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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA - KANALIZACE A ČOV OBCÍ OLDŘIŠ – BOROVÁ
Ve čtvrtek 6.8.2020 od 17:00 hod.
se v Sokolovně v Borové koná veřejná
schůzka s občany. Téma: výstavba
kanalizace. Budou přítomni zástupci
investora, zhotovitele a technického
dozoru stavby. Jste zváni, přijďte se
informovat o aktuálním dění na stavbě!

SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V OBCI
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí projektové dokumentace soukromých částí kanalizačních
přípojek pro jednotlivé vlastníky nemovitostí, kteří si je ještě nevyzvedli, je vás 67. Tato
dokumentace je nachystána včetně příloh a dalších pokynů k realizaci přípojky oproti podpisu a
složení avízované částky 1.500,-- Kč - pouze v hotovosti.
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Současně s sebou přineste vyplněné formuláře, které byly volnou přílohou minulého informačního
letáku nebo jsou ke stažení na webových stránkách obce www.borova.cz pod záložkou: obecní úřad
– formuláře:
1. PŘIHLÁŠKA ODBĚRNÉHO MÍSTA - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

Poté můžete začít s výkopovými pracemi podle pokynů – dříve ne!!!

VLASTNÍ PŘIPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI NYNÍ NESMÍTE PROVÉST! TENTO KROK PROVEDETE
AŽ PO VYBUDOVÁNÍ CELÉ STOKOVÉ SÍTĚ (po kolaudaci hlavních řadů a uvedení ČOV do provozu!)
TERMÍN HLÍDAT NEMUSÍTE, K PROPOJENÍ BUDETE VYZVÁNI DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ, RESP. OBCÍ
BOROVÁ - PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE 3/2021.
Je však naprosto nezbytné před zasypáním soukromé části přípojky pozvat oprávněnou pověřenou
osobu ke kontrole (k získání kontaktu volejte OÚ Borová). Po provedené kontrole vám bude vydáno
potvrzení/doklad o správném provedení. Bez tohoto nebude moci být vaše vlastní přípojka
připojena na splaškovou kanalizaci. Doklad o správném provedení a kontrole NEBUDE VYDÁN NA
PŘÍPOJKY ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA ZASYPANÉ. V krajních případech a nejasnostech může být na
náklady vlastníka nemovitosti provedena kamerová nebo kouřová zkouška.

VÝKOPOVÉ PRÁCE SOUKROMÝCH ČÁSTÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Pokud máte zájem, můžeme vám poskytnout kontakty na firmy, které nás oslovily s nabídkou
poskytnutí služby občanům.
Pozn.: Abychom vyvrátili spekulace některých firem, které vám nabízejí svoje služby přímo a
jménem obce - ŽÁDNOU FIRMU NEZAJIŠTUJEME A NEUPŘEDNOSTŇUJEME. JE ČISTĚ NA VÁS,
JAKÝM ZPŮSOBEM SI ZAJISTÍTE POKLÁDKU SOUKROMÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY. Tedy dodavatelsky či
svépomocí, ovšem za dodržení technických podmínek.

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 3/2020 ZE DNE 22.6.2020
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:
• výpočet a úhradu za poskytování pečovatelské služby v obci Borová za rok 2019 ve výši
225.833,- Kč;
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2019 ze dne 5.3.2020.
Hospodaření obce je v souladu s § 10, odst. 3, písm. a), zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění, a závěrečný účet obce Borová za rok 2019, dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
• účetní závěrku za rok 2019;
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rozpočtové opatření č. 2/2020;
bere na vědomí stanovisko MF ČR k vlivu změny sazby DPH od 1.5.2020 na věcně
usměrňovanou cenu vody a schvaluje v tuto chvíli ponechat vodné i stočné ve stávající výši;
projednalo žádost Mateřské školy Borová o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě a
tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2020/2021. Obec
Borová povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním
předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví;
projednalo žádost Základní školy Borová o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a
tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2020/2021. Obec
Borová povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a
prováděcím právním předpisem a uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad
výši stanovenou krajským normativem;
projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám svazku DSO Oldřiš – Borová;
zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Borová;
vzor Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Borová;
dodatek č. 1 k SoD na akci „Stavební úpravy hospodářského pavilonu“, která je v souladu
s budoucím RoPD a tímto dodatkem přejmenována na akci „Obec Borová – stavební úpravy
hospodářského pavilonu“. Ustanovení SoD, která nejsou dotčená tímto dodatkem, se nemění
a zůstávají v platnosti dle SoD;
realizaci akce výstavby hlavníku vodovodu podle projektové dokumentace s názvem
„Komunikace, vodovod a kanalizace Borová, lokalita za kostelem sv. Markéty“. Rozúčtování
je v souladu s usn. č. 13/2020;
směnnou smlouvu - pozemek označený parcelním číslem 1135/1, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 427 m2 a pozemek označený parcelním číslem 1135/5, druh pozemku trvalý
travní porost, o výměře 505 m2 za pozemek označený parcelním číslem 1131/16, druh
pozemku trvalý travní porost, o výměře 1124 m2, a to vše za podmínek uvedeným ve směnné
smlouvě;
umístění kanalizační stoky v rámci projektu a akce „Čištění odpadních vod z RD č.p. 299 k.ú.:
Borová u Poličky“ na pozemku p.p.č. 1992 v obci Borová a k.ú. Borová u Poličky dle předložené
PD za podmínky, že tato stoka a vsakovací objekt bude sloužit i pro případ stavebního záměru
na p.p.č. 1992. Bude připraven návrh smlouvy;
bere na vědomí navržené projekční řešení k zadávací dokumentaci stavby SO 01 Čistírna
odpadních vod, kterého cílem je za co možná nejmenších úprav dosáhnout
možnosti technologicky efektivnějšího a levnějšího provozování a ovládání ČOV pro vlastníka
a budoucího provozovatele (jedná se o ČOV stavěnou v rámci projektu „Kanalizace a ČOV
obcí Oldřiš a Borová"), a to především za účelem zamýšleného navazujícího projektu kalového
hospodářství. Současně schvaluje vyčíslení uvažovaných změn v dodávce a montáži
technologie ČOV ve variantě II. (příloha usnesení);
aj.
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Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:
• informace k poskytování pečovatelské služby SO AZASS v obci Borová za rok 2019, její příjmy
a výdaje za rok 2019. Bere na vědomí informace k pečovatelskému domu Borová;
• hospodaření Obce Borová od 1.1.2020 – 31.3.2020;
• sdělení o poskytnutí dotace od MF ČR v souladu se schválenou dokumentací programu 298
22 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády. Jsou splněny
požadavky stanovené vyhláškou poskytovatele dotace a na akci „Obec Borová – stavební
úpravy hospodářského pavilonu“ bude vydáno RoPD. Současně bere na vědomí termín
realizace akce – 7-8/2020.
• aj.
Pozn.: usnesení ZO a RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují pouze část projednávaného
programu a text zkrácený a upravený tak, že jsou odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje,
které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text), originální text a zápisy v plném znění
jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Více informací naleznete na webových stránkách obce ve složce úřední deska a na obecní vývěsce před poštou.

STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
JSOU V PLNÉM PROUDU.
Dne 11.6.2020 jsme obdrželi od Ministerstva financí sdělení o poskytnutí dotace na stavební úpravy
hospodářského pavilonu v budově MŠ. Jedná se o celkovou rekonstrukci kuchyně, jídelny a ostatních
technických prostor. Tuto zakázku malého rozsahu na základě výběrového řízení získala firma
Michael Bednář – elektro s.r.o., Praha 4, která se okamžitě pustila do práce:
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REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE V BOROVÉ (KOUPALIŠTĚ) není dokončena, jedná se
o staveniště. Pro tuto letní sezónu je tedy mimo provoz.

NÍZKÝ LANOVÝ PARK prošel řádnou revizí a je pro veřejnost přístupný.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Dne 11.7.2020 proběhlo na základě pozvání
Pardubického kraje poděkování dobrovolným hasičům,
kteří se nezištně a za podpory obcí podíleli na rozvozu
zdravotnického
materiálu
cestou
centrálního
zásobování na určená místa v době koronakrize. Této
slavnostní akce se mimo zapojených jednotek Svitavska
účastnily i jednotky z Chrudimska a Ústeckoorlicka.
Jednotky obdržely pamětní stuhy od hejtmana
Pardubického kraje.
Pozvánka, která nám přišla, začínala slovy: „Tak, jak rychle přišel koronavirus, tak rychle přichází i
toto pozvání na společné posezení a poděkování za pomoc při této mimořádné události“. A za obec
doplníme – stejně tak rychlé a nezištné bylo zapojení členů SDH Borová do tohoto rozvozu
spojeného s plánováním služeb. Nutno vyzdvihnout, že naši hasiči NAJEZDILI PŘI ROZVOZU NEJVÍCE
KILOMETRŮ ZE VŠECH!!! Děkujeme!!!
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OBECNÍ ÚŘAD BUDE OD 17.8. DO 21.8. Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘEN.
DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA: 17.8. - 21.8.2020.

DOVOLENÁ ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDR. DAGMAR ŠVECOVÉ: čtvrtek 6.8. a 13.8.2020.

ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
1.-2.8.2020
8.-9.8.2020
15.-16.8.2020
22.-23.8.2020
29.-30.8.2020
5.-6.9.2020

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

Feltlová
Kašpar
Kašparová
Sýkorová
Kossler
Kotlárová

Eva
Miroslav
Leona
Pavla
Pavel
Michaela Sarah

Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Růžová 195
Polička, Růžová 195
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Mariánská 1137

606 182 715
775 724 524
775 724 524
461 614 614
461 724 369
461 614 614

VYDEJTE SE PO STOPÁCH POVĚSTÍ KRAJE SMETANY A MARTINŮ
Chcete vědět, kdo byl Fext a kde žil? Kde najdete Štamberk a co skrývá? Které místo je spojené s pyšnou
hraběnkou a kterou obec navštívil sám císař Josef II. nebo dokonce král Karel IV.? Jak vznikly lázně Balda, kde
strašila Bílá paní? To vše, a ještě mnohem víc, se dozvíte v novém sešitku Pověsti z Kraje Smetany a Martinů.
Sešit plný krásných obrázků od malířky Veroniky Balcarové s texty pověstí z obcí Borová, Bystré, Dolní Újezd,
Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Oldřiš, Polička, Pomezí, Sebranice, Svojanov, Široký Důl a Telecí, doplňují
omalovánky a také plno kvízů, úkolů a otázek. A navíc, všechna místa, která podle pověstí navštívíte, můžete
vybarvit v mapce na zadní straně sešitu.
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Dílko pro vás vydal svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
jako inspiraci pro výlety a poznávání. Přijeďte se podívat
na místa pověstí, o kterých si přečtete. Najdete tu
mnoho dalších zajímavostí a lákadel pro vaše výpravy a
dobrodružství! Další tipy hledejte na www.regionsm.cz.
Sešitky jsou k dostání v informačních centrech našeho
regionu a v obcích KSM (v Borové v kanceláři OÚ a kiosku
u sportovního areálu). Cena sešitku je 20,-- Kč.
Kde je studánka Obročnice a kde se zjevuje duch zlého
rytíře, který čeká na vysvobození? Hledejte!
Ing. Naděžda Šauerová, ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů

FORMANSKÝ DEN V BOROVÉ SE TENTO ROK NEBUDE KONAT!!!
Na 22. ročník se můžeme těšit v září 2021.

OHLÉDNUTÍ

SPORTOVNÍ KROUŽEK OPĚT NA DAMAŠKU
Sportovní kroužek pod vedením Blanky Koutné s naturálním přispěním Obce Borová pořádal 25.6.28.6.2020 tradiční pobyt na Damašku. Počasí se celkem vyvedlo a všech 29 dětí bylo nadmíru
spokojených.
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Jeden z nejhezčích školních výletů - tak jsme to cítili. Možná proto, že jsme si začali více vážit
„obyčejných věcí“.
Zakusili jsme zvláštní dobu. Všichni. Nelehkou dobu, kterou ale více než kdy jindy provázela,
vlídnost, vstřícnost, semknutost, a ochota pomáhat. Dobu, která nás v mnoha ohledech prověřila.
Asi právě proto se nám zdál „tajný výlet“ po okolí Borové prostě úžasný.

„U olše“ v tomto místě začínalo hledání dvanácti obrázků –
měsíce v roce podle indiánského ztvárnění. Našli jste první?

Na návštěvě u pštrosů.
S trochou štěstí pštrosa na obrázku najdete

˄
Odpočinek, svačinka, křížovka, čtení pověsti „O Mánině studni“ s krásným výhledem na „Skalku“.
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.

U Fáberů na farmě. Kromě ostatních zvířátek jsme obdivovali i krásnou korálovku, která některým z nás udělala příjemnou krční
masáž. Vřele doporučujeme
. My si dáme masáž až příště.

.
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Jaký nápis měli páťáci na tričkách? „Jako andílci jsme přišli, jako ďáblíci odcházíme“.
A my našim ďáblíkům i nadále přejeme jenom to dobré.

Organizace školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku bude v úterý 1. září 2020 v 7 : 45 h na Základní škole Borová.
Rozdělení tříd:
Mgr. Markéta Romportlová 1. ročník
Paní Jana Jílková 2. a 3. ročník
Mgr. Hana Chadimová 4. ročník
Mgr. Kristýna Zahálková 5. ročník
DiS. Tereza Pecková 1. ročník (asistentka pedagoga)
Paní Štěpánka Doležalová ŠD
Bezpečnostní opatření, která budou platná od nového školního roku, budou rodičům našich žáků
zaslána poslední týden v srpnu na emailové adresy a budou vyvěšena na veřejně přístupném místě
u školy a na webu školy. Stejně tak ostatní důležitá sdělení. Případné dotazy - mobil 606 685 434.
Přeji Vám hezký zbytek prázdnin.
Hana Chadimová

POZVÁNÍ

23. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová září 2020
17.9.2020 17:00 – 19:00
1.10.2020 17:00 – 19:00

Těšíme se na Vaše nápady

informace na tel. čísle: 728 285 450 „IvaPo“
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20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
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VSTÁVAT A CVIČIT! SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY ZAHÁJIL REGISTRACE DO SVÉHO
DRUHÉHO ROČNÍKU

Terezín, Jablonec nad Nisou, Písek, Opava, Praha a mnoho dalších měst a obcí nejen v České republice se 28. října
rozběhne na počest naší země. Běh v barvách národní trikolóry oslaví státní svátek pohybem. Není proto divu, že za jeho
pořádáním stojí sokolové.
V loňském roce se premiérového ročníku zúčastnilo na dva tisíce běžců, letos chystají organizátoři Sokolského běhu
republiky toto číslo zdvojnásobit. „Naší ambicí však není honit čísla, nýbrž samotné účastníky, které chceme nejen
rozhýbat, ale také společně s nimi podpořit národní hrdost,“ má jasno jeden z organizátorů, starosta Sokola Čertovka
Martin Duka.Na mapě závodů najdete kromě českých měst a obcí také dvě místa za oceánem. Stejně jako v loňském
roce se 28. října poběží v americkém Portlandu a Washingtonu. I tam místní Češi oslaví na dálku založení Československa.
A protože organizátoři chtějí slavit skutečně ve velkém a v národních barvách, k registracím je možné si dokoupit tričko
v originálním designu závodu za 350 Kč. Účastníci pražského závodu ho mají v rámci startovného.
„Česká obec sokolská je spolupořadatelem tohoto celorepublikového projektu. Jednotlivé běhy organizují sokolské
jednoty, které nejlépe znají místní poměry a mohou připravit program ‚šitý na míru‘ v daném regionu. Sokolský běh
republiky ale není jen pro členy Sokola, je pro širokou veřejnost, která chce vyjádřit svůj vztah k republice pohybem na
čerstvém vzduchu,“ těší starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou. „Doufám, že jednotlivé běhy také získají
podporu měst a obcí, kde se konají.“
Má navíc radost, že všichni účastníci mohou v rámci svého přihlášení finančně pomoci věrnému Sokolovi Jaroslavu
Šenkovi, kterého postihly začátkem června povodně. Více si o jeho smutném příběhu můžete přečíst ZDE. „Také jsme
rádi, že můžeme pomoci. Pan Jaroslav potřebuje naši pomoc a my doufáme, že se k nám přidá co nejvíce účastníků,“
doufá Martin Duka.
A co vlastně pro jednotlivé pořadatele Sokolský běh republiky znamená? „Oslavu, pohyb, radost, emoce. To jen ve
zkratce. Určitě se přihlaste, stojí to za to,“ burcuje Duka. V Praze bude Sokolský běh republiky, stejně jako v loňském
roce, pod patronací TJ Sokol Čertovka, která zajisté připraví nejen krásnou běžeckou trať, ale také překvapení na trati.
V loňském roce na účastníky běhu čekala hlídka Veřejné bezpečnosti s obušky, prezident T. G. Masaryk na koni či zpívající
sbor. Stejně jako loni poskytne zázemí závodu Tyršův dům a trasa závodu povede Petřínskými sady.
Takže kdo nemá ještě plány na státní svátek 28. října, běžci mají plán jasný: vyběhnout v národních barvách. Přidáte se?
Více informací najdete na www.behrepubliky.cz.

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 30.7.2020

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