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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

KANALIZACE - DŮLEŽITÉ 

• spuštění zkušebního provozu kanalizace a připojování nemovitostí (BUDE JIŽ 

V PROVOZU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD) je plánováno na přelom pololetí r. 2021. 

Přesný termín vám sdělíme! – ke kroku vypouštění splašků přímo do kanalizace tedy 

budete obcí vyzváni! 

• probíhá fyzická kontrola kanalizačních šachet včetně dalších kamerových a tlakových 

zkoušek, probíhají individuální zkoušky na čistírně odpadních vod – OPĚTOVNĚ 

upozorňujeme na pohyb pracovníků zhotovitele a technického dozoru i po soukromých 

pozemcích dotčených kanalizací; 

• úkolem pro zhotovitele stavby kanalizace je kontaktovat všechny vlastníky hlavní stavbou 

dotčených pozemků s požadavkem o souhlas s terénními úpravami a uvedením pozemku do 

původního stavu, samozřejmě s ohledem na proběhlou stavbu. Zhotovitel bude po vás 
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požadovat podpis protokolu – tento prosím nepodepisujte do doby, dokud nebudete souhlasit 

s úpravami pozemku; 

K budování soukromých částí kanalizačních přípojek: 

• DO ODVOLÁNÍ PLATÍ ZÁKAZ DOPOJOVÁNÍ SOUKROMÝCH ČÁSTÍ 

PŘÍPOJEK DO REVIZNÍ ŠACHTY – informace najdete i na webových stránkách obce 

pod záložkou AKTUALITY Z VÝSTAVBY KANALIZACE nebo pod záložkou 

Informační leták – mimořádný informační leták duben. Omlouváme se za komplikace, 

ale k tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit; 

• je nutné dodržovat i ostatní pravidla pro budování soukromých částí kanalizačních přípojek – 

najdete je u svých projektových dokumentací přípojek; 

materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové je předjednán v rámci vašeho možného 

zájmu i ve firmě Sanimax v Poličce, a to za zvýhodněné ceny (pozn.: náklady, tj. i dopravu si 

zajišťujete a hradíte sami). Funguje to takto: občané mohou nabrat zboží a následně v případě, že 

nevyužijí, nepoužité vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). Zvýhodněné mají i veškeré 

tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu – nahlásíte heslo: Kanál Borová 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 1/2021 ZE DNE 

26.4.2021 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 zápis usnesení  ze dne 16.12.2020; 

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2020 ze dne 8.3.2021. 

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 2020, 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 2020; 

 inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2020; 

 rozpočtové opatření č. 1/2021; 

 OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu; 

 výpočet a úhradu za poskytování pečovatelské služby SO AZASS v obci Borová za rok 2020 

ve výši 51 943,62 Kč; 

  svěření úkolu vyřizování Žádostí a vydání Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les místostarostovi obce p. Markovi Schauerovi; 

 Smlouvu o společném zadávání, ČJ zadavatele č.1: SUSPK/89/1073/OST/20/2021 

uzavřenou ve smyslu ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve 

smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek mezi SÚS Pk, 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice (účastník č. 1), Obcí Borová, Borová 100, 569 82 Borová 

(účastník č. 2) a Obcí Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová, kde účelem smlouvy je podle § 7 

odst. 1 ZZVZ uzavření sdružení zadavatelů za účelem společného zadávání veřejné zakázky 

s názvem „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“, a to za podmínek uvedených 

v smlouvě“; 
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 závazný návrh Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 

podél silnice III/35724“ ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a to za podmínek uvedených ve smlouvě. Tento návrh je součástí zadávací dokumentace pro 

výběrové řízení dodavatele stavby a veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice 

III/35724 Borová – Oldřiš“; 

 zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“ včetně 

příloh; 

 jako určeného zastupitele obce podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) na celé volební období 2018 – 2022 Mgr. 

Lenku Tlustou, starostku obce Borová; 

 bere na vědomí a schvaluje náklady vynaložené na rekonstrukci vnitřních prostor 

sokolovny do 4/2021.  Dále projednalo a bere na vědomí nutnost revitalizace všech okenních 

prvků; 

 projednalo a  schvaluje  Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 8.3.2021 – jedná 

se pouze o posun termínu dokončení stavby kanalizace s ohledem na rekonstrukci státní 

komunikace směr Oldřiš a místních komunikací; 

 aj. 

 

Na vědomí: 

 hospodaření Obce Borová od 1.1.2021 – 31.3.2021; 

 projednalo a bere na vědomí studii akce: „Revitalizační úpravy plochy p.č. 1226/1, k.ú. 

Borová u Poličky“. Pro další postup přípravy projektu pověřuje starostku k projednání 

připomínek s projektantem, autorem studie – jedná se o pokračování projektu kolem 

koupaliště; 

 aktuální informace z výstavby kanalizace; 

 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. 

 

VODNÉ A STOČNÉ ZA I. POLOLETÍ 2021 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

1. pololetí 2021. Při platbě je třeba předložit fotografii vodoměru, kde bude uveden stav natočených 

m3 (stačí vyfotit telefonem).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního úřadu ve dnech: 

pondělí 14.6. a středa 16.6.2020 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 

NOVĚ MŮŽETE V KANCELÁŘI OÚ PLATIT PLATEBNÍ KARTOU!!! 

Při zaslání fotografie stavu vodoměru na e-mail: kancelar@borova.cz 

vám zašleme vyúčtování vaší spotřeby. Vodné a stočné tak můžete 

zaplatit i převodním příkazem na účet č. 1283408309/0800, variabilní 

symbol = číslo popisné. 

mailto:kancelar@borova.cz
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VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AREÁL 

Od 1. června 2021 bude opět v provozu sportovní areál a kiosek s výdejním okénkem, a to v souladu 

s platnými opatřeními a nařízení vlády.  Kurty a hřiště si objednávejte na tel. čísle 603 311 921 v níže 

uvedené provozní době.  

Provozní doba: červen, září, říjen: 

- pondělí – pátek 15.00 – 21.00 hod., 

- sobota, neděle, státní svátky 9.00 – 21.00 hod.  

Provozní doba: červenec, srpen: 

- pondělí – neděle 9.00 – 21.00 hod.  

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE CELÝ SPORTOVNÍ AREÁL UZAVŘEN !!! 

PO CELÉM AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ POHYBU PSŮ!!! 

Sportovní areál se těší na vaši návštěvu a byl vybaven novými sítěmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZ SOKOLOVNY bude také otevřen od 1.6.2021 

Po dlouhotrvajících nutných a z naší strany povinně dodržovaných vládních protiepidemických 

opatřeních bude v provozu od 1.6.2021 místní sokolovna. Je ovšem naší povinností dodržovat  vládou 

nastavená pravidla, na kterých jsme povinni trvat a budeme je striktně dodržovat. Děkujeme za 

pochopení situace, je nutné dbát pokynů obsluhy sokolovny. 
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Obsluha bude fungovat v kiosku u venkovních kurtů, kde si vyzvednete klíč od sokolovny a 

prokážete se: 

-  potvrzením o negativním výsledku testu  

-  uplynutím 21 dní od první dávky očkování proti Covid – 19 

-  potvrzením o prodělané nemoci Covid -19 ne starším 180 dnů 

Při nesplnění výše uvedených podmínek provozovatel(obec) nesmí umožnit vstup do sokolovny!! 

Maximální kapacita je 1 osoba na 15 m2 a skupina může tvořit až 12 osob (opatření platné 

k 24.5.2021).  

V posilovně se zatím nepřevléknete ani neosprchujete. Po každém klientovi bude provedena 

dezinfekce strojů a cvičebního nářadí. V kanceláři OÚ nebo v kiosku si můžete také zakoupit 

permanentky do posilovny 300 Kč pro 10 vstupů nebo na spinning 400 Kč pro 10 vstupů. V případě 

konání akce v sokolovně bude posilovna uzavřena. 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si vás touto cestou oslovit v souvislosti s tradičním 

vítáním občánků v naší obci. V důsledku vládních restrikcí a 

dlouhodobé nepříznivé epidemické situace na našem území jsme 

byli nuceni postupně rušit všechny předběžně plánované termíny 

již od podzimu r. 2019. Jedná se tedy o termíny setkání a uvítání 

dětí narozených v naší obci od 1.10.2019 do 31.3.2021. Z čeho 

máme radost, je fakt, že je jich do dnešního dne rovných třicet. 

Proto zvažujeme, jakou formu vítání občánků nyní zvolit, jelikož snad konečně nastala doba, kdy 

začneme „normálně žít“. Faktem je, že uspořádat uvítání dětí v tomto počtu najednou je nemožné. 

Proto vás prosíme, kontaktujte nás do 7.6.2021 s vyjádřením, zda byste měli o obřad v klasické 

podobě zájem. Nebo bychom vás chtěli alespoň poprosit o zápis do pamětní knihy a krátkou schůzku 

po předchozí domluvě, abychom vám mohli předat dárek pro vaše „miminko“ ☺, které již v hodně 

případech „přijde po svých“. 

                                                                 INFORMACE MŠ: 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V BOROVÉ BUDE UZAVŘENA OD 19.7.2021 DO 

15.8.2021 

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ BUDE UZAVŘENA OD 19.7.2021 DO 30.7.2021 

DO ŠKOLNÍ JÍDELNY V BOROVÉ PŘIJMEME KUCHAŘKU. 

NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. ZÁŘÍ. 

NA MĚSÍC ČERVEN PŘIJMEME VÝPOMOC (BRIGÁDU) DO ŠKOLNÍ  

JÍDELNY NA 4 HODINY DENNĚ. 

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE 733 670 686. 
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LANOVÝ PARK – byla provedena revize a pravidelná údržba a park je pro veřejnost přístupný.  

ZUBNÍ LÉKAŘKA V BOROVÉ  ORDINUJE 

Každý čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod. – MUDr. Dagmar Švecová, tel.č. 739 046 899. 

 

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

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE V BOROVÉ SE BLÍŽÍ DO 

FINÁLE 

Byly provedeny terénní úpravy a zasetí. Dále zde přibyly nové lavičky a celkovou rekonstrukcí 

prochází oprava šaten a WC, a to hlavně díky práci obecních zaměstnanců.  

 

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

12.-13.6.2021 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

19.-20.6.2021 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

26.-27.6.2021 MDDr. Novák  Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

3.-4.7.2021 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

5.7.2021 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

6.7.2021 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
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MÁJKA 

Naše letošní májka má 18 metrů, děvčata ji pestře nazdobila a 

chlapi ji řádně ukotvili ..... neshodily ji ani čarodenice při 

letech o filipojakubské noci, ani vydatný vítr ..  

Všem zúčastněným děkujeme za již tradiční ozdobu naší obce 

(poznámka: snad se příští ročník uskuteční s plnou parádou.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY – MŠ BOROVÁ 

Duben a květen v naší školce: 

JARNÍ STEZKA U KOUPALIŠTĚ 

Stezka s jarním tématem, se dětem líbila, něco nového se dozvěděly a snad trochu zpříjemnila tento 

čas… Děkujeme za účast. 
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OTEVŘENÍ MŠ 

Dne 12.4.2021byl obnoven provoz MŠ pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Děti 

musely absolvovat antigenní testování 2x týdně v MŠ, které perfektně zvládly. Od 3.5.2021 byla 

MŠ otevřena pro všechny děti, bez testování. 

ČARODĚJNICKÝ TÝDEN 

Poslední dubnový týden se nesl v čarodějnickém duchu. Děti se hravou formou seznámily s tradicí 

pálení čarodějnic. Hrály hry plné kouzel a čarování, malovaly a vyráběly čarodějnice, učily se 

zaklínadla, tančily na čarodějnické písničky. Nechybělo ani vaření kouzelného lektvaru, který bublal 

a hrál všemi barvami. Poslední den se děti slétly na školní zahradě, kde na ně čekalo několik úkolů. 

Let na koštěti, čarodějnický skok, hod pařátem, strašidelná jeskyně, hledání havěti, kouzelné zrcadlo. 

Na všechny děti čekala sladká odměna a nechybělo ani vysvědčení za zvládnutí čarodějnických 

dovedností. 
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HASIČI V MŠ 

Velké překvapení zažily děti z naší školky, když na školní zahradu přijížděla hasičská auta 

borovských dobrovolných hasičů. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o jejich práci. Vyzkoušely 

si volání vysílačkou, motání hadic, zblízka si prohlédly hasičské auto a hasičskou techniku. Program 

byl zakončen, ukázkou hašení pomocí práškového hasícího přístroje. Tímto děkujeme borovským 

hasičům. 

                                                                                                

                                                          Bc.  Lenka Vaňáková 
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ZPRÁVY ZŠ BOROVÁ 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 8. 4. 2021  

SLOVO DALO SLOVO A MY JSME LETOS ZKUSILY ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY NEOBVYKLE - PO 

SKYPU. NEVĚDĚLY JSME SICE, JAKÝ BUDE O TAKOVOUTO FORMU ZÁPISU MEZI RODIČI 

ZÁJEM,ALE BYLY JSME MILE PŘEKVAPENY. ZAPOJILY SE TÉMĚŘ VŠECHNY DĚTI. KAŽDÝ 

ROK SE ÚČASTNILI ZÁPISU I PÁŤÁCI, KTEŘÍ SI PRO DĚTI VŽDY PŘIPRAVILI KRÁTKÉ 

VYSTOUPENÍ. LETOS SE O ZPESTŘENÍ ZÁPISU POSTARALI TAKÉ. POHÁDKU „JAK KRTEČEK 

KE KALHOTKÁM PŘIŠEL“, KTERÁ BYLA TÉMATEM ZÁPISU, DĚTEM PŘEVYPRÁVĚLI. Z 

NÁSLEDUJÍCÍ FOTOGRAFIE JISTĚ POZNÁTE, KDO SI KOHO „ZAHRÁL“. 
 

 
 
PO POHÁDCE SE PŘEDŠKOLÁCI PUSTILI DO PRÁCE. PRACOVALI VE TŘECH SKUPINKÁCH A 

BYLI MOC ŠIKOVNÍ.KAŽDÁ SKUPINKA SI VYPRACOVALA „ÚKOLY“ S JEDNOU PANÍ 

UČITELKOU A NECHYBĚLA ANI BÁSNIČKA NEBO PÍSNIČKA, BEZ KTERÉ BY ZÁPIS NEBYL 

ZÁPISEM. 😊  

                                                               CHVÍLE SOUSTŘEDĚNÍ. 
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MOMENTKY ZE ZÁPISU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. JMÉNA POD FOTOGRAFIEMI MNOHDY NEPATŘÍ DĚTEM, TO JE KOUZLO SKYPU 

     . 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

V současné době je vracení i půjčování knih stále možné jen přes výdejní okénko (úterý 13.30 – 

16.30 hod.). Poslední nové knihy jsou určeny především malým a větším dětským čtenářům. 
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                                                                                                                                             Květa Honzálková 
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STOLNÍ TENIS BOROVÁ   
Nehraje se, ale oddíl „žije“ 
 

 

Hráči a členové oddílu 

stolního tenisu  Borová se 

sešli 1. května na brigádě a 

pomáhali  čistit paseky pro 

novou výsadbu lesa 

v lokalitě „U pramene“ 

…. a humor při práci 

nechyběl 

… a také se těšíme, že se začne opět trénovat a hrát.  

 

POZVÁNÍ 

 

„BOROVSKÝ  MÍROVÝ  POCHOD“, kde vzpomeneme na události, které zde 

v roce 1945 proběhly a na občany naší obce, kteří v době druhé světové války 

zahynuli, se koná 

                               v neděli 30. května 2021 v 14.30 hodin 

       „U  VÝBUCHŮ“, 

 

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).  Pokud se vám to 

v neděli nehodí, můžete se zajít podívat na výstavu kdykoli ve výše uvedeném termínu.  Výstavu 

obohatíme o další fotografie a čtení, které se nám v loňském roce podařilo získat. V letošním roce 

přibyde k výstavě i pamětní kniha do které můžete zapsat své vzkazy, názory na výstavu, vzpomínky 

o které byste mohli výstavu obohatit, či jen podpis. Pro nás organizátory se jedná o zpětnou vazbu, 

za kterou předem děkuji.                                                                                                      Pavel Tlustý 
 

 

 

PŘIPRAVUJEME ….. 

LETNÍ KINO V BOROVÉ  

- NEDĚLE 4.7.2021 OD 21.30 HOD.  

- SOBOTA 14.8.2021 OD 21.30 HOD. U SOKOLOVNY (výběr filmů teprve probíhá).  
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INZERCE 

BRIGÁDA 

Pan Stodola Camping Borová přijme na letní brigádu (červenec – srpen) studentku. Více informaci 

na tel.č. 603 731 404 nebo e-mailu: camp@campborova.cz.  

 

 

 

Obec Borová žádá nájemníky obecních bytů, aby volně neodkládali odpad, 

jakéhokoli původu kolem obecních bytovek (např. stavební odpad). Pokud se 

nešvar bude i nadále opakovat, uklidíme odpad na vlastní náklady a 

rozúčtujeme náklady mezi nájemníky v domě.  

 

 

 

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  26.5.2021                                              Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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