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                       *24. ROČNÍK*ČÍSLO 8* 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIPOJOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ DO 

KANALIZACE 

S vědomím, že jsme vám mnohým v průběhu jara slibovali, že se budete moci do kanalizace připojit 

v červnu či počátkem července, vás všechny prosíme o shovívavost a pochopení s postupným 

oddalováním termínu připojení. Situace nás netěší a jsme si vědomi toho, že neustálé oddalování 

termínu vám působí problémy s plánováním výstavby přípojek a mnohým komplikuje i nakládání 

s odpadními vodami.  

 Proč tomu tak je? Při zahajování zkušebního provozu ČOV byl zjištěn nepřípustný nátok 

balastní vody z kanalizační sítě na ČOV. DSO požaduje po zhotoviteli jeho odstranění. Byl proveden 

opětovný kamerový průzkum položeného potrubí, který odhalil dílčí nedostatky, které se zhotovitel 

v termínu do 3.9.2021 zavázal odstranit. Ve chvíli, kdybychom vám povolili připojování nemovitostí 

v termínech slibovaných, zkomplikovali bychom opětovnou revizi kanalizační sítě a přišli bychom o 

možnost vyhodnotit účinek oprav. 

 Co bude dál? Účinek oprav bude možno vyhodnotit s několikadenním odstupem od ukončení 

oprav. Vyřeší-li opravy nátok balastní vody, rádi rozešleme měsíc připravenou výzvu k připojování 

nemovitostí. V případě jiném budete o dalším postupu DSO informováni. 

 

SRPEN 2021 
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SE SOUKROMOU ČÁSTÍ KANALIZAČNÍ  

PŘÍPOJKY VÁM MOHOU POMOCI: 

Bagrové práce: 

Sauer Radek – tel.č. 605 710 624 

Portl Jiří – tel.č. 606 351 801 

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: Pro výkopové práce na kanalizační přípojce platí do odvolání dosavadní pravidla 

zveřejněná na webových stránkách obce. Ke změně podmínek a spuštění zkušebního provozu bude 

vydán mimořádný informační leták. Do této doby nesmí dojít k propojení přípojek (tj. nesmějí 

natékat splašky do kanalizace)!!! 

 Zbudování soukromé části kanalizační přípojky si hradí každý majitel nemovitosti sám a zodpovídá 

za kvalitu provedených prací. Mimo níže uvedené kontakty, které vám nabízejí spolupráci, můžete 

samozřejmě zvolit jinou dodavatelskou firmu, či přípojku realizovat svépomocí – nikoho 

neupřednostňujeme.  

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 3/2021 ZE DNE 

26.7.2021 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• uzavření Smlouvy o dílo č. OUBO-880/2021 na zhotovení díla „Borová - VO SO 401 a 

chodník SO 103 podél silnice III/35724“, a to na základě výběrového řízení vedeného 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, dále na základě Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 29.6.2021 a Oznámení   o 

výběru nabídky – oznámení o výběru dodavatele ze dne 7.7.2021. Smlouva bude uzavřena 

mezi Obcí Borová, IČ: 00276430 a fy SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby 

VÝCHOD-oblast Pardubice,  IČ: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 

za podmínek uvedených ve smlouvě. 

pozn.:  na 6.9.2021 proběhne předání staveniště Zhotoviteli, poté započnou práce na rekonstrukci 

páteřní silnice Borová – Oldřiš 
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- 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. 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021 

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

Zkontrolujte si včas platnost svého občanského průkazu (zda v době voleb nebude končit), protože 

od 2. srpna 2021  podle nového zákona o občanských průkazech nebude možné vydat ve zrychleném 

režimu průkaz bez strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platností 30ti 

dnů, jako dříve (volební průkazy typu „blesk“). V krajních případech lze totožnost u voleb prokázat 

platným cestovním pasem.  

Voličské průkazy:  

Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR může volič hlasovat na voličský průkaz kdekoliv v ČR, 

ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu (např. při 

zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). 

Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče od čtvrtka 23. září 2021.  

O voličské průkazy může volič žádat následujícími způsoby: 

- Písemně - např. poštou a to nejpozději do pátku 1.října 2021 do 16:00 hodin. Žádost 

v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (na úřadech je ověření 

osvobozeno od poplatku, na poště tomu tak není). Žádost lez zaslat též v elektronické podobě, 

avšak pouze prostřednictvím datové schránky voliče, zaslání z jiné DS je nepřípustné. 

- Osobně – v tomto případě není písemná žádost voliče požadována, 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 6. října 2021 

do 16:00 hodin.  

Voličské průkazy se vydají osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí 

s ověřeným podpisem voliče k převzetí voličského průkazu. Voličský průkaz se voliči zašle 

v dostatečném předstihu na jím uvedenou adresu. 

Pozor: Při ztrátě či znehodnocení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 

Obec Borová touto cestou nabízí od 1.10.2021 k pronajmutí následující obecní byt. 

Borová č.p. 301 – byt č. 2 (1+kk), který obsahuje: 

- Pokoj s jídelnou 20,45 m2 

- Kuchyňský kout   6,11 m2 

- Předsíň    3,91 m2 

- Koupelna s WC   4,28 m2 

- Sklepní kóji    4,30 m2 – nachází se mimo byt 
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Měsíční nájemné činí cca 1 640,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el.energii, vodné 

a stočné a el.energii za společné prostory. Byt není vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, žaluziemi 

a ani garnýžemi. Tyto věci si můžete odkoupit od původního nájemníka nebo pořídit nové.  Žádosti 

podávejte do 15.9.2021. 

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Obec Borová přijme na hlavního pracovního poměru zaměstnance do KIOSKU u sportovního areálu, 

který je v zimních období  přestěhován do sokolovny v Borové. Jedná se především o odpolední a 

víkendové směny. Spolehlivost a příjemné vystupování podmínkou. 

V případě zájmu kontaktujte starostku obce tel.č.  603 741 378 či napište na e-mail: starosta@borova.cz. 

 

 

DOVOLENÁ ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDR. DARMAR ŠVECOVÉ 

 -  2.9. A 9.9.2021 

 

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

4.-5.9.2021 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

11.-12.9.2021 MUDr., MBA Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

18.-19.9.2021 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

25.-26.9.2021 MDDr. Kašpar  Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 

28.9.2021 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

2.-3.10.2021 
Lékař 

stomatolog Kononenko Oleksandr Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

 

 

UDÁLOSTI NA MAPĚ  

Mapa akcí je specifický způsob zobrazení kulturních akcí a míst v našem okolí. Je to ideální nástroj 

pro plánování výletů nebo pro zjišťování tipů, kam se podívat v případě, že už někde na výletě či 

dovolené jste. Najdete to na našich webových stránkách ve složce O obcí a zde Události na mapě.  

Odkaz: http://www.borova.cz/?page=page&id=146 

 

PROVOZ SOKOLOVNY - REZERVACE 

Nebude to trvat dlouho a skončí nám hezké počasí a sportování se přesune do vnitřních prostor 

sokolovny. Rádi bychom,  aby byla sokolovna maximálně využita a přednost by měli mít sportující 

borováci. Z tohoto důvodu si raději rezervujte svůj termín včas v kanceláři OÚ, a to co nejdříve.  

O volné termíny mají už dnes zájem přespolní sportovci.  

 

 

http://www.borova.cz/?page=page&id=146
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NOVÁ TRAMPOLÍNA 

Díky podpoře GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA jsme pro malé i větší sportovce nainstalovali 

trampolínu na sportovní areál ke KIOSKU. Tímto bychom rádi ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ GENERALI 

poděkovali  

https://www.generaliceska.cz/poradce-petr-talacko... 

 

 

 

 

 

https://www.generaliceska.cz/poradce-petr-talacko?fbclid=IwAR3C6WsGo6spF-1s2CdeGy_KpBYBjw8N-Blj9r8z0fZGTPr9MteM4BkF9Fk
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OHLÉDNUTÍ 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Ohlédnutí za koncem školního roku v naší školce: 

NÁVŠTĚVA POLICIE 

 

Ještě než jsme se před letními prázdninami všichni rozutekli, pozvali jsme ochotné pány příslušníky 

státní Policie, aby nám i dětem předali  pár užitečných rad o bezpečnosti a ochraně osob. Mimo jiné 

si děti mohly prohlédnout i policejní vůz,  ochrannou  výbavu  (tělovou, neprůstřelnou vestu, helmu, 

pouta, obušek, štít...). Všichni jsme  se  zájmem poslouchali  zajímavé  informace  a děti  dostaly od 

policie omalovánky, pexeso, vystřihovánky s policejní a dopravní tématikou. 

MOC DĚKUJEME ZA VZRUŠUJÍCÍ DOPOLEDNE!!! 

 

POSLEDNÍ ZAMÁVÁNÍ NAŠIM PŘEDŠKOLÁKŮM! 

Rozloučit se s předškoláky jsme se mohli letos na školní zahradě, která se na chvilku proměnila v 

obrovský mořský přístav, kde se to jen hemžilo námořníky. Od těch nejmladších až po rodiče a 

prarodiče. Díky programu, který si s dětmi připravily paní učitelky, vládla v přístavu úžasná 

atmosféra, děti byly pasovány na školáky, plnily soutěže a úkoly, hrála hudba a ve vzduchu voněly 

špekáčky… 
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ZÁŘÍ UŽ SKORO TADY! 

A teď už nám všem začátek školního roku opravdu neúprosně ťuká na dveře. Nejvíce se však jistě 

těší naši předškoláčci, kteří se od 1. září stanou opravdovými velkými prvňáčky. Ve škole na ně čekají 

nové paní učitelky, kamarádi, poznatky, zkušenosti a zážitky. 

PŘEJEME DĚTEM ÚSPĚŠNOU PLAVBU! 

 

VESNICKÉ HRY JAVOREK  

Ze startu letošních prázdnin se družstvo borovských atletů odhodlalo k účasti na vesnických hrách, 

které se letos konaly v nedalekém Javorku. Celé hry se odehrávaly v duchu lidských smyslů, soutěže 

se tedy zaměřovaly na zrak, čich, chuť, sluch a hmat. Naše družstvo si vedlo podle očekávání 

"obstojně,, , nevzdali se a bojovali do poslední chvíle. Někteří byli tak zapálení do soutěže, až lítaly 

stoly i s moukou. Nakonec nadějní atleti skončili na 7. místě a jak se říká, není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se a hlavně si to užít (            ). Celý den doprovázelo krásné počasí a všichni, jak soutěžící, tak 

jejich fanclub, si to náležitě užili. Děkujeme pořádající vesnici a těšíme se na další rok, kdy se znovu 

setkáme na vesnických hrách na Březinách. 

  



8 
 

MOTOSRAZ 2021 ANEB ZASE SPOLU 

Motosraz se po roční kovidové pauze vydařil. Jelikož počasí přálo, tak vyjížďka proběhla bez 

problémů. Sjelo se skoro 70 motocyklů. Netradičně ukázal své umění místní kaskadér Lukáš 

Romportl se svým strojem a předvedl kousky ze svého repertoáru s kolegou Víťou Saidlerem.  

Odpolední a večerní program se všem líbil, tak i my jsme byli opět spokojeni. Děkujeme všem 

motorkářům a místním návštěvníkům srazu za podporu. Peníze, které se vydělali, budou opět předány 

na dobročinné účely včetně pomoci Moravě.  

Děkujeme Obci za poskytnuté prostory. Díky patří hlavně našim sponzorům, kteří nám poskytli ceny 

do soutěží.  Budeme se s vámi těšit na příští ročník. 

 

 

       Team pořadatelů Motosrazu Borová 

 

LITOMYŠLSKÝ TRIATLON 

Maminy z Borové Bára, Míša a Květa sebraly odvahu a zúčastnily se 27. ročníku Litomyšlského 

triatlonu a po štafetě plavání (0,5 km), jízda na kole (25 km) a běh (5 km) vybojovaly první místo. 
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LETNÍ KINO – „BÁBOVKY“ 

Druhým letním kinem v Borové byly 14. srpna BÁBOVKY. Bábovky je český film z roku 2020 

režiséra Rudolfa Havlíka, inspirovaný stejnojmennou knihou Radky Třeštíkové. Film pojednává o 

osudech několika žen, jejichž životy se následně propojí.  

Počasí jsme objednali krásně letní, na film se přišlo podívat 147 diváků. Rádi bychom poděkovali 

SDH Borová za přípravu posezení a provoz občerstvení v pojízdném hasičském bufetu. 

 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ SDH -MILOVY 2021 

 
V pátek ráno 20.8. vyrazila pracovní četa na Milovy, která vybudovala zázemí pro tábor SDH Borová 

na břehu rybníka. Pro ostatní byl odjezd v 16 hodin od hasičárny. Na přesun se využila nejen hasičská 

auta, ale i obecní Ford, motorka, Radky beruška Tiguan...., i v letošním ročníku se zúčastnili nejen 

dospělí, děti a již podruhé i kojenec Ondrášek.  

Po příjezdu se vybudovalo stanové městečko a polní kuchyně, k večeři jsme si opekli buřtíky, 

těsto.....a prý jsme snad měli i jezevce !!?? 

První noc byla pro některé z nás docela překvapivě studená a spaní ve stanu záda některých z nás 

neoceňovala zrovna příznivě... . 

V sobotu dopoledne někteří vyrazili na výšlap po okolí, páni šéfkuchaři mezitím uvařili k obědu 

vynikající špagety. Po Ó dámská část (Ráďa nezklamal a jel také) s dětmi vyrazila k Pilské nádrži, 

kde zrovna probíhaly závody dračích lodí. Děti se protáhly na hřišti, vyzkoušely venkovní posilovnu 

a cyklostezku, prošli jsme okolí....někteří až do Vagónu v Polničce, kde byly další atrakce pro děti. 

Po návratu na základnu na nás čekal vynikající ovar od šéfkuchařů a po setmění mladší děti čekala 

stezka odvahy lesem. 

V neděli po snídani děti opět využily možnost projížděk na rybníku na loďkách zdarma. Dopoledne 

nás přijela, jako každý rok, navštívit paní starostka s manželem - letos kolmo! Po obědě se sbalilo 

nejen stanové městečko, tak i veškeré zázemí.  

Cesta domů vedla tradičně přes cukrárnu ve Sněžném, v Pusté Rybné proběhlo doplnění pitného 

režimu a další tankovací stanicí byla Hospoda u lesa u nás v Borové. 

U hasičárny pak proběhl úklid, zhodnocení akce a rozchod k domovům. 

PS: Tento víkend si SDH zvolila nového maskota. Pobavením pro všechny určitě bylo, jak si Vlastík 

s Petrem zamilovali plyšového slona s chobotem nasměrovaným nahoru...  
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

 
Letošní rozloučení s prázdninami jsme pojali v cestovatelském duchu. 

Díky vstřícnosti I. AGRO Oldřiš a.s. a zapůjčení altánku u Groulíkových se nám povedla všechna 

stanoviště umístit pod střechu. Objednané počasí se ale naštěstí dostavilo přesně na čas a tak těsně 

před začátkem akce přestalo pršet a dokonce i chvílemi svítilo sluníčko a bylo teplo. 

Malí cestovatelé dostali u startu cestovní pas a s ním procestovali 10 zemí, kde plnili různé úkoly pro 

danou zemi typické (Anglie, Turecko, EU, Egypt, Norsko, JAR, Rakousko, Čína, Rusko, Švédsko, 

USA). Pasová kontrola pak zkontrolovala razítka na pasu, dala sladkou odměnu a poslala na 

stanoviště České republiky, kde byly k vyzkoušení různé české tradice a hlavně vánoční stromeček s 

dárky. Každý z malých cestovatelů si s úsměvem na tváři odnášel domů plyšáčka či nějakou hru nebo 

stavebnici. Právě tento okamžik, nadšení a radost dětí, je důvodem, proč tyto akce rádi děláme. 

Tímto bychom chtěli poděkovat Obci Borová nejen za potravinovou podporu, ale i podporu celkovou 

(vstřícnost, zapůjčení termosky, tisk pasů.....a další). 

PS. Začátkem října připravujeme drakiádu                                                                        SDH Borová 
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POZVÁNÍ 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

 

Knihovna bude v září v provozu zase přes výdejní okénko (zvenku školy proti školní jídelně) 

v pravidelné půjčovní době (každé úterý 13.30 – 16.30 hod.). Na dětské i dospělé čtenáře zde čekají 

další nové knihy. 
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                                                                                                                                                                   K. Honzálková 
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Těšíme se na Vaše nápady              informace na tel. čísle: 728 285 450 „If“ 

 

 

 



15 
 

 

INZERCE 

Hledám podnájem v Borové u Poličky, či jejím přilehlém okolí pro 2 osoby (matka + 

dítě). Prosím kontaktujte mě na tel. čísle: 778 468 778. 

……………………………… 

PEKÁRNA BOROVÁ s.r.o. 

PŘIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU  

PRACOVNÍKA DO VÝROBY/EXPEDICE 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 

777 764 001. 

……………………………… 

MASÁŽE – nabízím masáže do domu. Cena 450 Kč/hod. 

Objednávky na tel.č. 605 191 772 – A. Brandýská.  
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PŘÁNÍ K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO 

ROKU 
 

Je tu začátek září a to znamená pro spoustu z vás 

asi jediné – začíná nový školní rok 2021/2022. 

Našim prvňáčkům přejeme, aby se jejich třída pro 

ně stala radostným a podnětným místem, kam se 

budou těšit. Starším dětem a především těm, kteří 

se chystají na přechod do jiné školy, ať již základní, 

střední či vysoké, přejeme, aby tento školní rok 

dokázali napnout všechny své síly a zodpovědně se 

připravili na přechod do další školy a aby si tuto 

školu dokázali dobře vybrat. A také, aby si naplno 

užili každou chvíli, kterou spolu se svými 

nynějšími spolužáky a učiteli ještě stráví. 

Doufejme, že ne již formou distanční výuky. Všem 

dětem přejeme prima strávený školní rok! 

Rodičům a ostatním blízkým přejeme, aby byli 

svým dětem dobrým příkladem a oporou. 

 

                    Obec Borová 

 

 

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  31.8.2021                                              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.cz/

