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                                                                                           ŘÍJEN 2022   *25. Ročník*číslo 10* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

FUNKČNÍ OBSAZENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ 2022 - 2026 
 

V pondělí 17.10.2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Borová. 

Ustavující zasedání zastupitelstva zvolilo představitele obce Borová pro následující období 2022 – 2026 v tomto 

složení: 

Starostka obce:  Mgr. Lenka Tlustá 

Místostarosta obce:  Marek Schauer  

Rada obce:  Mgr. Lenka Tlustá, Marek Schauer, Oto Brokl, Radovan Nekvinda, Ing. Václav Stodola 

Zastupitelé:  David Hejduk, Helena Lossmannová, Mgr. Květuše Jelínková, Bc. Pavel Tlustý, Petr Krčil,        

Ing. Petr Kučera, Radek Sauer, Šárka Žembery DiS., Ing. Václav Ridl, Ing. Vratislav Honzálek 

Předseda Finančního výboru:  Ing. Petr Kučera 

Členové Finančního výboru:  Helena Lossmannová, Ing. Václav Ridl 

Předseda kontrolního výboru:  Ing. Vratislav Honzálek 

Členové Kontrolního výboru:  Petr Krčil, Radovan Nekvinda 

 

Nově zvoleným představitelům obce Borová gratulujeme a přejeme hodně pracovního elánu . 

 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 
 

Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí následující obecní byt: 

Borová č.p. 301/2 – byt 1 + KK, který obsahuje: 

- Kuchyňský kout    6,11 m2 

- Pokoj s jídelnou  20,45 m2 

- Předsíň                 3,91 m2      

- Koupelna     4,28 m2  

- sklepní koje     2,15 m2 

------------------------------------------------     

- Celkem     36,90 m2 
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Měsíční nájemné činí cca 1 694,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné a stočné a 

el. energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 14.11.2022. 

 

VODNÉ A STOČNÉ ZA DRUHÉ POLOLETÍ 2022 
 

Žádáme občany o zaplacení vodného a stočného za 2. pololetí 2022. Při platbě je třeba předložit fotografii 

vodoměru, kde bude uveden stav natočených m3 (stačí vyfotit telefonem). Vodné a stočné bude vybíráno                   

v kanceláři obecního úřadu ve dnech: 

 

pondělí 12.12. a středa 14.12.2022 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 

 
Při zaslání fotografie stavu vodoměru na e-mail: kancelar@borova.cz nebo na obecní mobil 736 150 054 

formou MMS nebo do zprávy FB Obce Borová Vám zašleme vyúčtování vaší spotřeby. 

 

 VODNÉ můžete zaplatit v kanceláři OÚ Borová nebo převodním příkazem na účet                                           

1283408309/0800, variabilní symbol = číslo popisné, s. symbol = 2310 

 

 STOČNÉ můžete zaplatit v kanceláři OÚ Borová nebo převodním příkazem na účet                                          

5414116399/0800, variabilní symbol = číslo smlouvy (důležité – před platbou převodem ve vlastním 

zájmu zavolejte, odsouhlasíme si výši platby !!!) 

 

POZOR NA ZÁMĚNU ÚČTŮ. VARIABILNÍ SYMBOL JE NUTNÉ  PSÁT VŽDY, JINAK SE PLATBA 

ŠPATNĚ PŘIŘADÍ!!! MOC DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI. 

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ  
 

Máte zvýšené výdaje na zálohy, vyúčtování za elektrickou 

energii a plyn? Využijte pomoci státu a požádejte si o 

příspěvek na bydlení. Nevíte si rady, jak si o příspěvek 

zažádat nebo se bojíte složité administrativy? 

Využijte pomoci a kontaktujte sociální pracovnice OSVZ 

MěÚ, které Vám pomohou s podáním žádosti. Tel. kontakty: 461 723 842, 846, 848; 733 710 450; 733 713 627; 

734 152 221 

OSVZ MěÚ Polička 

VÝVOZ POPELNIC 
 

Upozorňujeme občany, že pokud bude popelnice obsahovat teplý popel, nebude vám vyvezena!!! 

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY 
 

Sběrný dvůr bude od listopadu 2022 do března 2023 otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.  

Kompostárna bude uzavřena od prosince 2022 do března 2023.  

 

INFORMACE K TŘÍDĚNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE 
 

Rádi bychom vám připomněli pár zásad a pravidel při třídění odpadů na sběrném dvoře a sběrných místech 

s kontejnery. 

 

 

 

mailto:kancelar@borova.cz
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Pytlový sběr plastů, kontejnery na plasty:  

Do tříděného plastu nepatří plasty z automobilů, tkané plachty, PVC trubky, fasádní polystyren, znečištěné 

plastové nádoby od stavebního materiálu. Uvedené plasty je možné uložit do velkoobjemového odpadu na 

sběrném dvoře. 

Nebezpečný odpad: 

Tříděn do plechových sudů a žoků. Do skupin:  

 Obaly od barev, kartuše od sprejů, silikonů a tmelů 
 Pesticidy a látky neznámého složení 

 Staré barvy v originálních obalech 

 Oleje a maziva 

 Tonery z tiskáren 

Plechové sudy jsou označeny popisem jednotlivých kategorií. 

Nebezpečný odpad s obsahem azbestu a výrobky obsahující dehet je možno v malém množství uložit do 

kontejneru na sběrném dvoře.  

Sklo 

Do kontejneru na sklo není možné ukládat porcelán, drátěné sklo, autoskla, zrcadla, izolační dvojskla nebo 

trojskla. Tyto druhy skla je možné uložit do velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře. 

Stavební suť 

Stavební suť nepatří do kontejneru s velkoobjemovým odpadem. Na sběrném dvoře není možné uložit. Jedna 

z nejbližších možností pro uložení stavebního odpadu, ale i odpadu s obsahem azbestu ve větším množství je 

skládka v Bystrém.                     PK 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
 

 
 

PODCENIT REVIZI KOTLE MŮŽE PŘIJÍT DRAHO 
 

Lidé s plynovými kotli nebo kotli na pevná paliva by měli pravidelně nechávat zařízení kontrolovat. Přispěje to 

k jeho správnému fungování a může to znamenat i poměrně významnou úsporu. Dobře udržovaný a správně 

seřízený kotel dokáže ušetřit ročně díky nižší spotřebě až několik tisíc korun. 
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Pokud se chcete o svůj plynový kotel dobře starat, měli byste ho jednou ročně podrobit servisní prohlídce. 

Tuto prohlídku si zajišťuje vlastník domu, v případě obecních bytů a prostor k podnikání nájemník!! 

Jak prohlídka probíhá a jak poznat, že je udělaná poctivě?  

Kdy zavolat technika? 

Prohlídku můžete nechat provést kdykoli v roce, ale obecně se doporučuje zvolit období před topnou sezónou. 

Budete tak mít jistotu, že je vše dokonale připraveno na zvýšený provoz kotle. Pozor, čekací lhůty jsou před 

zimou delší, proto se neváhejte ozvat s dostatečným předstihem.  

Jak prohlídka probíhá? 

Technik kotel prohlédne, vyzkouší, vyčistí a seřídí. Také zkontroluje 

těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení, případně vymění některé 

opotřebované součástky. 

Poctivá servisní prohlídka plynového kotle zahrnuje tyto kroky: 

- Vizuální kontrolu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu. 

- Kontrolu hořáku (demontáž, montáž, případně vyčištění). 

- Čištění spalovací komory a výměníku. 

- Kontrolu stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, spalovací komory. 

- Kontrolu a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému. 

- Kontrolu odtoku kondenzátu a čištění sifonu. 

- Zkoušku všech bezpečnostních funkcí (pojistky, termostat). 

- Zkoušku těsnosti připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku. 

- Měření teplot spalin. 

Pokud si váš kotel bere vzduch z místnosti a odvádí ho ven komínem, provede technik z bezpečnostních důvodů 

ještě následující měření: 

- Koncentrace CO ve spalinách. 

- Koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou. 

- Tahu komína. 

- Teploty spalin. 

Posledním krokem je potvrzení o servisní kontrole. Dostanete servisní protokol. O provedené kontrole vám 

technik vystaví potvrzení s razítkem a svým vlastnoručním podpisem. 

Protokol si pečlivě uschovejte, může se hodit hned v několika případech: při vyřizování pojistné události, při 

záruční opravě nebo se na něj mohou zeptat úřady. 

Nájemníci obecních bytů a prostorů k podnikání v Borové mají 1x ročně povinnost dokládat protokol            

o provedené kontrole Obecnímu úřadu Borová! 

   

Se servisní prohlídkou vám může pomoci firma M-tech Svratka, č. tel: 566 662 285, mobil 603 198 658. 

 

Pokuta až 20 tisíc 

Pokud domácnost neprovede povinnou kontrolu a nepředloží na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností doklad o kontrole zdroje, jde o přestupek, za který hrozí domácnostem pokuta až do výše 20 tisíc Kč.  

 

 

ZÁJEZD – ADVENTNÍ OLOMOUC 
 

Český zahrádkářský svaz Borová pořádá v sobotu 10.12.2022 

zájezd do předvánoční Olomouce. 

Odjezd 12,30 hod. od nádraží. Cena pro nečleny 300,--kč na osobu. 

Zájemci hlaste se u paní Renaty Bednářové na tel. 723 946 444.  
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OHLÉDNUTÍ 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 

ZÁŘÍ  

V září jsme přivítali v MŠ nové kamarády. 
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Také jsme začali sklízet úrodu z naší zahrádky… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

Na začátku října se děti zúčastnily projektového dne s názvem O lese, učit se v lese, který probíhal na Bukovině. 

Děti se seznámily se základy funkce lesa, správné chování v lese, určování stromů a plodů, poznávání a určování 

lesní zvěře, jejich stop, seznámily se s mysliveckými pomůckami… Celým programem provázel pan hajný 

Václav Chaloupka a pedagogové volného času z Mozaiky. Moc děkujeme za organizaci…   
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Druhou říjnovou akcí byla Bramboriáda, která se konala na naší zahradě. Společně s rodiči a dětmi, jsme si užili 

krásné odpoledne. Děti si pro rodiče připravily krátké vystoupení a potom si mohly vyzkoušet bramborové 

soutěže. Každá rodina se mohla zúčastnit soutěže o nejlepší bramborový pokrm, který doma připravila. Pak už 

se jen ochutnávalo, hodnotilo a vrcholem bylo vyhlášení nejlepšího bramborového jídla. Děkujeme za účast… 

 

   

KNIHOVNA BOROVÁ 

 
30. října se uskutečnila úvodní cestovatelská přednáška 4. ročníku z cyklu 

Cestou necestou, tentokráte po Tchaj-wanu s Pavlem Kladivem. V úvodu 

nás Pavel seznámil s geopolitickou situací tohoto ostrova a s místními typickými 

lahůdkami. V nejstarším městě na ostrově, hlavním městě Tchaj-pej, jsme se 

prošli různými památkami, budhistickými a konfuciánskými chrámy, 

prezidentským palácem nebo jsme shlédli dolů z vyhlídky mrakodrapu, který 

měří přes 500 metrů. V národním památníku Taroko jsme se procházeli mezi 

devadesátimetrovými cypřiši, některé mají i kolem tisíce let. K nejvíce 

navštěvovaným místům patří mramorový kaňon, kde jsme mohli obdivovat 

krásné hory, protékající řeku nebo strmé vodopády. Uprostřed ostrova se nalézá 

největší jezero – Jezero Slunce a Měsíce. Do další národní vyhlídkové oblasti 

Alishan jsme se dostali klasickou železnicí a pozorovali nádherný východ slunce. 

Pokud budete chtít provozovat pěší turistiku nebo jet na kole na nejvyšší horu 

Yushan, musíte být v dobré kondici, protože je vysoká téměř 4000 m. Výstup si 

musíte rezervovat dopředu, neboť počet návštěvníků do parku je omezen. 

Zajímavostí bylo mnohem více. Rozloučili jsme se s tím, že Tchaj-wan patří 

k turisticky nejzajímavějším místům v jihovýchodní Asii a byla by škoda jej 

nenavštívit. 
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Kdo chce vidět portugalské Azorské ostrovy v Atlantickém oceánu, může se těšit na další pokračování Cestou 

necestou po Azorech se Štěpánem Jílkem v neděli 20. listopadu v 16 hodin v borovské sokolovně. 

 

Květa Honzálková 

DRAKIÁDA 
 

V sobotu 29. října 2022 se v Borové na louce u "Bořinky " konala po mnoha letech DRAKIÁDA. Měli jsme jako 

pořadatelé dosti obavy, zdali vyjde počasí, jestli vůbec nějaké děti přijdou...... a byli jsme mile překvapeni. Již 

při přípravách na akci jsme vypustili k nebi draka, létal na azurovém nebi asi do 13.45 hod. Jakmile se ale objevili 

první účastníci, spadl dolů a nahoru se mu fakt nechtělo. Obdivovali jsme trpělivost rodičů, kteří v bezvětří 

zkoušeli draky odlepit od země.... Když jsme si opekli párky, jablíčka a ochutnali brambory v alobalu, tak se ve 

15.45 hod. dostavil objednaný vítr. Během chvilky bylo na nebi barevných draků jako na správné drakiádě :) a    

v očích nejen dětí nadšení z vydařené akce. 

Díky všem za vytvoření skvělé atmosféry a budeme se těšit opět příští rok 🍀 

                                         KK 
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POZVÁNÍ 
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KLUBÍK 

        Bonbónový motýlci a sovičky                                 Ježci z šišek a strašidýlka z kukuřice                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dinosauři a kočičí zápichy  

40. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 10.11.2022 od 17:00 do 

19:00 v obřadní síni Borová 

 

41. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 24.11.2022 od 17:00 do 

19:00 v obřadní síni Borová 

 

 

 

                                                                            

 

TYLŮV DŮM POLIČKA - KULTURNÍ KALENDÁŘ LISTOPAD 2022 
 

Podzimní měsíc listopad Vám přinese nejen velký kus zábavy, ale také sváteční nádech. 

 

Ve středu 16. listopadu vyvrcholí Kurz tance a společenské výchovy takzvaným věnečkem, kde frekventanti 

kurzu předvedou svým bližním, jaké kroky a náročné kombinace na parketě dovedou. Tato poslední lekce je 

přístupná veřejnosti, vstupenky zakoupíte na místě. 

 

Druhou inscenací podzimního divadelního cyklu je komedie Na poslední chvíli, jejímž autorem je slavný britský 

autor a mistr frašky Ray Cooney. Hlavní role povedeného tatínka Johna Browna, který bude muset vyřešit velký 

malér, se ve čtvrtek 24. listopadu v 19:00 zhostí Václav Vydra. Nenechte si ujít veletok typicky cooneyovských 
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zmatků a improvizací v duchu nejlepších tradic anglické komedie! Více zde: https://tyluvdumpolicka.cz/na-

posledni-chvili-2/ 

 

Listopad zakončíme chvílí, kterou s blížícím se adventním časem všichni nedočkavě očekáváme - v sobotu    26. 

listopadu v 17:00 v srdci města Poličky, na Palackého náměstí, rozsvítíme vánoční strom. Bohatý doprovodný 

program začne již o půl čtvrté. Těšit se můžete na vystoupení dětí z poličských mateřských škol, žáků Základní 

umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, pěveckého sboru JULIETTA pod vedením paní Ellen Erbesové a 

Mužského pěveckého sboru Bohuslava Martinů města Poličky pod vedením pana Oldřicha Růžičky. Celý 

program završí hudební seskupení REVOLUCE. Umělce doplní i sváteční slovo. 

 

V neděli 27. listopadu od 13:00 proběhne v Tylově domě Vánoční inspirace. Přijďte 

ochutnat vánoční punč, nechte se obklopit sváteční atmosférou a vyberte si ozdoby a 

drobné dárky s vánoční tematikou pro své blízké. 
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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  30.10.2022                                              Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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