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      *19. ROČNÍK*ČÍSLO 5*

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 2/2016 ZE DNE 
25.4.2016 

Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2015 ze dne 

23.3.2016. Hospodaření obce je v souladu s § 10, odst. 4, písm. a), zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, v platném znění, a závěrečný účet obce Borová za rok 2015, dle § 17 zák. 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;

 účetní závěrku za rok 2015;

 rozpočtové opatření č. 1/2016 podle důvodové zprávy;

 záměr a výstavbu pečovatelských domků na části pozemků p.p.č. 1349/3, 1349/2, 

1349/10, 1357/5, st.p. 84 a 1357/1. Investorem stavby bude Svazek obcí AZASS, 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička. Předmětné části pozemků budou odděleny 

geometrickým plánem a SO AZASS budou převedeny formou darovací smlouvy

(lokalita za Roubenkou);

 kupní smlouvu mezi Renova, s.r.o., Vodárenská 380, 517 01 Solnice a Obcí Borová,

jejíž předmětem je nákup vodoměrů dle výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

na zakázku dodávky s názvem „Dodávka vodoměrů Borová“;

 kupní smlouvu, jejíž předmětem je pozemek p.p.č. 1280/3-lesní pozemek o výměře 

2234 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně trvalých porostů rostoucích na 

nemovitosti – kupujícím je Obec Borová;

 podání žádosti o poskytnutí investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky 

SDH obcí“ v roce 2017, Podprogram 2 - pořízení nového dopravního automobilu;

 výměnu podpisového vzoru účtu Obce Borová vedeného u pobočky ČNB v Hradci 

Králové tak, že osobami oprávněnými nakládat s peněžními prostředky a činění úkonů 

budou oprávněni starostka, místostarosta a účetní Obce Borová;
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 smlouvu na zhotovení projektových podkladů pro podání žádosti o dotaci a zajištění 

dotace pro realizaci „Bezpečnostních opatření v obci Borová“ mezi Obcí Borová a Ing. 

Tomášem Rakem, Hradec Králové – chodníky a bezpečnostní opatření u silnice I/34;

 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.

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2015

Celkové příjmy 19 525 674,48   Kč z toho hlavní zdroje příjmů:

- Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 165 358,--

- Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti    677 050,--
- Daň z příjmů právnických osob 2 348 967,--

- DPH 4 642 184,--

- Daň z nemovitostí    703 180,--
- Přijaté neinvestiční a investiční dotace 3 407 950,--

Z toho dotace:
ze státního rozpočtu    885 876,--
od státních fondů 2 247 674,--
od Pardubického kraje    274 400,--

- Poplatek za svoz komunálního odpadu    636 900,--

- Příjmy za třídění komunálního odpadu     79 187,--

- Provoz kiosku    719 055,--

- Příjmy za vodné a stočné    508 481,--

- Příjmy z bytového hospodářství 1 413 437,--

- Příjmy z nebytového hospodářství    559 158,--

- Nadační příspěvek na stav.úpravy MŠ Borová     550 000,--

- Příjmy z pronájmu sokolovny a sport.areálu    203 830,--

Celkové výdaje 13 656 261,96 Kč z toho hlavní  výdaje:

- Vybavení a provoz kiosku    951 442,--

- Místní komunikace, pořízení ruč.ved.vibr.válce    296 527,--

- Provoz vodovodu    552 212,--
- Odvádění a čištění odpadních vod    160 169,--

- Provoz MŠ    492 729,--
- Provoz ZŠ    614 353,--

- Příspěvky církvím    309 449,--
- Provoz sokolovny a sport.areálu    460 492,--

- Provoz a údržba bytového hospodářství                 325 613,--

- Provoz a údržba nebytového hospodářství    797 958,--
- Provoz a údržba veřejného osvětlení    251 881,--

- Komunální služby a územní rozvoj 1 367 734,--

- Sběr a svoz kom.odpadu, sběrný dvůr    716 837,--

- Provoz kompostárny, nákup drtícího vozu          2 458 745,--
- Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň    472 533,--

- Zastupitelstvo obce     995 680,--
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- Činnost místní správy – OÚ 1 307 056,--

Financování:     5 869 412,52

- Změna  stavu prostředků na bank. účtech 5 337 676,71

- Splátky úvěrů    718 800,--
- Operace z pen.účtů organizace                               187 064,19

…Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ ZE DNE 25.4.2016 A  9.5.2016

rada obce schvaluje:

 Vnitřní směrnici RO Borová pro hodnocení dotací spolkům, které podaly žádost o 

poskytnutí dotací  v roce 2016 jako přílohu k Programu pro poskytnutí dotací 

z rozpočtu Obce Borová;

 Umístění znaku Obce Borová na chystaný prapor Okresního sdružení hasičů Svitavy;

 Opravu střechy na přístavbě Sokolovny Borová na základě cenové poptávky;

 Prezentaci obce Borová na malované mapě Svitavska dle cenové nabídky;

 Realizaci a vystrojení VDJ Svatá Kateřina komponenty sloužícímu k dálkovému 

přenosu dat a informacím o technickém stavu a stavu zásoby vody ve vodojemech;

 Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Obce Borová pro jednotlivé žadatele a  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací;

 Opravu havarijního stavu metodou patchmatic u vybraných místních komunikací dle 

cenové nabídky;

 Záměr podání žádosti o dotace – dotační program Podpora budování infrastruktury  

cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. (záměr umístění nízkého lanového parku 

v lokalitě u koupaliště) a pověřuje starostku obce v dalším jednání);

 aj.

rada obce vzala na vědomí:  ze dne 25.4.2016

 Podobu druhého grafického návrhu a  pracovní verze odkanalizování obce Borová –

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš-Borová SO 3-kanalizace Borová ze dne 22.4.2016 (bude 

dále ze strany Obce Borová připomínkováno);

 Informaci o žádosti Obce Borová o rekonstrukci nástupiště na vlakovém nádraží, dále 

prodloužení otevírací doby čekárny, zprovoznění sociálního zařízení pro cestující a 

realizaci projektu knihy do vlaku;

 Cenovou poptávku na opravu děr a výtluků v místních komunikacích;

 Podobu výzvy k podání nabídky na akci „Stavební úpravy pavilonu MŠ Borová 1. NP a 

2. NP“;

 Podobu výzvy k podání nabídky pro akci zamýšleného projektu umístění 

pečovatelských domků v lokalitě „za Roubenkou“, kterou bude vyhlašovat SO AZASS;
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 Termín jednání s investorem stavby ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín, 

k problematice rekonstrukce vedení Borová, Oldřiš, Spálený kopec-rek. VN3835 za 

účasti zástupců Obce Borová, fy MONTPROJEKT, a.s. (projekční firma), zástupců ČEZ 

Distribuce a.s. a vlastníků dotčených pozemků dne 27.4.2016 od 13 hod. v zasedací 

místnosti OÚ;

rada obce vzala na vědomí:  ze dne 9.5.2016

 Návrh trasy rekonstruovaného vedení Borová, Oldřiš, Spálený kopec-rek. VN3835, 

bude projednáno s jednotlivými vlastníky dotčených nemovitostí;

 Odpověď SŽDC, oblastní ředitelství Hradec Králové – rekonstrukce nástupiště na 

vlakovém nádraží proběhne v 5/2016;

 Stav a rozsah oprav minigolfových drah ve sportovním areálu obce Borová. Oprava 

proběhne v 5/2016;

 Termín vrtných prací průzkumného hydrogeologického vrtu BB-1 na pozemku p.p.č. 

1338 (vlastník Město Polička – souhlas s umístěním pro Obec Borová je vydán);

 Protokol o zkoušce vzorku vody č. 3150/2016, protokol o zkoušce vzorku vody č. 

2864/2016 (úplný rozbor), protokol o zkoušce č. 2864 R/2016 a hodnocení výsledků 

odběru vzorku vody z obecního vodovodu s výsledkem VYHOVUJE;

 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné,  

které vychází z nákladů pro výpočet ceny pro vodné a výslednou kalkulovanou cenu 

pro vodné při jednotkových nákladech v Kč/m3;

 Informaci o dotaci a její výši k projektu „Informační tabule v kraji Smetany a Martinů“;

 Informaci o dotaci a její výši k projektu „Turistická odpočívadla a odpočinková místa 

v mikroregionu Poličsko“;

 Informaci o dotaci a její výši k projektu „Drobná komunální technika a vybavení pro 

obce Mikroregionu Poličsko“;

 Termín pracovní schůzky DSO Oldřiš – Borová dne 16.5.2016. Bude připomínkován 

třetí grafický pracovní návrh odkanalizování obcí Borová a Oldřiš za účasti Ing. Rece;

 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.

VODOVOD BOROVÁ – INFORMACE PRO OBČANY

Vodovod v Borové je zásoben vodou ze dvou jímacích území, a to území Bukovina a Svatá 

Kateřina. Studny v obou jímacích územích jsou mělké a co do množství vody ovlivněné 

množstvím srážek v krátkodobém časovém horizontu.  Navíc hlavně u studní na Svaté Kateřině 

je problematická ochrana zdrojů před znečištěním.  Z hlediska spotřeby vody je Obec Borová 

jako provozovatel vodovodu v současné době nucena průběžně v závislosti na spotřebě a 
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vydatnosti zdrojů doplňovat a nakupovat vodu od VHOS Moravská Třebová. Nakoupená voda 

je přečerpávána z vodojemu v Oldřiši do vodojemu Svatá Kateřina.

Z uvedených důvodů proto obec přistoupila k provedení zkušebního vrtu s cílem najít kvalitní 

zdroj pitné vody, který by zásobil vodovod v Borové potřebným množstvím vody. Průzkumné 

práce jsou vedeny pod dohledem hydrogeoložky RNDr. K. Kubíkové.  Průzkumný vrt byl 

úspěšně proveden dne 19.5.2016 v jímací oblasti na Bukovině. Po vyhodnocení množství a 

kvality bude zdroj zahrnut do plánu „ Intenzifikace a modernizace vodovodu Borová“.  

Projektové práce zahájí obec již v druhém pololetí letošního roku. Cílem celého projektu je 

nejen zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody, ale také modernizace objektů (včetně 

instalace dálkového ovládání a přenosu dat) tak, aby provoz vodovodu odpovídal současným 

požadavkům na provozování veřejných vodovodů a zároveň byl co nejhospodárnější. Při 

financování akce chceme využít dotační programy Pardubického kraje a MZE ČR.

Pozn.: výsledky rozborů vzorků vody z průzkumného vrtu a bližší informace zveřejníme 

v červnovém letáku

         starostka obce a Jiří Abraham

VODNÉ A STOČNÉ  ZA I. POLOLETÍ 2016

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod o zaplacení vodného za 

1. pololetí 2016 (nutno nahlásit stav vodoměru).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři 

obecního úřadu ve dnech:

pondělí 13.6.2016 a středa 15.6.2016 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod.

Současně lze zaplatit poplatek za komunální odpad, který je splatný do konce června 2016 a 

poplatek ze psů, který byl splatný do 31.3.2016 a do dnešního dne není od všech majitelů 

zaplacen.

ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH 
TOKŮ

V loňském roce dne 4.8.2015 vydal Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje 
a životního prostředí, vodoprávní úřad, Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy při 
nedostatku vody, kterým byl zakázán odběr povrchových vod ( u nás se týkal především 
Černého potoka)

Zrušení tohoto zákazu odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP 
Polička, a to pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků 
ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť 
(kurty, sportovní hřiště), mytí motorových vozidel, nabylo účinností dne 16. května 2016.

Zákaz odběru vody byl tedy v současné době zrušen.
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ

2.6., 16.6. a 30.6.2016 vždy od 10.00 do 15.00 hod. 

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

4. -5. 6. 2016 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987

11. - 12. 6. 2016 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987

18. - 19. 6. 2016 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157

25. -26. 6. 2016 MDDr. Čermáková Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126

2. - 3. 7. 2016 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435

BOROVSKÉ HRY 2016 – BOROVÁ U OPAVY

Borovské hry 2016 se uskuteční v Borové u Opavy od 24. do 26.6.2016. Předpokládaný 
odjez autobusu bude v pátek 24.6.2016 v 16.00 hod. od obecního úřadu. 

Vezměte si sebou stan, karimatku, peněženku a hlavně dobrou náladu a vyjeďte s námi na

prodloužený víkend do Borové u Opavy.

Žádáme zájemce, aby se závazně hlásili v kanceláři obecního úřadu z důvodu zajištění 

autobusové dopravy !!!

KLUB SENIORŮ

Klub seniorů zahájil svou činnost 31.3.2016 slavnostním informativním setkáním. Od té doby 
se scházíme v hojném počtu každý druhý týden ve čtvrtek od 17.00 hodin v obřadní síni u ZŠ.
Všichni jste vítáni.   Naše aktivity jsou v začátcích, proto vítáme veškeré náměty i připomínky.

Poslední setkání (posezení u ohně a opékání buřtů) se vydařilo.                Těšíme se na Vás !!!
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Knihovna v Borové ,,Loď poznání"

V naší knihovně přibylo  celkem 85 nových knih, které na Vás čekají. Některé z nich Vám nyní 

představuji:

Pokud máte zájem o určitou knihu, kterou naše knihovna nemá, 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 ji domů.

Naučná Jiří Červenka Jak se žilo před sto lety

Guido Knopp Sen o světové říši 

Tajemství třetí říše

Jitka Lněníčková České země v době obrození 

Beletrie Dan Brown Anatomie lži

Šifra mistra Leonarda

Jude Deveraux Ohnivé dvojče

Proměny srdce

Gillian Flynnoová Zmizelá 

Robert Galbraith Ve službách zla 

Daniel Glattauuer Dobrý proti severáku 

Winston Groom Forrest Gump 

Emil Hakl Skutečná událost

Paula Hawkins Dívka ve vlaku

Keleová-Vasilková Máma pro Veroniku 

Lars Kepler Svědkyně ohně

Jana Kratochvílová Nikolo, do sedla 

Stieg Farsson Muži, kteří nenávidí ženy 

Jojo Moyesová Poslední dopis od tvé lásky 

Jo Nesbo Krev na sněhu 

Věra Nosková Ještě se uvidí 

Sharon Osbourne Pomsta 

Alexandra Potter Lásce na stopě 

Mariusz Szczygiel Gottland 

Miloš Urban Mrtvý holky

Michal Viewegh Mráz přichází z Hradu 

Barbara Woodová Hořké tajemství 

Monika Zgustová Růže od Stalina 

Mládež beletrie Enid Blytonová To ti patří, Amélie

Christelle  Huet-Gomez Příběhy o koních 

Jana Jožinová Hrajeme si s Méďou Packou 

Lanczová Lenka Čas něhy 

Astrid Lindgrenová Kluci darebáci a pes 

Daniela Řezníčková Minipohádky 

Martin Sodomka Jak si postavit dům 
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120 LET ŽELEZNICE POIČKA - SVITAVY

Ti, kteří se přišli podívat a účastnili se akce „120 let výročí dráhy Polička – Svitavy“, si mohli 

vychutnat pohled na historické, ale i moderní vláčky. A kdo se svezl, mohl zážitek vstřebávat 

dvojnásob. Je nutno podotknout, že i naše vlakové nádraží prošlo zátěžovou zkouškou, přestože 

Borové se akce týkala pouze okrajově. Slavila hlavně trať Polička - Svitavy. Popravdě řečeno 

- kdo z vás kdy viděl na našem nádraží takový mumraj a tlačenici? Po dohodě s organizátorem 

akce, kterým byl pan Jan Jukl, jsme zajistili doprovodný program, který se líbil především 

nejmladším účastníkům. Mohli se svézt nejen vlaky mnoha typů, ale užít si i povozu koňského, 

o který se postarali místní koňáci. O něco k snědku i k napití se postarali naši hasiči. 

Doprovodný program ocenili nejen naši občané, ale i „přespolní“ turisté. Vám všem, kteří jste 

se na něm podíleli, patří velký dík! Dráha Polička – Žďárec u Skutče oslaví 120. výročí příští 

rok. Doufáme, že se akci podaří zopakovat a vlaky se Borovou opět proženou na „plnou páru“. 

                                                                                                                    starostka obce a Vladimír Romportl
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli dne 22.5.2016 se uskutečnilo v obřadní místností obecního úřadu vítání občánků. Do 
řad borovských občanů přibyli a do obecní kroniky byli zapsání (zleva): Kučera Petr, Blažek 
Jakub, Skalová Štěpánka, Nováček Antonín a Lázničková Adéla.

BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD

Poslední květnová neděle již tradičně patří vzpomínce na tragédii, která postihla naše 
spoluobčany při svozu válečné munice. Tak, jako každý rok, se proto přicházíme poklonit na
místo této nešťastné události. Upřímná slova pana řídícího Muffa nám připomíná důležitost 
tohoto setkání. Velice nás těší, že i letos se nás k uctění památky sešel velký počet a mohli jsme 
tak kytičky položit v důstojné atmosféře, která je hodna této události. Však fotografie mluví 
sami za sebe.                                                                                                           Obec Borová
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Památník k uctění památky obětí druhé světové války.

I letos jsem se zúčastnil  pietní akce u Výbuchů. Se zájmem jsem si poslechl projev pana Josefa 
Muffa, který zde zmínil nejenom oběti výbuchu, ale také ostatní oběti druhé světové války. 
Přitom jsem si uvědomil jednu věc, o kterou bych se s vámi rád podělil. Naše borovské oběti 
můžeme dle mého rozdělit do několika kategorií:

Za prvé: Oběti odklizení munice – k jejich                  Za druhé: Oběti Holocaustu (byla vy-
památníku chodíme každý rok.                                       vražděna celá rodina našich spoluobčanů
                                                                                      -Pamovi) – jejich památce se můžeme 
                                                                                      poklonit u památníku na Židovském

    hřbitově v Poličce

Za třetí: Oběti Heydrichiády - panu Bohumilu 
Švandovi se můžeme poklonit u památníku v 
Pardubicích na zámečku, kde je uvedeno i jeho 
jméno.

Za čtvrté: Dětské oběti – bez památníku.
Nemyslíte si i vy, že by bylo dobré otevřít diskuzi na téma vhodnosti zhotovení památníku 
našim spoluobčanům, jejichž životy ukončila druhá světová válka ? Místo, kam bychom mohli 
položit kytičku a také místo, které by nám stále v obci připomínalo tolik lidského neštěstí, které 



11

by se již nemělo nikdy opakovat ? Vhodnou příležitosti by bylo 75. výročí ukončení druhé 
světové války. Zkusme si vzít příklad třeba z Poříčí u Litomyšle. 

Pokud někdo z vás máte chuť  toto téma dále se mnou rozvíjet, 
budu rád. Neváhejte mě kontaktovat.

                                                                      Bc. Pavel Tlustý

CYKLOPECKY STARTUJÍ. ZE SEDLA KOL MŮŽETE OBDIVOVAT 
KRÁSY PARDUBICKÉHO KRAJE

Již popáté pořádá Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Pardubickým krajem 
unikátní letní soutěž – Cyklopecky – ve které mohou vyznavači kol, bruslí, koloběžek, ale i pěší 
turisté při poznávání krás regionu vyhrát horské kolo Merida nebo třeba wellness pobyt. 
K účasti ve slosování stačí projet (nebo projít) alespoň částečně tři z 15 soutěžních tras a na 
místě si vyžádat razítko do takzvané Vandrovní knížky, která je k dostání ve všech turistických 
centrech. Všechny podrobné informace o soutěži, která potrvá až do 16. října, jsou kromě 
Vandrovní knížky také na www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/.

TJ SOKOL BOROVÁ

Každoroční čištění koupaliště a jeho okolí jsme provedli dne 16.4. Tradičně ve spolupráci 
s Obcí Borová , SDH Borová a s našimi přáteli.
Odměna za tuto namáhavou činnost je podstatnou částí oddílového rozpočtu a je plně 
využívána k financování činnosti oddílu pronájem sokolovny, nákup sport. potřeb, startovné 
aj.) 
Zvláštní poděkování si letos zaslouží "naše holky" , bez kterých bychom to měli obzvlášť 
těžké.                                                                                    za oddíl badmintonu Zdeněk Lorenc
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DĚTSKÝ DEN

ZŠ a TJ Sokol Borová  pořádají pro všechny děti „DĚTSKÝ  DEN“

Termín : neděle 12.6.2016 od 15.00 hod. u koupaliště.

Pro děti budou připraveny sportovní soutěže, sladké odměny

a zajištěno bude i občerstvení. Těšíme se na Vás !!!

   DEN OTCŮ I TĚCH BUDOUCÍCH

ANEB

    SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU                                  

RODINU

     MO KDU-ČSL Oldřiš a JEDNOTA OREL Oldřiš

ve spolupráci s PONTOPOLIS z.s. pořádá

dne 1.7.2016 od 17 hod. v areálu

Orlovny Oldřiš

soutěžní odpoledne pro celou rodinu

    Pořadatelé vyhlašují  soutěž o nejoriginálnější

    nemotorový dopravní prostředek. Během akce

   bude probíhat soutěžní klání o nejzručnějšího 

tátu,

soutěže pro děti a celu rodinu.

    Celá akce bude zakončena táborákem s 

kytarou.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé.

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ČERVEN 2016

Bystré

11. 6. 2016 – Taneční zábava - na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina 
Rock Faktor.

18. 6. 2016 – Dětský den – od 13:30 v areálu hasičské zahrady. Pro děti jsou připraveny soutěže, 
diskotéka a večer letní kino, promítání pohádky ŘACHANDA. Občerstvení zajištěno, vstupné 

dobrovolné. 
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24. 6. 2016 – Letní kino – promítání filmu PADESÁTKA, od 21:30 v areálu hasičské zahrady.

25. 6. 2016 – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Zahraje skupina 
Rock Faktor.

Dolní Újezd

5. 6. 2016 - Dětský den - Z pohádky do pohádky  - od 13. hod. v hasičském areálu v Bořkově. 

Vystoupení dětské kapely, pěnová show. V případě špatného počasí se akce nekoná.

5. 6. a 12. 6. 2016  - Přírodovědná výstava 

V regionálním muzeu vesnice od 14:00 do 17:00 pořádá Klub oživení vesnice.

11. 6. 2016 - Odhalení pamětní desky knězi Martinu Víchovi CFSsS

V 13.30 Mše svatá v kostele sv. Martina, 15.00 odhalení pamětní desky, 16.00 posezení na farním 

dvoře s harmonikou a občerstvením.

24. 6. 2016- HASIČI SOBĚ

Minifestival od 18 hod. v přírodním areálu vystoupí WXP, DIRTY WAY, WOHNOUT, ATMO MUSIC,DJ 

RODRIGO. Vstupné 300 Kč

Lubná

25. 6. 2016 od 21:00 hodin - letní areál Lubná - koncert skupiny TURBO, předkapela Brix, vstupné 

200 Kč, vstup od 19.30 hodin, prodej vstupenek pouze na místě.

Litomyšl

4. 6. 2016, 15:00-23:00 - Muzejní noc. Většina kulturních institucí bude mít tento den otevřeno 

minimálně od 15:00 do 23:00 a navíc zcela zdarma. Na návštěvníky čeká bohatý program. 
5. 6. 2016, 13:30 - 18:00, areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle    

Otevřené odpoledne na Velkém Košíři - windsurfing, paddleboarding pro malé i velké, hry pro děti, 
windsurfingový trenažer, soutěže na vodě.
11. 6. 2016, 10:00-16:00, Modelářské letiště Vlkov, Litomyšl    

Den otevřeného nebe - setkání modelářů s modely různých kategorií a jejich předvedení přátelům 
modelářství a malým i velkým divákům

18. 6. 2016, 8:00-17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl  - Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy a 
hudební doprovodný program na pódiu.

Oldřiš

5. 6. 2016 – Okrsková soutěž v požárním sportu v areálu za Orlovnou. 

11. 6. 2016 – Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody – zábavné odpoledne pro rodiny     s dětmi 
13.00 – 17.30 hod. na střelnici v Oldřiši.

Polička

4. 6. 2016 – Čas pro neobyčejné zážitky

Tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení. 

Do 31. 8. 2016 - Poznávej se! - interaktivní výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na šedesáti 

exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci 

vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly.  Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se 

sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit 

citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku?

12. 6. 2016 - Robert Fulghum v Poličce - LiStOVáNí z knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka

Velký sál Tylova domu v Poličce od 20:00 hod. – slavný spisovatel Robert Fulghum přijíždí do Poličky, 

aby s projektem LiStOVáNí herce Lukáše Hejlíka představil svou novou povídkovou knihu Poprask v 

sýrové uličce.  Po divadelním představení z knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka, promluví s diváky o 

své nové knize a rád se podepíše do knih, které budou na místě i ke koupi. 
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Sebranice

19. 6. 2016 Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře od 16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. 

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

25. 6. 2016 - VI. ročník Sebranického pětiboje dvojic - od 8.00 hodin ve sportovním areálu koupaliště, 

startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den. Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal, 

nohejbal, plavání 2x50 m. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. 

Počet účastníků je omezen. 

Telecí
12. 6. 2016 -  hasičská soutěž O putovní pohár SDH - X. ročník

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM -  ČERVEN 2016

Středa 1. června v 18.00 h … Kino Tylův dům 

Alenka v říši divů: Za zrcadlem / 3D

3D rodinný/dobrodružný, USA, 105 min, dabing, 

přístupný, vstupné 140 Kč    

Sobota 4. června od 19.00 h

Promítání filmu POLIČKA 1265-2015

V rámci Času pro neobyčejné zážitky promítáme 

v Tylově domě filmové zpracování oslav 750. výročí 

založení města. Začínáme vždy v celou hodinu: 

19.00,20.00,21.00,22.00 a 23.00 hodin

Vstup zdarma

Neděle 5. června v 18.00 h … Kino Tylův dům 

Želvy Ninja 2 /3D

3D dobrodružný, USA, dabing, přístupný, vstupné 

140 Kč    

Pondělí 6. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Děda

Rodinný/komedie, ČR, 110 min, přístupný, vstupné 

100 Kč    

Středa 8. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Dcera čarodějky 

Dobrodružný/fantasy, D/N/Šv/ČR, 96 min, titulky, 

přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč

Čtvrtek 9. června v 17.00 h

Slavnostní závěrečný koncert 

Slavnostní rozloučení se školním rokem. Koncert 

Základní umělecké školy B. Martinů , připravili 

pedagogové a žáci ZUŠ. Pořádá ZUŠ B. Martinů 

Polička ve spolupráci s Tylovým domem.

Neděle 12. června ve 20.00 h 

Robert Fulghum - LiStOVáNí z knihy Drž mě pevně, 

miluj mě zlehka

Robert Fulghum osobně zavítá do České republiky s 

LiStOVáNím Lukáše Hejlíka, aby představil svou 

novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce. 

Pořádá Městská knihovna Polička ve spolupráci 

s Tylovým domem.

Pondělí 13. června v 19.00 h … Kino Tylův dům

Warcraft: První střet /3D

3D dobrodružný, USA, 123 min, dabing, přístupný 

od 12 let, vstupné 150 Kč

Středa 15. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Jak se zbavit nevěsty  

Komedie, ČR, 89 min, přístupný, vstupné 100 Kč

Čtvrtek 16. června v 19.00 h 

Absolventský koncert

Absolventský koncert Terezie Preclíkové. Pořádá 

ZUŠ B. Martinů Polička ve spolupráci s Konzervatoří 

Brno a Tylovým domem. 

Neděle 19. června v 16.00 h … Kino Tylův dům 

Hledá se Dory 

Animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný, 

vstupné 120 Kč

Neděle 19. června v 18.00 h … Kino Tylův dům 

Hledá se Dory / 3D

3D animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný, 

vstupné 140 Kč

Úterý 21. června v 19.00 h 

Cimrman/Smoljak/Svěrák: Dlouhý, Široký a 

Krátkozraký

Pohádku, která u dětí propadla přijedou do Poličky 

zahrát herci Divadla Járy Cimrmana.

Středa 22. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 
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V zajetí démonů 2

Horor, USA, 134 min, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 110 Kč

Pátek 24. června v 10.00 h … Kino Tylův dům 

Králové hor

Dobrodružný, Rak, 97 min, dabing, přístupný, 

vstupné 50 Kč

Neděle 26. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Den nezávislosti: Nový útok / 3D

3D akční/sci-fi, USA, 128 min, dabing, přístupný od 

12 let, vstupné 150 Kč

Pondělí 27. června v 8.15 h … Kino Tylův dům 

Řachanda

Pohádka, ČR, 104 min, přístupný, vstupné 50 Kč 

Pondělí 27. června v 10.15 h … Kino Tylův dům 

Kniha džunglí / 3D

3D dobrodružný, USA, 106 min, přístupný, vstupné 

80 Kč 

Úterý 28. června v 8.00 a 10.00 h … Kino Tylův dům 

Kniha džunglí

Dobrodružný, USA, 106 min, přístupný, vstupné 50 

Kč 

Středa 29. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Musíme se sejít

Komedie, ČR, 80 min, přístupný    

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních 
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.

Cestovní pas pro dítě do 15 let  stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Cestovat po většině států Evropy můžete s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. 
Občanský průkaz pro dítě do 15 let stojí 50 Kč a doba jeho platnosti je 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, 
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník 
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadupři podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce 
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.



16

NOVINKY VE SBĚRU SPOTŘEBIČŮ – MOBILNÍ SVOZ

Takzvaná elektronovela přinesla některé důležité změny týkajících se i měst a obcí.

Nově smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen místo zpětného odběru vytvořené jejich 

výrobcem, dále prodejce elektrozařízení nebo osoba oprávněná ke zpracování (ne ke sběru) 

elektroodpadů ve své provozovně.

Obce ani svozové firmy mezi těmito subjekty 

vyjmenovány nejsou a ani nejsou považovány 

za držitele, jejichž povinnost je odevzdat buď na 

místo zpětného odběru, nebo přímo 

zpracovateli. Držitelem je občan, který tuto 

povinnost musí splnit a obec mu to může 

umožnit tím, že zřídí místo zpětného odběru, za 

které se považuje i mobilní svoz, pokud je k 

němu uzavřena písemná dohoda s výrobcem 

nebo provozovatelem kolektivního systému.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém 

pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 

využití a odstranění elektrozařízení a 

elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé 

domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 

nářadí).

            OMALOVÁNKA PRO DĚTI                                   

V Borové 31.5.2016              Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
                                                                                          e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz




