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*25. ROČNÍK*ČÍSLO 1* 

  INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KANALIZACI:  

• splašková kanalizace je ve zkušebním provozu, vše v pořádku běží; 

• pro realizaci výstavby soukromé části kanalizační přípojky odkazuji na informace z mimořádného 

informačního letáku 10/2021 (umístěn na: www.borova.cz/ o obci/informační leták/2021/Spuštění 

splaškové kanalizace 22.10.2021). Nadále platí, že je žádoucí připojit Vaši nemovitost ke splaškové kanalizaci 

co nejdříve, tedy v průběhu března či dubna 2022; 

• před zahájením výkopových či přepojovacích prací kontaktuje e-mailem nebo telefonicky Obec 

Borová. Adresa pro emailovou komunikaci je: pripojkaborova@seznam.cz, číslo pro telefonní komunikaci je: 

461 743 268, 603 741 378. Domluvíme s Vámi podrobnosti ohledně data a času kontroly zakrývaných částí 

soukromé části přípojky. Je nutné pořídit detailní fotodokumentaci napojení potrubí do revizní šachty a 1 

až 3 fotografie (úměrně délce přípojky) položeného potrubí před zásypem, vyplnit protokol o připojení a 

čestné prohlášení. Bez ohledu na to, jakou formu úhrady za stočné zvolíte, vyžadujeme od každé nemovitosti 

foto obecního vodoměru ke dni připojení na splaškovou kanalizaci; 

• vyvarujte se nešvaru napojování dešťové kanalizace do splaškové (např. vody z okapů a dvorků), dále 

pak zamlčování neměřených zdrojů odpadních vod (např. splachování toalety z vlastní neměřené studny) – 

již se tento problém objevil, další možné vytipované nemovitosti budeme kontrolovat; 

• uzavírání smluv o odvádění odpadních vod – týká se i nájemníků obecních bytů, kteří tyto smlouvy 

budou uzavírat na přelomu 3-4/2022 po dodání aktuální fotografie vodoměru, stočné budou tedy hradit 

výhradně podle vodoměru; 
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• výše úhrady za stočné (m3) bude odsouhlasena a zveřejněna v průběhu 2/2022 – nebude se nijak 

vymykat od výše stočného v okolních obcích. DSO Oldřiš – Borová zvolil cestu vlastního provozu tak, aby byl 

ekonomicky co nejlevnější a výše stočného co nejnižší; 

• nemovitosti, které budou hradit stočné podle vodoměrů, budou muset na OÚ Borová doložit 

fotografii vodoměru k 31.3.2022 

Připomínka základních povinností majitele nemovitosti:  

každý producent odpadních vod (vlastník nemovitosti) odpovídá za jejich následnou likvidaci. Připojením 

domu ke splaškové kanalizaci a podpisem Smlouvy o odvádění odpadních vod svazkem DSO Oldřiš – Borová 

má tuto základní povinnost majitel nemovitosti splněnu. Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace a 

nejrůznějších trativodů je již od r. 2007 zakázáno, veškerá dříve vydaná povolení neplatí. I domovní ČOV jsou 

stavbami dočasnými, které musí majitel nemovitosti po vybudování veřejné splaškové kanalizace odstavit 

(existují výjimky v případě nedostupnosti a nemožnosti dopojení). Lze očekávat, že od majitelů 

nepřipojených nemovitostí bude vodoprávním úřadem vyžadováno prokazatelné doložení likvidace celého 

množství spotřebovaných vod v domácnosti v souladu se zákonem. 

 

ŽÁDOST OBCE BOROVÁ SMĚREM K VLASTNÍKŮM POZEMKŮ 

Pokud jste vlastníkem pozemků, u kterých zvažujete prodej, prosím nabídněte je i Obci Borová a kontaktujte 

starostku obce: tel. 603 741 378, e-mail: starosta@borova.cz. 

Budeme s Vámi rádi jednat! Předem děkujeme! 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 5/2021 ZE DNE 16.12.2021 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• rozpočtové opatření č. 6/2021; 

• rozpočet Obce Borová na rok 2022; 

• střednědobý rozpočtový výhled Obce Borová na roky 2023–2024; 

• podání žádosti o dotace z POV 2022 do DT 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání 

obce, kde předmětem žádosti budou úroky z úvěru č. 031769149/LCD/2022 – Borová (úvěr stavby splaškové 

kanalizace); 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Borová č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství; 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Borová č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství – je stanoven na 660,-Kč; 

• příkaz k provedení inventarizace obecního majetku za rok 2021 a jmenování členů inventarizačních 

komisí: předseda inventarizační komise Ing. Petr Kučera, členy účetní obce p. Darina Jiráňová, Marek 

Schauer, Oto Brokl, Iva Poulová, Ing. Tomáš Fáber, Petr Krčil, Ing. Václav Stodola, Pavel Bednář, Bc. Pavel 

Tlustý, Vladimír Romportl a Vojtěch Bednář. Podrobný plán inventur a rozdělení dílčích komisí bude součástí 

zápisu rady; 

• žádost ze dne 30.11.2021 a příspěvek z rozpočtu obce Borová pro Oblastní charitu Polička                      

(IČ: 49325515) na rok 2022 ve výši 31.000,-Kč, a to na zajištění sociálních služeb občanům; 

• umístění PENGUIN boxu na pozemku p.p.č. 2801 a záměr výpůjčky části této nemovité věci, kde Obec 

Borová je jako „půjčitel“. Dále schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti, která bude uzavřena mezi TextilEco 
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a.s., IČ:28101766 a Obcí Borová za podmínek uvedených ve smlouvě po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení 

záměru; 

• aj. 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

• hospodaření Obce Borová od 1.1.2021 – 30.11.2021; 

• zprávu o dílčím hospodaření Obce Borová od 1.1.2021 – 6.10.2021; 

• žádost ČR – okresního soudu ve Svitavách, Dimitrovova 33, 568 19 Svitavy. Bere na vědomí, že nebyl 

nalezen kandidát ochotný vykonávat funkci přísedícího; 

• aktuální informace k připojování nemovitostí ke splaškové kanalizace – doplněno o rekonstrukci 

místních komunikací a rekonstrukci III/35724; 

• aj. 

- 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. 

   

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Vážení a milí dárci, 

Vám všem patří naše veliké poděkování za Vaši účast v 

letošní Tříkrálové sbírce a Vaše štědré darování. Velice si 

toho vážíme. Díky Vašim darům budeme moci uskutečnit 

letošní tříkrálový záměr a posílit tak především službu 

Domácího hospice sv. Michaela a službu Otevřených dveří, 

která se věnuje lidem s duševním onemocněním. 

Tříkrálová sbírka i letos utvrzuje v přesvědčení, že všude 

tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.  

Občané obce Borová podpořili Tříkrálovou sbírku 2021 částkou 19 803,- Kč. 

 

V obci bylo umístěno celkem 6 pokladniček:  

Qanto Borová: 4767,-Kč + 4366 Kč,- 

Obec Borová: 1020,- Kč  

Zdravotní středisko: 1731,- Kč 

Evangelický kostel: 1040,- Kč  

Katolický kostel: 6879,- Kč 

Celková vybraná částka v oblasti Polička:  
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POPLATKY V ROCE 2022 

Prosíme občany, aby poplatky za komunální odpad, psy, vodu, neslučovali a posílali na účet OÚ Borová 

jednotlivě. Jako variabilní symbol uvádět číslo popisné, jako specifický symbol: 

           pro popelnice 1345 

psa 1341 

vodné 2310.   Děkujeme! 

Cena za prvního psa 100,- Kč, každý další 150,- Kč, popelnice 660,- Kč. Voda zůstává pro letošní rok 20,- Kč/m3 

- včetně DPH. 

Pro zajímavost: 58. Tolik odběratelů vody z obecního vodovodu v Borové neuhradilo vodné za rok 2021. Dle 

Smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu hradí trvale bydlící občané vodné 2x ročně (červen a 

prosinec) a chataři, chalupáři 1x ročně. U odběratelů, kteří mají sice obecní vodoměr, ale vodu neodebírají, 

je nutné doložit pouze fotku vodoměru, kde si odsouhlasíme, že je stav stále stejný. Termíny úhrady vodného 

píšeme v INFORMAČNÍM LETÁKU, hlásíme rozhlasem a rozesíláme SMS.........někde je chyba......  

O spolupráci a dodržování Smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu bychom rádi požádali čísla 

popisná: 12, 27, 47, 60, 98, 102, 103, 137, 153, 165, 201, 202, 239, 240, 253, 258, 263, 348,368. 

Čísla evidenční (chaty): 1, 20, 55, 57, 91, 96. 

Fotky vodoměru můžete nově posílat na číslo 736 150 054. 

 

PŘIPOMÍNÁME, ŽE JE ZAKÁZÁNO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ V OBCI A POVINNOST SBÍRAT PSÍ 

EXKREMENTY!!! 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
• Dne 31.1.2022 – 4.2.2022 nebude na Obecním úřadu Borová přítomna účetní a referentka z důvodu 

povinného školení v Pardubicích. 

• Ve dnech 1.2., 10.2., 11.2., 14.2.2022 máme hlášenu odstávku elektřiny na různých odběrných 

místech v Borové. Seznam ovlivněných nemovitostí naleznete na webových stránkách OBCE 

BOROVÁ. 

INFORMACE MUDR. JAROSLAVA GRODLA 

Milí pacienti, 

mám tu velkou čest účastnit se jako lékař české olympijské výpravy do Pekingu 2022. Budu se starat o naše 

rychlobruslaře, krasobruslaře, hráče curlingu a budu k ruce a pomoci lékařům hokejistů a hokejistek. 

V ordinaci proto nebudu od 7. do 22. února 2022. Sestřička bude v ordinacích přítomna po celou ordinační 

dobu a budou se provádět obvyklé odběry. 

Stejně tak budu z Číny posílat recepty na léky, zahajovat a ukončovat neschopenky a zakládat karantény a 

testy na PCR při onemocnění Covid-19. 

V nutných případech mě zastupuje MUDr. Jaroslava Zahnášová, její ordinační hodiny a kontakty jsou 

k nalezení na mých webových stránkách.  

Děkuji za pochopení a držte nám palce.                 MUDr. Jaroslav Grodl 
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PANÍ ZUBAŘKA MUDR. DAGMAR ŠVECOVÁ NEBUDE ORDINOVAT 27.1. – 10.2.2022 

ZUBNÍ POHOTOVOST 

TERMÍN TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO ADRESA ZZ TELEFON

29.-30.1.2022 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

5.-6.2.2022 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635

12.-13.2.2022 Lékař stomatolog Kutsenka Mykola Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

19.-20.2.2022 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402

26.-27.2.2022 MDDr. Novák Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236

5.-6.3.2022 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

12.-13.3.2022 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501

19.-20.3.2022 MDDr. Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

26.-27.3.2022 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423

2.-3.4.2022 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663  

INFORMACE MŠ BOROVÁ 

Od 19. ledna 2022 už se nebude možné dovolat na pevnou telefonní linku v MŠ, ta je ZRUŠENA. Volejte, 

prosím na nová telefonní čísla:  

ŘEDITELKA - 733 670 686 

ODDĚLENÍ BERUŠKY -  604 811 840 

ODDĚLENÍ SOVIČKY -  604 811 860 

STRAVOVÁNÍ P. PEŠKOVÁ  - 733 670 855, 725 970 701 

KUCHYŇ -  604 811 804 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného 

testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné 

dopravě.  

Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah 

nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním 

principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů 

o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se 

zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, 

aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.   

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády 

zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal.  

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V 

drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.  

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO                          

tel. č. 491 580 333.  

Děkujeme za pochopení.            Zuzana Krčmářová, Krajský úřad Pardubického kraje 
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  NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU – dům s pečovatelskou službou 

Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí následující obecní byt. 

 Borová byt č.1, v domě č.p. 305 – byt 1 + kk, který obsahuje: 

- Kuchyň  24,62 m2 

-Předsíň  8,44 m2                  

-Koupelna +WC 5,06 m2 

-Balkon  4,19 m2 

-Sklepní koje  4,30 m2 

- Celkem  45,86 m2 

Měsíční nájemné činí cca 2 185,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné 

a el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 7.2.2022. 

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU – bytový dům 

Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí následující obecní byt. 

Borová byt č.4, č.p. 302 – byt 2 + kk, který obsahuje: 

- Kuchyň  6,31 m2 

-Pokoj   25,58 m2 

-Pokoj   16,85 m2         

-Předsíň a komora 5,79 m2 

-Koupelna  3,05 m2 

-WC   1,14 m2 

-Sklepní koje  4,78 m2 

-Celkem  63,5m2 

Měsíční nájemné činí cca 2 545,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné 

a el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 7.2.2022.
 

 

HLEDÁME HLÍDÁNÍ 

 

Pro syna (stáří 1 a čtvrt roku). Jednalo by se o hlídání převážně na 

dopoledne/případně do odpoledne ve všední dny – dle dohody (asi 3 dny v týdnu). 

Počátek cca polovina února do cca června. Lenka Honzálková, Borová,                           

tel.: 602267760 (email: lenkaslepickova@seznam.cz) 

 

 

 

mailto:lenkaslepickova@seznam.cz
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OCENĚNÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY 2022 

Se začátkem adventního času Obec Borová opět vyzvala spoluobčany ke hlasování 

pro vánočně vyzdobený domek v naší obci. Sešla se opět spousta hlasů, a i když jsme 

plánovali ocenit pouze 3 domky, nedalo nám to a dárková taška čeká pro 5 nejvíce 

hlasovaných domků (č.p. 128, 130, 234, 309 a 357). Některé domečky krásně svítily 

do tmy, u kampeličky přibyly hvězdy a nazdobený plot, u Lorenců ladili s obecním 

stromem a na balkoně zářil modrý sněhuláček, nádherný domeček Pokorných byl jak 

vystřižený z katalogu, úžasnou chaloupku Žemberyových jsme použili na 

novoročenku a všimli jste si, že u Pazderů před domem stáli andělé?! 

Kromě nazdobených domků nás i velmi potěšila vánoční prodejní výstava šikovné 

Pavlínky Pazderové, děkujeme za inspiraci a originální skořicový adventní věnec 

věnovaný OÚ. 

Děkujeme všem, kteří zdobili, za snahu, nápaditost a budeme se opět těšit na letošní 

advent………       

 

 

  OHLEDNUTÍ 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

23. ledna se uskutečnila první letošní přednáška Cestou necestou po Bhútánu. Pavel Kladivo se do této 

nádherné země dostal jako průvodce menší skupiny turistů z Česka. 

Bhútánské království si svou zemi přísně střeží a nepodporuje masovou turistiku. I letenky do této země jsou 

velmi drahé. Pavlova skupina proto přiletěla nejdříve do Indie a přesunula se ještě vnitrostátní linkou blíže k 

hranicím Bhútánu. Teprve potom cestovala společně malým autobusem do cílové země a postupně ji 

projížděla od západu k východu. Cesty vedou vysoko v horách a někteří jedinci slabší povahy se nemohli dívat 

z příkrých srázů dolů. Celý Bhútán je poset velkým množstvím budhistických chrámů a pevností, kterým se 

říká dzongy. Zajímavá je nejen jejich architektura, ale i vnitřní výzdoba. Turisté jako první podnikli výstup k 

Tygřímu hnízdu, nejznámějšímu chrámu zavěšenému ve skalách přes 3000 m. n. m. Postupně zdolávali další 

a další památky. Kromě krásné přírody se podívali do výrobny sýrů, kde ochutnali jejich výborné produkty. 

Navštívili místní pivovar a ocenili chuť domácího piva. A hlavně viděli vzácné černé jeřáby, kteří sem na 

podzim přilétají. Jejich průvodce i řidič byli Bhútánci. Turisté dostali pozvání do rodiny jednoho z nich a viděli 

tak život obyčejných lidí. Místní obyvatelé byli vstřícní a milí.  

Zdravotnictví i školství je zdarma, vyučuje se zde angličtina, která velmi usnadňuje dorozumívání. Po spuštění 

vodní elektrárny se zvýšil jejich HDP téměř o 23 % (elektřinu prodávají Indii). Bhútánci patří údajně k 
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nejšťastnějším lidem na světě – minulost neřeší, nemohou ji změnit. Budoucností se nezabývají – třeba ani 

nenastane. Žijí teď a tady, to bychom se od nich měli naučit my. 

Pavlu Kladivovi díky za zprostředkování zajímavých informací, protože většina z nás se tam určitě nikdy 

nepodívá       

    

  

 

Cestou necestou se Štěpánem Jílkem a jeho kamarády 

Trpíte závratí nebo se rádi díváte z výšky? Dokázali byste umýt okna na výškové budově nebo pracovat na 

větrné elektrárně? Chtěli byste se plavit v nedohledném oceánu? To vše a mnohem více se dozvíte 27. února 

2022 v 16 hodin v sokolovně v Borové. Vstupné dobrovolné.  
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Cestovatelské přednášky přinášejí kromě zajímavých zážitků a informací také užitek. Za utržené peníze 

knihovna nakoupila knihy pro nejmenší čtenáře, na které se můžete těšit v tomto roce. 

 

 

     

            

       

Květa Honzálková  

 

 

INFORMACE SMS – hlášení obecního rozhlasu 

Pro naše občany byla zřízená nová služba zasílání SMS, přešli jsme na nový modernější systém. Nyní je možné 

posílat odpovědi zpět na číslo, ze kterého Vám zprávy chodí, ty se nám již zobrazí a také poslat MMS (např. 

vodoměry). Prosíme o spolupráci - při aktivaci nového programu nám mohlo vypadnout Vaše telefonní číslo. 

Pokud se tak stalo a přestaly Vám chodit SMS, nahlaste tuto skutečnost na tel. 461743268, kancelář Obce 

Borová. Děkujeme za pochopení. 
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Zemědělská společnost I.AGRO Oldřiš a.s. hledá zájemce na pracovní pozici: ošetřovatel skotu / krmivář, 

kladný vztah ke zvířatům a ŘP – skupiny T podmínkou.  

Jedná se o 2 směnný provoz, pracovní fond 39 hod / týdně,  

hrubá mzda: 27000-32000/měsíc. 

Nabízíme: 25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 13.plat, motivační odměny.  

Kontaktní osoba: Lossmannová Helena, mobil: 602 644 289, e-mail: hlossmannova@gmail.com. 

mailto:hlossmannova@gmail.com
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