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Slovo starosty 

Vážení občané, milí čtenáři,  

obracím se na Vás jménem celého 

zastupitelstva obce v této nelehké době, 

která na nás všechny klade vysoké nároky 

a podrobuje nás náročné zkoušce. Proto se 

toto vydání Borováčku výrazně odlišuje od 

předchozích vydání, je do značné míry 

formální a obsahuje řadu důležitých 

sdělení, rad a doporučení. Prosím, přečtěte 

si Borováček pečlivě, řiďte se nejen jeho 

obsahem, ale všemi doporučeními, 

opatřeními a dalšími postupy vydávanými 

vládou ČR, jednotlivými ministerstvy a 

dalšími orgány veřejné moci.  

Máte-li jakékoli potřeby či požadavky, 

nebojte se s nimi obracet jak na mne, tak 

na pana místostarostu a ostatní členy 

zastupitelstva. Věřte, že uděláme vše pro 

to, abychom tímto obdobím prošli pokud 

možno bez újmy a jakákoli nákaza se naší 

obci vyhnula velkým obloukem.  

Závěrem přijměte mé poděkování za to, že 

situaci neberete na lehkou váhu, vkládáte 

do mezilidských vztahů hodně ze sebe 

sama, přispíváte svou zručností ve výrobě 

roušek, nabízíte vzájemnou pomoc při 

nákupech atd. Věřím, že společně skutečně 

vše zvládneme.  

Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil do 

dalších dnů.  

Bc. Pavel Jirka, starosta 

Rozšíření informovanosti 

V tuto chvíli slouží k informování občanů 

v mimořádných situacích obecní rozhlas. 

Má však jistá omezení – v době hlášení 

nemusí být všichni v doslechu, plastová 

okna v domech silně omezují pronikání 

zvuků z okolí a může způsobit že o hlášení 

ani nevíte, mluvené slovo nemusí být na 

všech místech dostatečně srozumitelné.  

Proto bychom rádi doplnili mimořádné 

informace zasíláním SMS. Pokud máte o 

takové informování zájem, poskytněte nám 

číslo vašeho mobilního telefonu. Můžete 

tak učinit pomocí kontaktního formuláře na 

webu obce nebo pomocí SMS či zavolání 

na telefon místostarosty obce (p. Elcner 

606305389). Uvádějte své jméno, číslo 

popisné bydliště a telefonní číslo. 

Telefonní čísla budou použita pouze 

v rámci informování ze strany obce. 

Nebudou poskytnuta nikomu k jiným 

účelům. Pokud jste si jisti že na vás telefon 

již máme, není třeba to řešit. Můžete však, 

samozřejmě, zasílání SMS odmítnout. 

Roušky 

Telefonní budka 

Telefonní budka před kulturním domem 

dosloužila v původním slova smyslu. Od 

22.3.2020 ale slouží jako dobrovolná 

nabídka roušek, které vyrobili občané i 

podniky. Roušky jsou látkové pro 

opakované použití i jednorázové. Počet 

nabízených roušek nemůžeme ovlivnit. 
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Jsou volně k odebrání. Zároveň jejich 

počet můžete doplnit z vlastní výroby. 

Pokud budete roušky přidávat, každou 

opatřete igelitovým obalem. Pokud si 

budete brát, myslete i na ostatní a vezměte 

si jen nezbytně nutné množství. Před 

použitím, roušky látkové, vyperte na 60oC 

a vyžehlete. Za nápad a realizaci děkujeme 

paní Pavlíně Balcarové. 

Dezinfekční prostředky 

V současné době jednáme o nákupu 

nedostatkového dezinfekčního roztoku. 

Pokud se nám v blízké době podaří dostat 

na obec dostatečné množství dezinfekčního 

roztoku, budeme vás informovat a 

provedeme jeho distribuci mezi občany. 

Proto vás již s předstihem žádáme abyste si 

v domácnosti ponechali nějakou menší 

nádobu, do které roztok budeme moci 

přelít. 

Nabídka nákupu potravin 

Již minulý týden všichni starší 70 let 

dostali nabídku pomoci s nákupem 

potravin a jiných důležitých potřeb od pana 

Petra Bubeníčka (tel. 603832028). Nyní se 

s nabídkou přidala i paní Radka Máslová 

(tel. 721649270). Nabízí dovoz potravin a 

masa z Dobrušky po telefonické domluvě. 

Pravidla nakládání s odpadem 

Doporučení státního zdravotního ústavu 

pro nakládání s použitými ochrannými 

pomůckami v době koronavirové 

pandemie.  

1. Použité roušky vložte do plastového 

pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, 

zavažte a povrch pytle dezinfikujte. 

Pokud použijete tenčí materiál, je 

potřeba dát dva pytle a dezinfikovat 

vnější. 

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně 

dobře zavázané. 

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze 

a jen do kontejneru na směsný 

komunální odpad. 

4. V žádném případě neodkládejte tyto 

zavázané pytle mimo kontejnery, abyste 

neohrozili zdraví pracovníků svozových 

společností. 

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné 

umývat si ruce mýdlem a vodou. 

Chalupáři a pronajímatelé 

nemovitostí 

Vážení chalupáři a pronajímatelé 

nemovitostí k rekreaci. Chápeme, že se tu 

mnohdy cítíte lépe a bezpečněji než 

v místě trvalého bydliště. Nemáme s tím 

žádný problém a předem děkujeme že se 

chováte zodpovědně a dodržujete pravidla 

stanovená nařízeními vlády a též zdravým 

rozumem. 

Zastupitelstvo obce 

Připomínáme opatření vlády 

Omezení volného pohybu osob:  

1. platí od pondělí 16. března 0:00 do 

odvolání 

2. nevztahuje na cesty do zaměstnání k 

výkonu podnikání, nezbytné cesty za 

rodinou, pro základní životní potřeby 

nebo do zdravotnických zařízení 

3. zákaz není uvalen na cesty za účelem 

vyřízení neodkladných úředních 

záležitostí. Netýká se ani pobytu v 

přírodě nebo parcích 

4. Zakázána není účast na pohřbu 

5. Omezení se nevztahuje na veřejnou 

hromadnou dopravu, služby pro 

obyvatele včetně zásobování, 

rozvážkovou službu nebo veterinární 

péči 
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6. Sankce vláda neoznámila, podle 

ministra vnitra Jana Hamáčka jde o 

osobní odpovědnost každého za zdraví 

a životy svých blízkých, premiér Andrej 

Babiš připomněl, že šíření coronaviru je 

trestný čin a za porušení individuální 

karantény hrozí pokuta tři miliony 

7. Vláda nařídila občanům nosit ochranné 

roušky při pohybu na veřejnosti 

Co se nadále smí: 

1. Prodávat nebalené pečivo, ale s 

omezením  

2. Česká pošta bude nadále rozvážet 

balíky (vyjma lidí, kteří jsou v 

karanténě) 

Co smí zůstat otevřené: 

1. Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, 

benzínky, drogerie, pet centra, optiky 

2. Provozovny, kde si vyzvednete zboží 

nebo zásilku 

3. Prodejny zdravotnických potřeb 

4. Prodejny pokladních jízdenek 

5. Pošty - pouze přepážky uzpůsobené 

nepřímému kontaktu 

6. MHD 

7. Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St) 

8. Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí 

9. Odtahové služby 

10. Prodejny náhradních dílů  

11. Zahrádkářství, stavebniny a hobby 

markety pro podnikatele, kteří potřebují 

jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv 

pro běžnou veřejnost 

12. Prodejny s malými domácími zvířaty 

13. Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z 

veřejného zdravotního pojištění 

14. Stavební, projektantské firmy 

(geologové, zeměměřiči, stavební 

analytici) 

Zakazuje se: 

1. Chodit na veřejnost bez roušky 

2. Prodej ubytovacích služeb 

3. Provoz prodejen elektro 

4. Autoškoly 

5. Sdílené taxislužby (kromě těch, které 

rozváží jídlo) 

6. Samoobslužné prádelny a čistírny a 

galanterie 

7. Přítomnost veřejnosti v prodejnách 

stavebnin (vyjma podnikatelů) 

8. Přítomnost na vnitřních i venkovních 

sportovištích 

9. Přítomnost všech osob v prodejnách 

v době od 8:00 do 10:00 hodin 

s výjimkou osob starších 65 let a osob 

s průkazem ZTP/P starších 50 let včetně 

nezbytného doprovodu. 

Poznámka: jelikož se tato pravidla 

průběžně mění podle vývoje situace, 

sledujte pozorně informace v sdělovacích 

prostředcích. 

 

Co se nebude dít na Borové 

Vzhledem k momentální situaci se 

neuskuteční plánované posezení nad 

kronikou. Konání dalších akcí se bude řídit 

vývojem situace. 


