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Borovský 

informační 

leták 
  

srpen 2022 
 

*25.ročník*číslo 8 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
 

INFORMACE PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ NEPŘIPOJENÝCH NA SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI 

Vážení spoluobčané, 

je vhodné vás informovat, že nastává konec zkušebního provozu splaškové kanalizace. Většina nemovitostí je 

připojena a má uzavřenu řádnou smlouvu na odvádění splaškových vod.  Opět je na místě konstatování, že není 

povinností žádné obce či obecního úřadu budovat splaškovou kanalizaci a přesvědčovat vlastníky nemovitostí, aby 

se na ni připojili. Bereme to jako součást nutné infrastruktury dnešní doby a možnost tuto „službu“ v obci nabídnout. 

Protože ať už zvolíte jakýkoliv způsob likvidace odpadních vod, vždy byste měli mít na paměti, že čisté životní 

prostředí a konkrétně čistá voda ve vodních tocích je jednou ze základů zdravého života a vyžaduje naši ochranu. 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, (dále jen vodní zákon), k 1.1.2008 zanikla ze zákona všechna 

„stará“ povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků a domovních ČOV, povolená před r. 2001. Rovněž 

upozorňujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je 

uvedeno: „Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo 

staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy 

je to technicky možné“. 

Jinak řečeno v souladu s příslušnou legislativou legálně vypouští odpadní vody pouze ten vlastník objektu či 

nemovitosti: 

▪ 1. kdo má platné povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z vlastní soukromé ČOV, dle 

vodního zákona (s datem po 1.1. 2008), 

▪ 2. kdo již vypouští své odpadní vody do veřejné kanalizace za úplatu dle smlouvy s jejím 

provozovatelem (u nás DSO Oldřiš - Borová) a prokáže to smlouvou popř. fakturou o zaplacení 

stočného, 
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▪ 3. kdo odpadní vody nevypouští, akumuluje je v žumpě (s potvrzením o její nepropustnosti), jejíž 

obsah řádně a prokazatelně vyváží za úplatu na ČOV. 

 

Sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod – výňatek ze Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), stanoví, co se považuje za odpadní vody: 

 

• § 38 Odpadní vody 

odst. 1 - Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných 

stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo 

teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

 

a) V případě, že žumpa volně přetéká do okolí, může se jednat o nedovolené vypouštění odpadních vod do 

povrchových nebo podzemních – prosakování odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. 

Vodní zákon stanoví v § 116 a 118 pokuty podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám za nedovolené 

vypouštění odpadních nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, případně do kanalizace v rozporu 

s tímto zákonem, v rozmezí od 10.000 do 500.000 Kč. 

Pokuta fyzické osobě se uděluje podle zákona č. 200/1990 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který 

upravuje i přestupky na úseku vodního hospodářství. Tomu, kdo vypustí odpadní nebo důlní vody do vod 

povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem, lze uložit pokutu do 

50 000 Kč. 

 

b) V případě, že by žumpa nepovoleně ústila do kanalizace, jednalo by se o neoprávněné vypouštění 

odpadních vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích v § 33 stanoví, že podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám lze 

uložit pokutu až do 1.000.000 Kč za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Pokuta fyzickým 

osobám se opět ukládá dle zákona o přestupcích – tomu, kdo neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace 

bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami stanovenými 

kanalizačním řádem, lze uložit pokutu do 15.000 Kč. 

 

Cílem tohoto konstatování je upozornění, že v případě nenapojení se na veřejnou kanalizaci se na nenapojené 

nemovitosti soustředí zvýšená kontrolní činnost příslušných úřadů (Vodoprávní úřad, Inspekce ochrany životního 

prostředí). Lidem, kteří nebudou napojeni na kanalizaci a ani neprokáží, že žumpy pravidelně vyvážejí, hrozí sankce. 

Proto vyzýváme majitele dosud nepřipojených nemovitostí, aby se ve vlastím zájmu obratem dopojili – tam, kde je 

to technicky možné, či uvedli likvidaci svých odpadních vod do souladu se zákonem. Cílem tohoto oznámení vám 

není vyhrožovat, ale pouze vás varovat před dopady legislativy, kterou nikdo z nás nevymyslel. Vše máte ve svých 

rukou. 

 

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

 

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE - v obci probíhají pokládky asfaltových vrstev na místních komunikacích. Informace 

o úsecích, které přijdou na řadu při dalším postupu stavby, vám operativně hlásíme min. den předem – podle 

toho, kolik se předchozí den realizovat. Stavba je povinna před pokládkou asfaltu úseky dochystat. Souvisí to i 
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s výměnou některých dílů splaškových šachet, které byly vlivem stavebních činností poškozeny – vše na náklady 

zhotovitele stavby, ne obce. Setkáváme se s tím, že se ptáte, proč jsou přeasfaltovány poklopy kanalizace, že se 

k nim v případě potřeby nedostaneme. Na vysvětlenou – poklopy se v následném, finálním kroku, výškově 

nastaví metodou zpětného vyzvednutí tak, že budou respektovat niveletu nově položené asfaltové vrstvy. První 

takto vyzvednuté poklopy lze vidět v Oldřiši, kde zhotovitelská firma již některé poklopy přizvedla. Instruktážní 

video lze shlédnout na: https://www.nadler.cz/technologie-na-usazeni-poklopu/ 

STÁTNÍ KOMUNIKACE III/35724 BOROVÁ-OLDŘIŠ – stavební práce postoupily do úseku od odbočky 

do pekárny po trafostanici u Bednářů (autoservis), tj. od 21.8.2022 do 30.9.2022 je nutno respektovat úplnou 

uzavírku komunikace. Práce se samozřejmě mohou protáhnout např. v závislosti na počasí. Dopravní omezení je 

nepříjemné i pro zajištění provozu školky, školy a školní jídelny. Prosím nutně poučte své děti, že se nesmí 

pohybovat po staveništi v uzavřeném úseku. NEJEN PRO NĚ JE PŘIPRAVEN 

PROVIZORNÍ CHODNÍK KOLEM BÝVALÉ BOROVANKY, KTERÝ JE 

VYVEDE MIMO STAVENIŠTĚ.  

Práce na opravách komunikací postupně ochromily celou obec. Do konce září by 

měly být kompletně hotovy místní komunikace a současně nyní realizovaný úsek 

státní komunikace od obecního úřadu po autoservis Bednář. Jsme si vědomi toho, 

že dopravní značení je mnohdy chaotické a nedostatečné, ale na stavbě vznikají 

okolnosti, které je nutno řešit okamžitým, byť v návaznosti „chaotickým“ opatřením.  

Proto je i nutné, abyste věnovali pozornost hlášení místního rozhlasu, SMS 

zprávám zasílaným z obce, FB a webovým stránkám obce, sekce „OMEZENÍ 

V OBCI“, případně mimořádným informačním letákům. Pro bližší info volejte 

starostku obce, tel.: 603 741 378. Všem občanům i firmám děkujeme za shovívavost, trpělivost a míru ochoty 

snášet stavební činnosti na komunikacích. Je třeba si neustále připomínat, že vodohospodářská stavba kanalizace 

se regulérně překlopila do stavby dopravní. 

Trvá to již dlouhou dobu, ale není to jen v uvozovkách postavení kanalizace a záplatování děr po výkopech. 

 

OPRAVY MOSTŮ 

V letošním roce proběhly hlavní mostní prohlídky mostů ve správě Obce Borová – křížení toku Černého potoka 

a místních komunikací. Jednalo se o mosty u kempu, u Bauerů č.p. 197, u Vomočilů č.p. 32, most u č.p. 62 (p. 

Klepp), most u č.p. 100 (obecní úřad) a u č.p. 12 (Bednářovi). Hlavní mostní prohlídky odhalily závady, na které 

bylo nutno reagovat ihned. Jednalo se o mosty u kempu a Bauerů. Možná jste zaznamenali činnost prováděcí 

firmy, která lehce omezila dopravu u objektů. Havarijní opravy, které souvisí hlavně se stářím mostů a vlivem 

vody, nás vyšly na 320 651,--Kč a máme je za sebou, ale neznamená to, že je hotovo. Všechny mosty budou 

muset v blízké budoucnosti projít dalšími prohlídkami, sanacemi a prohlídkami tak, aby byly i nadále bezpečné. 

Několik foto z realizace:  
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Most u kempu – postup oprav: 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022 - INFORMACE PRO VOLIČE 

 
Volby se konají ve dvou dnech: 

v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 

v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností. 

Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí pro volby do zastupitelstev obcí není možné. Volič 

hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. 

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, 

kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. 

 Právo volit do zastupitelstva obce má: 

• státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhne věku 18 let a je v den 

voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 

• totožnost prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR 

• státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhne 

věku 18 let, má v den voleb v této obci trvalý pobyt nebo registrovaný přechodný pobyt a 

požádal nejpozději do 21. září 2022 obec dle místa svého pobytu o zápis do dodatku stálého seznamu 

voličů totožnost prokáže platným průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném 

pobytu 

 

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

  

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je: 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), 

• výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí. 

  

Stálý seznam voličů a jeho dodatek pro voliče s trvalým pobytem v Borové (v případě státních občanů jiného 

členského státu EU i s přechodným pobytem) vede Obecní úřad Borová. Stálý seznam a jeho dodatek se uzavírají 

dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin. 

 

Volba do přenosné hlasovací schránky: 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 

který byla okrsková volební komise zřízena- tj. pouze v Borové. 

Žádost je možné vyřídit telefonicky na tel. 461 743 268, 736 633 778, nebo sdělením svého požadavku okrskové 

volební komisi ve dnech voleb. 

  

Hlasování: 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně 

budou k dispozici ve všech volebních místnostech. 

Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.  

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do zastupitelstva 

obce Borová se bude v září 2022 volit 15 zastupitelů. 

Volič může na hlasovacím lístku: 

• označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to 

v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků),  
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• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební 

stranu (tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu 15 

volených zastupitelů), 

• označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem 

kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 

ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále 

tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni 

a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany 

uvedeni v jejím sloupci. 

                   

V BOROVÉ SE LETOS DO SENÁTU NEVOLÍ 

 

SCHRÁNKY! Z důvodu dodávání volebních lístků do domácností, opět žádáme občany, kteří nemají volně 

přístupnou poštovní schránku u svého domu, aby si ji včas zajistili. Děkujeme za pochopení.  

 

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15. srpna 2022 zavádí možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek 

na dítě na vybraných kontaktních místech veřejné 

správy Czech POINT, tedy i na Obecním úřadě 

v Borové (vezměte s sebou pouze doklad totožnosti, 

rodná čísla dětí a druhého rodiče). 

O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali 

v červenci za měsíc červen přídavky na děti. Těm, 

kteří je obdrželi, přišla dávka automaticky. 

Žádat je možné i online na webu MPSV (zde je nutné 

mít elektronickou identitu občana). Od 1.října bude 

možné žádat také na pobočkách České pošty. Je nutné, aby žadatel opět předložil doklad totožnosti a znal 

identifikační údaje dítěte (rodné číslo) a případně druhého rodiče. Další informace jsou uveřejněny na 

následujícím odkazu:  

https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.  

 
Zároveň lze využít helpdesku MPSV na telefonním čísle 950 194 444 nebo 221 924 444 pro metodické dotazy, 

případně lze vyplnit strukturovaný formulář https://www.mpsv.cz/web/cz/zadani-pozadavku. 

 

DOBÍJECÍ STANICE NA E-KOLA 

  
Díky spolupráci Obce Borová v rámci svazku Kraje Smetany a Martinů a podpoře dotace Pardubického kraje je 

u kiosku u sportovního areálu v Borové umístěna dobíjecí stanice elektrokol POWERBOX ONE. K dispozici je 

8 různých nabíjecích kabelů, které vám oproti vratné záloze 300,- Kč zapůjčí obsluha kiosku nebo lze zapůjčit v 

kanceláři OÚ Borová.  

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite
https://www.mpsv.cz/web/cz/zadani-pozadavku
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MILOSTIVÉ LÉTO 2022 
 

Od 1. září do 30. listopadu bude opět probíhat akce Milostivé léto. Pro dlužníky jde o druhou a zároveň poslední 

šanci, jak se výhodně zbavit exekucí. Využití Milostivého léta II se vyplatí prakticky všem občanům zatíženým 

exekucí, a proto je vhodné o této akci v maximální možné míře informovat - i s ohledem na to, že se tato možnost 

již nebude opakovat. 

Vzor žádosti a návod ke sdílení zde: 

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto
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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 
 

Informací k jízdním řádům veřejné linkové osobní dopravy, kterou objednává Pardubický kraj. Jak jistě víte, i 

nadále přetrvává nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. Tento stav vedl k úpravám srpnových 

jízdních řádů.  Stejným způsobem připravujeme také jízdní řády platné od 1. 9. 2022. I v těchto jízdních řádech 

dojde ke snížení počtu spojů, cca o 60 v pracovních dnech. Platí tedy to, že od 1. 9. 2022 každý spoj uvedený 

v jízdním řádu bude zajištěn. 

Děkujeme za pochopení          Odbor dopravy 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST 

 

PROVOZ KIOSKU V ZÁŘÍ 2022 
 

V září od 1.9.2022 bude kiosek u sportovního areálu otevřen pouze: Pátek 15,00 – 21,00hod.,  

                                                                  Sobota – neděle  13,00 – 21,00hod.  

 

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.  

 

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA: 

V PONDĚLÍ 19.9.2022 
 

 

POŠTA BOROVÁ OZNAMUJE 
 

V pátek 9.9. a pátek 16.9. bude pošta v Borové z provozních důvodů uzavřena. 
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POZVÁNÍ 

 

OBEC BOROVÁ VÁS ZVE NA VÝLET DO KOVOZOO 
 

KOVOZOO Staré Město je jedinečná kovová zoo. Jejím cílem je ukázat návštěvníkům, že i ze zdánlivě 

nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. 

Uvidíte zvířata v životní velikosti vyrobená z kovového šrotu. Můžete pohlédnout do očí 2 tunovému nosorožci 

Norbertovi, vzhlédnout k 5-ti metrové žirafě Safiře a jejímu mláděti Melmenovi, nechybí ani lví výběh či stádo 

slonů, krokodýli, mrož, velbloud, opice, domácí zvířata a spoustu, spoustu dalších. Svou dokonalostí a 

propracovaností překvapí nejednoho návštěvníka. 

Najdete zde více než modelů 300 zvířat, 

 ale i rozhlednu maják, pirátskou loď, letadlo L-610, muzeum veteránů, vyhlídkové lávky, strom života, 

nepřeberné množství exponátů průmyslové, zemědělské a hasičské techniky ...zkrátka věci, které by normálně 

skončily na smetišti, ale dostaly svou druhou šanci na "život" a jejich příběh pokračuje v KOVOZOO. 

 

 

 

Výlet se uskuteční v sobotu 15.10.2022 odjezd od vlakového nádraží v 7:00 hod.  

 

Jízdné mají účastníci zájezdu zdarma, vstupné si hradí každý sám. Děti do 3 let vstup zdarma, do 15 let 120,--

Kč, studenti, senioři (nad 60 let) ZTP za 140,--Kč, dospělí 150,--Kč. Možnost i rodinného vstupného.  

Zájemci hlaste se na tel. 461 743 268 nebo na obecním úřadě do konce září.  

Těšíme se na vaši účast.       

 

DIVADLO POLIČKA  
 

Podzimní divadelní sezónu zahájíme inscenací Chvála bláznovství, která se uskuteční 

v náhradním termínu 20. září v 19 hodin. Původně zakoupené vstupenky i abonentky zůstávají 

v platnosti. Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga (Martin Hofmann) a Kjella 

Bjarna (Filip Blažek), jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně nemocné, a kteří stojí před 

velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. Divák se stává svědkem jejich 

střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných situací, 

zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a 

přátelství. Elling a Kjell stojí na prahu nového „opravdového“ života…  

Více zde: https://tyluvdumpolicka.cz/chvala-blaznovstvi-2/ 

Ve čtvrtek 22. září odpoledne Vám k tanci a pro radost zahraje kapela Svijanka, která vznikla oficiálně v roce 

2008. Většina jejích současných členů spolu hraje již od roku 2000. Pod vedením kapelníka Ládi Petříčka už ale 

v té době spolupracovala s pivovarem Svijany, jedním z vůbec nejstarších pivovarů v Česku. Její složení se 

https://tyluvdumpolicka.cz/chvala-blaznovstvi-2/
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pohybuje od “eintetu” až po sextet a ve svém repertoáru má širokou paletu žánrů – od dechovky po nejznámější 

hity populární hudby. 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 
 

Začátek nového školního roku je tady a s ním pořádná dávka nových knih       
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Tyhle knihy a spousta dalších na vás všechny čekají v borovské knihovně. 

Na pravidelné i nové čtenáře se těší Květa Honzálková 

 

KLUBÍK  
 

Těšíme se na Vaše nápady              informace na tel. čísle: 728 285 450 „If“ 

                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ PROSEČ 
 

Pozvání do Mikeše 

V novém školním roce mezi sebou rádi uvítáme nové tváře. V Mikeši bude otevřeno každé pondělí a čtvrtek od 

8:30 do 12 hodin. Hned od rána mohou děti využít volnou hernu. Od 10 hodin je připraven společný program – 

zpívání lidových písniček, hraní na orfovy hudební nástroje, říkanky s pohybem, hry s padákem a overbally, 

tancování na písničky a vyrábění či malování. Připojit se můžete kdykoliv během dopoledne.  

O Mikeši 

Rodinné centrum Mikeš provozuje Oblastní charita Nové hrady u Skutče. Je určeno pro dospěláky s dětmi, které 

ještě nechodí do školy. Scházíme se v sále v přízemí římskokatolické fary na náměstí v Proseči (ul. Farská 1). 

Příspěvek na program je 30 Kč dítě, každé další dítě 15 Kč, děti do 1 roku zdarma. Každý desátý vstup do Mikeše 

je volný. Chcete-li někoho potěšit netradičním dárkem, můžete zakoupit a věnovat dárkový poukaz na 5 vstupů 

do Mikeše.  

Kromě pravidelných dopoledních programů pořádáme nárazově i odpolední programy (např. besedu o první 

pomoci, vyrábění pro děti i dospělé).       
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Co říkají o Mikeši rodiče, kteří s dětmi do centra pravidelně docházejí? 

Například „Na Mikeši se mi moc líbí bohatý dopolední program – básničky, zpívání, tanec i vyrábění. Bezva 

hernička a skvělé setkávání s maminkami.“ „Mikeš je pro nás skvěle strávený čas mezi dětmi. Každý týden se 

moc těšíme na hraní, zpívání, tanečky a malování. A rodiče se těší na povídání s ostatními.“ „Mikeš je taková 

příprava na školku. Děti sedí a zpívají v kruhu, hrají si společně v herně, svačí a malují u stolečku. Poznali jsme 

tu děti a rodiče z okolí. Za nás návštěvu Mikeše rozhodně doporučujeme.“ 

 

Dopolední programy startují opět od 1. 9. 2022, a to každé pondělí a čtvrtek. Aktuální program RC můžete 

sledovat na Facebooku Rodinné centrum Mikeš Proseč nebo na webových stránkách www.rcmikes.webnode.cz. 

 

Mgr. Romana Titová, vedoucí RC Mikeš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÁNÍ K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Je tu začátek září a to znamená pro spoustu z vás asi jediné – začíná nový školní rok 2022/2023. 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. 

Malé překvapení pro naše prvňáčky a vzhůru …. do školních lavic       

                   Obec Borová 

http://www.rcmikes.webnode.cz/
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OHLÉDNUTÍ 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
 

Letošní rozloučení s prázdninami se konalo netradičně na nové komunikaci mezi BRZO truhlárnou a 

evangelickou farností. Počasí nám přálo, velcí i malí účastníci zkoušeli různé aktivity- opičí dráhu, slalom mezi 

kužely, lávku, skákání panáka, chůzi na chůdách a spoustu dalšího. 

Největší úspěch nejen u dětí ale měla Barča se svým vlastnoručně vyrobeným jumbo bublifukem…. Tedy do té 

chvíle, než jí ho dva rozjívení kluci vylili. 

Na pořádek dohlížel velitel alá „policista“, pokutových bločků měl plnou kapsu, ale moc jich nerozdal       

Parádní akrobacii nám předvedli Matěj a Lukáš - ten dokázal jet na jednokolce i s pivem v ruce a předvedl 

Večerníčka        

Nechyběly závody na kolech, vítězové byli odměněni palačinkou a párkem v rohlíku. Bratři hasiči nás zásobovali 

vynikajícími bramboráky, steaky, polévkou, sestry zase palačinkami, párky v rohlíku, Ciderem, limčou … a 

samozřejmě pivkem. 

Jirka ochotně vozil děti hasičskou Tatrou 805- neboli kvíčalou, při soumraku se odvážné děti pod dohledem Renči 

mohly zúčastnit šipkované - vrátily se v plném počtu       

Všem zúčastněným děkujeme za hezké odpoledne, borovákům díky za respektování objížďky, která kvůli této 

akci dočasně vznikla a pořadatelům bych ráda poděkovala za jejich čas věnovaný přípravám, akci samotné a 

následnému úklidu. Bez vás by to, bratři a sestry, nešlo       

            Za SDH Borová, Katka 
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Spokojené děti, 

usměvavý pan policista       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ SDH – MILOVY 2022 
 

I přes obávanou hlášenou nepřízeň počasí jsme si čtvrtý ročník užili. V menším počtu jak dětí, tak dospělých, 

ale stálo to za to! Podívejte se …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Borová 
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LETNÍ KINO  
 

Prázdniny utekly jako voda a tak malé ohlédnutí za filmovou 

kulturou na hřišti u sokolovny, kde jsme letos promítali v červenci 

český romantický film „Prezidentka“ a v srpnu americkou rodinnou 

komedii „Velký červený pes Clifford“. Při prvním promítání nás 

poctilo návštěvou 133 diváků a při druhém shlédnutí 78 diváků.  

Tímto chceme poděkovat SDH Borová za pomoc při organizaci 

letního kina a provozu občerstvení v pojízdném hasičském bufetu. 

            Obec Borová 

10 LET MOTOSRAZU V BOROVÉ 

Letošní jubilejní ročník se opět vydařil. Nejenom že nám opět přálo počasí, ale i účast byla hojná 72 

motocyklů. Své umění nám opět ukázali stunteři a celkový program proběhl hladce. 

Tímto bychom chtěli vyjádřit obrovský dík za DESETILETOU podporu nejen obci, ale hlavně místním a okolním 

občanům, kteří nás každoročně navštěvují. Děkujeme všem motorkářům, kteří se vrhli do soutěží netradičním 

způsobem a postarali se tak o zpestření programu. Musíme ještě jednou poděkovat všem pořadatelům a 

sponzorům. Výtěžek z akce bude opět věnován na dobročinné účely.                                                     

Za pořadatele díky vám všem!  

Děkujeme všem zakládajícím členům a budeme se na vás těšit v příštím roce pod novým vedením pořadatelů. 
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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  31.8.2022                                              Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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