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                                                                      Hortenzie z Borové                                 *23. ROČNÍK*ČÍSLO 8*                                                                     

                                                                  

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 2020 
 

Volby do krajských zastupitelstev se letos uskuteční 
 v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin  a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hod. 

V obci Borová je stanoven jeden volební okrsek a volební místnost je v zasedací místnosti 
Obecního úřadu, Borová č.p. 100. 

Voličské průkazy:  
Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze v případě krajských voleb hlasovat na voličský 
průkaz. Na ten bude moci volič - pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického 
kraje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném 
kraji. 
 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:  

- písemně - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu 
příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději v termínu do pátku 25. září 
2020.  Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (volič žádost 
obecnímu úřadu zašle např. poštou).  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-
li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče. 

-  osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče 
o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání 
voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý 
seznam voličů.  
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Voličské průkazy se mohou vydávat:  
- osobně voliči, 

- osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc musí být opatřena 
ověřeným   podpisem voliče,  

- voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle poštou  

 
Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat jeho duplikát, neboť v 
takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.  
 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

Dne 6.8.2020 v odpoledních hodinách proběhla v sokolovně veřejná schůzka s občany na téma 

výstavba kanalizace. Byli jste seznámeni s aktuálním stupněm výstavby kanalizace, mohli jste se 

zeptat na to, co vás zajímá. Upřímně mě potěšilo, že nikdo z vás nenadával, nikdo si nestěžoval…. 

Padaly věcné dotazy a byly cíleny na téma „jak a kdy se dopojím na kanalizaci“. 

Vím, že celá stavba a její průběh je pro obec a její běžný život zatěžující. Věčný prach, hluk, 

komunikace v neutěšeném stavu…, ale cíl je již na dohled. Prosím vydržte! Původní projekt „pouze 

odkanalizování a likvidace splaškových vod“ se změnil na akci provázanou s rekonstrukcí státní 

komunikace směr Oldřiš s navazujícími chodníky a stavba čistírny je obohacena záměrem výstavby 

navazujícího kalového hospodářství, které zefektivní celý proces čištění odpadních vod ve vztahu ke 

stále se utahující smyčce zákona o nakládání s odpady (v současné době je projednáváno, současně 

v rámci stavby ČOV jsou realizovány potřebné stavební přípravy – samozřejmě konzultované a 

schválené odborným poradcem z oblasti provozu ČOV a za vědomí poskytovatele dotace). 
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Jak budou v měsíci září pokračovat další práce?  

Na ČOV z hlavních prací probíhá montáž technologie a pokládka střechy. 

V Borové jsou z mého pohledu prioritou komunikace, jak státní, tak místní. 

Ve státní komunikaci směr Oldřiš probíhá výměna zásypu před pokládkou 

provizorní živice. Co nejdříve by se tedy mělo obci na jejím vnitřním tahu 

ulevit. Nepříjemné jsou práce ve státní silnici směr lubenská Svatá Kateřina 

– část ihned za přejezdem je prakticky hotova, chybí položení živičného 

povrchu max. do konce října, velice nepříjemný je úsek u kompostárny, kde 

je silnice celkově užší a zásah do ní větší. Jsme si vědomi toho, že 

komplikujeme život především zemědělcům, ale nelze jednat jinak. Stavba 

kanalizace ve státních komunikacích včetně položení živic musí být 

vzhledem k nastupující zimní údržbě (uzávěra stavebních prací daná 

vlastníkem komunikace) hotova do konce října. Do celkového procesu stavby letos nepříjemně 

zasahuje počasí. A nad rámec všeho se musíme popasovat s celkovou uzávěrou železničního 

přejezdu právě směr lubenská Svatá Kateřina (u Motorestu), která je naplánována na přelom září a 

října a nelze přeložit na jiný termín (budou stanoveny objízdné trasy). 

Dalšími naplánovanými úseky stavby v měsíci září jsou: 

• Úsek místní komunikace od Zezulových č.p. 174 směr Stodolovi (č.p. 143); 

• Zadní úsek stoky na prosečské Svaté Kateřině u č.p. 260 (Hegrovi), dále pak bude v termínu 

od 10.9. do 18.10. proveden překop a propojení potrubí pod státní komunikací směr Proseč, 

a to v místě nad Totuškovými;  

• Stoka, která je vedena v louce prakticky souběžně se železniční tratí za firmou Miro 

Samostatnou kapitolu tvoří terénní úpravy a místní komunikace. 

Určitě jste zaznamenali, že se v obci na pozemku Trojákových 

objevila třídička zeminy – přetříděná zemina slouží právě pro 

úpravu pozemků do původního stavu. Zhotovitel stavby kanalizace 

je seznámen s požadavky obce a úseky komunikací, které budou 

ještě letos uvedeny do „asfaltového“ stavu. Koordinováno je 

zejména v návaznosti na rekonstrukci státní komunikace a 

používání objízdných tras. 

A nyní lokalita řadovek – cca do 3 týdnů proběhnou další výkopové práce, které souvisí s kabelizací 

nadzemního vedení elektřiny a posílením distribuční soustavy (na vodojem Bukovina je nutné 

přivést vyšší kapacitu právě kvůli projektu intenzifikace vodovodu a z důvodu dobudování vrtů pro 

pitnou vodu a zásobování obyvatelstva). Současně bude do země položeno nové veřejné osvětlení. 

Poté nová živice a úprava chodníku. Na jednu ulici v jednom roce až dost (včetně kanalizace), ale kdy 

jindy….Jsem ráda, že se akce podařilo časově synchronizovat, za Obec Borová a investora akce 

prosím o shovívavost! 

Připomínáme: 

 !!! 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 -  
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Telefonní kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

 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 

v převážné většině kopou v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat 

z hlavníku kanalizace již nyní! 

DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY: 

 Akce „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ (koupaliště za kempem) – stavba by měla 

být dokončena v průběhu měsíce září – probíhá montáž dřevěných prvků, stavba druhého 

hladinového přelivu, dokončovací práce. Chystáme i výměnu lan v lanovém parku, letošní 

sezóna byla opravdu zatěžující :-);  

 

 O rekonstrukci školní kuchyně a jídelen se dočtete dále….                                      starostka obce 

BRIGÁDA V KIOSKU 

Obec Borová hledá touto cestou brigádníka do kiosku. Vhodné jako přivýdělek pro studenty, ženy 

na rodičovské dovolené a důchodce. Hlásit se můžete v kanceláři OÚ nebo v kiosku u sportovního 

areálu.  

KONTEJNERY NA PAPÍR A SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Posílena byla sběrná místa u koupaliště a Qanta, kde byly přidány 

kontejnery na komunální odpad a modré kontejnery na papír.  

 

NABÍDKA ZELENÉ PÍCE Z KVĚTNATÉ LOUKY 

Obec Borová nabízí zelenou píci z květnaté louky v lokalitě za roubenkou. Jedná se o jetel a luční 

směs z plochy cca 1800 m2. Kosení proběhne koncem září. V případě zájmu volejte na mobilní číslo 

736 160 136.  
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NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OD 

1.10.2020 (VHODNÉ PRO SENIORY) 

Byt obsahuje: pokoj s kuchyňskou linkou, předsíň, koupelnu 

s WC, balkon a sklepní kóji o celkové výměře 54 m2. Měsíční 

nájemné je cca 2 500,- Kč, roční náklady na provoz 

společných prostor 1800,- Kč, vodné a stočné 40,- Kč/m3. 

Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn a el. energii. 

V případě zájmu o pronájem podejte zprávu a žádost do 

kanceláře obecního úřadu nejpozději do 14. 9. 2020.  

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

5.-6.9.2020 MDDr.  Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

12.-13.9.2020 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

19.-20.9.2020 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

26.-27.9.2020 MDDr.  Janoušková Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

28.9.2020 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

3.-4.10.2020 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 737 006 138 

 

OBECNÍ KNIHOVNA 

Podle doporučení hygieny se mění půjčovní doba knihovny prozatím v září a říjnu (žáci se nemohou 

potkávat s cizími dospělými). Knihy se půjčují každou druhou sobotu (v týdnu, kdy jezdí popeláři). 

Výpůjční doba pro veřejnost-září a říjen: 

12. září  15 – 17 hodin 
26. září  15 – 17 hodin 
10. říjen  15 – 17 hodin 
24. říjen  15 – 17 hodin                                         Za pochopení děkuji Květa Honzálková 

 

OHLÉDNUTÍ 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY: 
Malá vzpomínka na závěr školního roku. 

S našimi předškoláčky jsme se rozloučili na konci června poznávacím výletem do Poličky. Největším 

zážitkem pro všechny děti však bylo poslední spaní ve školce. Po splnění zábavných úkolů a testů 

zdatnosti si děti užily večerní diskotéku a slavnostní šerpování se spoustou dárečků. 

 

 

Ř                                                                                                       

                                                                                                                                              Ředitelka MŠ Jana Šumpíková 
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Dětem pak začaly prázdniny a školka se proměnila ve skladiště a jídelna s kuchyní ve staveniště. 

 

   

 

 

 

Prakticky za dva měsíce se celý hospodářský pavilon změnil k nepoznání. Změnily se dispoziční 

rozměry kuchyně, jídelen, skladů a souvisejících prostor (samozřejmě v rámci toho, co obvodové a 

nosné zdi dovolily), byly předělány veškeré instalace elektřiny, odpadů, vody, přibylo 

gastrovybavení. Kuchyně se stala profesionálním pracovištěm. Nyní probíhá proces kolaudace a 

strávníci se vrátí  od 14. září 2020, kdy bude opět v provozu školní jídelna. 

A jaké jsou nyní nejnovější informace ze školní jídelny? 
 

Po celkové rekonstrukci školní kuchyně se i žáci MŠ a ZŠ mohou těšit na svou novou jídelnu a cizí 
strávníci na jídla:  
 
-  vařená na nových moderních spotřebičích, tým kuchyně je posílen o  
   novou pracovní sílu 
-  vždy čerstvá, upravená dle platných norem s důrazem na vyváženost a 
   pestrost, bez přídavku dochucovadel, glutamátů a polotovarů 
-  2x až 3x týdně výběr ze dvou druhů jídel 
-  výdej do vlastních jídlonosičů 

 
- NOVĚ! Jednáme o rozvozu obědů vlastními silami, protože (a nepíše se to lehce) se stávající 
rozvozce SO AZASS zajišťující rozvoz obědů formou pečovatelské služby postavil k této službě 
řekněme svým způsobem. Od 1.8.2020 zdražil svůj ceník poskytovaných služeb a bez jakékoliv 
konzultace s Obcí Borová a bez snahy nalézt společné řešení oznámil odběratelům obědů, že jim 
bude pečovatelka dovážet oběd za 30,- Kč/den, což je za oběd dovezený strávníkovi v rámci obce 
(za nás jako za zřizovatele MŠ Borová a školní kuchyně)  nepřijatelné. Osobně mě mrzí, že takto 
k situaci  SO AZASS přistoupil, jelikož pečovatelská služba v obci je vnímána hlavně jako služba 
poskytující základní lidskou potřebu, kterou je zajištění a dovážka stravy. Od počátku své 
existence mají pečovatelky v obci zázemí bez jakékoliv finanční kompenzace směrem k obci 
Borová a dle mého názoru šlo použít za dovážku oběda jinou a nižší položku ceníku SO AZASS.  

Proto vy, kteří si vyzvednutí oběda v jídelně nemáte jak zajistit, neváhejte kontaktovat školní 

jídelnu, řešení najdeme.                                                                                                  starostka obce 

 

Jídelníček bude zveřejněn (vždy jeden týden dopředu)na nástěnce ŠJ a na webových stránkách MŠ.  

Cena jednoho obědu je 62 Kč (polévka + hlavní chod) 

  Záleží nám na tom, co jíte. Chceme vařit tak, aby Vám u nás chutnalo a rádi jste se k nám vraceli. 
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Své obědy si můžete objednat v budově ŠJ nebo na tel. čísle 725 970 701.  
Veškeré informace naleznete na webových stránkách mateřské školy www.msborova.cz. Těšíme se na Vás. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

BOROVSKÝ KILÁČEK 

Dne 4.7.2020 jsme uspořádali již 5. ročník tradičního dětského cyklistického závodu "BOROVSKÝ 

KILÁČEK". Letošní ročník byl vzhledem k pandemii koronaviru a také nezvyklým přívalům deště 

zahalen nejistotou a očekávání byla různá. Pokud bychom si měli vybrat nějaká písmena z abecedy, 

která by tento ročník charakterizovala, pak by to bylo "i" jako improvizace a "ú" jako úsilí.  

 V lese u autokempu nám v den závodu tekla voda, tudíž jsme 

narychlo zaimprovizovali a pozměnili trať a mladé borce jsme 

poslali do kopce nad koupaliště. Tam se ukázala nejen 

kondice dětí, ale i zkušenosti a zručnost s převody. A to je 

tedy stálo hodně toho "úsilí".  Mnohé padaly vyčerpáním.  

A pak nás překvapila, až šokovala,  takne vysoká účast dětí. 

Když máte podle předchozích zkušeností připraveno 40 cen a 

přijde vám 50 závodníků, to potom musíte ještě něco 

dokoupit, aby každý odměnu dostal!  

No, ale snad se to dětem líbilo. Nikdo se nezranil, děti se 

zabavily a o to přece jde...                                  Tým pořadatelů 

LETNÍ KINO  

Letní kino v Borové se uskutečnilo poprvé v sobotu 4.7.2020 a na českou pohádku „Zakleté pírko“ přišlo 123 

diváků. Za promítání obec zaplatila částku 16 500,-- Kč a na vstupném se vybralo 5 240,-- Kč. 

Podruhé, v neděli 9.8.2020, se promítala nová česká komedie „3Bobule“. Přišlo 170 diváků, na vstupném bylo 

vybráno 8 150,-- Kč a za promítání obec zaplatila 18 700,-- Kč.  

Po oba večery nechybělo občerstvení a i něco na zahřátí. Takže příští léto na viděnou.       

http://www.msborova.cz/
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A STEZKA ODVAHY PRO NEBOJSY 

Poslední prázdninovou sobotu pořádal SDH Borová ve spolupráci s obcí rozloučení s prázdninami. 

Na osmi stanovištích si děti i rodiče mohli vyzkoušet retro hry – jako skákání panáka, školku s míčem, 

hry s céčky, skákání gumy a nechyběla pohádková stezka na motivy večerníčků. Za odměnu pak děti 

dostaly limonádu a párek v rohlíku. Velký úspěch jako každý rok dětem udělaly projížďky hasičskými 

auty. Po setmění následovala stezka odvahy pro nebojsy, kterou některé děti pro velký úspěch prošly 

3x.  Děkujeme za účast a budeme se těšit na podzimní drakiádu.                SDH Borová 

Pozn. Obce Borová – děkujeme SDH za jejich aktivity a spolupráci 😊! 
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Obec Borová, č.p. 100, 569 82 

 IČ: 00276430, www.borova.cz, tel.: 461 743 268  

Rada obce Borová v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje  

KONKURZ  
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

Mateřská škola Borová, okres Svitavy 

se sídlem Borová č.p. 106, 569 82 Borová,  IČ: 71003045 

                                    Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1.1.2021 nebo dohodou 

Požadavky: 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele 

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  

- znalost školských předpisů a školské problematiky  
- občanská a morální bezúhonnost 
- dobrý zdravotní stav 
- organizační a řídící schopnosti pro účely a předměty činnosti organizace podle zřizovací listiny 

(zveřejněna na www.borova.cz – úřední deska) 

 Přílohy přihlášky: 

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání  
- strukturovaný životopis v českém jazyce 
- koncepce dalšího rozvoje školy/školského zařízení a koncepce rozvoje stravovacího zařízení (max. 6 

stran strojopisu A4) v českém jazyce na období 6-ti let 
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy/školského 

zařízení (ne starší 2 měsíců) 
Zřizovatel nabízí: 

- pronájem služebního obecního bytu velikosti 4 + 1 s příslušenstvím, který se nachází v II.NP č.p. 
106, 569 82 Borová, a to na dobu trvání jmenování ředitelem/- lkou příspěvkové organizace 
Mateřská škola Borová, okres Svitavy 

Obálku s přihláškou označte slovy: „Konkurs MŠ Borová - NEOTVÍRAT“. 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do středy 30. 9. 2020 na adresu: Obec Borová, č.p. 100, 569 82  

do 17:00 hod.  

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Případné informace na 

telefonu č. 461 743 268 nebo 603 741 378.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a konkurz opakovat. 

V Borové dne 31.7.2020                        Mgr. Lenka Tlustá 

http://www.borova.cz/
http://www.borova.cz/
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POZVÁNÍ 

 

FORMANSKÝ DEN V BOROVÉ 

Vážení příznivci, majitelé koní a návštěvníci Formanského dne. 

Je nám to líto, ale bohužel jsme nuceni 22. ročník Formanského dne v Borové zrušit z důvodu nepříznivé 

situace spojené s COVID-19. Doufáme, že nám zachováte přízeň a budeme se těšit na vaši návštěvu v září 

2021. Také pro vás připravujeme v měsíci červenci 2021 výstavu drobného zvířectva a exotů, která se bude 

konat v Sokolovně v Borové.  Děkujeme za pochopení.             ČSCH ZO Borová 

 

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“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://levandule.biz/levandule-46/
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Sběrný dvůr 

Je otevřen do konce října ve středu od 15.30 hod do 17.30 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.  

Kompostárna bioodpadu 

Je do konce listopadu otevřena ve středu a v sobotu od 16.00 hod.  do 18.00 hod. 
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Milé děti, školkáčci a školáci (nejen ti nejmenší), 

prázdniny skončily a vy jste se vrátily do školky a do školy. Za Obec Borová a její zaměstnance přejeme 

všem úspěšný školní rok plný pohody, radosti z nových poznání a spokojenosti nejen vám a vašim 

rodinám, ale i všem paním učitelkám a kuchařkám v nové školní jídelně. Všichni si společně budeme 

přát, abychom mohli chodit do školky a školy, vzájemně se potkávat, hrát si s kamarády a aby se už 

neopakovala situace z letošního jara, kdy nás společně pozlobila nutná opatření související 

s koronavirem.  

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.8.2020                          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/

