ NA BUKOVINĚ
Římskokatolická farnost Vás zve
v neděli 15.5.2016
ve 14.30 hod.
na tradiční pouťovou bohoslužbu
u kaple Jana Nepomuckého na Bukovině.

LÉČBA BEZ CHEMIE – ZDRAVÍ NA DLANI
Místní knihovna v Borové vás zve ve čtvrtek
19.5.2016 v 17.30 hod. do obřadní místnosti u ZŠ,
kde se uskuteční přednáška metody Su Jok „léčba
bez chemie – zdraví na dlani“.
Vstupné dobrovolné.
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INFORMACE SDH BOROVÁ
Ženský tým hasiček Borová hledá parťačky do týmu - ženy a dívky, co se nebojí vody ve věku
15- 25 let.
Pokud se chcete „namočit“ do tohoto sportu, volejte na tel. č. 737 746 786.

KLUB SENIORŮ – POZVÁNKA DO TEREZÍNA
Poličští důchodci našemu klubu seniorů nabízejí společný výlet do Terezína, a to v neděli 15.5.2016.
Odjezd z Poličky v 6.00 hodin ráno a jelo by se přes Borovou. Návrat kolem 19.00 hodiny, výlet je
zdarma.
Jedná se o prohlídku Malé pevnosti Památníku Terezín, která by byla po obědě. Dopoledne je oficiální
část, projevy a hosté, kulturní vystoupení /bývá to i v televizi/.
V případě zájmu se hlaste na Obecním úřadě Borová, tel.č. 461 743 268.

PLETENÉ OBLEČENÍ PRO MIMINKA
Touto cestou nabízím upletení dětského oblečení pro
miminka až do 1 roku. Vlnu si můžete donést svoji nebo ji
zajistím. V případě zájmu mě kontaktujte.
Polanská Radka, mobil 737 305 257.

MOTOREST BOROVÁ - BRIGÁDA
Na měsíc červen, červenec, srpen přijmeme do Motorestu Borová servírky nebo číšníky. Práce je
vhodná zejména pro studenty.
Bližší informace na mobilu 737 337 048

NABÍDKA PRO DROBNÉ PODNIKATELE – PODNIKATELKY
1.10.2016 se v obci Oldřiš uskuteční akce „Den žena“ . Je to celodenní akce, kde si ženy užijí
péči v oblasti péče o tělo ( od kadeřnice po pedikúru).
Jedná se o podporu drobného podnikání a pomoc začínajícím podnikatelům v této živnostenské a
regionální oblasti. Proto nabízíme možnost místním a okolním živnostníkům z řad kadeřníků,
masérů, pedikérů, manikérů a jiných podobných živností, aby se přihlásili jako účinkující a získali
si na této akci nové zákaznice. Těchto akcí se účastní i nezávislé kosmetické poradkyně a
živnostníci, kteří již svou klientelu mají a přesto se chtějí zviditelnit a nasbírat nové zákazníky – i
tito jsou vítáni. U nás se bude konat 17. ročník a již předchozí akce zaznamenaly velký ohlas a
návštěvnost.
Více informací a přihlášky na OÚ Oldřiš – R. Koutná tel. č. 461 747 117.
13

II. POLIČSKÁ RC RALLY SHOW
Pokud jste nějakým nedopatřením chyběli na té minulé, tu letošní rozhodně nepropásněte!
- přijďte si zazávodit s rádiem řízenými modely na poličské dopravní hřiště. I tentokrát vám rádi
zapůjčíme naše ostré RC Rally speciály. Nově však vypisujeme také soutěž vlastních RC modelů.
Máte-li doma nějaký dálkově ovládaný samohyb na baterky, určitě jej nenechte zahálet. K vidění
budou modely letadel poličských leteckých modelářů. Za příznivého počasí včetně ukázkových letů.
Termín:
Čas:
Místo:
Startovné:

14. 5. 2016
14.00 – 16.00 hodin (registrace závodníků 13.30 – 14.00)
Dopravní hřiště
50,Informace: Jiří Neudert, facebook.com/modelarimozaika

Sponzorem akce je Pneuservis Červený Polička.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – KVĚTEN 2015
Borová

od 2. 5. 2016 otevřen SPORTOVNÍ AREÁL - dva tenisové kurty, volejbalové hřiště, minigolf, minibowling,
dětské hřiště … Areál u sokolovny je vybaven sociálním zařízením a turistickým odpočívadlem
s občerstvením.
15. 5. 2016 od 14.30 hod. „POUŤ NA BUKOVINĚ“ tradiční pouťová bohoslužba u kaple sv. J. Nepomuckého
na Bukovině.
19. 5. 2016 v 17.30 hod. v obřadní síni v Borové - seminář metody Su Jok „LÉČBA BEZ CHEMIE –
ZDRAVÍ NA DLANI“. Vstupné dobrovolné.
Bystré
5. 5. 2016 – Absolventský koncert ZUŠ Bystré v 17:00 hod. v tanečním sále ZUŠ.
8. 5. 2016 - „10. přehlídka vodních mlýnků“ – zveme všechny malé i velké kutily, aby oživili potok pod Sokolovnou
svými výrobky. Instalace mlýnků začíná už ve 13:00 hod.
19. 5. 2016 – Zpívání v máji. Kromě pěveckého sboru Notička se můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. stupně
a 2. stupně. Vystoupení se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 17:00 hod.
Dolní Újezd

10. 4. - 12. 6. 2016 - Přírodovědná výstava v Regionálním muzeu vesnice. Výstava je otevřena každou
neděli od 14:00 do 17:00
6. 5. 2016 - Oslava Dne matek - ,,Hudební kavárna ze ZUŠ jen pro Vás" pořádá Obec Dolní Újezd se ZUŠ
Dolní Újezd v sokolovně od 18:00
6. 5. 2016 - Křest nového CD ,, Svět se točí dál" kapely Dolnovanky z Dolního Újezdu. Smetanový dům
Litomyšl od 19:00
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Litomyšl

18. 5. 2016, 19:30, Lidový dům, Litomyšl - Cestovatel Jiří Kolbaba a exotická diashow
Cestovatel Radia Impuls Vás provede všemi kouty světa, podělí se s Vámi o své originální zážitky z více než
130 zemí všech kontinentů.
19. 5. 2016, 19:30, Smetanův dům, Litomyšl - Zlatý časy
Hru Pauly Vogel uvádí Divadlo Radka Brzobohatého. Úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů,
které nepřestal bavit život a které stále mají co dávat a čemu se učit.
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Pavlína Mourková, Dagmar Čárová, Hana Sršňová.
20. 5. 2016 - 22. 5. 2016, Litomyšl -Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Po páté se sejdou gourmeti, milovníci dobrého jídla a pití s kuchaři, odborníky na moderní gastronomii a
výrobci kvalitních potravin na litomyšlském Smetanově náměstí, aby vzdali hold Magdaleně Dobromile
Rettigové, průkopnici české kuchyně.
Téma 5. ročníku: „Hromový kořen, jinak řečený špargl“. Program na www.gastroslavnosti.cz
Polička

7. - 8. 5. 2016 – Hradní jarmark na Svojanově - www.svojanov.cz
8. – 29. 5. 2016 – Martinů fest - www.tyluvdum.cz
27. – 29. 5. 2016 – Poličské rockoupání. Tradiční rockový festival na poličském koupališti
www.rockoupani.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM POLIČKA – KVĚTEN 2016

Neděle 1. května v 16.00 h … Kino Tylův dům
Kniha džunglí
Dobrodružný/rodinný, USA, 106 min, dabing,
přístupný, vstupné 120 Kč
Neděle 1. května v 18.00 h … Kino Tylův dům
Kniha džunglí /3D
3D dobrodružný/rodinný, USA, 106 min, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč
Pondělí 2. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Ani ve snu!
Sportovní/romantický, ČR/SK/BUL, 79 min,
přístupný, vstupné 110 Kč
3. 5. – 5. 5. Tylův dům
Mládí a Bohuslav Martinů 2016
Celostátní přehlídka podporující mladé talenty.
Přehlídku zakončí koncert nejlepších účastníků

5. 5. 2016 v 17 h. Pořádá ZUŠ B. Martinů
Sobota 7. května ve 14.30 h
Michal je kvítko!
Přijďte se bavit s Michalem Nesvadbou! Pořádá
Pragokoncert.
Neděle 8. května
MARTINŮ FEST 2016
v 17.30 hodin
Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 18.00 hodin - Tylův dům
Smetanovo trio
Jitka Čechová (klavír) & Jiří Vodička (housle) & Jan
Páleníček (violoncello)
Vstupné: 110 Kč /40 Kč student, žák
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Pondělí 9. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Kolonie
Thriller, N/LUC/F, 110 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Středa 11. května v 10.00 h … Kino Tylův dům
Kung Fu Panda 3
Animovaný, USA, 94 min, dabing, přístupný,
vstupné 50 Kč
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na
světě se vrací již potřetí nazpět. Představení pro
mateřské školy, přístupno i veřejnosti.
Středa 11. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Captain America: Občanská válka /3D
3D akční/dobrodružný, USA, 148 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Neděle 15. května v 18.00 hodin - Tylův dům
MARTINŮ FEST 2016
Vera Beikircher & Alban Beikircher
Vera Beikircher (housle a viola) & Alban
Beikircher (housle) / Německo
Pondělí 16. května v 18.00 h … Kino Tylův dům
Angry Birds ve filmu
Animovaný, USA, 100 min, dabing, přístupný,
vstupné 120 Kč
Úterý 17. května v 19.00 h
Radůza
Koncert známé písničkářky a
multiinstrumentalistky výrazného talentu,
inspirovanou hospodskými odrhovačkami,
šansonem, folkem i atmosférou vlastních
putování.
Středa 18. května ve 20.15 h … Kino Tylův dům
Frankenstein
LP balet, VB, přístupný od 10 let, původ. znění,
vstupné 200/250 Kč

Čtvrtek 19. května ve 14.00 h … Kino Tylův dům
Zootropolis: Město zvířat
Animovaný, USA, 109 min, dabing, přístupný,
vstupné 50 Kč/pro škol. družiny
Neděle 22. května v 18.00 hodin – Tylův dům
MARTINŮ FEST 2016
Kvarteto Martinů
Lubomír Havlák (housle) & Libor Kaňka (housle) &
Zdeněk Paďourek (viola) & Jitka Vlašánková
(violoncello)
Pondělí 23. května v 19.00 h
E. Rovner: Vrátila se jednou v noci
Brilantně napsaná komedie úspěšně obletěla celý
svět a obdržela mnoho prestižních ocenění.
V hlavních rolích Václav Vydra a Libuše Švormová.
Středa 25. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
Svátek matek
Komedie, USA, 118 min, titulky, přístupný,
vstupné 110 Kč
Čtvrtek 26. května v 17.00 hodin
Závěrečné představení tanečního sboru ZUŠ B.
Martinů Polička
Závěrečné představení žáků tanečního oboru,
které pro vás připravili žáci a pedagogové
tanečního oboru.
Neděle 29. května v 18.00 hodin – kostel sv.
Jakuba
MARTINŮ FEST 2016
Komorní filharmonie Pardubice
Jitka Hosprová (viola)
Peter Feranec - šéfdirigent
Pondělí 30. května v 19.00 h … Kino Tylův dům
X- Men: Apokalypsa / 3D
3D akční/fantasy, USA, 130 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč

Živý přenos světové premiéry z londýnského
Královského baletu.

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz
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ČEKAJÍ NÁS VYŠŠÍ KVÓTY, ČEŠI JE MOHOU ZVLÁDNOUT
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého
elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně
vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České
republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil
v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil.
Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství
vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně
za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl
odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo podařit.
Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na
30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že především
díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět
s rezervou naplníme. Více na www.elektrowin.cz.
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PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ
KE DNI MATEK
8. 5. 2016

OMALOVÁNKA PRO DĚTI:

V Borové 27.4.2016

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