*21. ROČNÍK*

*ČÍSLO 9*

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VOLBY 2018

OZNÁMENÍ

VOLIČŮM

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Borová a voleb do
1/3 Senátu PČR ve dnech 5. a 6 října 2018
(v případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října 2018)
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
informuji

v o l i č e,

že volby do Zastupitelstva obce Borová i volby do 1/3 Senátu PČR se uskuteční:
-

v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.
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(v případě konání druhého kola voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech:
-

v pátek 12. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 13. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.)

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je:
volební místnost – umístěná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borové čp. 100 .
A) VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Voličem je státní občan ČR, ale také státní občan jiného členského státu Evropské unie který:
-

-

Alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října 2018) má TRVALÝ pobyt v obci
(státní občan jiného členského státu EU i registrovaný přechodný pobyt v obci). Aby
mohl takový cizinec v komunálních volbách hlasovat, musí navíc požádat příslušný
obecní úřad (v místě svého pobytu) o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to
nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hod. Pokud cizinec tuto žádost u
obecního úřadu nepodá, nebude moci volit, neboť dodatečný zápis takového voliče
do dodatku není možný.
Alespoň druhý den voleb (nejpozději 6. října 2018) dosáhne věku 18 let.
Při komunálních volbách může volič hlasovat pouze ve svém „domovském“ okrsku
(do zastupitelstev obcí se nehlasuje na voličský průkaz) !!!

B) VOLBY DO SENÁTU PČR – obvod č. 50 Svitavy
Voličem do Senátu je pouze státní občan ČR (nikoliv občan jiného členského státu EU), který:
-

Alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října 2018, v případě II. kola 12. října
2018) má trvalý pobyt v obci.
Alespoň druhý den voleb (nejpozději 6. října 2018) dosáhne věku 18 let.
V případném II. kole senátních voleb pak může volit i ten, kdo dosáhne věku 18 let
alespoň druhý den II. kola voleb (nejpozději 13. října 2018).

Voliči vybaveni voličským průkazem, který voliče opravňuje volit v jakémkoliv volebním
okrsku na území TÉHOŽ senátního volebního obvodu, v němž je přihlášen k trvalému
pobytu !!!
Voličské průkazy vydává obecní úřad od 20. 9. 2018 a konec lhůty pro osobní žádost o vydání
voličského průkazu je 3. 10. 2018.
2. Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním cestovním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem.
3. Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po
prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu ( např. průkazem o
povolení k trvalému pobytu občana EU, potvrzením o přechodném pobytu na území ……).
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4. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce i pro volby do 1/3 Senátu PČR budou
voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018 v jedné společné modré
doručovací obálce. Ve dnech voleb volič může tyto hlasovací lístky obdržet i ve volební
místnosti, kde dostanete dvě úřední obálky:
Jedna bude ŠEDÁ pro volbu do zastupitelstva obce a jedna ŽLUTÁ pro volbu do 1/3
Senátu PČR. POZOR vloží-li volič hlasovací lístek do nesprávné obálky, jedná se o
neplatný hlasovací lístek!!!
5. Hlasovací lístky pro II. kolo senátních voleb obdrží volič přímo ve volební místnosti (tyto
již nebudou dodávány do domácností).
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena
(v obci Borová). V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.
Užitečné informace k problematice komunálních i senátních voleb naleznete na internetových
stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz.
starostka obce

KOTLÍKOVÁ DOTACE
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ZHODNOCENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ 2014 – 2018
Slovo starostky…
Čím začít? Asi tím, že funkční období pro činnost zastupitelstva pro roky 2014-2018 bylo započato
3.11.2014 ustavujícím zasedáním ZO Borová. Odsud budu rozlišovat:
Co se týká mé vlastní osoby jako statutárního zástupce obce Borová - nebudu komentovat, byl to
pro mě šok! Pocházím z technického oboru a měla jsem to štěstí, že jsem v r. 1993 nastoupila do
zaměstnání, které se stalo mým koníčkem. Po volbách do obecního zastupitelstva v r. 2014 jsem se
ocitla v turbulentním prostředí státní správy a samosprávy obce bez jakékoliv pomocné ruky
bývalého vedení obce. Nebyla to příjemná situace, ale s odstupem času na věc nahlížím jinak. Jsem
ráda, že jsem si cestu státní správou vyšlapala sama a nepřebrala uniformitu někoho jiného. Jsem
dnes vděčná za nějaká ta trestní oznámení, která na mě jako statutárního zástupce obce byla podána,
za nějaké ty kontroly, které běžně na obcích neprobíhají a přijedou řekněme na „pozvání“
někoho…To vše mě naučilo pohybovat se v rovině trestního řádu a jiných předpisů, což mě jako
osobu zocelilo. Proto veřejně děkuji autorovi těchto oznámení za to, že mě posunul znalostně dál.
Zhodnotit právě končící volební období z pohledu rady obce a zastupitelstva není zas tak složité,
jak by se na první pohled mohlo zdát. Zejména pokud se pokusím zcela odhlédnout od osobní
roviny a zaměřím se na činy, tedy přesněji řečeno na výsledky odvedené práce jednotlivých
zastupitelů, sebe nevyjímaje. Poměrně jednoduchým a zcela nezaujatým způsobem je nahlédnutí do
přiložené docházky a účasti zastupitelů na zasedáních včetně jejich zájmu o dění v obci. Lze totiž
bohužel konstatovat, že ne všichni zastupitelé, kterým občané v minulých volbách dali důvěru
k zastupování jejich zájmů a mandát pro práci ve prospěch obce, odváděli svou práci pečlivě a
nesobecky. A je pravdou, že jejich činnost lze v průběhu celého funkčního období označit za mírně
řečeno „nevýraznou“. Což je politování hodné v případě, kdy je takto hodnocena práce zastupitelů,
kteří svou funkci nezastávají v rámci volebního období poprvé a za každoměsíční finanční odměnu
pocházející od daňových poplatníků. Domnívám se totiž, že v obecní politice více než kdekoliv
jinde platí, že jde především o aktivní práci s lidmi, pro lidi a o lidech, kde jsou rozhodující zejména
konkrétní výsledky a nikoliv líbivá gesta. Závěr nechám na každém občanovi, nechť si udělá
sám….
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Kostelecký Michal

MVDr. Gabriela Zajícová

Bc. Pavel Tlustý

Mgr. Lenka Tlustá

Ing. Jaroslav Štrof

Ing. Václav Stodola

Vladimír Romportl

Milan Nespěšný

Ing. Petr Kučera

Bedřich Chadima

Miroslav Hegr

Ing. Tomáš Fáber

Josef Dohnal

Oto Brokl

Vojtěch Bednář

Pavel Bednář

Jméno zastupitele
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Z činnosti Zastupitelstva obce Borová v průběhu
volebního období 2014 - 2018:
Konec roku 2014
…nové zastupitelstvo začínalo prakticky od nuly, projekty pro další rozvoj obce „v šuplíku“ nebyly
nachystány…. Nové zastupitelstvo nemělo prakticky v čem pokračovat. Nezastupitelnou roli
sehrála chuť do práce od nových členů zastupitelstva.
 Dodávka drtícího a míchacího vozu pro
kompostárnu;
 Rekonstrukce nebytových prostor č.p. 165 –
autoškola;
 Zajištění běžné agendy samosprávy obce a
státní správy

Rok 2015












Obec Borová v reakci na petici občanů Borové
z r. 2013 iniciovala sérii jednání s ČEZ Distribuce a.s., hejtmanem Pakr a starosty
okolních obcí s cílem změnit trasu vedení při rekonstrukci vedení 35 kV na 100 kV
v trase Hlinsko - Polička – v tuto chvíli díky ZÚR Pakr již
nešlo změnit. V návaznosti na tato jednání vznikla pracovní
skupina Mikroregionu Poličsko, která je do dnešního dne
činná a je průběžně o průběhu rekonstrukce informována;
Studie porovnání nákladovosti stavby a provozu tlakové,
gravitační kanalizace a samostatných domovních čistíren
z pohledu vodohospodářského hlediska, investičních nákladů,
provozních nákladů, výše stočného a financování stavby
z dotačních titulů a jiných zdrojů;
Pasport místních komunikací – z pohledu zákona nutný
dokument, kterým obec nedisponovala;
Zřízení geoportálu obce na webových stránkách – najdete
zde „vrstvy“, které lze postupně připojovat a můžete tak „na
sebe položit“ vrstvu územního plánu, inženýrských sítí, katastru nemovitostí aj. – z pohledu
uživatele a informací praktická záležitost;
Vodovod – vytvoření celé chybějící dokumentace hlavního
vodovodního řadu, pasportizace a digitalizace, pořízení nových
čerpadel do vodojemů, formou rozhodnutí Pakr naplnění
legislativy a ustanovení osoby odborně způsobilé
v provozování vodovodu a ustanovení technického správce,
modernizace úpravy pitné vody;
Zajištění projektové dokumentace a dotace pro zřízení
chodníčků na obou hřbitovech, umístění stojanů na kola;
Vypracování a schválení strategického plánu rozvoje obce;
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Zajištění nadačního příspěvku ČEZ na akci „Stavební úpravy Mateřské školy Borová“;
Pořízení ručně vedeného vibračního válce;
23. 9. 2015 – schválení místního programu obnovy venkova na funkční období
zastupitelstva. Stanovili jsme si úkoly a cíle, které se mi zdály nereálné zvládnout, ale jsou
všechny splněny a překonány;
Zahájení prací na projektu „Bezpečnostní opatření v obci Borová“ - rekonstrukce
chodníků, cyklostezky, přechodů a jiných bezp. opatření podél silnice I/34 – projektová
dokumentace, která byla vypracována v předchozích letech, je z pohledu získání dotačních
prostředků a bezpečnosti provozu nepoužitelná;
Obec Borová (Mgr. Lenka Tlustá) se stává druhým jednatelem svazku DSO Oldřiš –
Borová a mění stanovy svazku ve spolupráci s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek
Hamplovou (specialista na právo územních samospráv).

Rok 2016
















Refinancování (zlevnění) stávajícího úvěru Obce Borová (přijat v předchozích letech na
výstavbu kompostárny a bytových domů);
Realizace
hydrogeologického
průzkumu
a
zkušebního vodovodního vrtu;
Opakované projednávání projektu „Bezpečnostní
opatření v obci Borová“ ve spolupráci s projektantem;
Další etapa oprava rekonstrukce nebytových prostor
č.p. 165 – prostor chovatelských potřeb;
Zahájena výměna vodoměrů na obecním vodovodu
– tento bod vnímám jako nesplněný úkol, který si
zastupitelstvo předsevzalo. Je dáno dlouhodobou
podúdržbou v této oblasti;
Generel vodovodu - zahájení prací pro vypracování projektové dokumentace;
Vybavení vodojemu Svatá Kateřina zařízením
k dálkovému přenosu dat;
Rekonstrukce nástupiště na vlakovém nádraží na
žádost Obce Borová;
Oprava místních komunikacích v intravilánu obce;
Pořízení drobné komunální techniky – odpružená
sněhová radlice, křovinořez;
Stavební úpravy pavilonu MŠ I. a II. nadzemní
podlaží – rekonstrukce vnitřních prostor mateřské
školky včetně sociálního zařízení;
Oprava havarijního stavu střechy nad
přístavbou sokolovny směr hřiště;
Dětská hřiště - vybudování nového dětského
hřiště společně s posilovacími prvky na
sportovním areálu u sokolovny a doplnění
prvků na zahradě MŠ;
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Schválení a vydání nového Územního plánu obce
Borová;
Vybudování turistického odpočívadla u koupaliště –
ve spolupráci s Mikroregionem Poličsko;
Oprava soklu zdi katolického kostela sv. Markéty,
okapový chodník kolem kostela, vybudování
páteřních komunikací a chodníků na katolickém
hřbitově, vybudování osvětlení hřbitova a nasvícení
dominant kostela a hřbitova;
Okapový chodník kolem evangelického
kostela, vybudování páteřních komunikací a
chodníků na evangelickém hřbitově,
vybudování osvětlení hřbitova a nasvícení
dominant kostela a hřbitova;
Výměna podlahy pergoly na sportovním
areálu;
Nové osvětlení hlavního sálu sokolovny;
Vypracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci a modernizaci sběrného dvora;
Výstavba autobusové zastávky směr Polička;
Celková revize místního rozhlasu – dožívající systém;
Stavební pozemky U Roubenky – po ročním projednání
s dotčenými orgány jsou konečně nachystány k prodeji
tak, aby se staly stavebními a mohlo dojít k převodu
vlastnického práva;
Převod pozemku U Roubenky formou darovací
smlouvy pro stavbu pečovatelského domu o 4
bytových jednotkách – výstavbu domu zajišťuje AZASS

Rok 2017








Vypracování a projednání projektové dokumentace pro rekonstrukci bytů nad
hospodářským pavilonem MŠ č.p. 106;
Vypracování a projednání projektové dokumentace
pro opravu hřbitovních zdí a renovaci vstupních
bran a prostor katolického a evangelického hřbitova;
Změna PRVUK – plán rozvoje vodovodů a kanalizací
(gravitační způsob odkanalizování obce – zásadní
dokument pro stavbu kanalizace);
Vybudování Nízkého lanového parku u přírodního
koupaliště;
Rekonstrukce vnitřních prostor obřadní síně
v Borové;
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Prodloužení
a
vybudování
hlavního
vodovodního řadu u vodojemu nad
katolickou farou;
Studie
proveditelnosti
rekonstrukce
koupaliště;
DÚR (projekt dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí) kanalizace, projednání
tras stok a projednání s vlastníky dotčených
pozemků, vydání územního rozhodnutí;
Projektová dokumentace a rekonstrukce
hráze u přírodního koupaliště – jedná se o dílčí část projektového záměru, která řešila
havarijní stav hráze, bude navazovat
rekonstrukce nádrže s přelivem;
Dokončení asfaltové komunikace v lokalitě
výstavby
rodinných
domků
a
pečovatelského domu U Roubenky;
Projektanti obcházejí vlastníky jednotlivých
nemovitostí s cílem zajištění relevantního
podkladu pro vybudování veřejných částí
kanalizačních přípojek;
Jednání ve věci akce „III/35724 Borová,
opěrná zeď č.p. 29“ – u Ridlových, na žádost a
projednání Obce Borová a na náklady SÚS Pakr bude
vybudován chodník;
Pořízení laviček na katolický a evangelický hřbitov;
Spuštění projektu „Kniha do vlaku“ – knihovna
výměnného fondu je umístěna na nádražní budově;

Vybavení posilovny v sokolovně novými stroji a generální
oprava stávajících, zavedení permanentek, nákup LED
televize do kiosku v sokolovně;
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Pořízení dopravního automobilu Ford Tranzit pro
potřeby výjezdové jednotky hasičů a Obce Borová;
Dokončena dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace provedení stavby – odkanalizování
obce Borová a Oldřiš, vydáno stavební povolení a je
vybrán zhotovitel stavby

Rok 2018















V rámci DSO Oldřiš – Borová podána žádost o dotace na kanalizaci, dopadla jako druhý
nejúspěšnější projekt Pardubického kraje v rámci výzvy;
zajištění financování tzv. „vlastních zdrojů“ jako podílu Obce Borová na výstavbu
hlavních gravitačních kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek až do
výše 39 mil.;
Celková revize spisovny a archivu Obce Borová a Obecního úřadu Borová ve spolupráci
s profesionální archivářkou, vypracování nového spisového a skartačního řádu;
Komplexní vystrojení vodojemu Bukovina zařízením pro digitální přenos dat,
hydrogeologický průzkum v lokalitě VDJ Bukovina;
Oprava střechy přístavby garáže č.p. 130 - kampelička;
Projektová dokumentace koupaliště „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ –
dokumentace pro stavební povolení;
Projednání a vybudování trafostanice na náklady distribuční firmy - pro výstavbu RD
nad katolickou farou;
Pořízení a projednání územních studií lokality „Nad vodojemem“ a „Naproti pletárny“ –
podle územního plánu projekt nutný pro rozvoj území;
Oprava účelové komunikace v Hatích ve spolupráci s I. Agro Oldřiš;
Studie a projekt bezdrátového rozhlasu pro potřeby podání žádosti o dotace;
Pasport veřejného osvětlení za účelem rekonstrukce a podání žádosti o dotace;
Pořízení sněhové radlice a sekačky;
Oprava havarijního stavu a vybudování nové splaškové kanalizace v areálu MŠ a ZŠ
Borová;
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Oprava obvodových hřbitovních zdí katolického a evangelického hřbitova a renovace
vstupních prostor a bran;



Rozšíření
komunikace
a
vybudování
3
parkovacích stání před kuchyní u MŠ;
Rekonstrukce kuchyně v sokolovně včetně nového
vybavení;
Oprava havarijního stavu střechy na sokolovně
(prostor nad jídelnou a zázemím);
Turistické značení – doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu v intravilánu a extravilánu obce a
obnova Borovské poznávací stezky ve spolupráci
s Klubem českých turistů, probíhá instalace
značení;
Obnova pietního místa – rekonstrukce pomníku
věnovanému obětem 1. sv.války na katolickém
hřbitově;
Probíhají projekční práce akce „soukromé části
kanalizačních přípojek“ na základě vámi
vydaných plných mocí









Rozpracované investiční akce, opravy a záměry:



HLAVNÍM ÚKOLEM JE REALIZACE STAVBY KANALIZACE, DOMOVNÍCH
PŘÍPOJEK A UVEDENÍ KANALIZACE DO PROVOZU;
Projekt Žirafa, dětské hřiště u ZŠ - žádost o dotaci je podána, čeká se na rozhodnutí
o poskytnutí dotace;
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Projekt revitalizace koupaliště za kempem – je prakticky
dokončena projektová dokumentace pro sloučené územní a
stavební řízení, probíhají konzultace s dotčenými orgány;
Domácí kompostéry – ve spolupráci s obcí Oldřiš a Sádek je
podána žádost o dotaci, v případě podpory projektu budou
kompostéry dodány cca v 5/2019;
Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu a s tím související
protipovodňová opatření – podána žádost o dotace;
Projekt „Bezpečnostní opatření v obci Borová“ podél
silnice I/34 Polička-Hlinsko – chodníky, cyklostezka,
přechody aj., časově náročný projekt je před dokončením a
po projednání, je průběžně konzultováno na Státním fondu
dopravní infrastruktury – poskytovatel dotace, součástí bude úprava prostranství mezi silnicí
a budovou ČD;
Rekonstrukce bytů nad hospodářským pavilonem mateřské školy, č.p. 106 – projektově
nachystáno, je podána žádost o dotace;
Rekonstrukce kuchyně včetně vybavení a stavební úpravy celého podlaží včetně jídelen
v mateřské škole (hospodářský pavilon), která zajišťuje stravování MŠ, ZŠ, pečovatelskou
službu a ostatní strávníky – projektová dokumentace je od r. 2015 připravena, na financování
akce se pracuje;
Studie rozvoje celého areálu MŠ, ZŠ a přístavby obřadní síně společně s rekonstrukcí
stávajícího víceúčelového hřiště
– postupně budou podávány
žádosti o dotace;
Záměr rekonstrukce veřejného
osvětlení – ideálně při stavbě
kanalizace, probíhají jednání
ohledně financování;
Spolupráce se Správou a
údržbou silnic Pardubického
kraje je provázána na trvalé
vybudování mostu místo dočasně
umístěného mostního provizoria u
autoservisu Bednář po výstavbě
kanalizace (v r. 2020-2021) a výstavbu chodníků v obci podél silnice na Odřiš;
Projekt intenzifikace vodovodu je ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, navazuje
projekt pro stavební povolení. Obsahuje vystrojení zkušebního vrtu, vznik nových vrtů – na
projektovou dokumentaci je zajištěna dotace;
Výměna vrat parkovacího stání výjezdového dopravního automobilu – podána žádost o
dotaci….

Za činnou část zastupitelstva budu konstatovat, že byla trvale věnována maximální pozornost
získání krajských, státních a evropských dotačních prostředků a získání finanční podpory
projektů. Převážná část velkých investičních či neinvestičních akcí byla provedena za účasti těchto
prostředků (nebo se stanou zpětně uznatelným nákladem v tuto chvíli nedokončených staveb).
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Při zajištění běžného chodu a života obci pozornost trvale věnována:



















Je kladen důraz na komunikaci s občany – osobní kontakt, webové stránky obce apod.;
Cílem je informovat občany o všech stupních příprav odkanalizování obce v rámci svazku
DSO Oldřiš – Borová;
Byl vydán jednací řád zastupitelstva obce společně s pořizováním kamerového záznamu
jednání;
Aktualizaci smluv na dodávku komodit elektřiny a plynu za účelem snižování nákladů za
energie;
Údržbě zeleně a prostranství v intravilánu a extravilánu obce;
Správě movitého a nemovitého majetku Obce Borová – připomínám, že občané mohou
využít zapůjčení lavic a stolů zdarma, dále stanů, možnost zapůjčení grilu za poplatek apod.
– pouze pro katastr obce Borová;
Podpoře místních církví a spolků – SDH Borová, TJ Sokol Borová, Český svaz chovatelů,
Český zahrádkářský svaz, Myslivecký spolek Oldřiš – Borová, Český červený kříž, Český
svaz včelařů, Klub žen - seniorky (spolky nám podporu vrací svou aktivitou a pomocí obci
např. při pořádání kulturních akcí a reprezentují obec);
Postupnému dovybavení výjezdové jednotky hasičů, pořízení čerpadla, radiostanic;
Řešení majetkoprávních vztahů (výkupy pozemků) veřejných prostranství, místních
komunikací, lesních pozemků apod., jednání s vlastníky, uzavírání věcných břemen,
projednávání uložení nových sítí pro potřeby vlastníků nemovitostí;
Spolupráci s MŠ a ZŠ – Obec Borová částečně hradí provoz a je zřizovatelem;
Kulturním a sportovním akcím – podpora a organizace tradičních a vzniku nových,
kterými jsou např. oslava 70. výročí ukončení 2. sv. války v r. 2015 s volným programem
za Roubenkou, Myslivecký
den v Oldřiši, spolupráce
s Poličskou lokálkou, z.s. při
zajištění oslav výročí 120. let
dráhy Polička-Svitavy v r.
2016 a Polička-Žďárec u
Skutče v r. 2017 (jízdy
historickými vozy společně
s doprovodným programem),
Mikulášské jízdy vlaky,
adventní akce v sokolovně,
závody autíček v sokolovně,
taneční pro dospělé, zapojení
Borové do celoevropského
Mírového běhu, oslavy 120. výročí založení SDH v Borové, oslavy 100. let výročí vzniku
republiky aj.;
Aktivní spolupráci a podpoře Oblastní charity Polička;
Místní knihovně;
Získávání zaměstnanců a navázání na aktivní politiku zaměstnanosti, díky které obec
získává prostředky na mzdy některých zaměstnanců;
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Průběžnému doplňování dopravního značení v obci – zrcadla, příčné prahy apod.;
Bytovému hospodářství;
Odpadovému hospodářství – pořízeny nové kontejnery na komunální odpad u koupaliště a
naproti Qantu, zavedení pytlového sběru malých plastů na sběrném dvoře, kontejnery pro
použitý jedlý olej aj.;
Životnímu prostředí – (i díky aktivitě spolků) např. čištění vodních nádrží před
reprodukčním obdobím chráněných živočichů, likvidace černých skládek, sběr odpadků;
V oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou – narůstající zájem o připojení se vlastníků
nemovitostí na obecní vodovod;
Zavedena veřejná wifi síť v sokolovně a na sportovním areálu u obecního úřadu;
Spolupráci ve svazcích AZASS, Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Poličsko, DSO
Oldřiš – Borová, aj.

Peněžní stavy na účtech Obce Borová:
Česká spořitelna, a.s.
Česká národní banka
Na začátku volebního období:
(stav k 10/2014)

3.215.597,23 Kč

5.428.859,25 Kč

Na konci volebního období:
(stav k 8/2018)

9.241.958,01 Kč

12.450.401,86 Kč

V průběhu celého volebního období probíhal jak dílčí, tak i závěrečný audit hospodaření bez závad
a připomínek!
Na konci tohoto volebního období děkuji aktivním členům zastupitelstva naší obce za jejich
práci, kterou obci v rámci svých možností věnovali. Děkuji kolektivu lidí, kteří pracují ve
prospěch obce, ať to jsou zaměstnanci Obce Borová nebo občané. Děkuji za každý nápad, za
každou připomínku, protože odjakživa tvrdím, že každý námět slouží alespoň k zamyšlení a
dobrý nápad nemusí být můj.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
LOUČÍME SE S VOLEBNÍM OBDOBÍM 2014 – 2018 A VŠEM KANDIDÁTŮM DO
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEJEME V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH JEN TO
DOBRÉ A VÁM OBČANŮM NOVÉ ZASTUPITELSTVO, KTERÉ BUDE PRACOVAT
PRO NAŠI OBEC.

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ – zajišťuje pro naši obec pan Kvapil Jaroslav
(Dolní Újezd) tel. 739 477 100

SCHRÁNKA PŘED OÚ
Vážení spoluobčané, na budově obecního úřadu (vpravo u vchodových
dveří) se nachází schránka, která slouží pro případ, že něco potřebujete
doručit do kanceláře obecního úřadu a budova je již zamknuta.
14

TURISTICKÁ VIZITKA
Možná ne každý slyšel o projektu
TURISTICKÝ DENÍK. Jedná se to, že
zajímavá a atraktivní turistická místa jsou
prezentována formou Turistických vizitek –
nálepek s kupony, které lze nalepit do
Turistického deníku a tím si vytvořit
jedinečné album z cest. V současné době je
vizitka i deník k zakoupení v kanceláři OÚ
nebo v kiosku u sportovního areálu.

ZÁJEZD DO POLSKA – KUDOWA ZDROJ
Obec Borová pořádá 20. 10. 2018 zájezd do Polska na tržnici. Plánovaný odjezd 5:00 h. od
OÚ, doprava autobusem. Zájemci ať se hlásí předem do pátku 5. 10. 2018, a to osobně
v kanceláři OÚ, mailem či telefonicky. ZÁJEZD SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE
SE NAPLNÍ AUTOBUS.
Trhy v městečku jsou oblíbeným cílem výletů českých turistů. Můžete zde sehnat zboží všeho
druhu, od textilu přes bytové doplňky z proutí, záclony, nádobí až po živé květiny. Dámy zde hojně
nakupují oblečení. Za podstatně nižší ceny je zde k dostání zelenina a ovoce na zavaření. Mnoho
žen zde nakupuje i potraviny, které jsou mnohem levnější než u nás.
Ti, kteří neholdují nákupům, si mohou udělat individuální návštěvu lázeňského města. Kudowa
Zdrój je jedním z nejstarších lázeňských míst v
Polsku a Evropě. Lázně zde existují již od 15. století.
Městečko se nachází pod Stolovými horami v povodí
Metuje, v jihozápadním Polsku. Při procházce
městečkem můžete navštívit tzv. smažírnu ryb
nedaleko místních lázní a můžete ochutnat výborně
upravené, čerstvě ulovené různé druhy ryb.
Na tržišti je běžné platit Kč, ale ve městečku je nutné
mít Zloté (PLN).

ZABEZPEČENÍ CHAT A CHALUP PŘED ZIMOU
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel.
Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační
objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro
celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy,
které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však
pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic
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výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí
pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o
zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
 zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky,
bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 poraďte se o zabezpečení s odborníky
 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně
můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany
soukromých bezpečnostních služeb
 nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
 zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných
objektech
 chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí
v blízkosti o občasnou kontrolu
 sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si
zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné
informace pro policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla
vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne , svátky 8 – 11 hod.)
28.9.2018

MUDr.

Jitka

Sejkorová

Polička, Husova 25

606 202 501

29. - 30. 9. 2018

MUDr.

Stanislav

Ševčík

Polička, 1. máje 607

461 724 423

6. - 7. 10. 2018

MUDr.

Dagmar

Švecová

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

13. - 14. 10. 2018

zubní lékař

Natalia

Vaskiv

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

20. - 21. 10. 2018

MDDr.

Barbora

Vlčková

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

27. - 28. 10. 2018

MUDr.

Markéta

Adamcová

Polička, Hegerova 373

461 725 987

3.- 4. 11. 2018

MUDr.

Stanislav

Adamec

Polička, Hegerova 373

461 725 987
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POZVÁNÍ

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
V NAŠÍ OBCI
22. 9. 2018 od 19.00 hodin – LAMPIONOVÝ
PRŮVOD – sraz před obecním úřadem. Trasa průvodu
od OÚ – Hartmanovi – Střítežský – Portlovi – sokolovna. Průvod bude ukončen
opékáním buřtů, teplým čajem, pivem a sladkou odměnou.
30. 9. 2018 od 9.00 hodin po mši svaté – ZNOVUVYSVĚCENÍ
ZRENOVOVANÉHO PAMÁTNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY na
katolickém hřbitově, na kterém budou dopsána jména obětí, která tam z určitých
důvodů chyběla. Přijďte se s námi poklonit památce těchto obětí.
7. 10. 2018 od 14.00 hodin - KAMENY ZMIZELÝCH – Přijďte s námi položit do
země dlažební kostky s nápisy jmen borovských občanů, kteří za druhé světové války
díky svému židovskému původu byli vyvražděni. Jedná se o celosvětový projekt, do
kterého jsme připojili i naši obec. Dlažební kostky budou zasazeny před dům, kde tito
lidé žili, tedy před dům čp. 196 současného majitele pana Jiřího Stodoly Prof., DrSc.
14. 10. 2018 od 15.00 hodin – KONCERT KAPELY GOOD WORK - Farní sbor
Českobratrské církve evangelické a Římskokatolická farnost v Borové vás společně
s Obcí Borová zvou na koncert, který se bude konat v kostele sv. Kateřiny.
19. – 21. 10. 2018 – VÝSTAVA - Pojďte se s námi myšlenkově projít po naší obci a
zastavit se u některých domů. Podívat se, jak vypadají dnes, a jak je popsal kronikář
Bohumil Portl očima svého mládí. Současně si budete moci prohlédnout pohlednice i
s historickou borovskou tématikou. VÝSTAVA SE PŘESOUVÁ DO OBŘADNÍ
MÍSTNOSTI.
28. 10. 2018 v 15:00 hodin – VYSAZENÍ PAMĚTNÍ LÍPY - V tento den tomu
bude přesně 100 let, kdy vznikl náš stát. Jedná se o historický okamžik, který nám a i
dalším generacím bude připomínat lípa, kterou v tento den společně u obecního úřadu
vysadíme.
Sledujte webové stránky obce a Facebook.
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ
– ŘÍJEN 2018
Borová
13. – 14. 10. 2018 – Výstava ovoce a
zeleniny v místní sokolovně

15:00 – Mše
svatá a vystoupení chrámového sboru
16:00 – kladení věnců

Oslavy 100 let republiky
7. 10. 2018 od 14.00 hodin - KAMENY
ZMIZELÝCH – zasazení dlažebních kostek s
nápisy jmen borovských občanů, kteří byli
kvůli svému židovskému původu za II. sv.
války zavražděni
14. 10. 2018 od 15.00 hodin – KONCERT
KAPELY GOOD WORK v kostele sv.
Kateřiny
19. – 21. 10. 2018 – VÝSTAVA – Borová v
minulosti a dnes (obřadní síň)
28. 10. 2018 v 15:00 hodin – VYSAZENÍ
PAMĚTNÍ LÍPY u obecního úřadu

Litomyšl

Bystré
2. 10. 2018 - PohádkoTour - Městská
knihovna Bystré zve všechny děti na čtení
pohádky, v rámci které budou plnit tematické
úkoly. Program začne od 15.30 v knihovně.

16. 10. 2018, 19:00, David Koller Acoustic
Tour 2018 - Smetanův dům, Litomyšl
Koncert.

4. 10. 2018 - Beseda o spolcích v Bystrém
(přednáší p. Staňa a Dittrich) – knihovna
11. 10. 2018 - Beseda s p. Kubáskem o OH,
MS ve fotbale apod. – knihovna
Dolní Újezd
12. 1. 2018 – 18.00 – v hostinci U Koruny –
přednáška Mgr. Jiřího Junka – Z Moskvy až
na konec světa.
20. 10. 2018 - Posvícenská zábava
Pořádá Sokol DÚ od 20 hod. v sokolovně,
hraje Rotoped.
26. 10. 2018 - Oslavy 100. výročí vzniku ČR
V 17:00 vysazení a žehnání pamětní lípy,
17:30 – otevření Prvorepublikové kavárny
v sokolovně, v 18.30 v sokolovně vystoupení
žáků ZŠ a ZUŠ, od 19:30 hraje Saxofonové
kvarteto a Hudební trio Litomyšl. Ve 22:30
slavnostní ohňostroj.
27. 10. 2018 - Mše svatá za padlé v 1. a 2. sv.
válce v kostele sv. Martina

7. 10. 2018, 19:00, Bára Basiková Symphony Smetanův dům, Litomyšl

Koncert zpěvačky Báry Basikové, se
symfonickým tělesem Prague Lecian Strings
pod vedením Kryštofa Leciana
12. 10. 2018 14. 10. 2018, denně
8:00-17:00, Okrasné a ovocné školky
Litomyšl
Podzimní výstava ovoce a prodej ovocných
stromků a okrasných květin.

Lubná
5. – 7. 10. 2018 – Skalka – PODZIMNÍ
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY –
otevřeno – pátek 5. 10. od 14.00 do 20.00
hodin, v sobotu 6. 10. a v neděli 7. 10. od 8.00
do 16.00 hod. Srdečně Vás zvou Lubenští
zahrádkáři!
Polička
5. 10. 2018 - Minus123 minut, Thom Artway
od 21:00 v Divadelním klubu Polička
6.- 27. 10. 2018 – Zákrejsova Polička
8. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních
ochotnických souborů
Tylův dům
30. 10. 2018 – Z MONARCHIE DO
REPUBLIKY na křídlech hudby a poezie
od 18:00 v Centru Bohuslav Martinů v
Poličce
Viktor Velek a Ostravská bandaska
Humorně i vážně o válce, hladu, míru, legiích,
T. G. Masarykovi, budování republiky, konci
habsburské monarchie a všem možném kolem
roku 1918. Originální komentované pásmo
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hudby a poezie věnované 100. výročí vzniku
Československa.

Jana Hermachová a Jiří Kleml. Na klavír
doprovází Tomáš Alferi.

Sebranice
13. 10. 2018 – Ženská s čertem v těle – od 18
hod. v kulturním domě. Střípky ze života a
tvorby slavné české šansoniérky Ljuby
Hermanové a její šansony. Hrají a zpívají:

27. 10 a 28. 10. 2018 – Tradiční podzimní
výstava – v sobotu 27. 10. od 10 do 17 hod., v
neděli 28. 10. od 8 do 17 hod. v kulturním
domě. Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné.

Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota
V současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalé školy v obci Svojanov, místní části Dolní
Lhota. V přízemí objektu vznikne provozní zázemí pro zaměstnance a činnost pečovatelské služby
v obci Svojanov a okolních obcích.
Investorem stavby je Svazek obcí AZASS. Projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní
Lhota“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státním rozpočtem.

INZERCE

Paní Jarmila Kučerová, Borová 95 nabízí dušičkovou
vazbu, statice a růže k podzimní výsadbě.

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou 1x měsíčně
bezplatně. Povoleno Ministerstvem kultury ČR 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, dne 19. 9. 2018

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