
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kanalizace, silnice, cesty… 
 

Vážení spoluobčané, 

pár slov k výstavbě kanalizace z jiného pohledu. Smyslem celého projekčního záměru, jehož zajištění nikdy 

nebylo povinností obcí, ale krokem pro občany, je zabezpečit bezpečné odvedení splaškových vod z obou obcí 

a jejich následné čištění v souladu s požadavky dnešní legislativy. Na tyto podmínky je vázáno i čerpání 

dotačních prostředků. Jednou z podmínek a kritérií je i sledování ukazatele množství odbouraných škodlivých 

látek ze splaškové vody. Za tímto účelem je na čističce vybudováno měřící zařízení a pravidelně se odebírají 

vzorky splaškové vody na přítoku do čističky a vyčištěné vody na odtoku do potoka. Tyto údaje se porovnávají 

a přepočítávají s údaji uvedenými v projektu. Díky tomuto postupu se sleduje množství odbouraných 

škodlivých látek. 

Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste připojení svých nemovitostí na kanalizaci provedli co nejdříve (do 

konce května), aby sledované parametry byly co nejpřesnější v průběhu probíhajícího zkušebního provozu. 

Ten končí v srpnu 2022. Nedodržení těchto požadavků a parametrů by mohlo mít pro obce za následek 

finanční krácení dotace, což by naši obec citelně finančně oslabilo a zarazilo ostatní investice. 

Připomínám vám, že při realizaci soukromé části kanalizační přípojky platí pravidla, která byla napsána 

naposledy v únorovém informačním letáku a najdete je i na webových stránkách obce pod záložkou Rozvoj 

obce -  Kanalizace. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat! 
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 Materiál na soukromé části přípojek:  

Pro občany Borové je domluven ve firmě Sanimax v Poličce. Náklady na pořízení soukromé části přípojky si 

hradí každý sám. 

 Po půlročním  provozu ČOV připomínáme dodržování těchto zásad: 

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 zvířat, apod. 

 

PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI – NA CO SE PTÁTE: 

 Jaký je rozdíl mezi vodným a stočným, kde zaplatím? 

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody – i nadále budete hradit 

v kanceláři obecního úřadu nebo tak, jak jste zvyklí (dokládáte foto vodoměru): na účet Obce Borová (20,- Kč/m3) – 

číslo účtu: 128 340 8309/0800, VS: číslo popisné, SS: 2310 

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění – 

budete hradit nově podle Vaší Smlouvy o odvádění odpadních vod, a to v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na 

účet DSO Oldřiš – Borová!!! (44,- Kč/m3) – číslo účtu: 5414116399/0800, VS: číslo smlouvy 

(pozn.: opět platí, že ti, kteří zvolili způsob platby podle vodoměru, dokládají foto vodoměru) 

 Jak probíhá vyúčtování stočného? 

Cena stočného byla pro rok 2022 stanovena na 40,- Kč/m3  bez DPH, tj. 44,- Kč/m3  vč. DPH. 

Kubíky vypouštěné do kanalizace se určují: 

1) dle skutečně naměřených hodnot na vodoměrech v domácnostech (kdo kromě vody z veřejného vodovodu používá i 

vlastní studnu, musí ji mít také osazenou vodoměrem - cejchovaným), nebo: 

2) paušálem, který je stanoven vyhláškou ve výši 36 m3/osobu/rok – násobí se bydlícími (trvale se zdržujícími) osobami 

v domácnosti; 

3) objekt k rekreaci se řeší v případě paušálu individuálně (nejčastěji 1 paušál) - vámi nahlášené skutečnosti budou 

kontrolovány; 

4) individuálně je přistupováno i k provozním objektům.   

Způsob zjišťování množství odváděných vod z domácnosti si volí každý plátce sám dle svého uvážení, volbu stvrzuje 

svým podpisem v protokolu o připojení nemovitosti, na základě kterého je vyhotovena smlouva o odvádění odpadních 
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vod. Stanovený způsob NELZE v průběhu roku měnit. Změna je možná pouze 1x ročně, a to k datu 31.12. daného 

kalendářního roku.  

 Kdy a kde budeme hradit stočné? 

Vyúčtování stočného bude probíhat 2x ročně, a to k 15.6. a 15.12. daného roku. Úhradu budete provádět 

současně s vodným.  

 U platby podle vodoměru - k tomuto datu má každé odběrné místo (domácnost) povinnost doložit foto stavu 

vodoměru (vodoměrů – pokud jich má více). Opět způsobem, jako doposud při platbě vodného na Obecním 

úřadě v Borové; 

 U platby paušálem - v letošním roce hradíte poměrnou část paušálu (tedy za 4-12/2022), a to díky tomu, že 

stočné je hrazeno od 1.4.2022 (viz předchozí informační letáky) – můžete uhradit v 6/2022 nebo 12/2022 (paušál 

za 4-12/2022 = 1188,- Kč/osoba) 

Pozn: nájemníci obecních bytů hradili do 31.3.2022 stočné v původní výši. Od 1.4.2022 se stočné hradí DSO Oldřiš – 

Borová, proto jste dokládali foto vodoměrů. Stav vodoměru dokládali k 1.4.2022 i rodinné domy jako počáteční stav 

pro výpočet stočného (ti, kteří hradí podle vodoměru).   

 Mohu hradit zálohy na stočné? 

V současné době není možné hradit zálohy ani úhrady formou SIPO. 

 Kdy hlásím jakoukoliv změnu? 

Jakékoliv změny mající vliv na výpočet stočného se hlásí bez prodlení a IHNED. Pokud budou zjištěny neoznámené 

změny, nebude na ně brán ohled zpětně a stočné bude účtováno k tíži odběratele. Změny, které se musí oznámit jsou 

např.: výměna vodoměru za jiný (u soukromých studen) nebo v případě paušálu změna počtu osob v domácnostech.   

 

OPRAVY CEST (místní komunikace) a STÁTNÍ KOMUNIKACE III/35724 (směr Oldřiš) 

Čeká nás letos těžké období. Souběžně s rekonstrukcí silnice směr Oldřiš č. III/35724 bude od měsíce května 

a června prováděna oprava místních komunikací (humenních cest). O jednotlivých opravovaných úsecích vás 

budeme vždy ve spolupráci se zhotovitelem s předstihem informovat. Celoplošné opravy 

komunikací dotčených výstavbou kanalizace se provedou technologií recyklace za studena do hloubky 20 cm 

s přidáním cementu. Po zhutnění musí zůstat povrch v klidu a bez zátěže cca týden, poté bude položena finální 

vrstva z obalovačky, po které se opět nesmí alespoň jeden den jezdit. To znamená, že v daném úseku bude 

zakázána doprava. Na tuto dobu cca 1 a ½ týdne je potřeba zajistit si parkování aut mimo tento úsek, mít 

předzásobenou domácnost potravinami, abyste nemuseli těžší nákupy nosit v taškách. Samozřejmě  složky 

IZS (hasiči, záchranka, policie) budou mít průjezd povolen. Pokud nastane situace, že po odfrézování vrstev 

nebude zvolená technologie optimální, bude zvolena jiná. 

Harmonogram oprav bude muset být křížen s harmonogramem oprav státní komunikace, a to z důvodu 

zajištění dopravní obslužnosti obce. Sledujte prosím webové stránky obce, kde k rekonstrukci státní silnice 

směr Oldřiš č. III/35724 najdete i novou záložku s názvem „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – 

Oldřiš“, kde jsou informace k celé stavbě, fotogalerie a informace k uzavírkám. V současné době je 

prakticky dokončena nová dešťová kanalizace, kompletní opravou prochází první úsek ve spodní části Borové 
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(bude se pokračovat směr „horní“ Borová), probíhají dílčí stavební práce v celém úseku, realizují se příčné 

propustky - od evangelického hřbitova po křižovatku I/34 Polička – Hlinsko. 

Prosím o zvýšení opatrnosti při pohybu i průjezdu úseky, kde se pracuje, aby nedošlo ke střetu 

s technikou  nebo k vašemu úrazu či zranění pracovníků stavby. Všichni vnímáme stav vozovky jako 

dezolátní, jsme na staveništi, v obci je stanovena rychlost do 30 km/hod. 

(pozn.: informace o aktuální uzavírce a objízdných trasách jsou zveřejněny na úřední desce Obce Borová) 

Více napoví následující obrázek: 
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Uzavírka silnice na Svatou Kateřinu (lubenská)        

 

V termínu od 2.5.2022 do 31.5.2022 bude 

UZAVŘENA KOMUNIKACE Č. III/3598 

V OBCI BOROVÁ – lokalita Cerkytle – Svatá 

Kateřina, a to z důvodu pokládky živičného povrchu. 

Stavební práce budou probíhat za vyloučení silniční 

dopravy uzavírkou – požadavkem Obce Borová bylo 

umožnění vjezdu rezidentů, pokud to nebude bránit 

technologickým postupům rekonstrukce. 

 

Harmonogram prací: 

2.5. – 3.5.2022 přípravné práce, frézování vozovky 

3.5. – 20.5.2022  oprava podkladních vrstev, 

pokládka silničních obrub 

20.5. – 27.5.2022  pokládka živičného povrchu 

25.5. – 31.5.2022  dosypání krajnic komunikace, spáry, dokončovací práce 

(pozn.: informace o uzavírce a objízdných trasách jsou zveřejněny na úřední desce Obce Borová) 

         starostka obce 

…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 1/2022 ze dne 21.2.2022 
 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“, 

kde předmětem dodatku jsou změny v realizaci stavebních objektů kanalizace a čistírny odpadních vod, které 

jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 10. Tato změna je 

v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.; 

  inventarizaci obecního majetku ke dni 31.12.2021; 

 podání žádosti o dotace v rozsahu záměru podaného do zásobníku záměrů do opatření akčního plánu IROP na 

období 2021+, výzva MAS v IROP 2021 – 2027, oblast Doprava – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 

dopravu, na akci: „Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 podél silnice III/35724“, která je realizována dle SoD 

č. OUBO-880/2021 – jedná se o chodník a veřejné osvětlení podél silnice směr Oldřiš; 

 v souladu s předchozím projednáním v ZO Borová a v souladu s pravidly pro financování podání žádostí o 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2022 pro opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti 

dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace na 

akci: „Výstavba společné stezky, pruhů pro cyklisty, BUS zastávek v Borové“, a to podle předložené 
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projektové dokumentace včetně příloh ve stupni DÚR + DSP – jedná se o chodník, přechody, cyklostezku apod. 

podél silnice I/34; 

 bezúplatný převod pozemku na SÚS Pakr a záměr bezúplatného převodu p.p.č. 2037/3 o výměře 86 m2, 

ost.pl./silnice, LV 10001, k.ú.: Borová u Poličky. Současně bude jednáno o bezúplatném převodu pozemků 

p.p.č. 2037/4 o výměře 103 m2, ost.pl./ost.kom. a 2037/5 o výměře 89 m2, ost.pl./ost.kom. evidovaných pro 

k.ú. Borová u Poličky na LV 498 – na Obec Borová (pozemky v lokalitě mezi evangelickým a katolickým 

hřbitovem); 

  bere na vědomí záměr a schvaluje podání žádosti o podporu do výzvy 5/2022 PRV – MAS, podle obecných a 

specifických podmínek pro poskytnutí dotace na základě POV na období 2014 – 2020 platných po rok 2022, 

článek 20, základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech f), kulturní a spolková zařízená včetně 

knihoven, na akci: „Klubovna Borová, č.e. 102“ – rekonstrukce tzv. bowlingu u sokolovny; 

 záměr výměny světelných bodů v rámci programu Efekt III. – rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci; 

 aj. 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

 informace k tvorbě ZL č. 6 (jedná se o projednání rozsahu a skladby místních komunikací) a s tím souvisejícího 

dodatku SoD č. 11, informace k časovému harmonogramu oprav místních komunikací, informace o skutečnosti 

zadané cenové poptávky etap oprav včetně grafické části po jednotlivých etapách; informace o časové 

náročnosti harmonogramu prací a křížení staveb oprav místních komunikací a rekonstrukce státní komunikace 

III/35724; 

  informace k výpočtu stočného splaškové kanalizace; 

 výstupy z dotazníkového šetření SENIOR TAXI; 

 žádosti podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly doručeny v průběhu ledna a 

února r. 2022 na sídlo svazku DSO Oldřiš – Borová a Obec Borová, zaslal člen ZO Borová p. Milan Nespěšný; 

 aj. 

 

…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 2/2022 ze dne 16.3.2022 
 
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 předpokládaný rozsah celoplošných oprav místních komunikací v k.ú.: Borová u Poličky, které souvisí 

s projektem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“. A to podle odsouhlasených úseků (C1, C2, C4, C7, C9-

C13, C16, C17, C19-C39, VON) a cenové nabídky ze dne 16.3.2022, která je nedílnou součástí tohoto usnesení; 

 podání žádosti o dotace v rámci výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. 1/2022, aktivita: 

komponenta 2.2.2. Národního plánu obnovy – rekonstrukce systémů veřejného osvětlení podle simulace 

dotace, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Dále schvaluje spolupráci se spol. Ekosvětlo s.r.o., Řípov 

7, 674 01 Třebíč podle cenové nabídky č. 22NA078 ze dne 21.2.2022. Obec Borová požaduje postup projektu 
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tak, aby výměna svítidel mohla být realizována co nejdříve – realizace výměny všech světelných bodů 

veřejného osvětlení za biodynamické by měla být provedena v 9-11/2022; 

 schvaluje cenu pro stočné na rok 2022 dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení ve výši 40,- Kč bez DPH; 

 prominutí místního poplatku v souladu s ust. § 16b zákon o místních poplatcích příchozím uprchlíkům 

z Ukrajiny do obce Borová. Současně schvaluje prominutí vodného a stočného do odvolání; 

 bere na vědomí soupis železničních přejezdů v k.ú.: Borová u Poličky, jejich umístění, zabezpečení a návrhy na 

další možné zabezpečení.  Nesouhlasí se zrušením přejezdu č. P6886, P6887 a P6889; 

 bere na vědomí záměry MŠ a ZŠ Borová a schvaluje podání žádosti o podporu do výzvy 5/2022 PRV – MAS, 

podle obecných a specifických podmínek pro poskytnutí dotace na základě POV na období 2014 – 2020 

platných po rok 2022, článek 20, základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech b), Mateřské a 

Základní školy; 

 aj. 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

 informace k tvorbě ZL č. 6 a s tím souvisejícího dodatku SoD č. 11; 

 aj. 

 

…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 3/2022 ze dne 7.4.2022 

 projednalo a schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Kanalizace a 

ČOV obcí Oldřiš a Borová“, kde předmětem dodatku jsou změny v realizaci stavebních objektů kanalizace 

spojené s rekonstrukcí místních komunikací, které jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 6. Tato 

změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. – jedná se o schválení rozsahu oprav tzv. humenních 

cest; 

 záměr směny pozemků: p.p.č. 1953/1, 1131/22, 1131/20, 1131/16, o výměře (vše LV 10001) za část pozemku 

p.p.č. 2006/2 (LV 10002) pro realizaci místní komunikace a stavebních parcel v lokalitě „Nad vodojemem“ 

(Obec Borová má zpracovanou studii lokality včetně projektu komunikace a inženýrských sítí); 

 volí podle ust. § 64 odst. 1 z.č. 6/2002 Sb. jako přísedícího u soudu p. RN, Borová č.p. xy, pro volební období 

2022-2026; 

 aj. 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

 soupis požadavků občanů na změnu ÚP Borová; 

 informace k akci „Májová veselice“; 

 aj. 

- usnesení ZO 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. 
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Humanitární sbírka Borová 
Vážení občané, děkujeme Vám všem, kdo jste se zapojili do humanitární sbírky na pomoc Ukrajině.  

 

Čištění koupaliště  
S ohledem na chráněné živočichy přebývající v nádrži naši hasiči s dalšími pomocníky předvedli, že jsou přáteli i s vodou 

lehce mraženou. Během sněhových přeháněk zbavili dno nádrže bahna, šišek, listí, ale i dětských potápěčských brýlí, 

ponožek či slipů. V případě, že některý z výše uvedených pevných předmětů postrádáte, byly před opětovným 

sfouknutím do vody bezpečně uloženy do prvního koše vlevo. 

Letošní čištění proběhlo po třech letech, po drobných úpravách je nádrž opět napuštěna, na začátku léta budou firmou 

vyčištěny TOI TOIky a přírodní koupaliště bude opět připraveno na své návštěvníky. 😊 

 

 

 

Hledáme pracovníka pro Obec Borová 
Obec Borová přijme pracovníka pro zajištění sezónního obecního technického provozu. Řidičský průkaz skupiny T, B, 

zkušenosti s obsluhou komunální techniky vítány. Samostatnost, spolehlivost a kladný vztah k práci podmínkou.  

Přihlášky podávejte v kanceláři OÚ či kontaktujte starostku obce (tel.: 603 741 378) 
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Zprávičky z naší školičky 
    
Jak rychle ten čas utíká. Nedávno jsme dětem posílali pozvánky k zápisu do 1. třídy, vymýšleli pro ně program a nyní 
už máme vše za sebou a zapsáno jedenáct dětí. Bylo opět příjemné chystat zápis pro děti, které k němu mohou přijít 
do školy a pořádně si ho užít. Naši páťáci se již tradičně ujali své role, která spočívá v tom, že pro malé děti sehrají 
divadélko nebo nějakou scénku, která se tematicky týká zápisu. Letos se rozhodli pro maňásky a maňáskové divadlo. 
Vybrali pohádku O Sněhurce, vyrobili si maňásky, napsali scénář a oprášili náš starý paravánek. No a potom trénovali 
a trénovali. O tom, že se jim divadélko povedlo, svědčí prohlášení jednoho budoucího prvňáčka: „Bylo to hezké jako 
v televizi“. 

 
    
 
 
 
 
 
Jak to tentokrát dopadne…… 
 

 

 

 

 

 

 

Sněhurka, princ, královna, myslivec, medvěd, 

Šmudla, Štístko, Rejpal, Dřímal, Prófa, Kejchal a 

na toho sedmého trpaslíka si ne a ne 

vzpomenout…... 

 

 
 
 
 

 
Po pohádce si děti splnily několik úkolů na čtyřech stanovištích, s rodiči vyrobily postavičky z pohádky, 
dostaly pamětní medaily, zapózovaly u tabule a bylo po zápise. Doufáme, že si ho děti i rodiče hezky užili. 
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Zápis dětí do 1. třídy proběhl dne 4. 4. 2022.  

Před Velikonocemi jsme měli všichni plné ruce práce. Psaly se písemné práce, proběhly schůzky rodičů, 
děti si vyráběly domů velikonoční aranžmá a malovaly vajíčka na ozdobení břízy u sokolovny. 
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Dopravní hřiště si prozatím užily děti vyšších ročníků. 
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROVÁ 

Pro školní rok 2022/2023 

Přihlášky je možné podávat v období od 2.května do 13. května 2022 a to: 

 do datové schránky:  njmyixz 

 e-mailem musí být podepsáno elektronickým podpisem zákonného zástupce 

(reditel.msborova@unet.cz) 

 poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Mateřská škola Borová, okres Svitavy, 

Borová 106, 56982 

 osobním podáním do Mateřské školy dne 9 a 10. května 2022 v době od 
10.00 – 12.00 hodin  
 
 

Přihláška a její přílohy k předškolnímu vzdělávání jsou volně dostupné na webových 

stránkách www.msborova.cz a k osobnímu vyzvednutí v Mateřské škole. 

Zákonní zástupci dítěte doručí: 

 žádost o přijetí (přihláška) 

 kopie rodného listu 

 kopie očkovacího průkazu 

 

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které se do 30 dnů od zápisu 

objeví na hromadném seznamu s výsledky přijímacího řízení v MŠ Borová a na webu 

www.msborova.cz. 

 

 

 

http://www.msborova.cz/
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí? 

Díky svým obyvatelům se Obec Borová může v roce 

2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 

zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 5,72 t. Na 

každého obyvatele tak připadá 5,59 kg vysloužilých 

spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a 

produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena 

těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část 

dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu 

na zlepšení životního prostředí, které na základě 

dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro 

sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 

k úspoře produkce CO2 o 67,30 tun. Víte kolik smrků 

pohltí stejné množství CO2? 26 ks 

Nebylo nutné vytěžit 3 353,44 litrů ropy.  Představte 

si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba 

pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna 

po dálnici D1 a to 126krát. Došlo také k úspoře 

34 520,98 kWh energie. Asi stejné množství, jako 

kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 34 521krát. 

Podařilo se recyklovat 3 293,05 kg železa. Toto 

množství recyklovaného železa by bylo možné použít 

pro výrobu 135 ks nových praček, bez nutnosti těžby 

železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se 

podařilo získat 116,03 kg mědi, což by postačilo pro 

ražbu 20629 1€ mincí, nebo 140,83 kg hliníku, který by 

stačil na výrobu 9389 plechovek o objemu 0,33 l. 

Informace z OSVZ MěÚ Polička: 
Pokud máte zvýšené výdaje s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich úhradu, můžete 

si požádat o dávky na bydlení ze systému dávek vyplácených ÚP ČR.Pro informace o možnostech řešení a 

poskytnutí poradenství můžete kontaktovat sociální pracovnice OSVZ MěÚ Polička na tel. číslech – 

461 723 842, 846, 848; 733 710 450; 733 713 627; 734 152 221 

             OSVZ MěÚ Polička 

 

Kroužek KLUBÍK  

34. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 12.05.2022 od 17:00 do 19:00 

35. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 26.05.2022 od 17:00 do 19:00 

Těšíme se na Vaše nápady 😊        informace na tel. čísle: 728 285 450 
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Pozor na platnost bankovek!!! 

 

 

Česká národní banka stahuje z oběhu papírové bankovky s úzkým 

proužkem, které byly vydané v letech 1995 až 1999. Tyto bankovky v 

nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 2000 Kč přestanou platit 

od 1. července 2022. 

 

 

Dotazy ohledně – ubytování ukrajinců, jak se zaregistrovat,  proplácení atd. 

Podnikatelé - e-mail: nabidka@pak.izscr.cz, kde lze zadat příslušný dotaz nebo telefonní číslo na KACPU 
466026875.běžný občan - zadat si na internetu: https://www.uradprace.cz/ a kliknout na příslušný odkaz. Další 
informace lze čerpat na https://uprchlici-vitejte.cz/. 

https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115965/prispevek-pro-solidarni-domacnost 

Omezení ordinační doby zubařské ordinace - Borová 
Dne 12.5., 26.5., 2.6., 9.6., a 7.7. 2022 nebude paní zubařka MUDr. Dagmar Švecová ordinovat v Borové. 

Bolestivé případy ošetří v Litomyšli. Volejte 461613663. 

 

Provozní doba kompostárny bioodpadu na sv. Kateřině (č.p. 352): 
DUBEN – LISTOPAD   

 středa a sobota od 16.00 – 18.00 hod.  

Pozor! V měsíci květen může být provoz kompostárny omezen z důvodů rekonstrukce 
silnice. V této souvislosti budete informováni. 

Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: 
trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru. Dále lze na kompostárnu 
dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Tlustá (603 741 378), David Hejduk 

Provozní doba sběrného dvora (č.p. 60): 
DUBEN – ŘÍJEN 

 středa od 15.30 - 17.30 hod. 
sobota od 9.00 - 11.00 hod. 

LISTOPAD – BŘEZEN 

 sobota od 9.00 - 11.00 hod.  

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Tlustá (603 741 378), Jan Hartman 

mailto:nabidka@pak.izscr.cz
http://www.uradprace.cz/
http://uprchlici-vitejte.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115965/prispevek-pro-solidarni-domacnost
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Když dobře slyšet není samozřejmost 

Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která 
zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením 
a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace v 
obchodech, s úřady i v nemocnicích. Respirátory jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový 
projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému 
nepochopení situace.  

Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve 
a budou muset sluchovou ztrátu nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte potíže se sluchem, neváhejte se na 
nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování 
žádostí o příspěvky, např. kompenzační pomůcky a také poradenství, jak postupovat při řešení ztráty sluchu. Kromě 
toho poskytujeme pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří 
mají problémy se sluchem, pomáháme např. při pořizování sluchadel, světelné signalizace, zesilovače TV a jiných 
pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv po Pardubickém 
kraji, či se s nimi spojit online.  

Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.  
Adresa pobočky: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 
Kontaktní osoba: Pavla Míková, telefon: 722 975 567 
e-mail: pavla.mikova@tichysvet.cz 
Naši pobočku můžete navštívit i osobně bez objednání každé úterý a čtvrtek v čase 9:00 – 16:00 hod. 
Adriana Müllerová - konzultantkaTichý svět 

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5 |  www.tichysvet.cz 
e-mail: adriana.mullerova@tichysvet.cz | mobil: 702 111 716 
 

OHLÉDNUTÍ 

 

 

Srdečné blahopřání 
Dne 28.3. oslavila paní Vlasta Štrumfová životní jubileum -  

krásných 90 let. Přejeme pevné zdraví, ať Vás provází jen to 

nejlepší na další cestě životem. Také chceme poděkovat za 

dlouholetou a obětavou práci, kterou jste pro Obec Borová 

vykonala.  DĚKUJEME!!! 

 

 

 

 

mailto:pavla.mikova@tichysvet.cz
http://www.tichysvet.cz/
mailto:otakar.kverka@tichysvet.cz
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Knihovna Borová  

KNIHOVNA UŽ FUNGUJE V BĚŽNÉM PROVOZU, VŠICHNI ČTENÁŘI SI MOHOU KNIHY SAMI VYBRAT! 
Knihovnická soutěž. V měsíci únoru probíhala ve spolupráci se základní školou soutěž dětí v čtenářské gramotnosti. 

Žáci všech ročníků vypracovávali pracovní list ze společné četby určený pro každou třídu. Celkem se soutěže zúčastnilo 

39 dětí. Vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché. Nejlepší práce byly oceněny diplomem a pěknou knihou. Všichni 

ostatní, kteří se zúčastnili, dostali malou odměnu. Poděkování zaslouží paní učitelky, ale hlavně všichni žáci, kteří se 

soutěže zúčastnili :) 

Březen – měsíc knihy. V březnu navštívili knihovnu žáci 1. a 2. třídy. Děti se nejprve seznámily s pravidly chování 

v knihovně a se správným zacházením s knihami. Potom byla na řadě pohádka o čertech a hasičích. Následovalo 

vyhodnocení knihovnické soutěže a předání diplomů a knih vítězům. Exkurze byla zakončena samostatnou prohlídkou 

knih a knihovnickou omalovánkou Někteří si půjčili zajímavé knihy domů. Všichni jsme si setkání náležitě užili!  

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další pokračování cestovatelských přednášek se uskutečnilo 27. března. Své putování Cestou necestou po Pákistánu 

začínal Luboš Novák v indických Himálájích v Ladakhu, kde měl se svými kolegy navštívit otevření nové školy. Se svými 

přáteli zde zažili mnoho příhod, kromě krásné přírody a výstupu na místní horu, byli uneseni a po zaplacení všemi 

penězi, které měli, byli propuštěni. Museli si sehnat peníze na cestu zpět a k tomu jim pomohli dobří lidé. Vrátili se na 

slavnostní otevření školy, kam přijel také dalajláma se sponzorským 

příspěvkem. Když slyšel, jakými útrapami si prošli, trval na tom, že při 

zahájení musí sedět vedle něho. Neskutečné! Druhá cesta o pár let později 

vedla do Pákistánu. Nebyla až tak nebezpečná jako ta předešlá. Zato si 

opravdu užili krásné přírody, 

cestování a setkávání s místními 

lidmi, kteří jsou velmi srdeční. 

Prohlédli si také některá města, mezi 

nimi i hlavní město Islámábád. Všudypřítomné jsou vojenské základny pro 

zajištění bezpečnosti, obyčejní lidé si ale turistů váží, protože jim přinášejí 

peníze a usnadňují jim tím život. Kdo chce zažít levnou, ale dobrodružnou 

dovolenou, může si do Pákistánu zajet 😊  

 Květa Honzálková 
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Noční Hlídka Březiny 2022 
Naše výjezdová jednotka SDH Borová ve složení Radek, Petr, Pavel, Petr, Michal a Béda ml.  se v noci z 23.4.– 24.4. 

2022 zúčastnila noční soutěže, která probíhá na všech stanovištích zároveň. Jednotky rotují a plní postupně úkoly na 

všech stanovištích. Po splnění úkolů se jednotky vrací na Březiny, kde proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků.  

Přehled míst a disciplín:  

BOROVNICE 
Stanoviště 1. NÁDRŽ – povodeň 
Stanoviště 2. HŘIŠTĚ – dekontaminace 
Stanoviště 3. ZBROJNICE – násilný vstup  
BŘEZINY 
Stanoviště 1. KULT. DŮM – první pomoc (překvapení) 
Stanoviště 2. DRUŽSTVO – POKOS 
Stanoviště 3. KUČERŮV MLÝN – norná stěna 
Stanoviště 4. PŘEKVAPENÍ - dopravní nehoda 
DAŇKOVICE 
Stanoviště 1. ZBROJNICE – nosítka 
KRÁSNÉ 
Stanoviště 1. KULT. DŮM – dopravní nehoda 
KŘIŽÁNKY 
Stanoviště 1. ZBROJNICE – PÚ na sucho / vyhledání           
KUKLÍK 
Stanoviště 1. ZBROJNICE – TFA 
LAČNOV 
Stanoviště 1. RYBNÍK – přeprava po vodě 
PUSTÁ RYBNÁ 
Stanoviště 1. HŘIŠTĚ - letadlo 
SNĚŽNÉ 
Stanoviště 1. U HŘBITOVA – zával/strom 
SPĚLKOV 
Stanoviště 1. ZBROJNICE – testy 
Stanoviště 2. ZBROJNICE – transport 
TELECÍ 
Stanoviště 1. DRUŽSTVO – úraz / vyproštění / AED 
Stanoviště 2. DRUŽSTVO – lanová 
 
Začátek byl v sobotu ve 20.30 hod. a konec v 5.00 v neděli ráno.  Soutěž byla skvělá na zdokonalení výcviku výjezdové 
jednotky a chlapi načerpali spoustu nových informací a zkušeností, které se jim mohou hodit. Naši bratři se umístili na 

hezkém 9. místě ze 13 družstev a již dnes plánují pilovat na příští rok. 😊 

 

Okrsková soutěž 2022 
SDH Borová se 21. května 2022 zhostí pořádání OKRSKOVÉ SOUTĚŽE u nás v obci, 

na louce za Lexovými. Pořadatelé počítají s účastí 9 družstev mužů a 3 družstev 

žen, kteří se mohou zúčastnit disciplín 4 x 100 m, 100 metrů jednotlivci a 1-2x 

útok. Občerstvení je zajištěno, plánuje se i večerní posezení při hudbě. Více 

informací a podrobností bude ještě upřesněno na stránkách SDH Borová, FB 

Borová a plakátech.  
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Ze sportu obce Borová – stolní tenis 

 

 

 

V letošní krajské soutěži se za mužstvo Borové vystřídalo, vedle zkušených 

hráčů – Langr Lukáš, Štrofová Terezka, také několik mladých hráčů. 

Dvanáctiletý Jakub Dušek a patnáctiletý Rosťa Dušek. Oba svou hrou a body přispěli k prvnímu místu 

tabulce a postupu do krajské divize pro další sezónu. 

 

TJ SOKOL BOROVÁ 
 

 

 

 

3.Liga ročníku 2021-22 je dohraná. Sokol Borová s jedinou porážkou od Tesly Pardubice, ale s dostatečným  
bodovým náskokem tuto soutěž vyhrál a je opět na postupové vlně. K tomuto výsledku přispěl kolektivní výkon všech 
hráčů na soupisce Borové. Talentovaný, dvanáctiletý Jan Škalda, se na tomto umístění podílel 54 body! 

 3.Liga dohráno - 2.Liga do Borové 
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Pasport cyklotras a cyklostezek PK 
Pasport je zveřejněn primárně formou webové mapové aplikace na adrese: 
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/cyklotrasy/ , která dovoluje základní práci s mapou a jednotlivými 
mapovými vrstvami včetně dotazu kliknutím do mapy. 
 

Kotlíkové dotace 
Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy 
Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí 
bude 31. 8. 2022. 

Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický 
zdroj. 

Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž 
dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale 
bydlí a prokáže, že splňuje podmínku nízkopříjmové domácnosti.   

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným doložením listinné verze žádosti 
vč. příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění 
a podání žádosti. 

Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě: 

 formulář žádosti o podporu, 

 doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj 
splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně, 

 fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, 

 doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše průměrného čistého příjmu na člena 
domácnosti, 

 souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel jediným jejím vlastníkem (formulář souhlasu 
bude zveřejněn spolu s výzvou), 

 závazná objednávka – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze 
Závazné objednávky musí být patrné, že do 30. 4. 2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního 
kotle. Pokud je žádost o podporu podána po realizaci projektu a z doložených podkladů (zejména z Protokolu 
o uvedení do provozu) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 4. 2022, není doložení závazné 
objednávky relevantní, 

 další doklady stanovené ve výzvě. 

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími 
limity: 

 plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč, 

 kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč, 

 tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč. 

*úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím garantována pouze  v případě, že      
výměna již byla zrealizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022 

 

 

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/cyklotrasy/
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Kontakty pro individuální konzultace: 
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343 

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325 

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489 

Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340 

Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644 

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643 

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647 

Více informací na:  https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace 

 

Pochvala našim zaměstnancům 

Repas, aneb šikovné ruce našich kolegů. Děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soukromý inzerát 
Soukromý inzerent nabízí zdarma stavební suť vhodnou například pro zpevnění podloží či zásyp starých septiků. Při 

větším množství zajistíme i dopravu (tel. 733 723 315). 

mailto:lucie.angelova@pardubickykraj.cz
mailto:eva.izakova@pardubickykraj.cz
mailto:jana.novakova@pardubickykraj.cz
mailto:ivana.musilova@pardubickykraj.cz
mailto:lenka.vondrova@pardubickykraj.cz
mailto:klara.skrivankova@pardubickykraj.cz
mailto:petra.kodytkova@pardubickykraj.cz
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
https://www.facebook.com/obecborova/photos/pcb.4948569338562500/4948568725229228/?__cft__%5b0%5d=AZXIy3u6Qf6mtzeDm8dvye4qtrSlStS56BWjfiEpW70gIzW-DXF6ZqhzjUk4gIr55y_n_Zigkte_btEKrduZSc_56a_BxThwVgPIia4eE9Lwm1g6mHEwT6nLXVTm2JOAdYIjmqz5CgjbxqeuDUY2E8rbIEvqiPiF7P1D25244Ya8YbVh2-otP3_l55AtmXB3Mlw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/obecborova/photos/pcb.4948569338562500/4948568725229228/?__cft__%5b0%5d=AZXIy3u6Qf6mtzeDm8dvye4qtrSlStS56BWjfiEpW70gIzW-DXF6ZqhzjUk4gIr55y_n_Zigkte_btEKrduZSc_56a_BxThwVgPIia4eE9Lwm1g6mHEwT6nLXVTm2JOAdYIjmqz5CgjbxqeuDUY2E8rbIEvqiPiF7P1D25244Ya8YbVh2-otP3_l55AtmXB3Mlw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/obecborova/photos/pcb.4948569338562500/4948568938562540/?__cft__[0]=AZXIy3u6Qf6mtzeDm8dvye4qtrSlStS56BWjfiEpW70gIzW-DXF6ZqhzjUk4gIr55y_n_Zigkte_btEKrduZSc_56a_BxThwVgPIia4eE9Lwm1g6mHEwT6nLXVTm2JOAdYIjmqz5CgjbxqeuDUY2E8rbIEvqiPiF7P1D25244Ya8YbVh2-otP3_l55AtmXB3Mlw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/obecborova/photos/pcb.4948569338562500/4948568725229228/?__cft__[0]=AZXIy3u6Qf6mtzeDm8dvye4qtrSlStS56BWjfiEpW70gIzW-DXF6ZqhzjUk4gIr55y_n_Zigkte_btEKrduZSc_56a_BxThwVgPIia4eE9Lwm1g6mHEwT6nLXVTm2JOAdYIjmqz5CgjbxqeuDUY2E8rbIEvqiPiF7P1D25244Ya8YbVh2-otP3_l55AtmXB3Mlw&__tn__=*bH-R
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Svátky jara 
Díky nápadu sester Nekvindových a mnoha šikovných rukou borovských dětí a spoluobčanů stojí u sokolovny náš první 

společný VAJÍČKOVNÍK. Vajíčka zdobily děti ze školky, školy, ale i Klubík a Klub seniorek. Břízu od pana Krčila tak 

najednou ozdobilo cca 120 vajíček, ke kterým jste postupně přidávali i další vyrobená doma. Míša a Lucka společně 

s Davidem Halamkou vyrobili ke stromku dřevěné velikonoční zajíce. 

Děkujeme všem za prima spolupráci, dětem, paním učitelkám, šikovným a obětavým spoluobčanům a přidáváme 

několik fotografií pro inspiraci….. 😊 
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POZVÁNÍ 
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REKLAMA-INZERCE 
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