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KANALIZACE  

Informacím ke stavbě kanalizace a soukromým částem přípojek bude věnováno mimořádné číslo 

informačního letáku, které bude vydáno v průběhu měsíce června a obdržíte ho do vašich poštovních 

schránek.  

 

NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Chcete na svém pozemku stavět? Požadujete změnu v Územním plánu obce Borová? Pokud ano 

musíte podat žádost o změnu územního plánu.  

O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo 

obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na obecní úřad, na 

jehož území se pozemek nachází. Změna územního plánu je časově a finančně náročnou operací 

(jednotlivé kroky jsou v podstatě stejné, jako při schvalování nového územního plánu). Územní plány 

se zpravidla zpracovávají alespoň na deset let dopředu a měly by mít povahu obecně závazného 

předpisu a ke změnám by se mělo přistupovat pouze ojediněle. Z tohoto důvodu by měl žadatel o 

změnách přemýšlet v dostatečném časovém předstihu!! 

Poslední změna územního plánu proběhla v naší obci v roce 2016.  Další zvažujeme a je závislá na 

počtu vašich žádostí. Někteří z vás již žádost podali, prosíme o její revizi, kontaktujte nás.   

 

BYTY V BUDOVĚ MŠ 

Obec Borová nabízí od 1.8.2020 k pronájmu tyto zrekonstruované byty v budově MŠ: 

- Byt č. 1 v druhém NP o velikosti 1+4. Byt se skládá z kuchyně, jídelny a tří pokojů, koupelny, 

WC a sklepní kóje. Bude stanoveno nájemné, které nebude obsahovat náklady na zemní plyn, 

el. energii, vodné a stočné a el. energii za společné prostory.  

- Byt č. 2 v druhém NP o velikosti 2+kk. Byt se skládá z pokoje +kk, ložnice, koupelny, WC a 

sklepní kóje. Celková výměra bytu je 43 m2. Bude stanoveno nájemné, které nebude 

obsahovat náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za společné prostory. 
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- Byt č. 3 v druhém NP o velikosti 1+1. Byt se skládá z kuchyně, pokoje, koupelny s WC a 

sklepní kóje. Celková výměra bytu je 31 m2. Bude stanoveno nájemné, které nebude 

obsahovat náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za společné prostory. 

- Byt č. 4 v druhém NP o velikosti 1+1. Byt se skládá z kuchyně, pokoje, koupelny s WC a 

sklepní kóje. Celková výměra bytu je 39 m2. Bude stanoveno nájemné, které nebude 

obsahovat náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za společné prostory. 

- Byt č. 5 v druhém NP o velikosti 2+1. Byt se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, 

koupelny, WC a sklepní kóje. Celková výměra bytu je 59 m2. Bude stanoveno nájemné, které 

nebude obsahovat náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a el. energii za společné 

prostory. 

 

Žádosti o výše uvedené byty podávejte nejpozději do 25.6.2020.  

VODNÉ A STOČNÉ ZA I. POLOLETÍ 2020 

 
Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

1. pololetí 2020. Při platbě je třeba předložit fotografii vodoměru, kde bude uveden stav natočených 

m3 (stačí vyfotit telefonem).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního úřadu ve dnech: 

pondělí 15.6.2020 a středa 17.6.2020 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 

Při zaslání fotografie stavu vodoměru na e-mail: kancelar@borova.cz vám zašleme vyúčtování vaší 

spotřeby. Vodné a stočné tak můžete zaplatit i převodním příkazem na účet č. 1283408309/0800, 

variabilní symbol = číslo popisné. 

DOVOLENÉ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA 

V DOBĚ PRÁZDNIN   =  20.7. – 24.7.2020 a 17.8.-21.8.2020 
 

ZUBNÍ LÉKAŘKA V BOROVÉ OPĚT ORDINUJE 

Každý čtvrtek od 10.00 do 15.00 hod. – MUDr. Dagmar Švecová 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.  

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

13.-14.6.2020 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

20.-21.6.2020 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

27.-28.6.2020 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

4.-5.7.2020 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

6.7.2020 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

 

OBECNÍ KNIHOVNA V BOROVÉ 

Co je nového v knihovně…  

Současná doba je poměrně složitá pro všechny oblasti života. Výjimkou nejsou ani kulturní instituce, 

kam patří také knihovny. Proto po oznámení, že se mohou vrátit do školy žáci 1. stupně, je knihovna 

mailto:kancelar@borova.cz
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opět od 26. května až do odvolání znovu uzavřena. Důvodem jsou přísná pravidla hygieny pro 

užívání společných prostor pro žáky školy a návštěvníky knihovny. Toto nařízení v podstatě 

neumožňuje současný pohyb dětí a dospělých lidí na chodbách školy. Snažily jsme se s paní 

ředitelkou najít řešení, jak čtenářům poskytnout nové knihy, ale za těchto podmínek je to téměř 

nemožné. Jako nejvhodnější variantu jsme zvolily půjčování o víkendu. 

Pokud máte zájem o vypůjčení knih, nahlaste svůj požadavek na obecní úřad na tel.: +420 461 743 

268 nebo +420 60307410348. Bude-li o půjčení knih zájem, knihovna bude otevřena poslední sobotu 

v měsíci, a to 30. května a 27. června od 14 do 16 hodin. Stačí nahlásit jen jméno, knihy si každý sám 

vybere na místě. O svou bezpečnost nemusíte mít strach, vše je podřízeno vašemu bezpečí. 

Jinak něco pozitivnějšího: 

-  jsou hotové nové poličky do knihovny, čekají jen na svou instalaci 

-  knihy ve skladu na půdě jsou již roztříděny (některé se vrátily do knihovny, ale většina byla      

odepsána z fondu) 

- nyní budou přesouvány do skladu knihy, které 

jsou umístěny dole v knihovně, případně budou 

vyřazovány (jedná se hlavně o naučné knihy), tím 

vznikne místo pro knihy nové 

-  probíhá objednávání nových knížek pro dětské i 

dospělé čtenáře 

 

Knihovna v Borové se těší na své příznivce ☺ 

Květa Honzálková 
 

OHLÉNUTÍ 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY: 

Hurá, hurá, školka volá!!! 

Konečně přišel den, 25. květen, kdy jsme se po více jak dvou měsících opět setkali s dětmi z naší 

školky. Těšily se děti, těšily se paní učitelky, prostě všichni, kdo ve školce pracují.  

Aby setkání bylo nejen radostné, ale i bezpečné, musely být všechny prostory školky důkladně umyté 

a  vydezinfikované. Každý koutek a každá hračka prošla rukama naší paní školnice.  

I přesto, že bylo zavřeno, ve školce to stále žilo. Natíralo se, malovalo, šily se roušky a záclony.. 

Velké díky patří pracovníkům OÚ, kteří v kabinetech učitelů vyrobili a nainstalovali prostorné police, 

kde má nyní každá pomůcka své místo.   
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Paní učitelky vyráběly didaktické pomůcky a plánovaly činnosti na další školní rok.  

Prostřednictvím webových stránek, emailem i telefonicky udržovaly kontakt s rodiči a jejich dětmi. 

   

A teď trochu humoru v této době -                                  Ani školní jídelna nepřerušila provoz a po   

             sluší nám to ?                                                      celou dobu vařila pro strávníky z Borové a   

                                                                                         širokého okolí. 

 

  

 

 

 

 

Pro nás všechny byla tato doba velmi složitá. Poděkování patří proto nejen zaměstnancům školky, 

ale i rodičům, kteří museli tuto nelehkou situaci zvládnout. 

Nyní se podívejte, jak si to děti užívají nyní.  
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BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD 

Poslední květnová neděle opětovně patřila setkání  U Výbuchů. Letošní rok  jsme však zde  navíc 

umístili výstavu, kterou jste si mohli prohlédnout. Samotné setkání se uskutečnilo i přes zimní počasí. 

Bylo  opět příjemné popovídat si s  lidmi, kterým není lhostejná minulost naší obce. Velkou radost 

mi udělal pan Pražan z Pomezí, který zavzpomínal na svého otce, který byl přímým účastníkem 

osudného výbuchu. Pan Pražan přislíbil zaslání fotografie otce a tak obohatit sbírku naší obce. Velkou 

radost mi také  svojí přítomností udělala paní Alena Halamková. Byl jsem moc rád, že jsem jí mohl 

veřejně poděkovat. Společně s rodinou věnovala naší obci fotografie, které nafotil její tchán František 

Halamka, jehož bratr Jaroslav Halamka při výbuchu zahynul. I tyto fotografie jsou již součástí naší 

sbírky k této tragédii. Část z nich jste si mohli prohlédnout.                                          Bc. Pavel Tlustý  

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNÍ 

 

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“ 
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LETNÍ KINO V BOROVÉ – SOBOTA 4.7.2020 OD 21.30 HOD.  U SOKOLOVNY (výběr filmu 

teprve probíhá). 

 

INZERCE 

PALIVOVÉ DŘEVO 
Firma HEMT, spol. s r.o. nabízí palivové dřevo   

odsamky a odřezy 1 balík/200,- Kč 

tel.:731 103 094 

DÍVČÍ KOLO 

Prodám zachovalé dívčí kolo Haibike.  

Cena dohodou – tel. 733 154 445.      

 

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 1.6.2020                                         Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

mailto:obec@borova.cz
http://www.borova/

