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 Foto: Ilona Kvapilová                                                                                                           *23. ROČNÍK*ČÍSLO 9* 

 

          

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 

PARDUBICKÉHO KRAJE 

 KONANÉ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020 V OBCI BOROVÁ 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů,                 i n f o r m u j i    v o l i č e, 

že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční 

v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje  

• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: 

Zasedací místnost budovy Obecního úřadu Borová, 

 Borová č.p. 100, 569 82 Borová 

Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a 

státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem 

České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude voliči hlasování 

umožněno. 
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Je-li volič vybaven voličským průkazem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, může na 

tento voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje. 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 29. září 2020, ve dnech 

voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.  

  

VOLBY PRO OBČANY V KARANTÉNĚ:  

1.  Volba z auta na stanovišti - adresa stanoviště pro okres Svitavy je: parkoviště u sportovního 

stadionu, ul. U Stadionu, Svitavy – středa 30. září 2020 od 7.00 do 15.00 hod.  

2.Volba do zvláštní přenosné volební schránky  

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve 
volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, 

i n f o r m u j i   v o l i č e 

o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. 
Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci 
nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a to z důvodu ochrany veřejného 
zdraví před onemocněním Covid-19, a kteří nemohli z vážných důvodů využít hlasování u volebního 
stanoviště – volba z auta (drive-In). 
Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, 
které není uzavřeno, pokud mu byla nařízena karanténa/izolace z důvodu ochrany před 
onemocněním Covid-19. 
Telefonní čísla pro příjem žádostí jsou tato:       ·  702 127 641    ·   702 126 717 
Příjem žádostí na uvedených telefonních číslech bude probíhat v pracovní době Krajského úřadu 
Pardubického kraje, tj.: 
STŘEDA 30. 9. 2020 8:00 – 17:00 a ČTVRTEK 1. 10. 2020 8:00 – 20:00 
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Ve ČTVRTEK dne 1. 10. 2020 bude příjem telefonických žádostí zajištěn do 20:00 hodin. Tento den 
je posledním dnem pro příjem uvedených žádostí. V rámci telefonního hovoru po Vás budou 
žádány následující informace: 

• jméno, příjmení a datum narození 

• adresa trvalého pobytu 

• místo, kde pobýváte (musí se jednat o místo v Pardubickém kraji) 

• zda jste v karanténě nebo izolaci 

• kontaktní telefonní číslo 
 
 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

Jak jsme vás informovali již v minulém čísle informačního zpravodaje, 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. Cílem je zefektivnění celého procesu čištění odpadních vod ve 

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

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

schválené odborným poradcem z oblasti provozu ČOV a za vědomí poskytovatele dotace). 

Jak budou v měsíci říjnu pokračovat další práce?  

Budou pokračovat práce na rozestavěných úsecích, propojují se jednotlivé páteřní stoky. Na ČOV 

z hlavních prací probíhá např. montáž technologie, pokládka střechy, omítky aj. 

V Borové jsou 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 – pokládka kanalizace je hotova, chybí položení 

živičného povrchu s vyčištěním příkopů  max. do konce října, velice nepříjemný je 

úsek u kompostárny, kde je silnice celkově užší, zásah do ní větší. Navíc do 

celkového procesu stavby letos nepříjemně zasahuje počasí a voda.  A nad rámec 

všeho bude celkově uzavřen železniční přejezd právě směr lubenská Svatá Kateřina 

(u Motorestu), a to v termínu od 3.10 do 6.10. 2020 včetně – jsou stanoveny 

objízdné trasy.  

Samostatnou kapitolu tvoří terénní úpravy a místní komunikace. 

Práce komplikuje již zmiňované počasí. Trváme na tom, že dotčené 

pozemky stavba uvede do původního stavu! Zhotovitel stavby 

kanalizace je seznámen s požadavky obce a s úseky komunikací, 

které budou ještě letos uvedeny do „asfaltového“ stavu. Práce jsou 

koordinovány zejména v návaznosti na rekonstrukci státní 

komunikace a používání objízdných tras. 

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 -  

Telefonní kontakty:  starostka obce 603 741 378 , stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 
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 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!; 

 Soukromé části kanalizačních přípojek a jejich budování – zde prosím dbejte pokynů, které 

jsou součástí dokumentace, kterou jste si na obecním úřadu vyzvedli. Připomínáme, že je 

nutná kontrola ze strany obce před zásypem! V případě jakéhokoliv dotazu volejte starostku 

obce (tel.: 603 741 378) 

DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY: 

 lokalita řadovek – proběhly 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 byla do země položena kabeláž nového veřejného 

osvětlení. Budou instalovány nové sloupy s lampami. 
 

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

proběhla montáž dřevěných prvků, probíhá stavba druhého hladinového 

přelivu, dokončovací a terénní 

práce. Chystáme i výměnu lan 

v lanovém parku, letošní 

sezóna byla opravdu zatěžující 

:-);  

 

 akce „Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 106“ – právě 1.9.2020 v době 

zahájení školního roku jsme zpět jako investor přebírali hospodářský pavilon, který se za dva 

měsíce 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 se řeší ještě detaily takříkajíc za pochodu. Je ale 

zkolaudováno a provoz může jet naplno. Finanční prostředky na tuto rekonstrukci jsme jako 

investor sháněli opravdu dlouho. Když se to po několika letech díky podpoře Ministerstva 

financí ČR konečně podařilo, musela být realizace provedena opravdu rychle. Děkujeme 

stavební firmě za její aktivní nasazení a rychle a kvalitně odvedenou práci – chlapi dovolenou 

budete mít až příští rok      . Děkujeme vedení Mateřské školy Borová a jejím pracovnicím za 

velkou pomoc při stěhování a závěrečném úklidu (provoz mateřské školy a kuchyně nebyl 

jednoduchý).  Dále děkujeme obecním zaměstnancům a všem dobrovolníkům, kteří ve svém 

volném čase přišli nezištně s čímkoli pomoci. Přejeme všem uživatelům nových prostor, aby 

se jim tu líbilo, rychle se zabydleli. 
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Před rekonstrukcí:                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rekonstrukci: 

 

 

 

 

 

 

 

Více foto na www.borova.cz ve složce fotogalerie a na obecním facebooku. 

 
VLAKOVÁ VÝLUKA  
 
Na základě požadavku Správy železnic s.o. se bude od 27. září 2020 od 8:30 hod. do 6. října 2020 do 
13:00 hod. konat nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Čachnov - Borová u Poličky. Po dobu 
konání výluky budou všechny vlaky v úseku Čachnov - Borová u Poličky nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou. Některé vlaky jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou až do 
stanice Žďárec u Skutče a Polička. Náhradní autobusová doprava jede podle výlukového jízdního 
řádu. Výluky se konají z důvodu výměny kolejnic, pražců a úpravy geometrické polohy koleje. 
Výlukový jízdní řád je umístěn na vlakovém nádraží ČD.  
Z Borové do Poličky se výluka týká pouze sobotní vlak č. 15351 směr Žďárec - Polička, který je 

nahrazen autobusem s odjezdem 9.20 hod na obvyklých stanovištích v obci. 

 

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY V BOROVÉ OD 1.10.2020   

telefonní číslo 954 256 982 

Pondělí: od 11.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod. 
Úterý:    od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 
Středa:  od 11.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod.  
Čtvrtek:   od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.  
Pátek:    od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.  

Sobota, neděle:  ZAVŘENO 

 

http://www.borova.cz/
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020 

Pravidelně se „Vítání občánků“ v naší obci koná každý rok v měsících květen a říjen. V letošním roce 
je situace bohužel jiná, a to z důvodů, které nejsme schopni ovlivnit a souvisí s omezeními a 
nařízeními vlivem COVID-19. V nejbližší době se tedy vítání občánku ani neuskuteční, a to především 
s ohledem na zdraví dětí.  Od posledního vítání se v naší obci narodilo 19 dětí, na které jsme určitě 
nezapomněli, těšíme se na ně a jakmile to situace dovolí, přivítáme je v naší obřadní síni, i když 
možná někteří už přicupitají sami.  

OHLÉDNUTÍ 

 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Tak už je to tady ... 

Očka těch nejmenších strávníků se rozzářila dne 14. září. Děti z naší MŠ a ZŠ 

se už totiž mohly naobědvat v nových jídelnách, které byly spolu s kuchyní 

po celkové rekonstrukci opět otevřeny.  

Po více jak dvou měsících náročných prací se školní kuchyně proměnila v 

moderní pracoviště, zajišťující stravovaní našim dětem a strávníkům z 

Borové a okolí.  
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Poděkování patří všem, kteří se na této velké a rychlé akci podíleli.  

Dále zaměstnancům MŠ za pracovní nasazení při vyklízení, celkový úklid a 

opětovné nastěhování inventáře jídelny. Děkujeme všem!!!  

Našim kuchařkám přejeme, aby se jim v nových prostorách kuchyně 

dobře vařilo, dětem a všem ostatním strávníkům, aby chutnalo a rádi 

se k nám vraceli.  

Budeme se těšit i na nové strávníky. 

Zde je několik informací ze ŠJ. 

Nabízíme vám: 

- jídla vařená na nových spotřebičích 

- vždy čerstvá, upravená dle platných norem s důrazem na 

  vyváženost a pestrost 

- bez přídavků dochucovadel, glutamátů a polotovarů 

- 2x až 3x týdně výběr ze dvou jídel 

- jídelníček je zveřejněn na webových stránkách MŠ vždy na 2 

  týdny dopředu 

- cena 1 oběda je 62 Kč (polévka + hlavní chod)                       Obědy můžete objednat na tel.čísle 461 743 117 

 

HURÁÁÁÁ, ZAČALA ŠKOLA. PRVNÍ ZVONĚNÍ PRO NOVÉ PRVŇÁČKY SE OZVALO 

1. ZÁŘÍ 2020. 

Ve škole byli poprvé, ale hned se „zkušeně“ usadili do lavic a byli potichounku jako myšky, takže se 

zdálo, že ve třídě ani nikdo není. Ale prvňáčci i jejich rodiče tam byli. Rádi jsme je uvítali v novém 

školním roce a popřáli jim, aby se ve škole, ale i mimo ni, vše dařilo a také chuť a elán do práce. 

 

Po přivítání prvňáčků jsme s Ing. Petrem Kučerou přivítali také žáky ostatních ročníků, kteří na nás 

čekali ve svých třídách a popřáli jim totéž a také, abychom „vydrželi“ ve škole - nejlépe až do června 

     . 
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                                            A tady už „ostřílení“ prvňáci - po měsíci ve škole. 

K 31. 8. 2020 skončilo volební období ŠR při Základní škole Borová. Touto cestou děkuji paní Janě 

Jílkové a Mgr. Vlastimilu Vajsovi za jejich dlouholetou práci ve ŠR při Základní škole Borová.Od 1. září 

2020 pracuje ŠR v jiném složení – Mgr. Lenka Štrofová, Tereza Pecková, DiS a pan Martin Češka. 

Těším se na novou spolupráci.                                                                                             Hana Chadimová 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

V sobotu 19.9.2020 se uskutečnil 3. ročník „Lampiónového průvodu“. Počasí nám přálo, a tak jsme 

se malí i velcí vydali na procházku a rozsvítili jsme část naší obce krásnými světýlky. Na závěr si děti 

u sokolovny opekly buřty, dostaly sladkou odměnu a nechyběla ani malá strašidelná hračka. 

Děkujeme všem za účast a za rok na viděnou, kde pro děti připravíme obří diskotéku      .  

                                                                                                                                                                          ČZS      
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34. ROČNÍK ČASOVKY NA LUCKÝ VRCH 20.9.2020                  

Dne 20.9.2020 jsme se opět po roce sešli na Luckém vrchu, abychom uspořádali další, již 34. ročník tradiční 
časovky na Lucký vrch. Na závodníky čekala trať dlouhá 6,5 km s převýšením 230 m. Již od rána se na nás 
smálo sluníčko, takže nálada byla výborná. K prezentaci, která probíhala od osmi hodin se dostavilo 
neuvěřitelných 185 závodníků, což je historický rekord. Závod byl odstartován v 10.00 h, závodníci startovali 
po minutových intervalech, takže poslední závodník dorazil okolo půl druhé. V cíli bylo pro závodníky 
připraveno občerstvení jak ve stáncích, tak i na horské chatě kde sportovci znovu nabrali síly pro následné 
vyhlášení výsledků a losování cen o mobilní telefon a vyhlídkový let. Celkem se soutěžilo v sedmi kategoriích. 
Výsledky možno k nahlédnutí na www.casovkanaluckyvrch.cz, ale absolutním vítězem s časem 11:44 
s průměrnou rychlostí 33 km/h za oddíl Čistý sport se stal Miloš Doubek. Gratulujeme. Poděkování patří všem 
závodníkům, sponzorům a všem, kteří jakkoli pomáhají s tímto závodem.  
                                                                                                             Za rok se na Vás těší celý realizační tým. 

 

 

POZVÁNÍ 

 

Těšíme se na Vaše nápady              informace na 

tel. čísle: 728 285 450 „IvaPo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNA  

Knihovna v Borové zahajuje 3. ročník cestovatelských přednášek Cestou necestou. Nejkrásnější 

pohled na svět je z koňského hřbetu! Pokud se k tomu připojí krásná příroda a srdeční lidé, nebude 

asi těžké, aby nás o tom Marek Schauer přesvědčil. Bude-li situace příznivá, setkáme se 11. října 

v 16 hodin v Sokolovně v Borové. 

24. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová   říjen 2020 

1.10.2020 17:00 – 19:00 

25. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová   říjen 2020 

15.10.2020 17:00 – 19:00 

26. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová   říjen 2020 

29.10.2020 17:00 – 19:00 

27. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová   listopad 2020 

12.11.2020 17:00 – 19:00 

http://www.casovkanaluckyvrch.cz/
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Půjčovní doba pro veřejnost v měsíci říjnu: 13. a 27. října (sobota), 15 - 17 hodin. 

Květa Honzálková 
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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 30.9.2020                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

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

