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Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 11. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje inventarizaci obecního majetku ke dni
31.12.2014;
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočet Obce Borová pro rok 2015;
Zastupitelstvo obce Borová vydává OZV obce Borová č.1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Borová;
Zastupitelstvo obce Borová vydává OZV obce Borová č. 2/2015, o místních
poplatcích;
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje povolení výjimky pro ZŠ Borová z počtu žáků
na školní rok 2015/2016 podle žádosti ze dne 24.2.2015;
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi O2 Czech Republic a.s. (jako oprávněný) a Obcí Borová (jako
obtížený);
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Borová (jako
prodávající) a Lesy ČR , s.p., na základě GP č. 725-307/2014. Předmětem kupní
smlouvy je prodej p.p.č. 273/8 o výměře 711 m2 a p.p.č. 100/2 o výměře 42 m2;
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje smlouvu č. 8800074467/1/VB-2 o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Borová (jako povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (jako
oprávněný);
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje smlouvu o spolupráci při plnění povinností
vyplývajících z vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, mezi
Obcí Borová a fy Recycling-kovové odpady a.s.;
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje změnu dodavatele elektřiny a plynu a s tím
spojené uzavření smlouvy na dobu určitou podle nabídky.
aj. … v plné verzi na úřední desce a http://www.borova.cz/dokumenty/

Senioři komunikují 2015
Plánovaný týdenní bezplatný počítačový kurz pro seniory se v současné době odkládá. Pokud se nám
podaří zajistit nový termín, budeme Vás včas informovat.
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LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY BIOODPADU
ZAČÍNÁ DNEM 1.4.2015
SBĚRNÝ DVŮR: provozní doba středa od 15.30 – do 17.30 hod.
sobota od 9.00 – do 11.00 hod.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Borová č. 1/2015, čl. 3, odst.4 (k nahlédnutí
http://www.borova.cz/dokumenty/vyhlášky) je od 1.4.2015 zaveden pytlový sběr plastů. Důvodem
je vyšší finanční odměna za tunu vytříděných plastových odpadů, kterou obec za pytlové třídění od
firmy Eko-kom, a.s., získá.
Co to pro občana znamená? Za každý dovezený pytel s plasty do sběrného dvoru občan obdrží od
obsluhy zdarma nový prázdný pytel.

KOMPOSTÁRNA BIOODPADU: provozní doba středa a sobota od 16.00 – do 18.00 hod.
Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs
komunálních odpadů:
-

trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru
dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře.

V případě zájmu si lze z kompostárny zdarma od 1.4.2015 odvést jak přesátý, tak
nepřesátý kompost.
Informace výkupny kovů v Poličce a Proseči
S firmou Recycling – kovové odpady a.s. jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci při plnění povinností
vyplývajících z vyhlášky MŽP č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů – kovů. Obdobně jako u plastů se jedná o výkaznictví pro
firmu Eko-kom, a.s., a s ní související poskytování finančních odměn za třídění kovů. Občana se
smlouva vůbec nedotkne. Na základě uzavřeného smluvního vztahu bude firma Recycling – kovové
odpady provádět výkaznictví. V případě zájmu Vám bližší informace poskytneme v kanceláři
obecního úřadu.

Informace o pronájmu obecního bytu v DPS
Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt v DPS Borová č.p. 305.
Byt je v současné době uvolněný, nastěhování je možné
po sepsání nájemní smlouvy.
Měsíční nájemné je 2 325,-- Kč. Roční náklady na
provoz společných prostor cca 1 800,-- Kč, vodné
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a stočné 40,-- Kč/m3. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn a el. energii.
V případě zájmu o pronájem podejte zprávu do kanceláře obecního úřadu nejpozději do
15.4.2015.

Provoz sokolovny - sokolovna bude v pondělí 6. 4. a ve středu 29. 4. 2015 uzavřena.
Ordinace zubního lékaře v borové – 16. 4. a 30. 4. 2015 vždy od 10.00 do 15.00 hod.
Krátké zprávičky z naší školičky
" Byla jedna kukla a ta kukla pukla...", toto je úvod ke známé básni, ale také poutavá
přednáška pana Jadrného z Karle. V úterý 17. 3. děti z MŠ a ZŠ shlédly sbírku našich i
cizokrajných motýlů a brouků, které si mohly prohlédnout do detailu na své dlani.
V závěru besedy plné dotazů pan Jadrný k údivu všech dětí vypustil do třídy několik
právě vylíhnutých motýlů. Děti z MŠ si odnesly kuklu nočního motýla a již ve čtvrtek
pozorovaly, jak přichází na svět.
Bylo to krásné, zajímavé a poučné.
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FOTBAL MLÁDEŽ
PŘÍPRAVKY
Dne 7.3.2015 jsme se zúčastnili turnaje v nedaleké Svratce. Byl to náš první letošní turnaj a nerozehranost
na našich hráčích byla zejména v základní části turnaje znát. Turnaje se účastnilo 8 mužstev, rozdělených
do dvou skupin. V základní skupině nebyly naše výsledky vůbec dobré (dá-li se to tak říci), sami posuďte:
Borová - Přibyslav - 0:8, Borová - Svitavy - 0:4, Borová - Svratka - 0:1. Ve skupině jsme skončili poslední. V
kabině jsme si měli co vyříkat. Všechna slova však padla na úrodnou půdu a v dalším zápase jsme proti
Radešínské Svratce podali zlepšený výkon a zaslouženě vyhráli 2:1. V boji o páté místo jsme porazili Slavoj
Třešť 1:0.
Konečné pořadí: 1. - Polička, 2. - Přibyslav, 3. - Svitavy, 4. - Žďár, 5. - Borová, 6. - Třešť,
7. - Svratka, 8. - Radešínská Svratka.
Okresní výběry:
Dne 28.2.2015 se v Hradci Králové konalo mezikrajské kolo ve fotbale kategorie dětí do 10 let. Opět se po
předchozím úspěchu z Pardubic zúčastnili v dresu Svitav, Jana Hegrová a Erik Hejduk. Předvedli, že mají v
okresním výběru své místo, Jana na postu obránce a Erik jako útočník Ten vstřelil 2 góly a přispěl tak k
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zisku stříbrných medailí pro okr. Svitavy. Celkové pořadí turnaje: Hradec K. 15bodů, Svitavy 13b, Jičín 4b
a Chrudim 3b. Jani a Eriku gratulujeme.
Chlapci i děvčata přijďte mezi nás, třeba se jenom podívat a následně se rozhodnout, jestli byste s námi
nechtěli hrát fotbal. Vždy vás velmi rádi přijmeme mezi sebe. Tréninky máme v úterý a ve čtvrtek.
Trenéři: Pavel Tlustý, Erik Hejduk, Jan Myška

ŠKOLIČKA
Turnaj v Poličce..V sobotu 21.3.2015 jsme se zúčastnili velmi dobře obsazeného turnaje. V základní
části jsme odehráli čtyři utkání : Bor – Tel - Polička 0:4, Bor – Tel - Žďár 0:2, Bor – Tel - Nové Město
0:2 a Bor – Tel - Česká Třebová 3:0.
O čtvrté místo jsme v dvojzápase porazili znovu Českou Třebovou 4:0.
Celý tým zahrál velmi slušně. Gólově se nejvíce dařilo Štěpánovi Lorencovi /5 branek/. Herně se nám
nejvíce líbil Dan Fajmon, který byl doslova k neutahání a celý turnaj odehrál ve velikém tempu. Navíc
vstřelil také jednu branku. Jeden gól přidal Kuba Hladík. TTT

FOTBAL MUŽI
S blížícím se jarem se i fotbalisti začínají připravovat na mistrovská utkání.
Již v druhé polovině ledna jsme začali s tréninkovým procesem, který se skládá z pátečních tréninků v
Telecím a nedělních fotbálků v poličské hale.
Během celého procesu jsme plynule přešli k přátelským zápasům, které máme již dva za sebou.
Borová - Telecí -- Horní Újezd : 3:4 ( 0:3 ) branky: J.Halamka, L.Vobejda, A.Pazdera (hráno na umělce v
Litomyšli)
Kamenná Horka - Borová-Telecí : 1:1 ( 1:0 ) branky: M.Hegr (hráno v K.Horce). Zde jsme proti účastníkovi
krajské B.třídy podali velmi dobrý výkon.
Před začátkem jarní části sezony, který nás čeká na domácím hřišti v Telecím 4.4. proti prvnímu mužstvu
tabulky Starému Městu, sehrajeme ještě dva přáteláky a to 27.3. v Pomezí a 29.3. na umělce v Litomyšli
proti Koclířovu.
Se všemi fanoušky se rádi uvidíme 4. dubna v 16:30 na hřišti v Telecím. J.J.
BOR-TEL DO TOHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Motorest Borová
Motorest Borová Vás zve na posezení s hudbou

v sobotu 25.4.2015 od 17 hodin

Můžete se těšit na ochutnávku moravských vín,
dále na kuřecí, vepřové steaky a zvěřinu...
Rezervace prosím do 20.4.2015 na tel.737 337 048

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – duben 2015
Bystré
1. 4. 2015 – „O bylinkách a jejich zpracování“ – beseda s bylinkářkou Hanou Urbánkovou, která se uskuteční
od 17:00 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
26. dubna – 9. přehlídka vodních mlýnků - KDU-ČSL Bystré zve všechny malé i velké kutily, aby oživili potok
pod Sokolovnou svými výrobky. Instalace mlýnků začíná už ve 13:00 hod.
29. dubna – Taneční akademie – ZUŠ Bystré Vás zve na taneční vystoupení konané v rámci oslav
Mezinárodního dne tance, které se uskuteční v 17:00 hod. v Sokolovně.
Litomyšl
10. 4. 2015 od 20:00, Mňága a Žďorp – koncert, Music Club Kotelna, Litomyšl
12. 4. 2015 od 15:00, Čtyřlístek v pohádce, Smetanův dům Litomyšl
Pohádku pro děti uvádí Divadlo D5 Praha, režie: Libor Jeník, na motivy Čtyřlístku podle Jaroslava Němečka
23. 4. 2015 od 9:00-17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl - Jarmark ke Dni Země
Přijďte si vybrat z nabídky pestrého sortimentu zboží nebo se naučit vyrábět různé předměty a podívat se
řemeslníkům pod ruku.
Polička

13. - 18. 4. - Polička Jazz festival - 19. ročník, Tylův dům
18. - 19. 4. – Jarní slavnosti na hradě Svojanov
18. 4. - 27. 9. - Interaktivní výstava o středověku „Král do boje táhl“, výstava „750. výročí založení města
Poličky“ – Městské muzeum a galerie Polička. Součástí výstavy je i unikátní exponát – kopie koruny krále
Přemysla Otakara II. a poprvé uvidíte i poličský poklad.
Pomezí

25.4.2015-pouťová zábava v KD
26. 4. 2015 - tradiční pouť
Sebranice
5. 4. 2015 - Velikonoční zábava – v kulturním domě v Sebranicích, kapela: Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč.
Začátek ve 20.00 hod.

Kalendář akcí – Tylův dům v Poličce - DUBEN 2015
Středa 1. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
V tichu
Drama, Slovensko, 84 min, slovensky, přístupný od 12 let, vstupné 90 Kč
Sobota 4. dubna v 17.00 h
KONCERT – OCHUTNÁVKA - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
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Zveme Vás na exkluzivní multižánrový večer pořádaný ve Dnech slovenské kultury v Tylově domě, ve kterém
se bude prolínat hudba, design a trocha slovenské gastronomie.
Neděle 5. dubna v 19.00 h
Sen noci svatojánské
Další repríza nového zpracování klasického divadla známé hry Wiliama Shakespeara v podání Ochotnického
spolku Tyl.
Středa 8. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Lovci a oběti
Akční thriller, ČR, 112 min, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Sobota 11. dubna v 15.00 h
Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo
Zábavný pořad pro nejmenší diváky, s písničkami Hany Navarové (divadlo Sklep) na texty Jana Vodňanského,
Tomáše Hanáka a dalších. Hlavní představitelé Majda Reifová a Petr Vacek, kteří jsou známí z televizní a
divadelní tvorby.
Sobota 11. dubna v 18.00 h … Kino Tylův dům
Popelka
Rodinná pohádka, USA, 100 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Pondělí 13. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Cesta naděje
Drama, USA, 111 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Středa 15. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Chappie
Sci-fi, USA, 121 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Čtvrtek 16. dubna v 19.00 h
Korekce / Polička Jazz festival 2015
Příběh o svobodě a nesvobodě v podání pražské skupiny moderního tance VerTeDance a za hudebního
doprovodu Clarinet Factory, za které získali ocenění Taneční inscenace roku 2014.
Pátek 17. dubna v 19.30 h – stolová úprava
Polička Jazz festival 2015
MIHÁLY BORBÉLY QUARTET (HU) • SKETY (CZ) • JANA KOUBKOVÁ QUARTET (CZ)
Sobota 18. dubna v 19.30 h – stolová úprava
Polička Jazz festival 2015
KAREL RŮŽIČKA TRIO (CZ) • ŠMOLDAS – NUSSBAUM – ANDERSON TRIO (CZ/USA) • DAN BÁRTA & ROBERT
BALZAR TRIO (CZ)
Pondělí 20. dubna v 19.00 h
Inflagranti & Josef Vojtek
Přesunutý koncert z března. Moderní dívčí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vystoupí v neobvyklém
spojení společně s legendou české rockové scény a frontmanem kapely KABÁT, JOSEFEM VOJTKEM v unikátní
show se světelnými efekty.
Úterý 21. dubna v 19.00 h
Trio Classico Terzetto Italiano
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Jméno tria evokuje především lehkost a hloubku, dvě kritéria, která neustále vedou tyto tři hudebníky při
jejich výběru interpretace a repertoáru. Trio vystoupí v letošním roce na řadě koncertů v Itálii a v zahraničí.
Hrají ve složení Ubaldo Rosso (flétna), Carlo De Martini (housle), Francesco Biraghi (kytara)
Středa 22. dubna v 19.00 h
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu
proberou jeho umělecké začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o sportovních aktivitách,
proberou i cesty do zahraničí opředené veselými historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků.
Čtvrtek 23. dubna v 19.00 h
Leni
Dramatické okamžiky se střídají s rezignací. Chvíle klidu s poryvy emocí. Taková je vnitřně strukturovaná a
umělecky pravdivá kreace Vilmy Cibulkové v roli kontroverzní režisérky Třetí říše, Leni Reifenstahlové. Vilma
Cibulková je za tuto roli nominována na Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní výkon. Dále hrají: Dana
Syslová, Ondřej Kavan, Daniel Krejčík. Představení je zahrnuto v Divadelní abonentní sezóně jaro 2015.
Sobota 25. dubna od 14.00 do 18.00 h – stolová úprava
Odpoledne s dechovkou – Dolnovanka
Taneční odpoledne s dechovou hudbou DOLNOVANKA z Dolního Újezda se pro všechny příznivce dechové
hudby koná ve velkém sále Tylova domu.
Pondělí 27. dubna v 18.00 h … Kino Tylův dům
Čarovný les
Muzikál, USA, 125 min, titulky, přístupný, vstupné 100 Kč
Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky,
Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje
pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu.
Úterý 28. dubna v 9.00 a 15.00 h
Akademie mateřských škol
Děti z poličských mateřských škol pořádají Akademii, která se koná u přiležitosti oslav 750 let založení Poličky.
Uskuteční se dvě představení: 9.00 h vystoupení pro veřejnost (zdarma) a 15.00 h vystoupení pro rodiče.
Program: Polička v pravěku – MŠ Palackého náměstí 181, Založení města, příchod krále – MŠ Rozmarýnek
Doba středověkých řemesel – MŠ Čtyřlístek, Období tvorby Bohuslava Martinů – MŠ Hegerova Současná
Polička – MŠ Luční
Středa 29. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Králova zahradnice
Historický/romantický, USA, 116 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz
Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161) a CK KOTOUR (Riegrova 52, Polička telef. 461 723 740) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu www.tyluvdum.cz

V Borové 30.3.2015

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