PF 2016
Přejeme Vám
krásné prožití
vánočních svátků,
pevné zdraví
a mnoho úspěchů
v novém roce
Obec Borová
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…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 5/2015 ze dne 25.11.2015.







Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015;
Zastupitelstvo obce Borová vydává obecně závaznou vyhlášku obce Borová č. 3/2015, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (zveřejněna na úřední desce);
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje vypracování projektové dokumentace gravitační
kanalizace pro územní a stavební řízení v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová. Administrací
výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace bude pověřena odborná firma;
aj.
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…z jednání Rady obce Borová ze dne 26.10.2015, 10.11.2015 a 18.11.2015
rada obce schvaluje:









Úhradu faktury variantní ekonomické studie na akci „Odkanalizování obcí Oldřiš – Borová“
podílem dle počtu obyvatel v jednotlivých obcích;
Podání žádosti o prodloužení stávajících dohod VPP;
Částečnou rekonstrukci bytu č. 3 v č.p. 106;
Poptávku cenové nabídky a specifikace herních prvků pro akci „Dětské hřiště v obci
Borová“ jako podkladu pro vypsání výběrového řízení;
Podklady pro kompletní projektovou přípravu akce „Dětské hřiště v obci Borová“;
Podobu a obsah výzvy zadávací dokumentace k výběrovému řízení akce „Dětské hřiště v obci
Borová – výzva bude uveřejněna neprodleně;
aj.

rada obce vzala na vědomí:


















Zastavení řízení ve věci ochranných pásem vodních zdrojů vodovodu Borová – zdroj Borová
Bukovina a zdroj Borová Svatá Kateřina. Důvodem ke zpětvzetí žádosti ze strany Obce Borová
bylo vyřešení vlastnických vztahů k jednotlivým vodním zdrojům;
Shrnutí informací a závěrů z členské schůze DSO Oldřiš – Borová, která se konala dne
14.10.2015 a předcházela jí mimořádná neveřejná pracovní schůzka zastupitelstev obce
Oldřiš a Borová;
Konání veřejné schůzky s občany v Borové – odkanalizování obce;
Žádost o vyjádření k prodloužení uzavírky mostu ev.č. 357-014 Borová u Poličky-Lačnov do
10.12.2015. Obec Borová bude trvat na rekonstrukci místní komunikace p.p. 2041/18,
v pasportu MK označena jako 3c, do konce r. 2015;
Veřejnou vyhlášku – územní rozhodnutí o umístění stavby Hlinsko – Polička, Venkovní vedení
110 kV ze dne 5.10.2015 (čj Hl 17347/2015/SÚ);
Informaci o proběhlé kontrole IZS ČR – Svitavy (bez závad);
Inventarizaci nezaplacených pohledávek Obce Borová;
Mezitímní závěrku MŠ a ZŠ Borová ke dni 30.9.2015;
Výši zůstatku neinvestičního příspěvku Obce Borová pro MŠ a ZŠ Borová;
Konání zasedání ZO Borová dne 25.11.2015;
Prodloužení pracovních smluv pro uchazeče VPP na základě rozhodnutí a dodatku ÚP Svitavy
do 30.11.2015;
Protokol o zkoušce č. 8880/2015 – úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. –
pitná voda veřejný vodovod se závěrem vyhovuje;
Protokol o zkoušce č. 8880 R/2015 pro měření a hodnocení objemové aktivity radionuklidů
(radonu) ve vodě pro účely podle § 6 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších
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předpisů podle doporučení SÚJB. Dále bude řešeno v celkovém generelu veřejného
vodovodu;
Zápisy jednání s ČEZ Distribuce a.s. v rámci Mikroregionu Poličsko;
aj.

Pozn.: usnesení RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text), originální text je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

INFORMACE O PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt v bytovém domě č.p.175
v předpokládaném termínu od měsíce února 2016.
Byt č. 3 obsahuje:
- obytný pokoj
- obytný pokoj
- obytný pokoj
- kuchyň
- předsíň
- koupelna
- WC
- balkón
- sklep

22.47 m2
14,10 m2
24,49 m2
12,08 m2
10,29 m2
6,12 m2
1,32 m2
1,54 m2
4,20 m2 nachází se mimo byt

Celková výměra bytu 96,62 m2, měsíční nájemné cca 3 400,-- Kč, vodné 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 15.1.2016.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
23.12., 29.12 a 31.12.2015 bude obecní úřad uzavřen.
V pondělí 28.12. a ve středu 30.12.2015 bude otevřeno od 8.00 do 12.00 hod.

SOKOLOVNA V BOROVÉ – bude uzavřena 24., 25., 29., 31.12.2015 a 1.1.2016 – aktuální
změny v provozu sokolovny jsou zveřejňovány na webových stránkách obce.
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KNIHOVNA V BOROVÉ „LOĎ POZNÁNÍ“ - bude 24.12.2015 a 31.12.2015 uzavřena.
V měsíci lednu bude otevřena vždy ve čtvrtek od 13.30 do 16.30 hod. a také v pátek 15. a 29.1.2016
do 17.00 – 18.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR V BOROVÉ - bude v sobotu 26.12.2015 uzavřen.

ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE - bude ve dnech 23. a 31.12.2015 uzavřena. Ostatní dny
bude ordinace probíhat dle platné ordinační doby.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
Čtvrtek 7.1. a 21.1.2016 od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátky od 8.00 do 11.00 hod.
24.12.2015
25.12.2015
26. – 27.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
02. – 03.01.2016
09. – 10.1.2016
16. – 17.1.2016

MUDr. Pokorná Jana
MUDr. Sejkorová Jitka
MUDr. Ševčík Stanislav
MUDr. Švecová Dagmar
MUDr. Veselíková Ivana
MUDr. Zeman František
MUDr. Zeman Oldřich
MUDr. Adamcová Markéta
MUDr. Adamec Stanislav
MUDr. Cacek Tomáš
MDDr. Čermáková Ivana

Litomyšl, ul.9 května 809 461 615 414
Polička, Husova 25
606 202 501
Polička, 1. máje 607
461 724 423
Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
Litomyšl, Smetanovo n. 97 461 614 569
Litomyšl, Smetanovo n.132 461 613 827
Polička, 1. máje 606
733 152 435
Polička, Hegerova 373
461 725 987
Polička, Hegerova 373
461 725 987
Trstěnice 184
461 634 157
Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE PŘEDSTAVUJE
„Linka důvěry, dobrý den… „ první slova, která klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Základním
posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci
prostřednictvím telefonické komunikace. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a
pomoc s řešením své situace.
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Výhodou je rychlá a snadná dostupnost, anonymita. Službu poskytujeme za cenu běžného hovoru. Zájemci o
naši službu nám mohou zavolat na pevnou linku 465 52 42 52 fungující v nepřetržitém provozu, mohou využít
volání prostřednictvím SKYPE, uživatelské jméno linka.duvery.uo v čase 9-21h každý den, poslední možností
je napsat nám na e-mail: napis@linkaduveryuo.cz (v tomto případě garantujeme odpověď do 4 kalendářních
dní).
Bc. Lucie Prudilová
Linky důvěry

vedoucí

PŘIPRAVUJE SE :
Základní škola Borová
Vás srdečně zve na vánoční besídku
kdy: 22. 12. 2015 v 17.00h
kde: v místní sokolovně
Program:
Děti si pro Vás připravují ztvárnění legend, pranostik,
básniček a písniček, které se váží k sv. Martinovi, sv.Kateřině,
sv. Barboře, sv. Mikuláši a sv. Lucii, zpívání koled.

Ve čtvrtek 24.12.2015 – „Půlnoční mše sv. pro děti“
od 16.00 hod. v kostele sv. Markéty v Borové
a Velká půlnoční mše při svíčkách ve 23.00 hod.
V sobotu 26.12.2015 – Zpívání koled a „živý betlém“
od 18. hod. v kostele sv. Markéty v Borové.
FILIPÍNY – vyprávění P. Jana Linharta o Filipínách, promítání obrázků s hudbou se
uskuteční v obřadní síni u ZŠ dne 7.1.2016 v 18.30 hod.
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Česká katolická charita pořádá celorepublikovou veřejnou sbírku určenou na pomoc lidem v nouzi.
Organizaci sbírky na Poličsku převzala již tradičně Oblastní charita Polička za významné organizační
pomoci obcí, škol, farností, dobrovolníků a koledníků z obcí Poličska.

V naší obci se sbírka uskuteční v sobotu 9.1.20169 od 8:30 hod.

POZOR !!!

POZOR !!!

Holky a kluci, máte doma autíčko na dálkové ovládání?

Tak čtěte dál !!!

Kulturní komise obce Borová si Vás tímto dovoluje pozvat na závody autíček všech velikostí.
Kam ? : do místní sokolovny

Kdy ? : v neděli 17.1.2015

V kolik ? : od 14.00 hodin

Užijeme si příjemné odpoledne, kdy pro vás bude připraven závodní okruh, jízda zručnosti,
tréninkový prostor a další překvapení….
A nejen pro vítěze budou připraveny sladké ceny….
Od 14.00 do 14.30 bude probíhat zápis závodníku a od 14.35 hodin to rozjedeme na plný plyn.
Tak dobrou náladu, maminku, tatínka, ségru, bráchu, babičku či dědečka vezměte sebou! Ale
hlavně nezapomeňte nabíječku, neboť vaše vozidla budou jistě potřebovat dodat energii.
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PLESY V BOROVÉ A OLDŘIŠI
-

26.12.2015 – Předsilvestrovský ples – Orlovna Oldřiš od 20.00 hod. Rezervace místenek
tel.č. 723 068 502.
16.1.2016 – Myslivecký ples – Orlovna Oldřiš od 20.00 hod.
30.1.2016 – Hasičský ples – Sokolovna Borová od 20.00 hod. Hraje hudební skupina Qwalt.
7.2.2016 – Dětský maškarní karneval v Oldřiši
Dětský karneval v Borové – datum bude upřesněn
13.2.2016 – Maškarní merenda – Sokolovna Borová od 20.00 hod. Hraje hudební skupina
Řemen.
13.2.2016 – Hasičský ples – Orlovna Oldřiš

TJ SOKOL BOROVÁ INFORMUJE - 12 / 2015
Výsledky zápasů 1.ligy :
Sobota 12.12.2015 - TJ Sokol Borová - SKST Hodonín 9:9
Neděle 13.12.2015 - TJ Sokol Borová - TTC Siko Orlová 10:6

BOROVÁ-TELECÍ muži
První listopadovou sobotu odehráli poslední podzimní utkání na hřišti v Telecím i muži. Byla to
pro náš nezkušený tým první púlsezóna v okresním přeboru a bohužel se ukázalo, že kvalita
mužstev v této soutěži je zatím přece jen na vyšší úrovni. My jsme se snažili v každém utkání
předvést to nejlepší a soupeře potrápit. Někdy se to dařilo více, jindy méně. Zvítězit se nám
podařílo třikrát, ve zbytku utkání jsme prohráli a podzim zakončili na 13.místě. Jarní sezonu
zahajujeme po několika přátelských zápasech první dubnovou sobotu v Bystrém a doufáme, že
vítězných zápasů bude co nejvíce. Na jarní boje se těší tým vedený trenérem Jaromírem
Justem st. a asistentem trenéra Tomášem Trkalem st.

BOROVÁ-TELECÍ mládež
Naše mládež statečně bojovala ve svých soutěžích a můžeme být na ni právem hrdi.
Žáci se momentálně pod trenérskou taktovkou Luboše Síly a Pepy Hegra perou s týmem Březové
o první příčku Okresního přeboru. A zde se opravdu můžeme těšit na napínavé jaro.
Starší přípravka pod vedením trojice Pavel Tlustý, Vlasta Hejduk a Honza Myška se úspěšně
potýká se svými soupeři na okresních turnajích a málokdy najdou přemožitele. Z devíti turnajů
šestkrát vyhráli a třikrát skončili druzí. Jen tak dále.
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Mladší přípravka sbírá teprve zkušenosti a výsledkově se jí sice příliš nedaří, zato bojovnost a
zarputilost těmto mladým fotbalistům opravdu nechybí a je vidět, jak zápas od zápasu jsou lepší a
lepší. Tyto mladé perspektivní naděje trénuje Tomáš Trkal.
V letošním roce se nám podařilo razantně rozšířit základnu u předškolních dětí. Našim „pidilidem“
/oficiálně předpřípravka/ se trpělivě věnuje Michal Špaček. Už i tito prckové mají za sebou první boje
a vstřelené góly. Zvláště velmi dobře funguje spolupráce s kluky z Poličky.
Naše práce s mládeží se vyplácí a již nyní máme v ,,A Týmu“ několik našich odchovanců, kteří
jsou jeho nedílnou součástí . Pro příští sezonu uvažujeme o založení
družstva dorostu, které by měl vést náš úspěšný mládežnický trenér
Luboš Síla.
Rád bych pozval do našich řad další kluky a holky, které fotbal baví a
chtěli by se s námi honit za kulatým nesmyslem. /pro případné
zájemce – můj telefon 777 732093/
Chtěl bych poděkovat všem trenérům, funkcionářům, vedením obcí
Borová a Telecí, rodičům – prostě všem, kterým není sport lhostejný
a aktivně svým přístupem přispěli k úspěšnému chodu našeho
fotbalového oddílu.
TTT

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – leden 2016
Borová
7.1.2016 – „Filipíny“ od 18.30 hod. v obřadní síni
u ZŠ. Vyprávění P.Jana Linharta s promítáním
obrázků a hudbou.
30.1.2016 – Hasičský ples – od 20.00 hod.
v sokolovně.

Bystré
29. 1. 2016 - Hasičský ples –od 20:00 hod. v
Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina
Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.
14. 1. 2016 – Dějiny města Poličky – beseda o
knize Dějiny města Poličky, v rámci které o knize,
potažmo o historii Poličky, pohovoří přímo její
autoři, PhDr. David Junek a Mgr. Stanislav
Konečný. Beseda se koná v Komunitním sále
MFD od 17:00 hod. Vstupné 20 Kč.

Dolní Újezd
1.1. 2016 - Novoroční ubíhání
Od 15:00 před obecním úřadem se utíká starému
roku.

Zúčastnit se mohou všechny generace,
včetně mírně hendikepovaných po silvestrovské
zábavě.
9. 1. 2016 - Tříkrálový farní ples
V sokolovně od 20:00 hraje Combo 2, vstupné 80
Kč
Pořádá Farní charita Dolní Újezd a KDU - ČSL
Dolní a Horní Újezd
16. 1. 2016 - Sokolský ples
V sokolovně od 20:00 hraje Medium II, vstupné
100 Kč.
Pořádá Sokol Dolní Újezd
Jedlová

16. 1. 2016 - Myslivecký ples v KD Jedlová
Litomyšl
23. 1. 2016 od 13:00, Lidový dům
Festival deskových her
24. 1. 2016 od 14:00, Lidový dům
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Plesové Odpolední čaje pro dříve narozené - k
tanci a poslechu hraje živá hudba
30. 1. 2016 od 19:00, Hostinec u Černého orla - sál
Country večer - hraje TRIOLit, vstupné 30 Kč
Polička

Do 28. 2. 2016 - Výstava: Třída B. Martinů – Zimní
veselí od adventu po Hromnice
- tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o
koledování pro radost i na přilepšenou
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
2. 1. 2016 – Novoroční koncert - České a světové
swingové evergreeny
Tylův dům Polička od 19:00 hod.
Smíšený sbor Kantiléna, The Swingin‘ 17, Anna
Jelínková a Pavel Štursa | Zpěv
Pěvecký sbor Juliettes Gymnázium Polička |
Sbormistryně Ellen Erbesová
26. 1. 2016 – LiStOVáNí – Pohádky pro
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče /pro

dospělé a teenagery/. Velká oslava projektu
LiStOVáNí / účinkují všichni herci souboru jako
neposlušné děti.
LiStOVáNí uvede jako svou jubilejní stou premiéru
legendární slovenský bestseller, který má tisíce
nadšených fanoušků, ale také stejně mnoho
odpůrců. Účinkují Lukáš Hejlík a všichni herci ze
souboru LiStOVáNí, kteří mají ten večer čas.
Divadelní klub Polička od 20:30 hod.
Pomezí
23.01.2016 – ples SDH
Sebranice
9. 1. 2016 – Dětský ples – od 16.00 hodin v KD
v Sebranicích
15. 1. 2016 – Farní ples – od 20.00 hodin v KD
v Sebranicích, hraje kapela MIX
23. 1. 2016 - Hasičský ples – od 20.00 hodin v KD
v Sebranicích

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů
Slavná osobnost Svojanova
pan Alois Živný, kastelán a malíř Vysočiny
Alois Živný se narodil před začátkem první světové války v roce 1914 v dědince Lubě u Černé
Hory na Blanensku. Do našeho kraje přišel s bratrem Františkem na konci protektorátu, kdy spolu
provozovali chatu klubu českých turistů na Luckém vrchu. Na Svojanově se usadil v roce 1946, kdy
si hrad pronajal za účelem provozování restaurace a ubytování. Po znárodnění zde zůstal jako
kastelán, správce státního hradu. Své povolání zde vykonával až do odchodu do důchodu v roce 1979.
Na hradě zůstal až do své smrti v roce 1997.
Malovat začal na počátku padesátých let minulého století. Do svých obrazů vkládal svoji lásku
k místu, kde žil a zachytil tak neopakovatelnou atmosféru hradu Svojanova a jeho okolí.
Mezi návštěvníky hradu přicházela i řada umělců a pan Živný neměl nouzi o zasvěcené rádce
či kritiky. V jeho obrazech je zachycen laskavý svět, ve kterém si přál žít. Svojanov se v jeho obrazech
stává útočištěm pro ty, kteří hledají klid a bezpečí. Sníh na jeho plátnech jako kdyby hřál, drsná
vysočina se sluní v jiskřivém oparu. V jeho krajinách jsou zaklety stopy dávných poutníků i práce
lidských rukou. Jeho portréty zachycují lidskou duši. Malování mu bylo útěchou i v nelehkých
chvílích jeho života, kdy mu STB umučila ve vězení dceru Marii.
Po dlouhých 51 let byl Svojanov neoddělitelně spojen se jménem Aloise Živného. Návštěvníci
hradu i sousedé z okolí jej měli rádi pro jeho životní moudrost a laskavou duši.
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Soutěžní otázka: Jaké bylo původní povolání pana Živného, kterému se v mládí vyučil?
Odměna: Autoři prvních dvou správných odpovědí obdrží od městyse Svojanova fotokopii
obrazu Svojanova od A. J. Venuta, zapomenutého českého malíře a kněze, z roku 1815.
Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 15. ledna 2016.

Správná odpověď na soutěžní otázku – Slavné osobnosti KSM – Sebranice
Proč v pověsti „o desenských babách“ byly báby zatlučeny do sudů a valeny z kopce dolů? Protože jim
na hostině u Toulovce chyběly oříšky.
Autorem správné odpovědi je pan Jaroslav Prokop z Poličky. Výherce získává dárkový balíček
s upomínkovými předměty obce Sebranice. Gratulujeme!
N. Šauerová, Kraj Smetany a Martinů

V Borové 17.12.2015

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