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*25. ROČNÍK*ČÍSLO 2* 

  INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ 

Obec Borová ve spolupráci s Pardubickým krajem a SDH vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc Ukrajině.     

V současné době jsou potřebná volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál, spací pytle a sportovní 

potřeby pro nouzové přenocování, teplé zimní oblečení a přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny 

a konzervy, baterky, nabité powerbanky, elektrocentrály…. 

Vše je nyní shromažďováno v PROSTORÁCH BÝVALÉ LÉKÁRNY na zdravotním 

středisku v Borové, odkud je odváženo do centrálního skladu v České Třebové, 

kam první naložená dodávka od nás odjela 2.3. odpoledne. Sbírka je nyní 

vyhlášena od úterý 1.3.2022 do pátku 4.3.2022, od 9:00 do 12:00, od 15:00 do 

18:00 (o případném prodloužení sbírky vás budeme informovat). 

Potřebné věci můžete nosit i na obecní úřad v Borové v pracovní době nebo 
volejte starostku obce 603 741 378. Dle aktuální situace může docházet ke 
změnám, sledujte náš FB a webové stránky obce, změny budeme hlásit i 
rozhlasem a posílat SMS. 

Pokud můžete nabídnout ubytování pro ženy, děti a seniory v soukromí, prosím 

nabídněte, kontakt předáme. Vznikne-li potřeba, budeme i nadále poptávat postele, v rámci obce i 

dobrovolníky např. pro stěhování, odvoz – všechny vaše nabídky evidujeme. Přihlaste se proto již nyní 

starostce obce. 
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Přes všechno zlé, co se nyní děje, jsme v posledním týdnu zažili i jeden krásný pocit. Je příjemným poznáním, 

že jsou mezi námi lidé, kteří skočí do auta a jedou na ukrajinsko – polské hranice pro potřebnou rodinu. Je 

skvělý pocit psát dlouhý seznam jmen a telefonních kontaktů od těch, kteří přicházejí, volají a nabízejí 

jakoukoliv pomoc. Jsou mezi lidé, kteří tráví svůj omezený volný čas při sběru potřebných věcí, jejich třídění 

a odvozu. Jsou mezi vámi tací, kteří úplně nezištně nabízejí ubytování, třeba i s tím, že odloží dlouhodobě 

plánovanou rekonstrukci bydlení a jsou ochotni nezištně svěřit klíče od svého bydlení úplně cizím lidem. Je 

až neskutečné, jaké dary poskytujete. V žádném případě se nejedná o „vyklízení skříní a půd“, ale nosíte 

opravdu potřebné věci, které byste určitě v mnoha případech upotřebili sami. Vyřiďte prosím díky vašim 

dětem, které se své oblíbené hračky chystají darovat dětem, které nikdy neviděly….doufám, že se v těchto 

řádcích všichni „dotčení“ najdete. 

            DĚKUJEME!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANALIZACE  

V loňském roce jsme vás informovali o možnosti a podmínkách napojení na kanalizaci. S tím, jak se blíží jarní 

období, kdy zase budete moci provádět výkopové práce, připomínáme podmínky pro připojení nemovitostí:  

 Výkopové práce, kontrola osobou pověřenou obecním úřadem 

a) Před připojením přípojky do revizní šachty vlastník nemovitosti kontaktuje telefonicky starostku obce 

(tel. 603 741 378) nebo místostarostu obce p. Marka Schauera (tel. 736 160 136). Případně pište na 

e-mail.: pripojkaborova@seznam.cz Po ohlášení záměru o dopojení se s vámi domluví podrobnosti 

ohledně data a času kontroly – před zásypem! 

b) Osoba pověřená pořídí detailní fotodokumentaci napojení potrubí do revizní šachty a 1 až 3 fotografie 

(úměrně délce přípojky) položeného potrubí před zásypem. 

mailto:pripojkaborova@seznam.cz
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c) Pokud máte již soukromou kanalizační část přípojky vybudovanou, je nutné, abyste termín přepojení 

splaškových vod také oznámili, domluvíme navazující kroky. 

Vlastník nemovitosti odpovídá za to, že soukromá část kanalizační přípojky k nemovitosti je provedena 

v souladu s platnými předpisy, projektovou dokumentací i s požadavky obce na výstavbu kanalizační 

přípojky. Toto po dokončení prací stvrdí podpisem čestného prohlášení! 

 

 Smlouva o odvádění odpadních vod, čestné prohlášení k vybudování soukromé části přípojky 

a) Vlastník nemovitosti je povinen do 14 dní po dopojení/přepojení uzavřít s DSO Oldřiš-Borová 

Smlouvu o odvádění odpadních vod a předat čestné prohlášení k vybudování soukromé části 

kanalizační přípojky. 

b) Podepsanou smlouvu a čestné prohlášení vlastník nemovitosti doručí na Obecní úřad v Borové. 

c) Smlouvu o odvádění odpadních vod a čestné prohlášení k vybudování soukromé části kanalizační 

přípojky je možno v den kontroly předat osobě pověřené. 

d) Tiskopis Smlouvy, čestné prohlášení, dále pak předávací protokol a dodatek č. 1 Smlouvy, kterým je 

řešen výběr stočného - jsou zveřejněny na webových stránkách obce Borová v sekci: ROZVOJ OBCE – 

KANALIZACE.  Formuláře lze vyzvednout v tištěné podobě na obecním úřadě nebo u pověřené 

osoby. 

 Praktické rady, co je nutno nepodcenit! 

a) Sítě technického vybavení!!! – elektrika, plyn, voda, telekomunikační síť, apod.…Vlastník nemovitosti 

nese odpovědnost za případné porušení cizích „inženýrských sítí“. Před zahájením výkopových prací 

je nutno v případě jejich uložení v trase přípojky požádat vlastníka sítě o její vytyčení. 

b) Připojení k revizní šachtě – revizní šachta je zaslepena víčkem, které odstraníte vymáčknutím např. 

šroubovákem. Víčko je do hrdla šachty natlačeno, není opatřeno závitem.  

c) Nátok balastních vod – při dopojování přípojky do revizní šachty je nutno zamezit nátoku podzemní 

vody z výkopu do kanalizace. Vodu z výkopu je nutné odčerpávat nebo výkop odvodnit jiným 

způsobem. K odvodnění výkopu před pokládkou nesmí být využita kanalizační síť. 

d) Víka revizních šachet nesmí být umístěna pod úrovní okolního terénu z důvodu nátoku srážkové 

vody do kanalizace. Víka revizních šachet nejsou vodotěsná. Umístění vík revizních šachet v terénu 

bude kontrolováno pověřenou osobou. 

 

Stručné podmínky připojení nemovitostí na kanalizaci  

1. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako 

vodotěsná a aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.  

Do kanalizační přípojky nesmí být připojen žádný zdroj balastních vod (jako svody ze střech, 

povrchová voda, spodní voda).  

2. V případě, že je u nemovitosti septik, není možné napojit kanalizační přípojku na odtok ze septiku ale 

přímo na vnitřní kanalizaci příslušného objektu, a to bez balastních vod, jak je uvedeno v bodě 1.  

3. Objem septiku je třeba vyčerpat a odvézt na jinou ČOV, která již pracuje ve standardním režimu. ČOV 

pro obce Borová a Oldřiš se prozatím zapracovává a obtížně odbouratelné odpadní vody ze septiků 

by zásadním způsobem ztížily a prodloužili dobu zapracování biologické linky této ČOV. Pravidelně 

vyvážené bezodtoké jímky, mohou být po dohodě s technologem nebo provozovatelem ČOV 

vypuštěny na ČOV. 
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4. Do kanalizace mohou být vypouštěny pouze komunální odpadní vody, což jsou vody znečištěné 

během běžné denní hygieny, užívání toalet, úklidu, praní a mytí nádobí. 

5. Do kanalizace nesmí být vypouštěny škodlivé látky, s těmito látkami, popř. odpady je nutné nakládat 

dle jejich složení a dle platné legislativy. Mezi látky, které nesmí být do kanalizace vypouštěny, patří: 

- Zbytky jídel a odpad z kuchyňských drtičů 

- Fritovací oleje 

- Motorové oleje 

- Dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, ruličky od toaletního 

papíru, čistící textilní materiály. 

- Chemikálie a další nebezpečné látky jako karcinogenní látky, pesticidy, průmyslová hnojiva, 

organická rozpouštědla, hořlaviny, barvy, ředidla, ropné a omamné látky. 

- Nespotřebované léky na předpis nebo volně prodejné látky 

- Průmyslová odpadní voda a voda z potravinářských provozů, odpadní vody z chovu  

 

DŮLEŽITÉ A NUTNÉ 

Od 1. 4. 2022 bude stočné zpoplatněno. Vy, kteří jste si zvolili platbu stočného podle skutečně odebraného 
množství vody z obecního vodovodu (tedy podle vodoměru) – MUSÍTE ve dnech 31. 3. - 1. 4. doručit na OÚ 
Borová fotografii aktuálního stavu vodoměru. Pokud nemáte možnost fotografii pořídit, předem zavolejte a 
zástupci obce navštíví vaši domácnost a v domluveném čase fotografii pořídí. POKUD STAV VODOMĚRU 
NENAHLÁSÍTE, BUDE VÁM MUSET BÝT ÚČTOVÁNO STOČNÉ PODLE POSLEDNÍHO NAHLÁŠENÉHO STAVU 
VODOMĚRU ZPĚTNĚ. 

To samé se týká všech nájemníků obecních bytů, kdy s nimi bude uzavřena Smlouva na odvádění odpadních 
vod s DSO Oldřiš – Borová (počátkem dubna po nahlášení stavu). 

 

STOČNÉ 

Výše stočného bude zveřejněna v průběhu měsíce března 2022 – jeho předpokládanou výši jsme nyní nechali 

přepočítat podle nové metodiky. Výši zveřejníme po projednání zastupitelstvy obcí a DSO Oldřiš – Borová 

(pozn.: v zásadě se neodchyluje od předpokládané ceny). 

SILNICE III/35724 A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Nelze přehlédnout probíhající přípravné výkopové práce v silnici. Setkáváme se s „tvrzením“, že se „opět“ 

opravuje položená splašková kanalizace, že se musí měnit potrubí apod. Dalo by se to složitě a zbytečně 

rozepisovat, ale….současné práce souvisí s položením nové DEŠŤOVÉ KANALIZACE, tedy potrubí absolutně 

nesouvisející se splaškovým. Koordinace všech prací rekonstrukce silnice a místních komunikací není vůbec 

jednoduchá a bude vyžadovat maximální toleranci všech, tedy i vás občanů, ale cíl ve formě nových 

komunikací v letošním roce je na dohled. Bližší informace vám budou zaslány v nejbližší době. 

  

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! 
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ZUBNÍ POHOTOVOST 

 

 

 

NOVINKA V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 

Z pověření Ing. Michaely Matouškové, MPA, 
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, Vás 
informujeme o novince v oblasti zdravotnictví, kterou 
je interaktivní mapa. Ta našim obyvatelům pomůže 
vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, 
praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, 
gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních 
ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických 
zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v 
oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní 
služby na základě lokalizace. Součástí informace je 
rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace. 
Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: 
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ 

 

POMOC SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM 

Předáváme Vám následující informaci: Jmenuji se Adriana Müllerová a ráda bych Vám představila organizaci 
Tichý Svět, o. p. s., která poskytuje sociální služby lidem se sluchovým handicapem. Poskytujeme služby 
sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby – tlumočení, přepis v celém 
Pardubickém kraji, s tím, že naše pobočka sídlí v Pardubicích, služby jsou poskytované také terénní službou. 
V rámci poskytovaných služeb můžeme klienty podpořit například ve výběru vhodného typu pomůcek, při 
podání žádosti o příspěvek na kompenzační nebo zvláštní pomůcku, v napojení na jiné služby a specialisty, 
při nácviku práce s mobilním telefonem, počítačem nebo také ve výběru vhodného lékaře v jejich okolí a 
pomáháme i v řadě dalších oblastí. Lidí se sluchovým postižením je mnoho, ale někteří nevědí, že existuje 
organizace, která je může podpořit v důležitých záležitostech.  Naši konzultanti ovládají znakový jazyk, jsou 
schopni komunikovat také s neslyšícími osobami.  

Kontakt: e-mail: adriana.mullerova@tichysvet.cz 

 

 

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

BRUSLENÍ 

Na začátku nového roku jsme zahájili kurz bruslení v Poličce. Kurzu se zúčastnili předškoláci a naučili se 

základům bruslení. Děkujeme SVČ Mozaika. 

 

 

HRÁTKY NA SNĚHU 

Letos nám počasí dopřává dostatek sněhu a tak si ho děti užívají opravdu hodně. Stavíme sněhuláky, 

bobujeme, sáňkujeme, stavíme iglú, tunely, děláme andělíčky, vyhazujeme sníh. A se zimou také souvisejí 

olympijské hry a my samozřejmě fandíme a hrajeme si na olympiádu.  

  

 

 

 

 

 



7 
 

INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVÁ 

Zápis dětí do 1. třídy 

Zápis dětí do 1. třídy je plánován na 4. dubna 2022 od 15.00 h. 

Náhradní termín zápisu bude dne 11. dubna 2022 od 14. 00 h. 

Způsob, jakým zápis proběhne, bude ještě 

upřesněn. 

 

Plavecký výcvik  

Od 24. března 2022 budeme jezdit na plavecký výcvik, který 

nahrazuje výuku tělesné výchovy. Celkem je naplánováno 10 lekcí, vždy ve čtvrtek (jedna lekce 

2x 45 min, celý kurz stojí 900 Kč). 

Plavecký výcvik hradí škola žákům 3., 4. a 5. ročníku.                                                

Žáci 1. a 2. ročníku si hradí pouze skutečně absolvované lekce.  

Doprava – autobusem, který je pro žáky objednán na cestu tam i zpět. 

Odjezd autobusu v 11.30 h od školy, návrat ve 14.30 h ke škole.  

Cestovné si hradí žáci všech ročníků sami podle skutečně absolvovaných jízd. 

Pro žáky, kteří nebudou jezdit na plavání, bude zajištěna náhradní tělesná výchova do 13.15 h. 

Drobná úprava rozvrhu – žáci 1. ročníku budou mít PRV v pátek, Hv v pondělí. 

Provoz ŠD zůstává do 15.45 h.  

Momentky 

Hrad ze sněhu, který stihli postavit páťáci.                     

 

                                                       

Bobování na „kravíňáku“. 
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Dobrá nálada a příjemně veselé barvy, to dýchá z masopustních obrázků našich druháků. 

 

Škoda, že není vidět známky na našem prvním vysvědčení. To byste koukali. 
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       Děti třetí a čtvrté třídy docela pohltilo štrikování, chcete-li pletení a háčkování. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – INFORMACE ODBORU DOPRAVY 

Z důvodů trvající nemocnosti řidičů dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že jsme prodloužili 

omezení ve veřejné linkové osobní dopravě u linek, které zajišťuje zmíněný dopravce, a to do 31. 3. 2022. 

Původně jsme předpokládali, že tato omezení budou platit pouze do konce února. Dopravce nám však sdělil, 

že s ohledem na stávající stav nemocných, není schopen zajistit plnohodnotný provoz. Dne 1. 3. 2022 

budeme mít s dopravcem další jednání, kde bychom se měli dozvědět, od kdy bude schopen zajistit plný 

provoz. S ohledem na současný stav na Ukrajině však předpokládáme, že stavy řidičů se ještě zmenší. O vývoji 

situace Vás budeme neprodleně informovat. V případě, že dopravce zajistí plnohodnotný provoz, jsme 

připravení tato omezení okamžitě zrušit. Dále Vám sdělujeme, že i přes tato omezení může docházet k dalším 

výpadkům autobusových linek. Sledujte prosím stránky https://www.oredo.cz/, kde naleznete aktuální 

informace o neodjížděných spojích. Upravené jízdní řády naleznete také např. na portálu IDOS nebo 

informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.  

                                                                                     Ing. Leoš Beran 

                                                                                  odbor dopravy a silničního hospodářství 
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STATISTIKA OBYVATEL OBCE BOROVÁ 

K 1. 1. 2022 má Obec Borová 1032 obyvatel. V roce 2021 se narodilo 15 dětí z toho 8 holčiček a 7 kloučků.  

Přistěhovalo se do naší obce 30 občanů a 26 občanů se odstěhovalo. Z té smutné stránky … zemřelo 8 

občanů. 

 

  OHLEDNUTÍ 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

27. února se uskutečnila další beseda Cestou necestou se Štěpánem Jílkem a kamarády v oblacích. Kromě 

Štěpána přijali pozvání Vítek Jílek a Vláďa Dospěl. Dozvěděli jsme se, jak se všichni ke své výškové práci 

dostali – buď na větrných elektrárnách, nebo na ropných plošinách. Motivoval je výdělek, ale zároveň i 

ekologie větrných elektráren a poznání světa. Pro získání mnoha certifikátů museli obětovat spoustu času i 

financí. Nevěděli ani, zda se jim tato investice vrátí. Pracovali v různých zemích – Anglii, Dánsku, Norsku. 

Museli také absolvovat školení na opravu lopatek a jejich montáž. Na moře a plošinu, která je kolem 

elektráren, je dopravovali lodí nebo vrtulníkem. Někdy se na práci kvůli špatným povětrnostním podmínkám 

hned nedostali a museli čekat, až se počasí uklidní. Z videí, která nám pouštěli, mrazilo. Tato práce je určitě 

hodně zajímavá, ale naprostá většina z nás by jí vykonávat nemohla. Kluci, díky, že jste nám umožnili být 

alespoň chvíli v oblacích s vámi! 
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Knihovna ve spolupráci s Obcí Borová nainstalovala od března do zdravotního střediska výstavu 

fotografií Jiřího Hrmy, cestovatele a dobrodruha, Divoká Aljaška.  

Poděkování zaslouží nejen pan Hrma, který nám snímky zapůjčil, ale také paní starostka a pan Kostelecký, 

kteří instalaci nám ostatním zprostředkovali. Pokud půjdete do zdravotního střediska, můžete si svůj čas 

pohledem na fotografie zpříjemnit. 

      

 

Kdo má rád dobrodružné povídání, určitě ocení zajímavou cestu po divokém Pákistánu. Se svými nevšedními 

zážitky se s námi podělí Luboš Novák v cestovatelské přednášce 27. března v 16 hodin Cestou necestou 

Pákistánem. Vstupné je dobrovolné. 
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Květa Honzálková 

(pozn. Obce Borová – paní Honzálková, čísla vypovídají za vše! Děkujeme i za aktivity zvelebující prostředí 

knihovny a její reprezentaci ☺, včetně organizace výstavy p. Hrmy ve zdravotním středisku a pravidelných 

besed CESTOU NECESTOU v sokolovně). 

 

PŘES STŘECHU EVROPY MEMORIÁL JAROSLAVA HAMERNÍKA 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Polička má pro akci "PŘES STŘECHU EVROPY" ve svém turistickém kalendáři 

stanoven pevný termín. Je to 1. únorová sobota. Loňský jubilejní 50. ročník byl velice omezen z důvodů 

"proticovidových" opatření. 

Jak to dopadne letos?? Bylo velkým překvapením, když v sobotu 5. února 2022 přijel do Borové vlak plně 

obsazený a ještě přistoupila početná skupina, aby 

všichni pokračovali do Pusté Kamenice nebo do 

Čachnova. Odtud se vydali po známých trasách lyžaři 

z Čachnova přes Karlštejn a Pustou Rybnou, pěší z P. 

Kamenice přes les do Borové. Ostatní zvolili trasu z 

Borové přes Hatě na Skalku. Po týdnu rozmarného 

počasí (silný vítr, chumela, obleva) se sobotní 

dopoledne velice vydařilo, všichni si příjemné počasí 

chválili a také ocenili dobře upravené (vyhrnuté) 

cesty díky OÚ Borová. V Motorestu dostali účastníci 

pamětní list a malou perníkovou medaili. 

Celkem se sešlo 188 turistů -71 z Borové, 54 z 

Poličky,27 z Chrasti, 21 ze Svitav a další z blízkých i 

vzdálených míst --- např. 2 z Mělníka a 2 z Olomouce. 

Těší nás, že "STŘECHA EVROPY má tolik příznivců ze 

všech věkových kategorií, účastní se dost mladých a také 

dětí!          51. ročník se vydařil !!! 

(pozn. Obce Borová – velké díky patří p. Haně Mužíkové 

a manželům Makovským, bez kterých si nedovedeme ani 

STŘECHU EVROPY představit ☺ - napečené perníčky voní ještě teď !!! ) 
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Letní kino v Borové letos opět bude!!! 

 

 

 

 

 


