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INFROMACE OBECNÍHO ÚŘADU

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 6/2016 ZE DNE
16.11.2016
Zastupitelstvo Obce Borová schvaluje:
Zastupitelstvo obce Borová vyjadřuje souhlas a pověřuje orgány svazku DSO Oldřiš-Borová
(uvedené ve stanovách DSO Oldřiš – Borová) v pokračování přípravy výstavby gravitační kanalizace
v roce 2017 spočívající v (ve):

·
·
·
·

administraci přípravy stavby;
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské
činnosti;
vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby;
výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Administrací výběrových řízení bude pověřena odborná firma.
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí předložené tabulky orientačních maximálních
a minimálních cen výstavby gravitační kanalizace v obci Borová (bez přípojek), která
vychází z odhadu cen na současném stavebním trhu;
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí časový a finanční harmonogram plánu výstavby
kanalizace;
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí informaci o záměru vypsání výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí k domovním
kanalizačním přípojkám a její vypracování hromadně zadavatelem Obcí Borová nebo DSO
Oldřiš-Borová na základě plné moci od vlastníka připojené nemovitosti.
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.
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ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ BOROVÁ - OLDŘIŠ
Obec Borová na základě vypracované „Technicko - ekonomické studie odkanalizování obcí Oldřiš –
Borová“ v minulém roce zahájila práce na projektu gravitační kanalizace. V současné době se
dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí, jejíž součástí jsou i veřejné části kanalizačních
přípojek. Po získání souhlasů majitelů dotčených pozemků bude začátkem příštího roku zažádáno o
vydání územního rozhodnutí. Na základě projektové dokumentace byl vypracován odborný odhad
cen (jedná se o hlavní kanalizační řád bez přípojek), který vychází z realizačních cen obdobných
projektů v současné době. Odborný odhad cen ukazuje, že i v maximální cenové variantě je projekt
gravitačního odkanalizování obcí Borová a Oldřiš dotovatelným, tedy realizovatelným. To
znamená, že nákladově jsme schopni dodržet limity stanovené „Státním fondem životního prostředí“
v rámci „Operačního programu životního prostředí“.
Na základě těchto skutečností rozhodla zastupitelstva obou obcí o pokračování projektové přípravy
tak, aby v rámci plánované výzvy „Operačního programu životního prostředí“ na konci roku 2017
mohla být úspěšně podána žádost o dotaci pro „Specifický cíl 1: snížení množství vypouštěného
znečištění do povrchových a podzemních vod“. Náklady na přípojky nejsou zatím stanoveny. Obec
plánuje zadání projektové dokumentace řešící celé kanalizační přípojky v roce 2017 – tedy i
soukromé části. V rámci další přípravy stavby budeme hledat možnosti k zajištění financování
samotné výstavby přípojek.
(pozn.: Co je kanalizační přípojka? Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem
potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě.)
Starostka obce

VÝLETY ČESKÉHO ROZHLASU PARDUBICE
ČR Pardubice si vybral naši obec a dne 27.11.2016 byla mezi 11 – 12 hodinou odvysílána turistická
pozvánka do Borové. Celý pořad o naší obci si můžete poslechnout na těchto webových stránkách:
http://www.rozhlas.cz/pardubice/vylety/_zprava/borovou-si-zamiloval-martinu-i-masaryk--1673020
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě tohoto pořadu podíleli!
Pozn.: odkaz na vysílání je umístěn na webových stránkách Obce Borová.

VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2016
Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod o zaplacení vodného za 2.
pololetí 2016 (nutno nahlásit stav vodoměru). Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního
úřadu ve dnech:
pondělí 12.12.2016 a středa 14.12.2016 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod.
Zároveň žádáme o zaplacení poplatku za komunální odpad, který byl splatný do konce června
2016 a poplatku ze psa, který byl splatný do 31.3.2016 a do dnešního dne není od všech zaplacen.
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ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ – 15.12.2016 a 12.1.2017
od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hod.
3. - 4. 12. 2016
10. -11. 12. 2016
17. - 18. 12. 2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016
31.12.2016
1.1.2017
7. - 8. 1. 2017

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Kašparová
Kopecká
Švecová
Kossler
Kosslerová
Králová
Krpčiar
Oliva
Martinec
Novák
Kučerová
Švecová
Sejkorová

Leona
Eva
Dagmar
Pavel
Jitka
Zdena
Patrik
Vladimír
Vojtěch
Peter
Marta
Dagmar
Jitka

Polička, Růžová 195
Bystré, nám. Na Podkově 25
Litomyšl, Šmilovského 1122
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Sloupnice 188
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, Šmilovského 1122
Polička, Husova 25

775 724 524
606 182 715
461 613 663
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 614 614
461 615 402
465 549 236
461 724 635
461 613 663
606 202 501

PARDUBICKÝ KRAJ – TISKOVÁ ZPRÁVA
V Pardubické nemocnici byl uveden do provozu babybox druhé generace
V Pardubické nemocnici je nově umístěn babybox druhé generace. Speciální schránka, do níž mohou
ženy v těžké životní situaci odložit novorozené dítě, nahradila původně používaný babybox
instalovaný v roce 2008. „Přestože někdo může říci, že babybox v Pardubické nemocnici zachránil
jen pět dětí, tak se zamysleme nad tím, kde by děti dnes byly, kdyby babybox nebyl instalován. Věřím
proto, že se dětem, které zachránil předchozí babybox, z velké části snad žije lépe. Proto patří
poděkování všem dárcům a také panu Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl hejtman Netolický.
Původní babybox, který je v Pardubické nemocnici umístěn v zadní části pavilonu Porodnickogynekologické kliniky, byl slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako jedenáctý v pořadí v Česku.
Za dobu jeho existence do něj bylo umístěno pět dětí – dvě dívky a tři chlapci. „Nový babybox je
zhotovený z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka
a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi
s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen náhradním
zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní telefony
zdravotníků,“ popsal průkopník babyboxů Ludvík Hess.

INFORMACE Z NAŠÍ KNIHOVNY
Opět tu máme nový Výměnný fond a několik nových knih, které Vám zpříjemní dlouhé zimní večery.
Naučná

Boeselager Philipp
Farkas Viktor
Herman Eleanor
Stömstedtová
Toušlová Iveta

Chtěli jsme zabít Hitlera
Nevysvětlitelné záhady
Milenci královen
Astrid Lindgrenová
Toulavá kamera
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Beletrie

Ahernová Cevelia
Aillon Jean
Amirrezvani Anita
Cornwellová Patricia
Dübell Richard
Fabicka Joanna
Follett Ken
Forsyth Frederick
Grangerová Ann
Hanotel Valérie
Horáková Naďa
Houellebecq Michel
Hrych Ervín
Chalupová Lenka
Kačírková Eva
Kleypas Lisa
Knightová India
Kriseová Eda
Letteová Kathy
Lutz John
McBain Ed
Merle Robert
Meyer Stephenie

Mládež beletrie

Meyerová Stephenie
Nordland Rod
Nosková Věra
Nothombová Amélie
Oates Joyce Carol
Poberová Slávka
Prokop Josef Bernard
Robb J. D.
Rottová Inna
Steelová Danielle
Stewart Paul
Šabach Petr
Thackeray William
Vašek Leoš
Vondruška Vlastimil
Weisbergerová Lauren
Youngová Samantha
Fendrich Nadja
Hajnal Eszes
Masini Baetrice
McCombie Karen
Rees Celia
Robošová Barbora
Řeháčková Věra
Stine Robert Lawrence
Sutějev Vladimír

Až se tě život zeptá
Ludvík XIV
Krev květů
Vlastní krev
Florenťanova nevěsta
Vášnivé tango
Kolo štěstěny
Mistr klamu
Mstitel
Pohřben zaživa
Má krásná Lily
Falešná kočička
Platforma
Královský pitaval
Vosí hnízda
Diamantová Lily
--protože jsi má
Sakra, chlapi, proč mě nechcete?
Jméno-milost-Ráchel
Manželství na dobu určitou
Noční mstitel
Jako z lásky
Svítání
Nový měsíc
Stmívání
Zatmění
Rozbřesk
Milenci
Příběhy mužů
Životopis hladu
Hrobařova dcera
Intriky na Českém trůnu
Zikmund Lucemburský
Smrtící klon
Dáma z komparzu
Sestry
Hugo a podivuhodné vzduchosaně
Tři vánoční povídky
Paměti Barry-Lyndona
Ďáblova duše
Dýka s hadem
Všechny důležité kontakty
Hrdina
Speedy, závodní autíčko
Kočičí dobrodružství
To je ale povaha
Šílená megastydlivka
Krásná loupežnice
Studená Lhota, ráj trapasů
Léto plné kotrmelců
Nik a Nika super dvojka
Pozor na to co si přeješ
Pohádky se zvířátky

Knihovna je otevřená každý čtvrtek od 13:30 do 16:30 hodin. V prosinci bude i v pátek, a to
16.12.2016 od 17:00 - 18:00 hodin.
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OHLÉDNUTÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 6. 11. 2016 se uskutečnilo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad
borovských občanů přibyli a do obecní kroniky byli zapsání (zleva): Mlejnek Tomáš, Stodola
Vojtěch, Jílková Marcela a Poul Dominik.

TANEČNÍ V BOROVÉ
Dne 27.11.2016 proběhla poslední lekce 1. ročníku tanečních v Borové, kterého se zúčastnilo 26
tanečních párů pod výborným vedením tanečních mistrů Lexmanových z Jaroměřic. Po dobu 6ti
týdnů jsme se v neděli scházeli a věnovali se ve skvělé atmosféře tanci. Ale tím to neskončilo. Již
v průběhu jednotlivých večerů vznikl požadavek na další brzké setkání, a proto již v březnu se po tři
večery opět sejdeme a vše si pro jistotu zopakujeme. Myslím si, že přiložené fotografie mluví za vše.
Malinký dovětek….na spodním snímku právě tančíme klok.
Bc. Pavel Tlustý
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NAŠE SENIORKY BYLY NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Klub seniorek také prožívá předvánoční čas. Velmi nás potěšilo pozvání do Pusté Kamenice, kde se
konala výstava betlémů, spojena s vánočním koncertem. Posezení bylo příjemné, provoněné
cukrovím, punčem a dobrou náladou. Děkujeme seniorkám z Pusté Kamenice za pozvání.
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VÁNOCE 1921
V loňském prosincovém čísle našeho informačního zpravodaje jsem vám ze školní kroniky Svatá
Kateřina připomenul vánoční čas z doby druhé světové války, kdy i v těžkých časech se našli lidé,
kteří chtěli pomáhat potřebným. A jelikož jsem prezentoval školu ze Svaté Kateřiny, vzal jsem letos
do ruky kroniku školy v Borové. Opět jsem chtěl najít článek, který by navodil krásnou vánoční
náladu, tedy lásku a porozumění. Po malé chvilce jsem našel článek s názvem VÁNOCE 1921. Ihned
jsem se pustil do jeho čtení a ihned od prvního řádku, který začíná mottem, jsem se musel začít smát.
V tu chvíli bylo rozhodnuto a dále jsem již nehledal. A teď již slibovaný příspěvek:

Motto: Koho bozi nenávidí, učiní ho učitelem.
Učitelstvu obecných a občanských škol v republice československé dostalo se na počátku
čtvrtého roku jejího trvání významného daru k vánocům. Pero stydí se to skorem psáti do
kroniky, však pro věčnou paměť ukázky doby musí býti přece zaznamenáno. Vedoucí kruhy
vládní a s nimi poslanci stran seznali najednou, že finanční stav republiky řítí se kamsi do tmy
a že se musí začít šetřiti. Kde začít? Začíti u těch, kteří z peněz republiky se úžasně obohatili,
kteří z kramářů stali se milionáři, nebo u těch, kteří stále republiku vyžírají jako tropičtí
všekazi a rozhlodávají svými nenasytnými kusadly budovu republiky? To nejde, to by pány
bolelo! Začne se tedy tam šetřit, kde pozitivním zákonem necelý rok začal trochu snesitelně
lidský život. U učitelstva se začne důkladně, tam se to dá nejsnáze dělat! Ti idealisté pro blaho
republiky dají si třeba kůži sedříti! Však už dosti ironie! Zákonem prosincovým r. 1921,
zákonem o šetření provedly vládní kruhy a obě sněmovny dílo v pravdě katovské na existenci
rodin učitelských, odebravše jim rázem 20-30%. Dva tyto přídavky tvořily u výpočtech
učitelstva přes polovici příjmů a nyní rázem jako setnutím popravčího mistra odejímá se to, co
zákonodárné sbory před rokem uznaly za nezbytné gažistům povoliti a vypláceti. To máte za
to, vy učitelé, vy obecní zemští a říští otroci, že pomáhali jste různým drzým čelům na místa
rozhodující, doufajíce, že tito vlastenci vybudují Vám a Vašim svěřencům ideální stát
demokratický. Kultura, výchova dětí a spravedlnost jsou ničím, vítězí hrubá síla, politická moc.
Rozhodující činitelé zapomněli však ve své zlobě a zaujatosti proti učitelstvu, že není tu v sázce
jen hmota, platy, ale že ohroženy samy základy kultury národa. Ti nerozmyslili si, co to
znamená otrávit stav, jakým je učitelstvo, stav, jemuž svěřena přítomnost i budoucnost
prostřednictvím mládeže.
Vy nástupcové naši, až po letech čísti budete tyto řádky, s úžasem se asi ptáti budete: A tohle se
mohlo státi v mladičké demokratické republice, v republice národa Husova, Komenského a
Havlíčka? Tak porozuměli demokratičtí svobodní zástupci učení Havlíčkovu a Komenskému,
že odebrali ba usekli prostředky k živobytí existenci jen učitelstvu.
Morálka lidská prostá jest. Nestyďte se, bratři v povolání, že jste lidé a chcete býti živi jako
lidé, je to vaše svaté právo! Dostali jsem se od vlády svobodné demokratické republiky
československé ránu, že bývalé Rakousko s celým černožlutým aparátem i kterékoli jiné
reakční stát by byl na ni hrdým aspoň sto let. A pánové v Praze se ani při svém díle
nezačervenali a způsob provedení zákona odpovídá úplně charakteru díla jejich. Co bude dál?
Vidíme budoucnost temnou! Reakce je na postupu. A existence republiky? Genius český
zakrývá si studem svou nedávnou osvobozením vyjasněnou tvář!!!
Změnilo se něco po 100 letech?

Bc. Pavel Tlustý
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POZVÁNÍ

ADVENTNÍ ČAS V BOROVÉ
Neděle 11. 12. 2016 od 14:00 – BOROVSKÉ ADVENTNÍ TROUBENÍ
(za příznivého počasí v areálu sokolovny, při počasí nepříznivém v sokolovně)
Podrobný Program:
14:00 – úvodní slova pana faráře Mgr. Milana Romportla a jáhna Miloše Lapáčka
14:20 – vystoupení dětské skupiny Rozárky z Jimramova – zábavné taneční a hudební vystoupení
v duchu Vánoc
15:00 – MARKAZÍNI – hudební komorní soubor renomovaných mysliveckých trubačů, v jejichž
repertoáru se v době adventu nachází i koledy. Soubor o osmi nástrojích – přijďte se zaposlouchat
do malebných tónů lesnic, trumpet, tuby,…
16:00 – vypouštění „balónků přání“ (pouze za příznivého počasí).
V průběhu celého odpoledne bude otevřena BOROVSKÁ POBOČKA JEŽÍŠKOVY POŠTY pod
vedením paní poštmistrové Aleny Hejdukové, na kterou si děti budou moci přinést svá nejtajnější
vánoční přání. Podaná vánoční přání budou hromadně odeslána Ježíškovi. Psaná i malovaná
vánoční přání si doneste s sebou.
Bude připraveno drobné občerstvení můžete se těšit na zabijačkové pochoutky,
na vynikající štrúdl a cukroví našich seniorek,
nebude chybět ani čaj s punčem,
vzduchem se ponese vůně hřebíčku a skořice ze svařeného
vína, ....
DOBRO-DRUZI
Aby se měla jako v ráji …
V říjnu se děti z tvořivých kroužků SVČ Mozaika zapojily do programu DOBRO-DRUZI
pořádaného nadací VIA. I vy se můžete podílet na pomoci malé Natálce Dittrichové z Borové svou
štědrostí, dobročinností a darováním. Bližší informace v den konání akce.
Děkujeme
Sobota 17. 12. 2016 od 16:00, Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční, scénické provedení, v
evangelickém kostele. Způsob provedení oblíbené pastorální mše z roku 1796 je svým způsobem
ojedinělým projektem svého druhu, neboť se snaží netradičním způsobem spojit zpívaný text s
jeho dějovým ztvárněním. Na jevišti se tak objeví Josef a Marie s Ježíškem, tovaryš a mistr, tři
králové, pastýř, poutník a další postavy známého příběhu o zvěstování Kristova narození a
příchodu pastýřů k jesličkám.
Účinkují členové a sólisté Opery Národního divadla v Praze.
Pořádá Spolek Náš Martinů ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v
Borové a Centrum Bohuslava Martinů. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 22. 12. 2016 - ZŠ Borová – Zpívání u stromečku a výroba vrkočů
Zpěv koled a tvořivost šikovných rukou v podání žáků ZŠ Borová.
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MŠ Borová – Vánoční besídka v budově MŠ pro sourozence, rodiče, prarodiče,… našich
nejmenších (termín bude MŠ Borová upřesněn).
Srdečně zveme na Živý Betlém – 25. 12. 2016 v 14:30 hod. na farní zahradě uvidíme v podání
našich dětí betlémský příběh a společně s nimi si i zazpíváme koledy.
Tradiční benefiční koncert – 26. 12. 2016 v 18:00 hod. v kostele na Svaté Kateřině, kde
uslyšíme naši mládež a hostujícího Libora Bartoníka. Výtěžek koncertu bude využit pro adopci
na dálku. Těšíme se na setkání s vámi. Římskokatolická farnost Borová.
ORIENTÁLNÍ TANEC PRO DÍVKY
OD 6-TI LET
Kateřina Zelinková DiS. ve spolupráci s
Knihovnou Borová nabízí od ledna 2017 kroužek
orientálního tance pro dívky do 18-ti let. Pro starší
dívky a ženy je organizován Léčebný tanec, vždy
ve čtvrtek od 18.00 v Sokolovně (od ledna v 18:30
hodin).
Kdy: každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod.
Kde: v Sokolovně (malý sál v podkroví)
Cena: cena 100,- za měsíc (při docházce sester
sleva)
V případě zájmu, prosím, nahlaste Vaši dceru do
16. 12. v knihovně sl. Hegrové (tel. 739 456 518),
e-mail kancelar@borova.cz, popř. na tel. 604 700
512 (stačí SMS) nebo na e-mail
zdravinarukou@seznam.cz. Děkuji.
Na spolupráci se těší Kateřina Zelinková a
Barbora Hegrová

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – PROSINEC 2016
Dolní Újezd
2. 12. 2016 - PARKOVIŠTĚ PRO VELBLOUDY
Vánoční koncert v kostele sv. Martina od 18 hod.
Vstupné dobrovolné
3. 12. 2016 - Pekelně Mikulášská zábava
V sokolovně od 20 hod., vstupné 60 Kč. Stylové maska
a jiné havěti vstup zdarma!
11. 12. 2016 - Adventní koncert ZUŠ Dolní Újezd
V kostele sv. Martina od 17 hod.
14. 12. 2016 - Česko zpívá koledy
V 18 hod. před ZŠ Dolní Újezd zpívá celý Újezd.
18. 12. 2016 - Vánoční koncert plný vánočních
melodií
Hudební skupina DÚVÁ zve do sokolovny od 17hod. a
od 19 hod.

Litomyšl
10. 12. 2016 - Adventní trh
8:00-16:00, Zámecké návrší, Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
12. 12. 2016 - Prague Cello Quartet
19:30 Smetanův dům, Litomyšl
Zcela unikátní uskupení, které posluchačům nabízí díla
skladatelských mistrů klasické hudby, jazzovou tvorbu,
hity nejznámějších moderních světových skupin, ale i
známé kousky filmové hudby – a to vše v originální
úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje.
14. 12. 2016 - Michal Prokop a Framus 5
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
19. 12. 2016 – Vánoční koncert Janka Ledeckého
19:30, Smetanův dům, Litomyšl
22. 12. 2016 - J. J. Ryba: Česká mše vánoční
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18:00, Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
Účinkují: Spojené litomyšlské sbory, Litomyšlský
symfonický orchestr, solisté, diriguje D. Lukáš.
Oldřiš
23. 12. 2016 - Zpívání u rozsvíceného stromečku od
18.00 hod
30. 12. 2016 - Předsilvestrovský ples od 20.00 hod
v Orlovně. Hraje Combo 2.
Polička
3. 12. 2016 - Adventní dílna v Centru Bohuslava
Martinů - výroba betlému
13.00 – 15.00 hod. - v betlémskou stáj i postavy svaté
rodiny a pastýřů se pod vašima rukama promění
dřevěné lékařské špachtle. Cena je 40,- Kč a součástí je
návštěva vánoční výstavy.
5. 12. 2016 - Hana Zagorová a Petr Rezek - koncert
19:00 ve velkém sále Tylova domu v Poličce
8. 12. 2016 - Guarneri Trio Prague - koncert
V 19.00 h ve velkém sále Tylova domu
Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek
Jerie – violoncello
10. 12. 2016 - Adventní dílna v CBM – výroba
vrkočů a polazů
13.00 – 15.00 hod. Na vrkoč si s sebou přineste
hrneček nebo květináč. Výsledný zápich na stůl bude
vypadat jako pestrá kytice. Cena je 40,- Kč a součástí
je návštěva vánoční výstavy.
Pomezí
5. 12. 2016 - Peklo v hasičárně v 17.00 hodin
10. 12. 2016 - vánoční koncert v kostele sv.Jiří v
15.00 hodin - J.J.Ryba - Česká mše vánoční
17. 12. 2016 - zpívání u vánočního stromu v 16.00
hodin
Sebranice
3. 12. 2016 - otevření nové Křížové cesty ve
Vysokém lese¨
začátek 14.00 hodin v osadě Vysoký Les. Pořádá
Spolek archaických nadšenců, tel 604 590 474
10. 12. 2016 - Kurz výroby ozdob ze slámy,
9-13 hodin, 300Kč, vede Dáša Kuncová, Sebranice,
Světnice č.p.8, objednávky tel 604 590 474

4. 12. 2016 - Do nebíčka-do peklíčka - představení
pro děti, od 15.00 hod. v jídelně Agro družstva
Sebranice. Vstupné dobrovolné.
18. 12. 2016 - Vánoční koncert - od 16.30 hod. v
kostele sv. Mikuláše, žáci ZUŠ Dolní Újezd zazpívají
pásmo vánočních koled.
29. 12. 2016 - Předsilvestrovské posezení - od 18.00
hod. na sále kulturního domu, zahraje Vepřo knedlo
zelo. Těšit se můžete na předtančení dětí a žen.
31. 12. 2016 - Silvestrovský ohňostroj - v 19.00 hod.
u kapličky na Pohoře.
Bystré
1.12.2016 – Pohádkotour – Městská knihovna zve
všechny zvídavé děti – předškolního a mladšího
školního věku – k výpravě za pohádkou, která se budou
konat od 15:30 hod.
3. 12.2016 – Dobře rozehraná partie – Současná
komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout. Je to
nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho
hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár
dní…Divadlo se bude konat v divadelním sále
Sokolovny v 19:00 hod. Předprodej lístků v IC Bystré.
5.12.2016 – Mikulášská nadílka – pořádá SDH Bystré
v 17:00 hod. před zdravotním střediskem. Připraven je
program pro děti, setkání Mikulášů a čertů, mikulášské
říkanky, rozdávání balíčků. Děti mohou přijít
v maskách. Občerstvení zajištěno.
15. 12.2016 – Vánoční koncert – ZUŠ Bystré zve
všechny na vánoční koncert, který se bude konat
v tanečním sále ZUŠ v 16:30 a 18:00 hod.
21. 12.2016 – Vánoční koncert – ZŠ Bystré zve
všechny na tradiční vánoční koncert, který se bude konat
v divadelním sále Sokolovny v 17:00 hod. Těšit se
můžete na pěvecké i divadelní vystoupení žáků a
vánoční trh.
Lubná
10. 12. 2016 od 10.00 hod. - prodejní vánoční výstava
Skalka Lubná, kulturní program od 13.30 hodin,
účinkují - soubor Červánek Proseč, Parkoviště pro
velbloudy, děti z mateřské školy Lubná a Four in Van z
Vysokého Mýta. Ve vestibulu ukázka uměleckých
řemesel - řezbář, hrnčíř a dráteník.

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM - PROSINEC 2016
Neděle 4. prosince v 16.00 h … Kino Tylův dům
Anděl Páně 2
Rodinná filmová pohádka, ČR, 90 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
Neděle 4. prosince v 18.00 h … Kino Tylův dům
Anděl Páně 2

Vánoční pohádka, ČR, 90 min, přístupný, vstupné 120
Kč
Pondělí 5. prosince v 19.00 h … pronájem
Hana Zagorová & Petr Rezek /Galakoncert
Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert kde
zazpívá Petr Rezek a Hana Zagorová svoje hity i
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společné duety. Celým večerem doprovází skupina
Jiřího Dvořáka Boom!Band.
Středa 7. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Životopisný/drama/válečný/romance, USA/Austr., 131
min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Čtvrtek 8. prosince v 19.00 h
Guarneri Trio Prague
Ivan Klánský – klavír, Čenek Pavlík – housle, Marek
Jerie - violoncello
Neděle 11. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům
Hologram pro krále
Drama/romantický, USA, 98 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Pondělí 12. prosince v 18.00 h … Kino Tylův dům

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D
3D animovaný, USA, 114 min, dabing, přístupný,
vstupné 140 Kč
Středa 14. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům
Underworld: Krvavé války 3D
3D akční/horor, USA, 92 min, titulky, přístupný od 15
let, vstupné 140 Kč
Čtvrtek 15. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům
Vánoční koncert Jakuba Smolíka
Tentokrát věčný romantik české pop-music přijede v
akustickém hávu a za účasti dívčího smyčcového
kvarteta White Strings.
Pondělí 19. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům
Rogue One: Star Wars Story 3D
3D akční/dobrodružný, USA, 133 min, dabing,
přístupný, vstupné 150 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

INZERCE

PRODEJ VÁNOČNÍCH
ve VINÁRNĚ

KAPRŮ

SLUNÍČKO v Borové

21.12.-23.12.2016
MOŽNOST OBJEDNÁVKY NA TEL.: 602 275 174
BUDE PROBÍHAT OD

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
I. AGRO Oldřiš a.s. nabízí volná pracovní místa do živočišné výroby. Hledáme nové zaměstnance na
plný pracovní poměr - ošetřovatel / ošetřovatelka skotu, dále na zkrácený pracovní poměr - noční
hlídač. Bližší informace na telefonu: 776 775 212 - Lossmannová.

OBEC TELECÍ zveřejňuje nabídku nájmu prostor sloužících podnikání
Jedná se o prostory v přízemí kulturního domu v Telecím č.p. 214 na st.p.č.372 v obci a k.ú.
Telecí, doposud využívané jako Hospůdka Pod strání.
Prostory jsou nabízeny za účelem provozování pohostinství.
Jedná se o prostory o celkové ploše 141 m2
• místnost pohostinství o výměře 77 m2, zázemí obsluhy o výměře 12 m2, kuchyň se skladem o výměře
25 m2, WC dámský a pánský o výměře 27 m2
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Podmínkou nájmu je zachování pohostinství. Počátek nájmu je možný od 1.1.2017.
Zájemci o nájem se mohou informovat na tel. č.461 746 141, č.736633779 nebo osobně na Obecním úřadě v Telecím, u
starosty Jaroslava Šimona.
Prohlídku uvedeného prostoru lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou bezplatně. Evidenční
číslo MK ČR E 22725.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele. Uzávěrka je vždy 25. den v měsíci. Soukromé podané inzeráty jsou
zpoplatněny. Nepřišel vám informační leták do schránky? Kontaktujte nás.

V Borové 30.11.2016

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430,tel.č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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