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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 – INFORMACE MUDR. JAROSLAVA
GRODLA
Jako pracoviště se chceme zapojit do očkování proti Covidu-19 hned první den, kdy to bude možné.
Bohužel v současné době nemáme k dispozici vakcínu.
Pokud máte možnost se zaregistrovat do registru k očkování, udělejte to a nechte se naočkovat v
nejbližším možném termínu v očkovacím centru, a to kteroukoli vakcínou, která bude k dispozici.
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Není pravda, že by vakcína firmy Astra-Zeneca nebyla účinná. Je jistě poněkud méně účinná, než
vakcíny Pfizer a Moderna, ale stále účinější než například vakcíny k očkování na chřipku.
Mám osobní zkušenost s očkováním vakcínou Pfizer. První dávka byla zcela bez obtíží, při druhé
dávce jsem byl druhý den chřipkově rozlámaný, ale jedna tableta Ibalginu to vyřešila.
V každém případě se nechte očkovat. Je to jediná možnost, jak vybřednout z marasmu, ve kterém
se pohybujeme už celý rok.
Do doby, než budete očkováni, se maximálně chraňte. Nečekejte na pokyny vlády, používejte vlastní
dobrý rozum. Když není kontakt, nemůže dojít k přenosu Covidu-19. A Covid-19 je stále smrtelné
onemocnění.

POHYB MEZI OKRESY 1.3. – 21.3.2021
Pokud pojedete mimo okres, kde máte trvalé bydliště, musíte se prokázat jedním z těchto
potvrzení:
-

potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce
doklad podle bodu III. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021
čestné prohlášení

Tyto tiskopisy jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx...
V případě, že si je nemáte jak vytisknout, stavte se v kanceláři OÚ, vytiskneme vám je.

Uvádíme praktické příklady:

Cestování v rámci okresu
Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.
Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.
Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?
ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU.
Venčení psů v noci je do 500 od bydliště.
Mohu si jít zaběhat?
ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se
neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?
NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich
doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
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Cestování mimo okres
Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede
místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách
Ministerstva vnitra.
Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že
potřebujete cestovat do jiného okresu.
Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné
prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která
skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když
cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které
dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.),
vezměte si ji pro jistotu s sebou.
Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze
v nezbytném počtu osob.
Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?
Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště,
musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště.
Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co
nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným
způsobem.
Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherský Hradiště),
kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?
Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde
chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.
Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za
mnou, co případně musím doložit?
To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu
3 týdnu sestěhovat na jedno místo.
Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této
cesty?
Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít
s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.
Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat
oprávněnost své cesty?
Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.
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Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?
Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření.
Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.
Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu
vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet
v rámci celého okresu.
Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.
Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.
Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?
Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat
vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.
K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?
Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou
v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí
být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.
Obce a provozovatelé hřišť
Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.
Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).
Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?
ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň
trochu možné. Například v administrativních provozech by se měli vyskytovat jen osoby
bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3
týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru.
Jak dlouho budou opatření platit?
Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

UKLIĎME ČESKO
Stejně jako každý rok nám pomozte uklidit Česko a Pardubický
kraj! Ať už vyrazíte na procházku nebo na projížďku na kole,
vezměte si s sebou rukavice a odpadkové pytle a přispějte k tomu,
aby se naše planeta cítila dobře. Věříme, že i vy se budete cítit
skvěle!
Další informace k této akci se dozvíte tady:
www.uklidmecesko.cz.
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!!!

I naši obec chceme mít hezkou a čistou.
Proto jsme zřídili v naší obci body, kde
najdete tašky a jednorázové rukavice,
které můžete použít při sběru
odpadků. Zavázané tašky odložte na
těchto bodech, kterých bude v obci
celkem dvacet dva a budou rozmístěny
po celém katastru obce. Tento sběr
bude probíhat od 3.3. do 9.4.2021.
Děkujeme !!!

ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
6.-7.3.2021
13.-14.3.2021
20.-21.3.2021
27.-28.3.2021
2.4.2021
3.-4.4.2021
5.4.2021

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

Švecová
Vlčková
Adamcová
Kašpar
Martinec
Králová
Cacek

Dagmar
Barbora
Markéta
Miroslav
Vojtěch
Zdena
Tomáš

Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, Hegerova 373
Polička, Růžová 195
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Litomyšl, Družstevní 69
Trstěnice 184

461 613 663
461 615 402
461 725 987
775 724 524
461 615 402
461 100 497
461 634 157
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MATERIÁL NA SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové je předjednán v rámci vašeho možného
zájmu ve firmě Sanimax v Poličce, a to za zvýhodněné ceny (pozn.: náklady, tj. i dopravu si zajišťujete
a hradíte sami).
Bude to fungovat takto: občané mohou nabrat zboží a následně v případě, že ho nevyužijí,
nepoužité mohou vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). Zvýhodněné mají i veškeré
tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu –
nahlásíte heslo: Kanál Borová

KNIHOVNA BOROVÁ
Pokud vláda nerozhodne jinak, je od března otevřené VÝDEJNÍ OKÉNKO v zadní části školy (proti
školní jídelně) v pravidelné výpůjční době: úterý 13.30 – 16.30 hod. Knihy můžete nejen vrátit, ale
také si půjčit nové. Je třeba dodržovat základní pravidla pro půjčování – respirátor a rozestupy 2
metry. V knihovně je pro vás připravena spousta nových knih pro děti i dospělé.

Na všechny se těší

Květa Honzálková
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OHLÉDNUTÍ

LEDOVÁ PLOCHA U KIOSKU
V sobotu 6. února předpověď počasí hlásila na příští dny vydatné mrazy nejen v noci. V některých
hasičích vzplála jiskra naděje na znovuobnovení ledové plochy u kiosku. Hnedle tedy ponořili
čerpadlo do potoka a první vrstva ledu byla nastříkána. Další pak v neděli ráno, poté odpoledne,
večer.... celkem jich bylo 7, nežli mohli první bruslaři okusit kvalitu ledu. Ta se každou večerní vrstvou
zlepšovala, až jsme se dostali k ledové ploše " alá zrcadlo".
Občas nás potrápila vrstva sněhu, na kterou nás Obec Borová vyzbrojila novými hrably, s velkou
sněhovou nadílkou nám ochotně pomohla sněhová fréza dědečka Toníčka.....
Radek neváhal a namontoval osvětlení pro večerní bruslení a spolu s dalšími položili na dřevěnou
podlahu pergoly koberec, aby nedošlo k poškození podlahy či bruslí.
Aby bruslení bylo zábavnější, stříkali jsme na led vlnky a jiné motivy, kde malí bruslaři jezdili slalom
a pilovali pirulety.
Kluci hokejisti pak ochotně večer pomáhali s vyhrnováním ledu a dalším nástřikem uhlazovací vrstvy.
Pro zahřátí byl po celý den k dispozici ve várnici teplý čaj zdarma.
Pro příští bruslařskou sezonu máme další nápady a vylepšení a za SDH Borová přiznám, že největším
potěšením a odměnou jsou pak nadšené oči malých bruslařů, kteří přicházeli bruslit třeba i
několikrát denně....
Kateřina Kerclová
Pozn. Obec Borová – děkujeme našim aktivním hasičům

9

SNĚHULÁKIÁDA
Letošní zima splňovala vše, co se od zimy čeká. Dostatek sněhu některé rodiny využily na
stavbu sněhuláků. Některá díla byla opravdu zdařilá, nejvíce nás zaujala Babička Žemberyových
a Olaf u Lopatů, který byl opravdu jako z pohádky Ledové království.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za snahu, kreativitu. Vaše sněhová díla jsme rádi
ocenili dárkovou taškou

Také děkuje všem, kteří nám připravili krásné běžecké tratě.

Obec Borová
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PŘES STŘECHU EVROPY – memoriál Jaroslava Hamerníka
Jubilejní 50. ročník se uskutečnil jako tradičně první únorovou sobotu. Letos však,
z důvodů vládních protiepidemických opatření, proběhl jinak.
Pro lyžaře nebyl dostatek sněhu. Ovšem čerstvě napadaný prašan vytvořil krásnou
zimní krajinu. Proto se pěšky, na různé známé trasy, vydala skoro stovka účastníků.
Menší skupinky i jednotlivci volili vycházku
jen kolem Borové, další z Pusté
Kamenice nebo z Čachnova a někteří i z Křižánek bez množnosti setkat se nakonec
v Motorestu v Borové. I v těchto složitějších podmínkách byli účastníci spokojeni.
Věříme, že podkova přinese štěstí pro další 51. ročník.
Pozn. Obec Borová – děkujeme všem pořadatelům a dcerám pana Hamerníka za krásné a voňavé perníkové
podkovy.

POZVÁNÍ
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INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou z celého srdce děkuji za sebe i pejska paní
starostce Lence Tlusté a paní Lucii Čermákové za obrovský
projev lidství, starost a nezištnou pomoc v době mého
onemocnění.
Radka Polanská

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 28.2.2021

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

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