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    *24. ROČNÍK*ČÍSLO 4* 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

KANALIZACE 

 

Na téma výstavby kanalizace, spuštění zkušebního provozu a navazujících pracích 

bude vydán mimořádný informační leták. 

 

V tuto dobu platí: (plné znění sdělení vám bylo doručené do vašich poštovních schránek. Dále ho  

naleznete na webových stránkách obce a na vývěsce před poštou). 

 

DO ODVOLÁNÍ PLATÍ ZÁKAZ DOPOJOVÁNÍ SOUKROMÝCH ČÁSTÍ 

PŘÍPOJEK DO REVIZNÍ ŠACHTY,  dále pak: 

1) můžete kopat soukromé části přípojek, ale nesmíte se dopojit do revizní šachty (vynechaný 

úsek potrubí před revizní šachtou např. 1 m); 
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2) opodstatněnou výjimku lze připustit pouze při souhlasu Zhotovitele stavby a Investora, vše 

je nutné projednat s dostatečným předstihem před zahájením vašeho kopání. Dále pak za 

předpokladu, že provedené kamerové a tlakové zkoušky na „hlavní stavbě“ veřejné části 

přípojky jsou v pořádku, tedy ze strany Investora (obce) odsouhlasené – tento fakt lze 

ověřit, když nás s předstihem vašich prací kontaktujete, minimálně týden; 

3) vždy nás kontaktujte před záhozem zakrývaných částí, a to s předstihem, jelikož je nutné 

domluvit kontrolu z naší strany. Kontrolováno bude nejen provedení potrubí před 

záhozem, ale také způsob napojení do revizní šachty!!!; 

4) platí podmínky realizace soukromých částí přípojek, které jsou součástí vašich 

projektových dokumentací!!!; 

5) je nutné, aby připojení nemovitostí do systému proběhlo v letošním roce, a to s ohledem na 

zkušební provoz ČOV, která bude spuštěna v avízovaném pololetí 2021 – opakuji, že přesný 

termín sdělíme 

SE SOUKROMOU ČÁSTÍ KANALIZAČNÍ 

PŘÍPOJKY VÁM MOHOU POMOCI: 

Bagrové práce: 

Sauer Radek – tel.č. 605 710 624 

Šturza Filip – tel.č. 605 575 203 (od 1.5.2021) 

Novák Pavel – tel.č. 606 555 579 

Hegr Miroslav – tel.č. 603 234 051 

Krumpl Jiří – tel.č. 603 535 264 

Provede vše: 

Polák Rudolf – tel.č. 731 411 847,  734 408 021 

KKZP s.r.o., p. Kocourek  – tel.č. 604 878 383 

Vrabec Michal – tel.č. 731 588 510 

Balog Jan – tel.č. 792 273 576 

Připomínáme: Zbudování soukromé části kanalizační přípojky si hradí každý majitel nemovitosti sám 

a zodpovídá za kvalitu provedených prací. Mimo výše uvedené kontakty, které vám nabízejí 

spolupráci, můžete samozřejmě zvolit jinou dodavatelkou firmu, či přípojku realizovat svépomocí – 

nikoho neupřednostňujeme.  

 

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020 - SHRNUTÍ 

 

Celkové příjmy 32 113 058,26 Kč, z toho hlavní zdroje příjmů:  

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti  3 408 599,-- 

Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti                  390 121,-- 

Daň z příjmů právnických osob    2 508 220,--     

DPH      6 882 456,-- 

Daň z nemovitostí       726 670,-- 

Přijaté neinvestiční a investiční dotace            13 183 719,-- 
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Z toho dotace:      

- ze státního rozpočtu         9 742 671,--     

- od Pardubického kraje     3 441 048,-- 

Poplatek za svoz komunálního odpadu                 658 550,--  

Příjmy za třídění komunálního odpadu           112 866,--  

Provoz kiosku        581 683,-- 

Příjmy za vodné a stočné      766 460,-- 

Příjmy z bytového hospodářství    1 436 189,--  

Příjmy z nebytového hospodářství     533 755,-- 

Příjmy kompostárny         74 493,-- 

Příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu       134 391,-- 

 

 

Celkové výdaje 47 883 991,48 Kč,  z toho hlavní výdaje: 

Vybavení a provoz kiosku       751 136,-- 

Údržba místních komunikací       185 680,--  

Provoz vodovodu     1 483 243,-- 

Odvádění a čištění odpad. vod v obci            153 378,--    

Provoz MŠ         564 371,-- 

MŠ stav.úpravy hospod.pavilonu                        4 509 228,-- 

Provoz ZŠ         507 103,--  

Zájmová činnost v kultuře                                     281 589,--  

Revitalizace školního hřiště u ZŠ                         2 457 020,-- 
  

R 
Provoz sokolovny a sport. areálu      622 717,-- 

Revitalizace víc. nádrže – koupaliště                   5 000 973,-- 

Stavební úpravy 4. byt.jed.soc.bydlení v MŠ        4 475 518,-- 

Provoz a údržba byt. a nebyt. hospodářství           391 137,--                     
  

Provoz a údržba veřejného osvětlení      291 773,-- 

Nové VO v řadovkách a za kat.kostelem k RD       474 414,--  

Komunální služby a územní rozvoj   1 929 296,-- 

Sběr a svoz kom.odpadu, SD, kompostárna  1 197 894,-- 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      520 626,-- 

Náklady na COVID                                                  154 970,-- 

SDH Borová                                                           260 585,--  

Zastupitelstvo obce     1 253 599,--  
Činnost místní správy – OÚ    1 983 591,--  

Ostatní fin. operace –DPH    1 336 464,-- 

Stavba KANALIZACE A ČOV  

Oldřiš a Borová     16 044 964,-- 

Financování:                     15 770 933,22 

Změna stavu prostředků na bank. účtech        5 849 040,84 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky-úvěr 10 460 653,51 

Uhrazené splátky půj. prostředků – úvěr     - 2 061 684,--       

Operace z pen. účtů organizace – PDP                1 522 922,87 

Hospodaření obce za rok 2020 a Závěrečný účet obce za rok 2020 byly  

schváleny Zastupitelstvem obce Borová dne 26.4.2021. 



4 
 

ČERNÁ SKLÁDKA V KRAJINĚ 

Vážení spoluobčané, 

pokud rádi chodíte krajinou naší obce a všimli jste si, či víte, kde se nachází černá skládka odpadků, 

prosíme nahlaste ji na OÚ.  Děkujeme.  

 

Ještě bychom rádi poděkovali všem, kteří přiložili ruku 

k dílu a při svých procházkách nám pomohli se sběrem 

odpadků. V celém katastru obce bylo zřízeno dvacet dva 

sběrných bodů, kde byly umístěny jednorázové rukavice 

a tašky určené pro tento sběr. Celkem jste nasbírali 35 

tašek plných odpadků. Skvělá práce.  

 

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY 

V úterý 4.5.2021 a ve středu 12.5.2021 od 7.00 do 19.00 nepůjde elektřina v těchto 

lokalitách: 

Borová č.p. 29, 30, 33, 34, 36-45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 61-66, 68, 69, 70, 74, 78-82, 94, 97, 98, 

100, 103, 114-124, 321-330, 333, 349, 369. 

Č.e. 31, 32 a parcelní č. 506/3, 619/6, 1789/2.  

V těchto dnech budou Obecní úřad a Česká pošta v Borové UZAVŘENY.  

 

POVINNÁ EVIDENCE HŘBITOVNÍ KNIHY 

Obec Borová, jako správce hřbitovů v Borové, žádá občany obce Borová a  Oldřiš, aby chodili 

nahlašovat své zesnulé uložené do hrobů (platí i pro uložení urny) k zápisu do hřbitovní knihy 

z důvodu povinné evidence.   

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU BUDE V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ 

UZAVŘEN !!    (1.5. a 8.5.2021) 

Dále připomínáme, že ve sběrném dvoru můžete odložit pouze věci v rozloženém stavu (zvlášť 

čalounění, dřevo, kov apod.). Nepotřebná okna musí být rozebrána – zvlášť sklo a rámy. 

 

BRIGÁDA V BOROVÉ 

Obec Borová hledá touto cestou brigádníky do kiosku, na sečení (křovinořez) a úklid zeleně ….. 

Vhodné jako přivýdělek pro studenty. Hlásit se můžete do 31.5.2021. 
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD. 

1.-2.5.2021 MDDr. Kašpar  Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 

8.-9.5.2021 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

15.-16.5.2021 Lékař 

stomatolog 

Kononenko Oleksandr Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

22.-23.5.2021 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

29.-30.5.2021 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

5.-6.6.2021 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROVÁ 

Mateřská škola Borová oznamuje, že ve dnech od 2. do 16.května proběhne zápis dětí do Mateřské 

školy Borová pro školní rok 2021/2022. Zápis proběhne distančním podáním přihlášky nebo osobním 

podáním v MŠ 5.5.2021 od 10 do 14 hodin. Bližší informace, potřebné formuláře a pokyny jsou 

uvedeny na www.msborova.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msborova.cz/


6 
 

NOVÝ VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.4.2021 
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NOVÁ OČKOVACÍ CENTRA V PARDUBICKÉM KRAJI 

Od příštího týdne vzniknou nová očkovací centra v Pardubicích, Hlinsku a České Třebové, do kterých 

se mohou zájemci hlásit již dnes. K dnešnímu dni bylo v kraji vyočkováno téměř 130 tisíc dávek.  

„Již dnes zahájíme registraci zájemců o očkování pro nově vznikající očkovací místa v Pardubicích, 

kde budeme nově očkovat v paláci Magnum a na poliklinice KOLF, v Hlinsku a České Třebové. 

Reálné zahájení očkování bude až na Českou Třebovou zahájeno v pondělí 3. května a v České 

Třebové od středy 5. května,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že registraci je možné provádět 
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na internetové stránce registrace.mzcr.cz.  „Nejpozději od června chceme vytvořit další tři očkovací 

místa, a to v Králíkách, Poličce a Lanškrouně, což souvisí s avizem až 30 tisíc očkovacích dávek 

vakcíny Pfizer týdně počínaje červnem. Tímto bychom dosáhli počtu 20 očkovacích míst, což je v tuto 

chvíli maximum, na které bychom chtěli jít,“ sdělil hejtman Netolický. 

OHLÉDNUTÍ 

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili JARNÍ SOUTĚŽE, za kreativní a inspirující 

výzdoby.  

Každá byla originální a tvořena s chutí a nápadem. Neradi bychom vybírali první a další místa, sami 

uznáte, že vše je jen otázkou vkusu...  

Pro všechny, kteří se do soutěže přihlásili vložením příspěvku na FB, byla na OÚ připravena dárková 

taška, jako poděkování a snad i motivaci do dalších soutěží. 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNÍ 

                

                 „BOROVSKÝ  MÍROVÝ  POCHOD“ 

                      V neděli 30. května 2021 v 14.30 hodin 

„U  VÝBUCHŮ“, 

 

 

kde vzpomeneme na události, které zde v roce 1945 proběhly a na občany naší 

obce, kteří v době druhé světové války zahynuli.  

 

Vzhledem k situaci jsme se i letos rozhodli, že v době od 28.5.2021 do 31.5.2021 umístíme k 

výbuchům výstavu vztahující se k této události a něco navíc (pokud počasí dovolí). Výstavu 

obohatíme o další fotografie a čtení, které se nám v loňském roce podařilo získat. Rád bych vás 

jménem organizátorů poprosil o zanechání vzkazu či jen podpisu na k tomuto účelu vystavený 

pamětní list- zda se vám výstava líbila a nebo  máte sami doma něco, čím by jste ji mohli obohatit. 

Pro nás organizátory se jedná o zpětnou vazbu, za kterou předem děkuji.                                                                
Pavel Tlustý 

https://www.facebook.com/obecborova/photos/a.1535270233225778/3905868856165892/?__cft__%5b0%5d=AZWsoSFVbjltoyDFHmfw7WZtUS2tw13StQuPxRs78PYDG_iccqpP7flX1W58hjIT4Ns_J4EcL_uDbK1cNSBsvxij50JBPniRfI6XuHzSW6bbcTsJ54XXO1RvJvZFKbNcnIuUOi7xLPU2RLNHbAfY4ccWk_FmPfy2OrXw5TB8WE6GWRro8Wxl8vGAZOMVzULaV8Y&__tn__=EH-R
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VÝSTAVA V BOROVÉ 2021 

Český svaz chovatelů základní organizace Borová 

bude pořádat ve dnech 24.7. – 25. 7. 2021 výstavu 

drobného zvířectva spojenou s prodejní výstavou 

ve vnitřních prostorách  Sokolovny. 

Pokud máte zájem vystavovat či prodat své ručně 

vyrobené výrobky, obrazy apod., nebo máte zájem 

prodat drobná domácí zvířata (andulky, morčata, 

činčily,..), neváhejte se ozvat na tel.: 723 949 310. 

Budeme se na Vás těšit. ☺ 

 

NELEŇ, ZELEŇ: V SOBOTU STARTUJE NOVÁ VÝZVA BĚHEJ LESY 
 

 

Mysleli jste si, že vás organizátoři Běhej lesy nechají v 

dubnu jen tak odpočívat v brlohu? Tak to jste vedle jak 

ta jedle! Jedno přísloví říká: Březen, za kamna vlezem. 

Duben, ještě tam budem. S blížící se měsíční výzvou je 

tu ale ještě něco lepšího: Komu se nelení, tomu se 

zelení!  

Řekněte, nevoní vám to lesem o něco víc? Pokud ano, 

pak pořádně nastražte uši, promněte kukadla po 

zimním spánku a za chvíli se dozvíte víc o nové 

celorepublikové zelené výzvě Neleň, zeleň, která 

začne společným startem v sobotu 17. 4. 2021, a 

díky níž společně zalesníme Česko. Za každých 15 kilometrů se bude sázet 1 strom! Vidíte mapu níže? 

Zapojením do výzvy můžete vyběhat svému kraji tolik potřebné stromy. Vítězný kraj s nejvíce naběhanými 

kilometry získá nejvíce stromů, ale sázet se bude všude. Tak co, který kraj vyběhá nejvíc? Bude to ten váš? 

Kolik společně vyběháme stromů pro Česko? Je to jen na vás, české lesy na vás spoléhají! 

Strom si budete moci zasadit i vy sami, a tím pomoci přírodě dvojnásobně. Ať už na Den za obnovu lesa, 

který se uskuteční v říjnu letošního roku nebo již dříve v průběhu roku. Jednotlivé termíny budou dopředu 

vypsány v aplikaci Klub nového lesa, kde se na ně budete moci i přihlásit. Tak neváhejte, kapacita totiž bude 

omezena! 

Jak se zapojit? 

● Vyběhněte kolikrát chcete, kolik kilometrů chcete kdykoliv v tomto časovém rozmezí:17.4. - 22. 5.  

● Začíná se 17.4. v 10:00 společným virtuálním startem na Facebooku a Instagramu Běhej lesy. 

● Není potřeba nikde platit žádný poplatek, akce je zdarma. 

● Zde na stránce www.nelenzelen.behejlesy.cz vyplňte registrační formulář a v něm počet uběhnutých 

kilometrů, svůj čas a kraj. 

A co za to?  

● Dobrý pocit z pomoci přírodě, zalesníte Česko! 

https://www.klubnoveholesa.cz/
https://www.klubnoveholesa.cz/
https://www.facebook.com/behejlesy
https://www.instagram.com/behejlesy/
http://www.nelenzelen.behejlesy.cz/
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● Natrénujete na závody Běhej lesy. 

● Můžete dokázat, že váš kraj je králem běhání! 

● Podpoříte imunitu! 

● Získáte osvědčení o účasti, které vám pošleme na e-mail a budete se jím moci pochlubit na sociálních 

sítích. 

Tak zvedněte tlapu, jestli se vám nelení, ale zelení a poběžte do toho taky! 

 

INZERCE 

 

VČELKA sociální služby o.p.s. v Hlinsku 

 

VČELKA sociální služby o.p.s. otevřelo nové středisko v Hlinsku, které 

naleznete na adrese: Adámkova třída 190, 539 01 Hlinsko. Organizace byla 

založena v roce 2010. Od roku 2018 se stala součástí sdružení pečujících 

organizací Včelka, která působí v sedmi krajích ČR. Za rok 2019 VČELKA 

celkem poskytla služby 960 uživatelům v rozsahu 84 688 hod.  

 

Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem 

terénních služeb. Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, 

aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým 

okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich 

samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě. 

 

VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. 

Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní 

asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 

6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od Hlinska. 

 

Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům pomáhají s osobní 

hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla a pití, se zajištěním chodu jejich 

domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí 

(koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení 

informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku chůze. 

 

Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta tak, aby byly zajištěny 

jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru soběstačnosti 

konkrétního klienta. 

Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli 

čas, který stráví na cestě za ním.  

V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucí střediska na tel. čísle +420 601 152 605 nebo na emailové 

adrese: vareckova@pecevcelka.cz. 

 

                                                     

     Za VČELKA sociální služby, o. p. s. 

Bc. Adéla Vařečková, vedoucí střediska 

 

mailto:vareckova@pecevcelka.cz
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STÁNEK S OVOCEM, ZELENINOU A KVĚTINAMI 

Stánek s čerstvou zeleninou, ovocem a květinami bude od 10. května 2021 umístěn před vlakovým 

nádražím v Borové  a  bude vám nabízet tu nejkvalitnější a nejčerstvější zeleninu, ovoce a také květiny 

(muškáty, petúnie, surfinie ….). A to nejen od českých farmářů, ale i od farmářů z EU. Pan Tomáš 

Federle, Hradec nad Svitavou, tel.č. 778 058 321, e-mail: chutnebedynky@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  29.4.2021                                              Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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