*19. ROČNÍK*ČÍSLO 8*
…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 4/2016 ZE DNE 3.8.2016
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II, ev.č. smlouvy
OR/16/23444, mezi Pardubickým krajem (poskytovatel) a Obcí Borová (příjemce).
Předmětem smlouvy je „Nízký lanový park v obci Borová“.
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o změnu PRVK (plán rozvoje
vodovodů a kanalizací) pro vodovod podle přílohy k žádosti o změnu PRVK a zdůvodnění
návrhu změny ( generel vodovodu).
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o změnu PRVK (plán rozvoje
vodovodů a kanalizací) ke kanalizaci, která bude v souladu s projektem kanalizace a ČOV
obcí Oldřiš – Borová, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou
zpracovává fa RECPEROJEKT s.r.o., a podle přílohy žádosti o změnu PRVK a
zdůvodnění návrhu změny (z tlakové na gravitační).
Zastupitelstvo Obce Borová bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí mezitimní závěrku Obce Borová sestavenou ke
dni 31.3.2016 a 30.6.2016;
Závěrečný účet svazku Kraj Smetany a Martinů za rok 2015
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2015
Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2015
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2015
Závěrečný účet DSO Oldřiš-Borová za rok 2015
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.

OBEC BOROVÁ NABÍZÍ K PRONAJMUTÍ OBECNÍ BYT
V bytovém domě č.p. 302 od 1.10.2016. Byt obsahuje: kuchyňský kout, obývací pokoj s jídelnou,
předsíň, koupelnu, WC a sklep o celkové výměře 36,99 m2. Měsíční nájemné činí cca 1 470,-- Kč,
vodné a stočné 40,-- Kč/m3. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn a el.energii. V případě
zájmu podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu nejpozději do 15.9.2016.
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KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU KOTLŮ V ROCE 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016
(podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si musejí i domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Na vyžádání pak musejí obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který
může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod
dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva
Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze využít odborně způsobilých
osob ze seznamu na adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Případné dotazy Hospodářské
komoře lze zasílat na adresu zeleny@komora.cz.

SPOLEČNÁ AKCE KNIHOVEN BOROVÁ A OLDŘIŠ– VÝLET NA LUCKÝ VRCH
První společná akce obou knihoven se vydařila na 100% …. Tato věta by měla být na konci
článku, ale s čistým svědomím ji mohu napsat už nyní. Počasí přálo – po celý výlet nás doprovázelo
azuro, děti i knihovnice se těšily a
cesta ubíhala v pohodě, co více si přát?
Z Borové nás bylo 9 čtenářek Lucinka a Míša Nekvindovi, Nela a
Natálka Zölflovi, Natálka Veselíková,
Nikolka
Maixnerová,
Verunka
Navrátilová, Hanička Velechová a
knihovnice Bára (Já) . Z Oldřiše se
na výlet přihlásilo jen 5 dětí (což je
škoda), které doprovázela knihovnice
Romča, ale navíc měli paní Marušku
Broklovou,
která
celý
výlet
absolvovala s námi. A ještě jedno
malé prvenství pro Oldřiš – reprezentovali je 2 „chlapi“ – Honzík Votočka a Vojtík Navrátil –
nejmladší „účastníci zájezdu “. Oslovení „chlapi“ jim patří právem, protože celodenní výlet
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absolvovali jako nejmladší bez jediného postěžování … Holčičí část byla tvořena Nikolkou
Votočkovou, Kájou Koutnou a Natálkou Halamkovou.
Po společném přivítání jsme si udělali první fotku, kdy jsme byli ještě plní sil a poté už se
vydali směr Přibylov. Zde byla na odpočívadle první zastávka. Tady vzala za své první polovina
svačin a začalo společné čtení. Téma tohoto výletu byly pověsti o našich obcích a okolí. Takže jsme
se dozvěděli, kde je v Oldřiši Štamberk, kde je v Borové Skalka a co se tam událo, jak vznikl název
Přibylov, že byl v Kamenci pivovar a další ….
Na Luckém vrchu jsme se posilnili, odpočali a přečetli si pověst o poustevníkovi na Luckém
vrchu. Také jsme se rozhodli navštívit i Lukasovu lípu, takže hurá z kopce dolůůůů do Telecího.
Věděli jste, že ty stromy v Telecím z kopce vypadají všechny úplně stejně a najít ten jeden není
hračka  ? Obzvlášť, když neznáte přesnou „zkracovací“ cestu. Ale našli jsme ji, přečetli si o ní
vše napsané a odpočali v jejím stínu.
Cesta zpět domů ubíhala stejně pohodově. Děti, které se dosud neznaly, se skamarádily a
brebentily, až šla hlava kolem. Celý výlet jsme ukončili v Oldřišské knihovně při šálku horké
čokolády, kde jsme si počkali na svůj další autobus, protože jsme si první nechali schválně ujet,
abychom se mohli všichni ještě déle užít.
Takže opakuji …..první společná akce obou knihoven se vydařila na 100% ….
Děkuji za spolupráci knihovnici Romče, všem účastníkům výletu– byli jste skvělí a těším se na
další bezva akce.

Drahé ženy,
ráda bych se vás zeptala zda by jste měly zájem o Léčebné tance, který bych začala v Borové
realizovat. Jedná se o spojení orientálního tance a prvků klasického rehabilitačního cvičení, jogy,
čchi kungu, pěti tibeťanů a twist terapie. Pomalé, jednoduché pohyby se provádí na hudbu súter
nebo manter, které jsou sami o sobě léčivé. Cviky nejsou složité ani namáhavé. Některé je možné
dělat i v sedě. Toto cvičení se používá při bolestech zad a dolních končetin, problémech s trávicí a
vylučovací soustavou, gynekologických a urologických onemocněních, při psychických potížích a
nebo jen tak pro radost z ladného, ženského pohybu. Je určeno pro ženy od 3 do 103 let. Léčebný
tanec povede terapeutka Kateřina Zelinková (na jaře zde měla seminář Zdraví na dlani).
Prosím, pokud by jste měly zájem, napište mi e-mail: kancelar@borova.cz nebo zavolejte na tel.
číslo 739 456 518, případně osobně navštivte v knihovně nebo na obecním úřadě, ať vím, zda se do
toho mám pouštět. 
Děkuji knihovnice Bára H.
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ZŠ Borová - trošičku zavzpomínejme na loňský školní rok.

Oslava „Čarodějnic“- většina našich žáků si ji opravdu užila.
No, řekněte, že jim to slušelo. 

Bývalí prvňáci a druháci jako mírumilovní indiáni.

Všechno pozorně sledujeme, žádný strach. 
Právě sledujeme pana Kubáta, který pěkně vypráví o Bedřichu Smetanovi.
Bylo to velmi zajímavé vystoupení. Poznali jste „Bedříška“? 

Naše divadélko „Budíček“těsně před vystoupením- pohádka
„Okradení loupežníci“. Tréma jako by nebyla, ale zdání klame.

Srovnejme výrazy tváří na obou fotkách, není pochyb
o tom, že tahle je focena po vystoupení.

.
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Naši malí zdravotníci po návratu ze soutěže.

Setkání „málotřídek“ v Oldřiši. Právě se těšíme na vystoupení
„Červená karkulka“.

A tohle jsou bývalí „ páťáci“, tedy „páťačky“, Štěpánek se příliš fotit nechtěl. Najdete ho?
Připravili si pro nás krásný den na rozloučenou. Trochu jim nepřálo počasí, ale skvěle zaimprovizovali a my si připravený program
užili ve škole a v sokolovně.
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JAK TO BUDE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE.
Začínáme ve čtvrtek - 1. září 2016 v 7.45 h
Během prázdnin byl podán a schválen projekt „Škola“, který nám poslouží jako zdroj financí
na školního asistenta, vzdělávání učitelů a zakoupení didaktických pomůcek pro žáky.
Z organizačních důvodů dojde ke změně některých pracovních pozic – platné pouze pro školní rok
2016/17. Konzultováno s MŠMT, zřizovatelem školy, Radou školy.
Rozdělení tříd:
1. ročník – paní Jana Jílková
2. ročník – Mgr. Kristýna Kalendová
4. ročník - Mgr. Markéta Romportlová
3. a 5. ročník - Mgr. Hana Chadimová
Školní asistent /školní družina - paní Petra Stachová
Zájmové kroužky:
angličtina pro 1. a 2. ročník Mgr. Kristýna Kalendová
divadelní kroužek Mgr. Hana Chadimová
sportovní kroužek paní Blanka Koutná
keramický kroužek paní Alena Hejduková
zdravotní kroužek paní Ludmila Dvořáková
kroužek aerobiku Mgr. Markéta Romportlová
náboženství pan farář Milan Romportl
Pomůcky a potřeby pro prvňáčky, které opatří rodiče:
–
bačkory a bílé cvičky do sokolovny, sportovní obuv na hřiště
–
teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, ponožky na výměnu /vše může být i starší/
–
kelímek na vodu /nejlépe odměrka z prášku na praní – podlouhlá/, hadřík
–
obaly na sešity A5 - 8 ks, A4 - 4 ks, ostatní dle rozměrů učebnic až po jejich obdržení
–
2x plátěný pytlík se šňůrkou jeden na výtvarnou výchovu a větší na tělesnou výchovu/ ŠD
–
zástěru nebo starou košili na Vv
–
ubrus PVC, rozměry: 120 cm x 80 cm
–
ručník
–
hrníček na čaj
- školní nůžky s kulatou špičkou, ale ne ty úplně obyčejné, nic neustřihnou, papír barevný A4/8
listů, pravítko 20 cm – do penálu, pravítko 30 cm – pevné, voskové pastely, pastelky trojhran, lépe
se drží, ale mohou být i jiné, tužka trojhran č. 1 a 2, guma, modelína 10 barev i méně, štětec č. 6,
8, 10 – plochý, lepicí tyčinka Fix stick 20 g (ne lepidlo v tubě), barvy vodové velké 12 ods.i menší.

První úkol pro rodiče - prosíme, vše opatřete monogramem Vašeho dítěte.
Učebnice pro prvňáčky v hodnotě 200,-- Kč/žák hradí škola, ostatní učebnice hradí rodiče.
Sešity a čtvrtky možno zakoupit ve škole za výhodné ceny.
Případné dotazy na tel. č. 461 743 153 , mobil: 606 685 434.
Těšíme se na Vás .

Hana Chadimová
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MOTOSRAZ BOROVÁ 2016
Dne 30.7.2016 se v Borové konal 4. Ročník
motosrazu. Díky krásnému počasí se nás sjelo asi
90 motocyklů a celý den jsme si příjemně užili.
Konala se tradiční vyjížďka, poté následovalo
vystoupení
motokaskadéra
Kuby
Kikala,
profesionální hasiči z Poličky nám předvedli
záchranu
při nehodě motorkáře. Dále celé
odpoledne až do večera probíhaly soutěže, které
byly odměněny cenami. Večerní program byl
rovněž bohatý, bylo se stále na co dívat. Kaskadér
Kuba nám předvedl, jak se jezdí v ohni, kouzelník
Magic Paulo vystoupil se svoji ohnivou show a
nakonec nás navštívila „taneční umělkyně“. Celá
akce se vydařila a tímto děkujeme sponzorům a
všem, kteří se na pořádání této akce podíleli.

Za pořadatele Petra Vobejdová

V pátek 2.9. 2016 od 17ti do 23h vás srdečně zveme na

HUDEBNÍ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
které se koná v Borové na Pergole ve sportovním areálu. Kromě hudby k
tanci a poslechu se můžete těšit i na diskotéku pro děti a karaoke pro děti i
dospělé. Těší se na vás Oli a Vašek
Vstupné 50 Kč, do 15ti let zdarma
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NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ – KORUNA, UL. PAVLOVICKÁ 108, 592 42 JIMRAMOV
Celkem se jedná o 2 byty – 1 byt v přízemí směrem do dvora a 1 byt v podkroví.
Byty jsou včetně příslušenství a vybavenou kuchyní – el.sporák. Jsou upraveny bezbariérově – tedy vhodné i
pro vozíčkáře. V bytovém domě je výtah.
Byty jsou určeny především pro seniory (i dvojice) nad 65 let a handicapované. Ubytování provozuje majitel
objektu – pan František Vojta.
Plocha bytů je do 50m2. Cena za nájem je 57,20 Kč/m2.
Předpokládaná cena včetně energií a vody bude 5.500,- Kč až
6.000,- Kč. Měření všech energií je v každém bytě zvlášť.
Předpokládaný termín bydlení – podzim 2016.
Byty je možné zhlédnout kdykoli po domluvě s panem Františkem
Vojtou – tel. 603 791 864

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – ZÁŘÍ 2016
Borová
18. 9. 2016 - „FORMANSKÝ DEN“ – XVIII. ročník, zahájení v 10 hod s bohatým programem: westernová soutěž,
vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah a dostihy.

Bystré
10. 9. 2016 – Zámecké slavnosti – v prostorách historického zámeckého nádvoří i parku od 13.00 hod. Připraven je
bohatý program.
17. 9. 2016 – Setkání hasičských praporů okresu Svitavy spojené s žehnáním nového praporu okresního sdružení,
začátek ve 13 hod.
29. 9. 2016 – S kolem kolem světa – beseda s cestovatelem Petrem Mazalem, který se vydal na kole napříč kontinenty.
Beseda bude zaměřena na přiblížení prvních dvou etap cesty, cesty z Číny do Turecka a cesty z Turecka do Portugalska,
od 17 hod. v Komunitním sále MFD.

Dolní Újezd
3. 9. 2016 - Vinobraní
V přírodním areálu v Bořkově od 20 hodin pořádají hasiči.
Hraje MIX
11. 9. 2016 - Jízda zručnosti
Pro děti na parkovišti před nákupním střediskem od 13 hod. Soutěží se na odstrkovadlech, koloběžkách a kolech.
11. 9. 2016 - Podvečer s Dolnovankou
Od 17 hod. před Domem s pečovatelskou službou. Při nepřízni počasí se akce nekoná.

Litomyšl
10. 9. 2016 od 12:00, Fish fest - Sportovní areál za sokolovnou, Litomyšl
Litomyšlské rybí hody open air, vystoupí kapely Elixir, Volnost, Pendl, Night´s Joy a Jakub Vaníček. Vstup zdarma.
15. 9. - 18. 9. 2016 - Mladá Smetanova Litomyšl
43. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum.
17. 9. 2016 od 8:00-17:00 2016 - Smetanovo náměstí, Litomyšl, Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu.

Oldřiš
18. 9. 2016 od 14.00 hod –„ Člobrdiáda, aneb člobrdo, pojď si zahrát člobrdo… „
Turnaj dětí i dospěláků v oblíbené stolní hře. Hlavní výhrou je „zlatý pohár“ .
Hraje se v zasedací místnosti obecního úřadu.
24. 9. 2016 od 14.00 hod – Drakiáda na kopci za školou v Oldřiši
Polička
12. - 17. 9. 2016 – Mime Fest – 5. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po páté vrací do Poličky. Divadelní představení, mimové v ulicích města,
workshopy.
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24. – 25. 9. 2016 - Svatováclavské slavnosti na Svojanově. Netradiční hradní slavnost připomínající oblíbené zábavy
panstva v 19. století. Zvěřinová kuchyně v hradní restauraci. V rámci slavností koncert folkové kapely Jen tak tak –
v sobotu 24. 9. 2016 od 17:00 hod.
Dny památek - 3. - 4. 9. 2016 barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na vstupném.
Ve dnech 10. - 11. 9.2016 prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma. Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy
zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů A + B za cenu okruhu A.

Sebranice
2. 9. 2016 - Kurz Pletení ošatek ze slámy, 14-19 hodin v Sebranicích č.p.8, Spolek archaických nadšenců, přihlášky
604 590 474
28. 9. 2016 - ŽIVÝ OBRAZ u kolejí na Kněžství - začátek ve 14 hodin, téma obrazu bude zavčasu oznámeno, vítáni
jsou všichni návštěvníci v dobovém oblečení. Pořádá Spolek archaických nadšenců.

Telecí
3. 9. 2016 - od 13:00 hod. - Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v obci. Ukázka hasičské techniky, Hasičská
veselice s Poličankou, taneční zábava hraje kapela Rockfaktor
24. 9. 2016 - od 13.00 - Loučení s Létem - dětské odpoledne spojené s pouštěním draků - fotbalové hřiště TJ Sokol
Telecí

Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů – město Bystré
Za dva roky to bude šest set padesát let, co bylo Bystré povýšeno na město. První doložená písemná
zmínka o Bystrém pochází dokonce z roku 1349. Ještě před tím se o něm měl ale (r. 1012) zmínit
Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české.
Zda se tak skutečně stalo, popř. zda nedošlo k chybné
interpretaci, asi nedoložíme. Skutečností ale je, že ani
ne kilometr na západ od Bystrého stojí Boží muka
připomínající místo původní osady, která byla
vypálená po údajné bitvě v 11. století mezi Čechy,
Poláky a Uhry. Možnou pravdivost dokládají úlomky
hliněných nádob a zbytky roubené studny, z nichž
některé podle archeologů pocházejí právě z 11. století.
Poté však byla osada znovu vystavěna kilometr na
východ na místě dnešní Podkovy. Proč? Tak to již
nastiňuje pověst o stavbě kostelíka na výšině uprostřed původní osady dodnes zvané „U kostelíčka“.
„Osadníci, kteří přijali křesťanství, pilně sváželi kámen ke stavbě. Přes jejich snahu kamene
nepřibývalo. Co za dne svezli, v noci zmizelo. Stařešinové a tajní ctitelé starých bohů nemohli potlačit
radost nad tím, že původní pohanské obětiště nebude znesvěceno stánkem nového Boha. Křesťané však
pokračovali ve svém úsilí a na stráž ke svezenému kamení postavili šest nevinných panen, oděných
v bílá roucha, které se podle staré víry nemusely bát zlých duchů. Ráno vyprávěly panny, že kolem
půlnoci začal náhle vát vlahý západní větřík a s ním se snesla skupina andělů k naveženému kamení.
Každý z nich uchopil jeden kámen, zamávali křídly, bíle řízy zavlály a odletěli k východu. Zmizelý
kámen našli pak osadníci na návrší vzdáleném asi 700 metrů na východ. Považovali to za jasný pokyn
nebes, aby postavili svůj kostelík na určeném místě, tam, kde stojí i dnešní chrám…“
Stavbu kostelíčka i původní osadu samou připomíná výše zmíněná Boží muka, která byla postavena r.
1999 na památku předků. Zajímavostí je, že ji zdobí kopie nejstaršího dochovaného obrazu z farního
kostela, obrazu svaté rodiny. Symbolické je pak to, že byla postavena z kamene sebraného z polí, na
nichž se bysterští tolik napracovali a která byla zdrojem jejich obživy.
Soutěžní otázka: Komu je zasvěcen farní kostel v Bystrém? Odpovědi zasílejte na adresu
nsauerova@policka.org do 14. září 2016. Autor správné odpovědi získá dárek od města Bystré.
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Všem našim školkáčkům, dětem školou povinným ať již v Borové, Poličce či
jinde a všem našim studentům přejeme za Obec Borová v novém školním
roce 2016/2017 hodně studijních úspěchů !!!

V Borové 25.8.2016

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