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*23.ROČNÍK * ČÍSLO 4* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

NOUZOVÝ STAV JE PRODLOUŽEN DO 17.5.2020!!! 

ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ OBECNÍCH ÚŘADŮ, NASTAVENÍ  

ÚŘEDNÍCH HODIN A STYKU S VEŘEJNOSTÍ               

OD 20. DUBNA 2020 

Orgány veřejné moci obnoví svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování 

zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny se obnoví od 20. dubna 2020 v plném rozsahu 

tak, aby veřejnost mohla využít jejich služeb k zajištění úředních záležitostí. 

Dále se nařizuje, aby byly v rámci všech pracovišť dodržovány v souvislosti s nouzovým stavem, 

vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., pravidla provozu 

spočívající v: 

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen 

„zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a 

dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení 

kontaktů se provede zejména takto: 



2 
 

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním 

kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního 

kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu, 

b) při osobním kontaktu: 

− dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry 

− zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně  

− použít dezinfekci rukou před vstupem do klientských prostor 

− použít ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének 

Kontakty: 

Telefonní čísla: pevná linka 461 743 268, mobil: starostka Mgr. Lenka Tlustá 603 741 378,  účetní 

Lenka Šiklová 736 633 778, referentka Kateřina Kerclová 603 405 644. 

E-mail: starosta@borova.cz    obec@borova.cz      kancelar@borova.cz. 

E-podatelna: podatelna@borova.cz, datová schránka: z89bmqe 

Webová stránka: www.borova.cz 

 

URYCHLENÍ UVOLNĚNÍ NĚKTERÝCH OPATŘENÍ VYDANÝCH 

VLÁDOU ČR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláda ode 27.4.2020 povolila otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí 

obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchod zvenku. Personál musí 

manipulovat se zbožím v rukavicích, a regulovat povinné minimálně dvoumetrové odstupy 

zákazníků. V prodejnách oděvů je zakázáno oblečení zkoušet, obuv je možno zkoušet jen s ponožkou 

mailto:starosta@borova.cz
mailto:obec@borova.cz
mailto:kancelar@borova.cz
mailto:podatelna@borova.cz
http://www.borova.cz/
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a po dezinfekci rukou. Dle současného vládního harmonogramu by se od 11.5.2020 mohla otevřít 

také obchodní centra.  

 

 

KANALIZACE A ČOV  DSO OLDŘIŠ A BOROVÁ - FINANCOVÁNÍ 

 

 

                      29.2.2020 
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INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ: 

Plánované pokládky hlavních kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek v měsíci 

květnu (změny jsou vyhrazeny dle vlivu klimatických podmínek): 

 B – jedná se pokračování prací na stoce od kempu zadem kolem koryta Černého potoka 

směr benzinová čerpací stanice; 

 B-15 – kanalizační stoka vedoucí v místní komunikaci lokalita „řadovky“; 

 Dokončovací práce na bočních stokách B-6-F a C – jedná se o lokalitu zástavby rodinných 

domků nad obecním úřadem; 

 B-22-A (stoka vlevo od silnice na prosečské Svaté Kateřině – po dokončení výkopových 

prací a úprav na centrální stoce vpravo od silnice; 

 B – stoka v louce za Qantem s návazností stoky B – 17 (hodně podmáčená lokalita, takže 

realizace je závislá na klimatických podmínkách);  

 Dle možností zahájení prací v lokalitě bytových domů nad vlakovým nádražím 

 

!!! grafické znázornění stok najdete na webových stránkách obce ROZVOJ OBCE – 

KANALIZACE - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY - SITUACE LIST č. 1 - 5 

 

 Probíhají provizorní terénní úpravy místních komunikací a travnatých ploch. Často se ptáte, 

jakým travním semenem jsou osívány vaše pozemky – zde vás odkazuji na jednotlivé 

podzhotovitele, kteří dostali pokyn osít terén druhem travního semene, které koresponduje 

s původním druhem zatravnění – požadujte přímo po stavebních partách; 

 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 se 

veřejné části přípojek  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; 

 Celá stavba je pod trvalým dohledem hydrogeologa doc. Mgr. Milana Geršla, Ph.D., který 

průběžně podává návrhy opatření při realizaci kanalizace a na vliv a účinnost navržených 

opatření dohlíží i po realizaci – týká se to i vašich soukromých zdrojů vody, které by mohly 

být potencionálně stavbou ovlivněny, proto na ně průběžně upozorňujte !!! (pokud o nich 

nevíme, nemůžeme reagovat!);  

 Jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím -  

Telefonní kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

 při terénních úpravách a manipulaci stavební techniky kolem hřbitovní zdi od parkoviště pod 

hřbitovem nám byla způsobena škoda na této zdi – celou záležitost řešíme se zhotovitelem 

kanalizace k jeho tíži a v souladu s pravidly obdržené dotace na rekonstrukci hřbitovních zdí 

v roce 2018 
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VYJÁDŘENÍ K PROBLEMATICKY POLOŽENÝM ÚSEKŮM KANALIZACE  

V minulém čísle informačního letáku jsme zveřejnili zprávu o zjištěných odchylkách 

výškového uložení stoky B v silnici III/35724 (státní silnice směr Oldřiš).  Jasným stanoviskem DSO 

Oldřiš - Borová je, aby dílo kvalitativně plnilo svoji funkci, bylo provedeno v maximální kvalitě 

garantované podepsanou smlouvou a gravitačně odvedlo splaškové vody od všech připojených 

nemovitostí. Za DSO Oldřiš – Borová činíme nezávislé kroky, které ověřují jak správnost 

technologického postupu prací zhotovitele, tak i technického dozoru investora při realizaci díla. 

Nejedná se pouze o výškové uložení stok, ale i o jejich těsnost, obsyp, výměnu frakce ve výkopu a 

celkové hutnění. 

S nedostatky, které by do budoucna ovlivnily provoz kanalizace nebo navazující celkovou 

rekonstrukci státní silnice směr Oldřiš, dílo nepřevezmeme. Jakmile budeme mít k dispozici veškeré 

podklady potřebné k vydání našeho stanoviska k opravě na náklady zhotovitele stavby a jejímu 

celkovému rozsahu, vznikne harmonogram oprav a budete seznámeni s omezeními s opravami 

souvisejícími.  

Slíbili jsme vám veřejnou informační schůzku. Jelikož však stále platí opatření související 

s koronavirem, byl zhotovitel stavby a technický dozor investora vyzván k předložení svých 

stanovisek ke vzniklé situaci písemnou formou. Vyjadřují v nich své názory a ze strany Obce Borová 

do nich nebylo zasahováno. V některých bodech, zejména ve vyjádření zhotovitele, máme jiný názor 

a jednáme o krocích vedoucích k nápravě. Jakmile bude možno veřejnou informační schůzku svolat, 

učiníme tak a o termínu vás budeme s předstihem informovat. 

      Za DSO Oldřiš – Borová Mgr. Lenka Tlustá 
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Vážení občané obcí Borová a Oldřiš,  

     Dovolte, abych Vás informoval o stavu stavebních prací na společně realizované zakázce 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“. Stavba je termínově i realizačně za polovinou, ke konci 

března 2020 je již postaveno přes 10 km hlavních kanalizačních řadů a 234 domovních přípojek o 

délce více než kilometr. Ve spodní části Oldřiše již stojí monolitická konstrukce čistírny odpadních 

vod a pracuje se na vyzdívkách. Největší stavební „bum“ nás čeká ale letos. Na stavbě v současné 

době pracuje 10-12 pracovních čet. Naším záměrem je dokončit hlavní stavební práce ještě v letošním 

roce, abyste již na Vánoce mohli využívat kanalizaci v plné míře. Bohužel není vše pozitivní, a tak v 

současné době na stavbě řešíme dvě pochybení, které nastali při provádění zemních prací.   

První pochybení nastalo při výstavbě stoky B v komunikaci III/35724 v Borové. Podzhotovitel 

Sdružení udělal výškovou chybu při zaměření stokové sítě a potrubí na svém úseku ukončil výš, než 

bylo stanoveno projektovou dokumentací. Tato chyba byla řešena s autorizovaným projektantem 

stavby a bylo navrženo řešení, které nemá vliv na navazující stoky. Zároveň proběhlo sondování a 

proměření domovních vývodů touto změnou dotčených a všechny je možné gravitačně odkanalizovat. 

Tato chyba tedy nemá vliv na kvalitu a provoz kanalizace jako takové.  

Druhé pochybení vyvstalo z provedených zátěžových zkoušek na komunikaci III/35724, kdy na 

některých místech nebylo dosaženo předepsané únosnosti základové spáry. Toto může způsobit 

několik faktorů, ke kterým se vyjadřovali i autorizovaný geolog a hydrogeolog, kteří na stavbě dělají 

průběžné kontroly. Místní geologie je složitější o fakt, že kanalizace je stavěna pod úrovní hladiny 

vody v blízko tekoucím Černém potoce. Výkopy jsou tedy hodně zvodnělé a na zpětný zásyp jsou 

kladené přísné podmínky. Dle provedených statických zkoušek vyšel dobrý poměr zhutnění, je tedy 

zřejmé, že hutnění při zásypech bylo provedeno dobře, nicméně jen toto kvalitu nezajistí a přítomnost 

spodní vody udělá své i tak. Proto se všechny výkopy v III/35724 prováděly v loňském roce, aby 

mohla spodní část výkopů dostatečně dosednout před realizací nové komunikace. A k tomu také 

došlo. Při těchto zatěžovacích zkouškách se také prováděly i sondy provedených zásypů a v některých 

místech nebyl úplně splněn požadavek projektu na poměr kameniva a původní zeminy v mocnosti 

zásypu. K této chybě došlo z důvodu neodečtení podkladní vrstvy komunikace, kdy pracovníci 

podzhotovitelských firem měli počítat vrstvu štěrku od základové spáry a ne od úrovně komunikace. 

Tuto skutečnost ještě prověřujeme dalšími sondami, nicméně vás chceme ujistit, že postoj 

generálního dodavatele, sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“, je zde 

jasný, případnou nekvalitu odstraníme a dílo bude předáno v projektem požadovaných parametrech.  

Závěrem bych vám chtěl všem poděkovat za dosavadní shovívavost a trpělivost s našimi 

pracovníky, stejně tak i s pracovníky všech podzhotovitelských firem. Stavba svým rozsahem patří k 

těm větším a nelze ji postavit v krátkém čase a bohužel nás tedy ještě čeká několik měsíců práce na 

naší straně a nepříjemností a omezení na straně Vaší. Každopádně ale směřujeme ke zdárnému cíli a 

v jeho dosažení nám nic nebrání.  

 

S přáním pěkného dne                                                               p. Michal Kunc – projektový manažer 
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VODOHOSPODÁŘSKÝ       ROZVOJ       A       VÝSTAVBA       a.    s. 

Divize 05:      Podsedky    3,            625 00         Brno                    www.vrv.cz 

   Tel.:    541   212  048                                   Fax:       541  211  431                                                    E-mail:       brno@vrv.cz 

 

Věc: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – vyjádření TDS k opravě kanalizace 

      Realizace výše uvedené akce „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ byla zahájena v březnu 

loňského roku a vzhledem k termínu dokončení do 2 let je nyní již za svou polovinou. Práce byly 

zahájeny stavbou kanalizace a ke konci loňského roku byla zahájena i výstavba ČOV. Důležitým 

úkolem loňského roku bylo provést kanalizaci včetně provizorní úpravy rýhy v průtahu obcemi ve 

státní komunikaci III/35724 ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk).  

Nesplnění tohoto úkolu by mohlo vést k neprovádění zimní údržby na této komunikaci, tím ke 

zhoršení její sjízdnosti a omezení dopravní obslužnosti obcí. Také pro plánovanou rekonstrukci celé 

komunikace, jejímž investorem bude SÚS Pk, bylo nutné, aby zásypy nad rýhou dosedly přes zimní 

období. Proto byl postup prací v průtahu obcemi technickým dozorem sledován a vyhodnocován na 

kontrolních dnech. Zhotovitel nakonec s mírným zpožděním práce provedl. 

 

Před provedením provizorní úpravy rýhy asfaltovým povrchem v průtahu obcemi byly provedeny 

kamerové zkoušky a geodetické zaměření dna a poklopů šachet. Po jejich obdržení provedl technický 

dozor kontrolu těchto podkladů. Bohužel se projevila nutnost rychlého dokončení prací a byly 

zjištěny nedostatky v uložení stoky, která byla provedena v jiné niveletě než projektované, převážně 

výše a závadách v kamerových zkouškách. Po proběhlém zaměření domovních vývodů okolních 

nemovitých věcí však bylo zjištěno, že všechny je možné gravitačně odkanalizovat. 

       Dále provedené statické zkoušky zhutnění z minulého roku, nebyly všechny vyhovující. Proto 

byly po ukončení zimní údržby provedeny letos další a také sondy na ověření předepsané výměny 

zásypového materiálu. Projektovaná míra zhutnění na pláni nebyla vždy dosažena a také výměna 

zásypového materiálu nebyla úplně splněna. Zhotovitel to vysvětluje kombinací příčin a především 

tím, že se jedná o úsek podél Černého potoka, který je celý zvodnělý a toto je příčinou sedání výkopu 

a nedosažení projektované únosnosti na pláni.  

       Z pozice technického dozoru si však myslíme, že příčinou bylo i nedodržování technologických 

postupů při pokládce potrubí, na které jsme na KD vícekrát upozorňovali. Bohužel podzhotovitel, 

který tyto práce prováděl, byl vzhledem k nutnosti jejich dokončení a předání komunikace k zimní 

údržbě, ze stavby odvolán až na začátku letošního roku. 

 

       Za kvalitu prací odpovídá podle smlouvy o dílo zhotovitel. Technický dozor práce kontroluje a 

upozorňuje na nedostatky. Standardně se však kvalita prací dá posoudit až před předáním, kdy jsou 

k dispozici patřičné podklady – geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení, tlakové a 

kamerové zkoušky. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem jsme si však podklady vyžádali a provedli 

kontrolu i v průběhu stavby a momentálně se řeší se zhotovitelem rozsah a způsob opravy. Také jsme 

přijali další opatření, aby se tato situace již nemohla opakovat. 

       Víme, že oprava úseků v průtahu obcí je nepříjemná, protože občané zde již byli omezováni loni 

a letos budou při opravě zase. Kvalita prací však musí být dodržena, zvláště pokud se jedná o úseky, 

kde se bude následně realizovat rekonstrukce komunikace.    

 

                  S pozdravem                          Ing. Martin Dufek  ředitel divize VRV a.s., divize 05 Brno 

 

mailto:brno@vrv.cz
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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – SOUKROMÉ ČÁSTI 

Kanalizační přípojky (soukromé části) byly vyprojektovány pro vaše domy na základě plné moci, 

kterou jste nás jako vlastníci nemovitosti pověřili i k projednání s úřady. Nyní jsme ve fázi těsně před 

vydáním územního souhlasu místně příslušným Stavebním úřadem v Poličce. Ihned po vydání 

nabývá právní moci. Tímto okamžikem budete vyzváni, abyste si projektovou dokumentaci týkající 

se vaší nemovitosti společně s pravidly pro vybudování přípojky a připojení nemovitosti k centrální 

kanalizaci vyzvedli na OÚ Borová (poplatek 1.500,-Kč, s jehož výší jste byli seznámeni v roce 2017). 

Předpoklad vydání územního souhlasu je konec května/červen 2020. Předem upozorňuji, že bez 

projektové dokumentace a projednání nebude místo napojení provozovatelem kanalizace 

odsouhlaseno a nemovitost nebude moci být připojena na centrální (hlavní) stoku. 

Nyní pár základních bodů a připomenutí: 

• Kanalizační přípojka se skládá z veřejné části ukončené revizní šachtou (vybudováno na 

náklady svazku DSO Oldřiš – Borová) a soukromé části kanalizační přípojky (buduje vlastník 

připojené nemovitosti na vlastní náklady); 

• Soukromou část přípojky lze realizovat odbornou firmou nebo svépomocí; 

• Realizace svépomocí je možná pouze s respektováním platných norem a projektové 

dokumentace. Technické provedení kanalizační přípojky popisuje ČSN 75 6101 (přikládáme 

vzorový příčný řez); 

•  Každá nemovitost připojená na stokovou síť musí mít samostatnou kanalizační přípojku do 

hlavního řadu (existují pouze projednané výjimky tam, kde neexistuje jiná možnost); 

• Přípojka musí být provedena jako vodotěsná!; 

• Trasu soukromé kanalizační přípojky je vhodné volit přímo, co nejkratší a v jednotném 

sklonu. Pokud je dlouhá, zalomená nebo v malém spádu, je nutno zřídit čistící šachty nebo 

alespoň vložit čistící kus;  

• Jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150mm (min. sklon / spád by měl být 2 %, tj. 

2 cm/1m), popřípadě DN 200mm (min. sklon/spád by měl být 1 %, tj. 1 cm/1 m); 

• Revizní šachta zůstane a bude vždy přístupná provozovateli kanalizace; 

• Napojená splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní; 

• Není sem možno přepouštět vodu z bazénů; 

• Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny dešťové vody (ze střech, dvorků, atd.), povrchové 

ani podzemní vody (např. drenáže); 

• Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť; 

• Kanalizační přípojka nesmí být napojena na žádnou jímku; 

• Do kanalizační přípojky nesmí být přečerpán obsah stávajících jímek aj. 

Práce na soukromé části přípojky můžete zahájit bezprostředně po položení veřejné části přípojky, ne 

však dříve, než je vydán platný souhlas pro soukromou část přípojky (vydává Stavební úřad Polička 

viz. výše) – týká se vás tedy termín nejdříve cca 6/2020. 

Je však naprosto nezbytné před zasypáním soukromé části přípojky pozvat oprávněnou pověřenou 

osobu, kterou tímto úkonem pověříme a kontakt na ní předáme, ke kontrole. Bude vám vydáno 

potvrzení/doklad o správném provedení soukromé části kanalizační přípojky. Pokud ho nebudete mít, 

nebude přípojka připojena na hlavní stokovou síť. Doklad o správném provedení a kontrole nebude 
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vydán na přípojky částečně nebo zcela zasypané. V krajních případech a nejasnostech může být na 

náklady vlastníka nemovitosti provedena kamerová nebo kouřová zkouška. 

V době realizace výkopových prací na přípojce nebudete provádět propojení nové části 

přípojky se stávajícími (používanými) částmi přípojek nebo septikem!!! V této době budou ještě 

odpadní vody odváděny dle stávajícího stavu. Propojení nových částí přípojek se stávajícími 

kanalizačními přípojkami bude možné až po vyzvání DSO Oldřiš – Borová, resp. obcí, které 

proběhne po kolaudaci hlavních řadů a uvedení ČOV do provozu, což budoucí provozovatel 

předpokládá v průběhu  I.Q.2021. 

Vzorový řez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ (koupaliště za kempem)  

 

Hlavní stavba, která byla po celou dobu pod kontrolou biologického dozoru a agentury ochrany 

přírody a krajiny se zaměřením na ochranu chráněných druhů živočichů, je hotova, dokončují se 

terénní úpravy a bude se čekat na dodání truhlářských výrobků a zhotovení hladinového odtoku č.2 

(v místě lávky u chat). Předpokladem je, že lokalita nádrže se bude v průběhu letní sezóny nacházet 

v režimu „staveniště“, proto se všem návštěvníkům lokality předem omlouváme za omezený přístup. 

Předpoklad úplného dokončení investiční akce jsou podzimní měsíce tohoto roku. Následující 

fotografie jsou ještě ze staveniště, chybí mola, litorární pásmo, zeleň aj. 
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Lanový park - je provedena revize a pravidelná údržba a je pro veřejnost přístupný od 7.5.2020 .  

 

 

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., kolaudace do konce června. V současné době se dokončuje 

pokládka podlahových krytin, centrálního kotle, montáž kuchyňských linek, topení aj. 
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 „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – dle časového předpokladu byly dokončeny 

stavební práce, chybí drobné dodělávky. Rekonstrukce přinesla nové hřiště, které umožňuje 

zaledování a s lajnováním pro fotbal, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal (součástí je i 

příslušenství pro tyto sporty jako sítě a sloupky), nově umístěný basketbalový koš. Pod 

hřištěm byl odstraněn propadlý septik, je položen kompletně nový umělý povrch. Vzniklo 

nové oplocení a osvětlení. Dalším záměrem je vybudování venkovní učebny navazující na 

hřiště. U hřiště je umístěn provozní řád! Hřiště bude i nadále sloužit převážně pro potřeby 

mateřské a základní školy, tedy dětí (jinak po předchozí domluvě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Projekt „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“   

                                             byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního  

                                               rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BOROVÉ 

 

Mateřská škola Borová 

Informace k znovuotevření mateřské školy a informace o zápisu dětí pro školní rok 2020/2021 najdete 

na webových stránkách školy www.msborova.cz. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je třeba 

podat do 15.5.2020. S paní ředitelkou jsme z pohledu zřizovatele v kontaktu, jakmile bude zájem ze 

strany rodičů, školka bude v souladu s bezpečnostními opatřeními otevřena.  

Základní škola Borová 

Zápis dětí do 1. třídy 

 

Vskutku netradiční zápis dětí do 1. třídy letos absolvovali rodiče budoucích prvňáčků. Pro jejich děti 

jsme chystali pohádku O neposlušných kůzlátkách, kterou měli nacvičit, jako každý rok, žáci pátého 

ročníku. Naplánováno bylo, role na malou scénku rozdány, ale…….Děti si neužily to, co všichni 

jejich předchůdci – kouzlo zápisu. Ten pocit očekávání, trošku strachování, pocit uspokojení a radosti. 

Zápis do 1. třídy proběhl bez přítomnosti dětí.  

Malou útěchou možná bylo pamětní srdíčko a něco na zoubek ☺. Pro další školní rok máme zapsáno 

čtrnáct dětí. Během posledního srpnového týdne pro ně chystáme setkání ve škole, aby si ji trošku 

„osahaly “. Pevně věřím, že nástup do školy proběhne tak, jak má a na budoucí prvňáčky se moc 

těšíme. 

Obnovení výuky v naší škole od 25. května 2020 

Od 25. května se obnoví výuka v naší škole. Účast žáků je dobrovolná a bude probíhat za dodržování 

všech nařízených bezpečnostních opatření. Metodický pokyn „ ušitý na míru“ pro naši školu obdrží 

rodiče do 8. 5. 2020 emailem. Zároveň bude probíhat i distanční výuka pro žáky, kteří do školy 

nenastoupí. 

Volba člena do školské rady z řad zákonných zástupců žáků 

Datem 31. 8. 2020 končí volební období pana Martina Češky ve školské radě při Základní škole 

Borová. Během června proběhnou volby nové. Prosím rodiče, aby mi zaslali svůj návrh na člena 

školské rady z řad zákonných zástupců žáků, pro další tříleté volební období, na školní emailovou 

adresu do 19. 5. 2020. 

Všem přeji hezké dny.                                                                                        Mgr. Hana Chadimová 
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VODNÉ A STOČNÉ - 10 % DPH 

S účinností od 1.5.2020 některé regulované položky přecházejí ze snížené sazby daně z přidané 

hodnoty do druhé snížené sazby – tj. místo 15 % bude platit 10 %. Druhá snížená sazba DPH se 

vztahuje i na obecní vodovod, jeho provoz, dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. 

Předpokladem je, že výše vodného a stočného se nebude pro konečného odběratele měnit.   

 

BRIGÁDA V BOROVÉ 

Obec Borová hledá touto cestou brigádníky do kiosku, na sečení (křovinořez) a úklid zeleně ….. 

Vhodné jako přivýdělek pro studenty. Hlásit se můžete do 31.5.2020. 

 

 

SPORTOVNÍ AREÁL 

 

Od 11. května 2020 bude opět v provozu sportovní areál 

a kiosek s výdejním okénkem. V souladu s platnými  

opatřeními a nařízení vlády. 

Provozní doba: květen, červen, září, říjen 

- pondělí – pátek 15.00 – 21.00 hod., 

- sobota, neděle, státní svátky 9.00 – 21.00 hod.  

Provozní doba: červenec, srpen  

- pondělí – neděle 9.00 – 21.00 hod.  

Telefonní číslo do kiosku: 603 311 921 

 

POSILOVNA v Borové bude také otevřena od 11.5.2020 

Obsluha bude fungovat v kiosku u venkovních kurtů, kde si vyzvednete klíč od sokolovny.  

V posilovně se zatím nepřevléknete ani neosprchujete. Po každém klientovi bude provedena 

dezinfekce strojů a cvičebního nářadí. Omezen bude i počet trénujících lidí. Na každých deseti 

metrech čtverečních bude moci cvičit nejvýše jeden člověk a to vše až do uvolnění opatření vydané 

vládou ČR.  V případě konání akce v sokolovně bude posilovna uzavřena.  

 

Po celém areálu platí zákaz pohybu psů!  
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BYTY V BUDOVĚ MŠ 

Předpokládáme, že od 1.7.2020 budou k pronájmu dva byty 

v budově mateřské školy po úplné rekonstrukci. Bližší 

informace o jejich velikostech budou zveřejněna v příštím 

informačním letáku.   

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 

Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí obecní byt 

od 1. 7. 2020. Jedná se o byt  1+1 v č.p. 352 (kompostárna) 

– ve druhém poschodí. Byt se skládá z obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem, pokoje, koupelny, WC a 

příslušenství. Celková výměra bytu je 38 m2. Měsíční 

nájemné činí 1 782,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na 

zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za 

společné prostory. Žádosti podávejte nejpozději do  

31.5.2020.  

 

ČISTIČKY U OBECNÍCH DOMŮ 

Zaznamenali jsme, že ve zvýšené míře užíváte v domácnostech dezinfekce, které nesvědčí bakteriím 

v obecních čističkách. Prosíme, pokud to jenom trošku jde, omezte jejich používání. 

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU JE JIŽ V PLNÉM LETNÍM PROVOZU 

Středa od 15.30 do 17.30 hod. a  sobota od 9.00 do 11.00 hod.  

 

PROVOZ KOMPOSTÁRNY BIOODPADU 

Středa a sobota od 16.00 do 18.00 hod.  

 

BOROVSKÉ HRY 2020, KTERÉ SE MĚLY KONAT V BOROVÉ U TRNAVY 

(SR) SE V LETOŠNÍM ROCE NEUSKUTEČNÍ.  

 

 

ZUBNÍ LÉKAŘKA V BOROVÉ OPĚT ORDINUJE 

Od čtvrtka 30.4.2020 bude v Borové ordinovat zubní lékařka paní Dagmar Švecová, a to vždy 

ve čtvrtek od 10.00 do 15.00 hod. 
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.  

 

2.-3.5.2020 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

8.5.2020 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 737 006 138 

9.-10.5.2020 MDDr. Novák  Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

16.-17.5.2020 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

23.-24.5.2020 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

30.-31.5.2020 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

6.-7.6.2020 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

 

ČČK MS Borová nabízí k vypůjčení manuálně polohovatelné lůžko na kolečkách 

s hrazdičkou. Lůžko je bez matrace. V případě potřeby volejte na obecní úřad.  

 

STÁNEK S OVOCEM A ZELENINOU  – BEDÝNKA PLNÁ CHUTI  

Nový stánek s čerstvou zeleninou a ovocem bude během měsíce května umístěn před vlakovým 

nádražím v Borové  a bude vám nabízet tu nejkvalitnější a nejčerstvější zeleninu a ovoce. A to nejen 

od českých farmářů, ale i od farmářů z EU.  Nabízí i možnost koupě bedýnek plné chuti – pan Tomáš 

Federle, Hradec nad Svitavou, tel.č. 778 058 321, e-mail: chutnebedynky@gmail.com.  

 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

DEZINFEKCE OBČANŮM 

Před Velikonocemi obec zajistila rozvoz gelové bezoplachové dezinfekce na ruce našim seniorům, 

kteří o ni měli zájem.  Ostatní občané mohli vhodit do boxu, který byl umístěn na venkovním schodišti 

před OÚ, plastovou lahvičku označenou jménem a číslem popisným. Lahvičky byly každý den 

mailto:chutnebedynky@gmail.com
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odpoledne naplněny dezinfekcí a občané si je mohli vyzvednout na stole před poštou. Dále stále 

probíhá dezinfekce veřejných prostor, o které jsme vás informovali v minulém informačním letáku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUŠKY MKN S NANOMEMBRÁNOU 

Fy Miro Gloves s.r.o. dodala přednostně naší obci 300 pánských a 300 dámských roušek MKN 

s nanomembránou PAGag, filtr N 95%. Rada obce rozhodla, že tyto roušky budou občanům 60+ 

dodány do poštovních schránek zdarma. Ostatní občané mají možnost si uvedené roušky koupit na 

obecním úřadě za cenu 75,-- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠI HASIČI OPĚT POMÁHAJÍ PŘI ROZVOZU OCHRANNÝCH 

POMŮCEK 
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TROCHU JINÁ KRAJINA 

Začátkem dubna jsme realizovali úpravu obecního pozemku v lokalitě za Roubenkou sousedícího s 

nově vybudovanou budovou DPS (mezi lesem a budovou). 

Upustili jsme od všední praxe výsevu druhově chudých travních ploch, které jsou ekologicky i 

esteticky sterilní a dali jsme s naší malou pomocí prostor přírodě. 

Vznikla tak ekologicky velmi pestrá skladba bylin, keřů a stromů primárně určených pro včely a 

hmyz.  

Tuto funkci na stanovišti zajišťují vrby, které vykvétají v průběhu roku, medonosné a květnaté louky, 

obohacená luční směs s letničkami a trvalkami. Z keřů: hloh, dřín, růže, borůvky a ovocné stromy 

(hrušeň, jabloň, slivoň). Za estetický prvek slouží dvě protilehlé kamenné skalky a malá tůň. 

Vznikla tak velmi rozmanitá lokalita, která nás jistě odmění barevnou pestrostí života rostlin a obohatí 

naši již tak druhově chudou krajinu. 

Obec tímto děkuje všem, kteří se na tomto projektu podíleli. V takovýchto realizacích chceme 

pokračovat.                                                                                                                      Marek Schauer 

 
 

 
 
 
 
 

MÁJKA V BOROVÉ 

 
V loni jsme obnovili tradici stavění májky. Jsem rád, že naše omladina  tradici dodržuje a májku 

opět  postavila. Takže již první májový den jste se mohli kochat pohledem na májku, jak velí tradice. 

V porovnáním s minulým ročníkem (z důvodu opatření vládou)  se jednalo o večerní komorní 

záležitost. Takže doufám, že příští ročník bude již opět v plné parádě, protože váš potlesk poté, co 

májka usedne na své místo, prostě chybí. Jenom k technickým údajům - letošní májka je o 6 metrů 

delší nežli ta loňská.   Její celková délka je 20 metrů. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na této akci 

podíleli.                                                                                                                         Bc. Pavel Tlustý   
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KNIHOVNA 

Ve skladu se stále pracuje… Knihy na půdě budou již téměř přebrány. Z 25 beden zbývají poslední 

čtyři. Většina knih byla vyřazena, zbývající jsou uskladněny v nových regálech.  

 

Nové objednané knihy pro děti: 
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Knihovna bude opět otevřena v úterý 5. května od 13.30 – 16.30 hodin.  

Každý návštěvník knihovny musí mít při vstupu do knihovny: 

- roušku a rukavice, použije připravenou dezinfekci 

- vstupuje se jednotlivě (v knihovně může být jen jeden člověk) 

- vracené knihy odloží čtenář sám do připraveného boxu 

- na vybrané knihy čtenář nesahá, knihovnice mu o nich podá informace 

- toalety jsou pro veřejnost uzavřené 

 

Na všechny čtenáře se těší                                                                                    Květa Honzálková 

 

 

21. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

19.03.2020 – VELIKONOCE  - zrušeno 

28.05.2020  od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

22. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

11.06.2020 od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové.

Těšíme se na Vaše nápady              informace na tel. čísle: 728 285 450 „IvaPo“ 

To jsme stihli ještě v březnu. 
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BOROVÁ V AKCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Sběr odpadků podél hlavní silnice 
Pomoc při sázení a setí u DPS                                      Stříhání ovocných stromků u kompostárny                     i místních komunikací v obci 

 

Pozn. Obce Borová – děkujeme moc za pracovní nasazení!  ☺ 

 

POZVÁNÍ 

                    

                 „BOROVSKÝ  MÍROVÝ  POCHOD“ 

                      V neděli 31. května 2020 v 14.30 hodin 

„U  VÝBUCHŮ“, 

 

 

 

kde vzpomeneme na události, které zde v roce 1945 proběhly a na občany naší 

obce, kteří v době druhé světové války zahynuli.  
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Dnešní doba (i když se již karanténní pravidla mírně uvolňují), je trošku složitější a nikdo neví, co 

bude za měsíc. Uvědomujeme si, že setkání většího počtu lidí je rizikovou záležitostí, hlavně pro naše 

starší spoluobčany.  Také víme, že ne každému vyhovuje čas pravidelného setkání u Výbuchu. 

Rozhodl jsem se proto vyjít vstříc i těmto občanům, kteří by chtěli místo tragické události navštívit 

samostatně.  Tedy v místě výbuchu bude od pátku 29.05.2020 do neděle 31.05.2020  umístěna 

výstava, vztahující se k této smutné události. Mimo fotografií obětí se můžete dozvědět 

další  zajímavé informace, které jste třeba nevěděli. Pokud chcete, vezměte sebou jenom kytičku, 

kterou zde položíte a uctíte tak památku obětí.                                                           Bc. Pavel Tlustý  

 
 

INZERCE 

 

PALIVOVÉ DŘEVO 

Obec Borová prodá palivové dřevo 450,-- Kč/m3 s DPH. K prodeji je 11 m3, zájemci hlaste se na 

obecním úřadě.  

 

BETONOVÁ DLAŽBA K VOLNÉMU POUŽITÍ PRO OBČANY BOROVÉ 

 

U brány sběrného dvora jsou složeny betonové dlaždice o 

rozměrech 30 x 30 cm, nejsou nové a jsou určeny k volnému 

rozebrání. Můžete si odvézt libovolné množství 

ZDARMA. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Oldřiš 236  

569 82  Borová         

         

 

Zemědělská společnost  I.AGRO Oldřiš a.s. hledá zájemce na pracovní pozici: ošetřovatel skotu / 

krmivář, kladný vztah ke zvířatům a ŘP – skupiny  T  podmínkou.  

Jedná se o 2 směnný provoz, pracovní fond 39 hod / týdně, hrubá mzda: 25000-28000 tis/měsíc. 

Nabízíme: 25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 13.plat, motivační 

odměny.  

Kontaktní osoba: Lossmannová Helena, mobil: 602 644 289 , e-mail: hlossmannova@gmail.com.  

………………………………………………………………………………………………………… 
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A K C E: 

Firma HEMT, spol. s r.o.  

nabízí palivové dřevo   

odsamky a odřezy 1 balík/200,- Kč 

tel.:731 103 094 

………………………………………………………………………………………………………… 

STÁNEK S OVOCEM A ZELENINOU  

Prodejce shání aktivní důchodkyni pro prodej ovoce a zeleniny ve svém stánku v Borové. Volejte 

778 058 321. 

………………………………………………………………………………………………………… 

ŠETŘÍME VODOU!! 

Připomínáme občanům, že stále platí zákaz odběru povrchových vod (z vodních toků 

a vodních nádrží) pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť 

(kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém 

správním území ORP Polička – tedy i pro Borovou. Zákaz byl vydán v srpnu 2018 a 

dosud nebyl zrušen!!  

Protože se očekává i letošní rok jako výrazně suchý, žádáme občany, aby s vodou 

všeobecně šetřili a zbytečně neplýtvali ani vodou z veřejného vodovodu.  

 

 

 

 

 

 

 

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 4.5.2020                                         Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

         e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova. 
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