*23. ROČNÍK* ČÍSLO 3*

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ:
Plánované pokládky hlavních kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek v měsíci
březnu (změny jsou vyhrazeny dle vlivu klimatických podmínek):
B – jedná se pokračování prací na stoce od Qanta od ŠB.80 směr ŠB.81 a dál. Prioritou je úsek
v kempu od ŠB.91 směr ŠB.90 a dál. Po spojení těchto úseků se bude pokračovat od ŠB.91
nahoru směr Svatá Kateřina;
B-6 – od ŠB-6.31 směr ŠB-6.32 pokračování prací na stoce podél místní komunikace nad
obecním úřadem (od č.p. 115 směr truhlářství Střítežský);
B-19-A – dokončení prací na stoce podél č.p. 196;
Stoka B-19 po B-19-A – jedná se o stoku kolem bytové zástavby např. č.p. 175, č.p. 169,
zdravotní středisko;
B-22 – od ŠB-22.24 k ŠB-22.29 - dokončování výkopových prací na centrální stoce na
prosečské Svaté Kateřině – předpoklad konec dubna;
Předpokladem je, aby veškeré terénní úpravy na již položených úsecích kanalizace byly
hotovy do konce dubna (mimo komunikací);
Prosím pružně reagujte na stavební práce, které probíhají kolem vaší nemovitosti –
upozorňujte stavaře na podzemní sítě, o kterých víte, „HLÍDEJTE SI SVÁ MÍSTA VYSAZENÍ
KANALIZAČNÍCH ODBOČEK K NEMOVITOSTEM“. Přestože i veřejné části přípojek se
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v převážné většině kopou v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat
z hlavníku kanalizace již nyní!;
Realizace veřejných částí přípojek probíhá průběžně dle situace a možností dané party.
Z tohoto důvodu nelze upřesnit termín pokládky.
!!! grafické znázornění stok najdete na webových stránkách obce ROZVOJ OBCE – KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY - SITUACE LIST č. 1-5
Jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím Telefonní kontakty:
• starostka obce 603 741 378
• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968;

PÁR SLOV K JIŽ POLOŽENÝM ÚSEKŮM KANALIZACE – vyjadřujeme se pouze ke
stavbě provedené v Borové!
Stoka uložená v silnici směr Oldřiš - v únoru letošního roku byly na základě kamerových zkoušek v
ucelených položených úsecích a podle geodetického zaměření zjištěny odchylky výškového uložení
stoky B v silnici III/35724 (státní silnice směr Oldřiš). O tom, jakou část bude zhotovitel překládat a
v jakém rozsahu, v současné době rozhoduje projektant a technický dozor investora. Je nutné, a za
tím si DSO Oldřiš-Borová stojí, aby dílo kvalitativně plnilo svoji funkci a gravitačně odvedlo splaškové
vody od všech připojených nemovitostí. Oprava chybně položeného úseku bude v režii zhotovitele
stavby. Až bude znám rozsah oprav, budete o tomto informováni. Pokud současná a následující
krizová opatření související s koronavirem a situace dovolí, tak proběhne informační schůzka
s veřejností, kde nebude chybět ani zhotovitel a TDI.
Ostatní kanalizační skoky – podle doposud doložených podkladů nebyl nikde zaznamenán větší
problém, řeší se běžné stavební záležitosti.

DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY:
Akce „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ (koupaliště za kempem) – intenzivní práce
probíhají cca 2 měsíce, máme za sebou i rozsáhlý pyrotechnický průzkum. Hlavní stavba se
již rýsuje, další postup závisí na klimatických a biologických podmínkách:

2

Areál mateřské a základní školy – zde probíhají dvě nesouvisející akce, a to:

„Stavební úpravy b.j. ve 2. NP hospodářského
pavilonu MŠ Borová, Borová 106“ – jedná se o
kompletní rekonstrukci bytů v budově nad
kuchyní a jídelnou - podle smlouvy by měla být
stavba dokončená do 20.6.2020, kolaudace do
konce června. V současné době se provádějí
obklady koupelen a sádrokartonové konstrukce.
Jsou hotové veškeré rozvody vody, kanalizace,
topení, elektroinstalace a vzduchotechniky.

„Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – dne 26.2.2020 bylo předáno staveniště a
vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byly zahájeny stavební práce. Aktuálně se
provádí montáž oplocení. Bude provedeno napojení na kanalizaci a zásypy šachet a septiku,
který byl pod původním hřištěm a v loňském roce se propadl. Dále bude navazovat montáž
osvětlení. Umělý trávník je vyrobený a bude se pokládat až úplně nakonec. Do konce dubna
předpokládám, že by stavba mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že akce probíhají v místech, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob, apeluji na
vás, abyste dbaly omezení a nevstupovali do stavenišť – poučte prosím své děti.
starostka obce
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…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 1/2020 ze dne 17.2.2020
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:
• inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2019;
• výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: „Svoz a odstraňování
komunálního odpadu v obci Borová“ – záměrem je aktualizovat počet sběrných míst a nádob,
reálně poptat službu sběru komunálního odpadu;
• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích nově stanovuje, že měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva zůstávají
nezměněny;
• schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků MF ČR na realizaci akce:
„Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 106“, výzva VPS-228-2-2020,
podprogram 298D2280 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství;
• smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice mezi Obcí Borová a Městskou knihovnou ve Svitavách za podmínek uvedených ve
smlouvě;
• záměr vybudování hlavníku vodovodu a kanalizace v lokalitě nad VDJ Oldřiš, a to od RD
finančně podílet na vybudování;
• rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), identifikační číslo: 117D8210B2064, akce
„Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – posun termínu realizace;
• aj.
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:
• dostupné informace k záměru ČEPS Invest a.s., akce „Stavba: V416 – modernizace na vyšší
parametry“. Investor zašle požadované podklady – na jednání ZO byl přítomen zástupce
investora a hlavní projektant;
• hospodaření obce ke dni 31.12. 2019;
• aj.

…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 2/2020 ze dne 1.4.2020
Toto jednání zastupitelstva bylo svoláno a mohlo se konat v omezeném režimu a v souladu s dopady
usnesení vlády č. 274 ze dne 23.3.2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se
jednání zastupitelstev obcí a krajů. Konalo se na hřišti za OÚ tak, aby byly naplněny podmínky
krizového opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Mohlo být přijato pouze usnesení, které
nesneslo odkladu a bylo vedeno v režimu jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám.
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:
na základě výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení pod názvem „Svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci Borová“
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rozhodnutí zadavatele a Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu uzavřené dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to s fy LIKO SVITAVY a.s., IČ: 25260715, se sídlem
Tolstého 2114/13, Předměstí, 568 02 Svitavy, a to vše v souladu s výzvou k podání nabídek a
zadávací dokumentací, s podmínkami uvedenými ve smlouvě a na základě doporučení hodnotící
komise.
Pozor důležité!!! - smlouva bude uzavřena od 1.5.2020 - Obec Borová mění dodavatele
služby sběru a likvidace odpadů, dojde i ke změně v počtu a vybavení sběrných míst.
Popelnice se budou i nadále svážet ve 14-ti denních intervalech, každý lichý týden ve středu
– tedy tak, jak jste zvyklí. O dalších podrobnostech budete informováni.

NÁKAZA COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE - BŘEZEN
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda
vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
SARS CoV-2 NOUZOVÝ STAV OD 14.00 HODIN DNE 12. BŘEZNA 2020 NA DOBU 30 DNŮ.

•
•

•
•

•

•

•

Od 25. března 2020 od 00.00 hod. je zakázána všem osobám přítomnost v maloobchodních
prodejnách s rozlohou větší než 500 m2 v čase mezi 08.00 a 10.00 hod. s výjimkou osob nad 65 let.
Od 24. března 2020 od 06:00 je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu
dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně
2 metry, pokud je to možné.
Od 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest.
Od 16. března 2020 od 0.00 do 11. dubna 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území
České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších
nezbytných cest.
Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 11. dubna 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré
obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen
zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky.
Od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti;
až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob;
Od středy 11. března je do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a
vysokých školách.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
CENTRÁLNÍ INFOLINKA

Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.
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INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:
- v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
- o víkendu od 9:00 do 19:00
(bavlněnou)

INFOLINKA PORADNY PRO RODINU
PARDUBICKÉHO KRAJE
www.poradnapardubice.cz
SLOUŽÍ jako psychologická pomoc především
seniorům, ale i dalším občanům, kteří mají
strach a úzkosti v souvislosti s potenciální
nákazou koronavirem. NESLOUŽÍ jako kontaktní
linky v případě podezření na nákazu
koronavirem. Svitavy - telefon 606 051 590
KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Telefon: 461 743 268
starostka Mgr. Lenka Tlustá – tel. 603 741 378, e-mail: starosta@borova.cz
účetní Lenka Šiklová – tel. 736 633 778, e-mail: obec@borova.cz
referentka Kateřina Kerclová – tel. 603 405 644, e-mail: kancelar@borova.cz

DOTÝKÁ SE BOROVÉ – střípky posledních dní, čemu věnovat pozornost, nad čím se zamyslet:
Milí spoluobčané,
někde jsem to už pronesla, ale jsem pyšná na naše občany. Potvrdilo se mi, že lidé jsou si v této
zvláštní době tak nějak blíž. Je to tak měsíc, kdy jsem si sama sobě řekla, že snad hůře po pracovní
stránce už být nemůže – dneska to odvolávám a smekám před vámi všemi, kteří se výzvy pomoci
nejen sobě, ale i ostatním, nezištně a formou jakékoliv pomoci zapojili do aktuálního dění. Smekám
před všemi lidmi - zdravotníky, hasiči, policisty, vojáky a vůbec před všemi, kteří bojují v první linii
bez patřičného zajištění, ať jsou to prodavačky, řidiči nebo uklízečky.... zatímco po ostatních se chce
JENOM, aby dodržovali hygienu a vyhýbali se fyzickému kontaktu s okolím, pokud to není nutné.
Věřím a jsem o tom přesvědčena, že vše v pořádku přestojíme. V rámci krizového řízení jsme ve
spojení s Pardubickým krajem a ORP Polička, koordinace možného zásobování ochrannými
pomůckami je naplánována a za sebe vás mohu ubezpečit, že kraj dělá maximum – o centrální státní
úrovni si myslím své. Co se týká zajištění naší obce, jdeme systému naproti i po své linii.
starostka obce
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1) Bavlněné šité roušky
A tady se vrátím na začátek – DĚKUJI MOCKRÁT VÁM VŠEM, kteří jste nabídli pomoc při výrobě nejen
šitých bavlněných roušek z materiálu zakoupeného obcí, ale nabídli materiál vlastní, donesli látku,
gumičky, nitě, pomohli, ušili, nabídli pomoc v případě potřeby, rozvezli, podpořili a já nevím co ještě
všechno. Přála bych vám „live“ vidět naši zasedačku, která se proměnila před dvěma týdny v šicí
dílnu.
Společnými silami a díky všem dobrovolníkům, kteří NEZIŠTNĚ pomáhali a stále pomáhají, jsme do
dnešního dne ušili cca 1500 ks roušek. Přednostně byla vyzásobena touto ochrannou pomůckou
nejohroženější skupina našich obyvatel, a to nemocní a senioři. Obdiv patří panu Janu Nováčkovi,
který zvládá šití roušek - co se týká kvality šití a množství na jedničku (pokud dobře počítáme do
dnešního dne ušil cca 200 ks roušek). Všechny ženy, které šily a šijí, snad nemám ani odvahu
jmenovat, protože je vás tolik a někoho bych určitě zapomněla, a to bych opravdu nerada. Některé
šičky k nám ani roušky nenosily a ihned obdarovávali sousedy ze širokého okolí ☺. Děkujeme moc
a moc, JSTE SKVĚLÍ.
Díky vám naše obec pomohla a dodala 30 ks roušek pro Domov důchodců v Poličce, který je naproti
hotelu Opus, cca 140 ks roušek pro nemocnici a LDN Polička, obdarovali jsme částí roušek provoz
pekárny, Qanta Borová a lékárny.
I nadále vám Obec Borová nabízí ZDARMA šité dvojité bavlněné roušky, které můžete po vyprání a
vyžehlení opakovaně používat. V případě potřeby zavolejte na obecní úřad a roušky vám budou po
dohodě dodány. Rozvoz byl zajištěn ve spolupráci s SDH Borová nebo rozvozem vlastními silami do
poštovních schránek po domluvě v odpoledních hodinách, popřípadě si je lze vyzvednout po
domluvě na OÚ.

NOSTE ROUŠKY A RESPEKTUJTE PRAVIDLA, PROSÍM!!!!……..

2) Provoz obecního úřadu
Obecní úřad Borová v návaznosti na vyhlášení všech vládních opatření a vyhlášení karanténního
omezení pohybu osob upravuje úřední hodiny s platností od 16.3. do odvolání takto:
Pondělí 9.00 - 12.00 a

středa 14.00 - 17.00

V tuto dobu můžete přijít na úřad zaplatit poplatky nebo vyřídit úřední záležitosti (výpisy z rejstříků,
ověření podpisů atd.). V jiné době a v případě dotazů využijte telefonický kontakt 461 743 268 ,
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603 741 378 - starostka obce, 736 633 778 - účetní obce, 603 405 644 - referentka, podatelna
popřípadě e-mail: obec@borova.cz.

3) Základní a mateřská škola Borová
Základní škola – byla uzavřena nařízením vlády ČR dne 11.3.2020 do odvolání. To zkomplikovalo i
plánovaný zápis předškoláčků do první třídy. Zápis se neodložil, ale dne 2.4.2020 proběhla pouze
jeho formální část. Ve vestibulu školy byla připravena schránka, do které byly podány žádosti o přijetí
dítěte k povinné školní docházce. Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se
zapsanými dětmi, aby se seznámily se školním prostředím.
Mateřská škola – její provoz a uzavření bylo státem svěřeno do rukou zřizovatele MŠ, kterým je pro
naši mateřinku Obec Borová. Dne 19.3.2020 jsme se po domluvě s paní ředitelkou a po každodenním
monitorováním situace rozhodli školku uzavřít s ohledem na bezpečnost dětí.

4) Uzavření sportovního areálu, kulturní akce, provoz knihovny
Ve vztahu k vydaným opatřením je do odvolání uzavřeno a zrušeno

5) Nákupy seniorům, léky
I nadále nabízíme výpomoc se zajištěním nákupů a vyzvednutím léků. Neváhejte nás kontaktovat,
jste-li člověkem, který nemá jinou možnost (např. zajištěním ze strany rodiny…)
Zde děkuji spol. Astur & Qanto s.r.o., která přichází s touto nabídkou:
…Market Qanto Borová přijímá objednávky od seniorů do 10 hodin dopoledne na tel. čísle 725 903
428. Prodejna nákup nachystá a v 15 hodin si např. pracovníci obce nákup vyzvednou a zavezou
seniorům nebo lidem v karanténě domů. Nebo mohou nákup nachystat a přijdete si nákup
vyzvednout k pokladně v domluveném čase.
Pokud si nebudete jisti nebo potřebujete poradit, neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle:
603 741 378 (starostka) takříkajíc kdykoliv nebo volejte na obecní úřad: 461 743 268.

6) Otevírací doba Marketu Qanto Borová pro seniory
…dle sdělení MO inspektorky Astur & Qanto s.r.o.: nařízení vlády je takové, že otevírací doby pro
seniory jsou jen ve velkých marketech nad 500 m2 a to náš market není.
Pokud by otevírací dobu pro seniory vymezili, tak budou omezovat ostatní zákazníky, což nechtějí
ani nemohou.

7) Ochranné pomůcky, dezinfekce
•

Během posledních dnů se nám několika cestami podařilo získat několik kanystrů desinfekce
různého typu. Ochranných pomůcek je všeobecně nedostatek, přednostně jsou doručovány
lékařům, zdravotnickým zařízením a do sociálních služeb, což plně podporuji. Je potřeba, aby
byla tato sféra maximálně chráněna. Ústenky a respirátory, které jsme v rámci zavážky do
8

ORP Polička z centrálního zásobování obdrželi, byly předány praktickému lékaři MUDr.
Grodlovi;
•

Dezinfekce – podařilo se nám získat
(koupit) nad rámec poskytnuté podpory
cca 20 l dezinfekce na ruce, kterou máme
v tuto chvíli takříkajíc do zásoby. Pokud
tedy nemáte opravdu jinou možnost,
jak si dezinfekci na ruce opatřit, vhoďte
do označeného boxu na schodišti před
OÚ Borová, č.p. 100,
dobře
uzavíratelnou
plastovou
lahvičku
(řekněme 1 dcl, aby se dostalo na
každého),která musí být označena
jménem, číslem popisným a telefonním
číslem. Lahvičku naplníme a doručíme
vám ji stejnou cestou jako šité roušky.

•

Nemá valného smyslu čekat na vyzásobení obce respirátory od „státu“, štěstí přeje
připraveným. Proto jsme navázali spolupráci s fy MIRO GLOVES s.r.o., která začíná šít MKN
s nanomembránou PAGag, filtr N95%.

Máme přislíbenu dodávku 1000 ks – jakým způsobem budeme distribuovat mezi občany, kdo obdrží
od Obce Borová zdarma, bude ještě upřesněno. Každopádně se bude jednat o velikost dětskou,
dámskou, pánskou, různá barevná provedení, určeno k opakovanému používání a dezinfekci třemi
možnými způsoby. Tímto děkujeme firmě MIRO GLOVES s.r.o. za vstřícnost a ochotu.
Opět cílíme hlavně na nejohroženější skupinu obyvatel, kde je třeba, aby byla zajištěna ochrana
v maximální možné míře.

•

V tomto týdnu jsme z vlastní vůle a PREVENTIVNĚ zahájili dezinfekci veřejných prostor. Jedná
se o prostor vlakového nádraží a zastávky, dále všechny autobusové zastávky, společné
vstupní prostory v bytových domech, zábradlí, lavičky….
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8) Informovanost
•

Asi jste si povšimli, že na vjezdových značkách u komunikací do
obce ze všech stran se objevily informativní tabulky, taktéž byly
umístěny u chatových oblastí.
Cílem není buzerovat ani místní, ani návštěvníky obce, chataře a
chalupáře, ale je potřeba si uvědomit, že pravidla karanténních
opatření platí pro všechny.
Tady zdůrazním, že se pravidla týkají i mládeže. Jejich „dýchánky“
(pokud budou pokračovat) budou řešeny oboustranně
nepříjemnou cestou – NECHTE SI TO NA LÉTO!!!!!

•

Aktuální informace o dění v našem kraji a okresu jsou zveřejněny:

= na webových stránkách Pardubického kraje:

https://www.pardubickykraj.cz/

= na webových stránkách obce:

https://www.borova.cz

= hlášeny místním rozhlasem
= sledujte facebookový profil hejtmana p. Martina Netolického
= sledujte facebookový profil Obce Borová

9) Pardubický kraj a SDH Borová
Pardubickým krajem jsme byli požádáni o poskytnutí jednotky SDH k zajištění distribuce
materiálu, který se v současné době doručuje cestou centrálního zásobování na určená místa
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v Pardubickém kraji. Hasiči nezaváhali a ihned zasedli k rozdělení služeb SDH Borová na
rozvoz zdravotnického materiálu (roušky, ústenky, dezinfekce) ze skladu v Chrudimi...

10)

Tiskne celé Svitavsko – ochranné štíty

Byť ne přímo, ale i Borová je součástí tohoto projektu. Jedná se o tisk
komponentů pro ochranné štíty, které se poté kompletují a jsou předávány
záchranným složkám. V naší obci se tiskne na tiskárně, která patří společnosti
Affini Creative s.r.o. a která se do projektu zapojila.
Celé to funguje takto:
Soubor
pro
aktivitu
Tiskne
celé
Svitavsko (http://tisknecelesvitavsko.cz/) má každý majitel 3d tiskárny
možnost stáhnout na základě dat od Průša Research. Nyní se to dělá tak,
že domácnosti a firmy tisknou kostru, výtisky odváží na kompletaci,
zasadí se plexisklo a pak se rozváží po zdravotnických zařízení na
Svitavsku.
V naší obci se jedná o aktivitu sourozenců Míši a Tomáše Novotných,
kteří obci i štíty nabídli. Díky moc ☺, nabídku nyní nevyužijeme, v tuto
chvíli je potřeba aktivitu směřovat hlavně záchranným složkám.
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Pokud by někdo vlastnil 3d tiskárnu a potřeboval opatřit materiál pro výrobu komponentů, oslovte
nás na OÚ, rádi pomůžeme!

11)

Výzva roušky s filtrem pro všechny

Obec Borová jsme přihlásili a zapojili do projektu studentské
iniciativy ROUSKYSTULKOU. Jedná se o zavedení výroby
standardizovaných filtrů z nanovláken a sjednocení velikosti šitých
roušek, aby se filtr, který je právě v Liberci vyráběn, dal použít v co
největším možném měřítku.
Bližší informace najdete na: http://www.rouskystulkou.org
12)

Jak nakládat s odpadem
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Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem
v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se
doporučuje aplikovat následující postup:
1) Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti
těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji
totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho
platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se
prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.
2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na
území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového
vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost
skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost
vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu
odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).
3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020,
nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15
pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo
bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.
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4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1
písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej
vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na
území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl
občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.
5) Neprojednání přestupků
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je
porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo
k nim v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

PODNIKATELSKÁ POHOTOVOST
Vážení podnikatelé. Ekonomická situace bude pro některé z vás náročná a je nutné vám pomoci.
Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální
koronavirovou situací. Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje se dostane každému od živnostníka
přes mikro podnik až po větší firmu. Tuto službu nabízí Podnikatelský inkubátor Pardubického kraje
(P-Pink). Využití Podnikatelské pohotovosti je pro podnikatele velice jednoduché. Vyplňte základní
informace, specifikujte dotaz skrze formulář a P-PINK zajistí propojení s vhodným odborníkem z řad
mentorů inkubátoru, profesionálem z praxe, v současné době formou vzdálené konzultace.
Pokud podnikáte a potřebujete s něčím pomoct, tak tuto službu určitě využijte. Více informací na
webu www.p-pink.cz/koronavirus-podnikatelska-pohotovost
Mgr. Hana Štěpánová - Radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
Krajský úřad Pardubického kraje, telefon: 0420 466 026 251,mobil: 723 249 667,
hana.stepanova@pardubickykraj.cz, www.pardubickykraj.cz

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN
– neodkládejte odpad před bránu dvoru !!!
PROVOZ KOMPOSTÁRNY BUDE ZAHÁJEN OD 1.4.2020
Provozní doba: středa a sobota 16.00 – 18.00 hod.

POPLATKY V ROCE 2020
•

Poplatek za psy: 100,-- Kč za prvního psa a za každého dalšího 150,-- Kč, a to již od 3
měsíců věku. Každý majitel je povinen psa přihlásit (i odhlásit) a zaplatit tento poplatek,
který je splatný do 31.3.2020.

•

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2020. Od poplatku
je osvobozeno každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině a dítě narozené v daném roce.
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V případě uplatnění úlevy je nutné u třetího a dalšího dítěte nad 18 let doložit potvrzení o jeho
studiu a nebo poslat na e-mail: kancelar@borova.cz. Další informace o úlevách viz.
www.borova.cz/obecní úřad/vyhlášky a předpisy obce - OZV č. 3/2019.
•

Poplatek z pobytu: Předmětem poplatku je úplatný pobyt v obci trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku
je osoba, která v naší obci pobývá a není v obci přihlášena. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

PROSÍM NYNÍ VYUŽÍVEJTE MOŽNOST UHRAZENÍ POPLATKŮ PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET
ČÍSLO 1283408309/0800, VS UVEĎTE VAŠE ČÍSLO POPISNÉ.
Obec Borová

PEČOVATELSKÝ DŮM SVAZKU OBCÍ AZASS
SO AZASS Polička dokončil v obci Borová výstavbu 4 tzv. podporovaných bytů. Konkrétně jde o byty
1+kk o velikosti 41,2 m2 + venkovní terasa, umístěné v přízemí budovy na adrese č. p. 366, Borová.
Podporované byty jsou podle pravidel dotace (program MMR ČR „Podpora bydlení“, dotační titul
„Pečovatelské byty“ pro rok 2018) určeny občanům se sníženou soběstačností, která je způsobena:
- věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více, případně:
- zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, ve smyslu zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci, s průměrným čistým měsíčním příjmem, který v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné
domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti.
Podmínkou také je, že osoba (nájemník) k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani
podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i případní
další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
Součástí rekonstrukce objektu je také nově vybudované zázemí pro pečovatelskou službu a 2
standardní nájemní byty, umístěné v 2. NP objektu.

Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele do tohoto domku.
Své případné žádosti zasílejte nejpozději do 30. 4. 2020 na adresu Svazku obcí AZASS (Eimova
294, Polička) nebo kontaktujte sociální pracovnici Bc. Anetu Skálovou skalova.azass@tiscali.cz, tel.
605 459 830. Další podrobnosti a aktuality naleznete na našich webových stránkách: www.azass.cz.
SO AZASS Polička

ZUBNÍ LÉKAŘKA V BOROVÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ - NEORDINUJE !!!
V případě potřeby se obracejte na paní doktorku Dagmar Švecovou do Litomyšle a
to v pondělí od 12 do 18 hod. a ve středu od 7.30 do 15 hod. – tel.č. 461 613 663.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
4.-5.4.2020

10.4.2020
11.-12.4.2020

13.4.2020
18.-19.4.2020

25.-26.4.2020
1.5.2020
2.-3.5.2020

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

Kašparová
Sýkorová
Kossler
Kotlárová
Králová
Krpčiar
Janoušková
Kučerová

Leona
Pavla
Pavel
Michaela Sarah
Zdena
Patrik
Karolína
Marta

Polička, Růžová 195
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55

775 724 524
461 614 614
461 724 369
461 614 614
461 100 497
461 619 670
731 262 633
461 724 635

OHLÉDNUTÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY:
Malá ukázka pohádkové zimy v naší školce.
"My tři králové jdeme k vám..."

Ledové království před školkou nebo čertíci? Práce maminek a dětí – Ledové království
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Divadélko „JO JO“ nikdy nezklame..

Trénujeme oblékání, jde nám to skvěle..

Stavíme a tvoříme..
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A nejlepší na konec - KARNEVAL ve školce.

Moc nám to sluší..

Čert a Káča, Piráti z Karibiku nebo zásah policie ?

Držíme si palečky, ať máme další zprávičky....
Vážení rodiče,
sledujte naše webové stránky, budeme informovat o aktuálních změnách. (www.msborova.cz)

KNIHOVNA BOROVÁ
Knihovna je od 17. března vlivem aktuální situace až do odvolání pro veřejnost uzavřena.
Březnové setkání Cestou necestou po Černobylu s P. Sionovou se neuskutečnilo a přesouvá se na
neurčito.
Poslední objednané knihy loňského roku jsou naučného charakteru a patří převážně dětem, ale
mnoho nového se z nich doví i dospělí.
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Co je nového v knihovně
V letošním roce byl v knihovně vyměněn počítačový systém včetně nového knihovního programu.
Knihovna dostala také žaluzie do spodních oken. Obec Borová zajistila regály pro knihy, které byly
dosud skladovány v krabicích na půdě školy. Nyní jsou tituly tříděny na ty, které ještě mohou někomu
udělat radost, a na ty, které potěší i jiné než návštěvníky knihovny. Knížky budou přiřazeny do
knihovničky na nádraží. Protože knihovna není v současné době přístupná, čtenáři si sami mohou vzít
tyto knihy z knihovničky do vlaku. Knihy jsou pravidelně doplňovány.

19

Květa Honzálková

NAŠE SENIORKY
V zimních měsících seniorky nezahálely. Navštívily jsme gastronomické učiliště v Poličce a prohlédly si jak
školu, tak výrobnu zákusků a pečiva. Prošly jsme i masný úsek, kde se vyrábí veškeré produkty učňů a v
jejich prodejně jsme si nakoupily.
Děkujeme řediteli a p. učitelce Teplé, která se nám věnovala a provedla nás.
Dále jsme si zahrály v areálu sokolovny mini bowling, kde jsme si s chutí zasoutěžily a všem se odpoledne
líbilo.

Dále jsme si zahrály v areálu sokolovny mini bowling, kde jsme si s chutí zasoutěžily a všem se odpoledne
líbilo.
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PARDUBICKÝ KRAJ VYDÁVÁ ČASOPIS KRAJÁNEK
Milé děti, milí rodiče, milí učitelé,
začal nám rok 2020, který oslavuje dvacet let existence Pardubického kraje, kde žijeme a bydlíme.
K jeho dvacetinám jsme si pro Vás připravili PDF časopis k vytisknutí, jenž se jmenuje Krajánek
Pardubický. Ten bude vycházet čtvrtletně a seznámí Vás s ročními obdobími v našem kraji.
Časopis plný zábavy je určen dětem předškolního a mladšího školního věku. Pojďte se s Krajánkem
Pardubickým seznámit. Najdete ho na webových stránkách
https://www.pardubickykraj.cz/krajanek.
Příjemnou zábavu Vám přeje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

INZERCE

- ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN - Skala David – Borová č.p. 354 www.sdgarden.webnode.cz, mob. 605 937 759.
- PRODEJNA BAUMARKET POLIČKA (stavebniny Báča) je od 3.4.2020 otevřena
Provozní doba: Po – pá 7.30 – 18.30 hod., so 7.30 – 12.30 hod.
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. Za kvalitu dodaných fotografií neručíme.
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 2.4.2020

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