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DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ INFORMUJE

– SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
V obci Borová ve dnech 13. - 15. července 2017 proběhly na základě zmocnění DSO Oldřiš –
Borová obchůzky nemovitostí za účelem návrhů tras vedení kanalizačních přípojek z domu až do
vyprojektované hlavní kanalizační stoky. Výsledkem bude následná projektová dokumentace
tras kanalizačních přípojek, která bude vypracována v roce 2018, tedy po podání žádosti o
dotace. S projektovou dokumentací budete včas seznámeni a proběhne její odsouhlasení
s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Případné technické dotazy k přípojkám směřujte na projektanta (pracovní dny 700 – 1430hod.):
Firma RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Tel.: 737 827 332, e-mail: minarik@recprojekt.cz
Opět připomínám - projektová dokumentace splaškové kanalizace (hlavních stok a veřejných
částí přípojek) pro územní řízení a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách
Obce Borová (pod záložkou „ROZVOJ OBCE“) nebo v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Lenka Tlustá v.r.
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NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová nabízí k pronajmutí obecní byt (předpokládaný termín od 1. 9. 2017):
Borová č.p. 165 - byt č. 2 (2+1), celková výměra 84,20 m², který obsahuje:
-

obývací pokoj
ložnici
kuchyň
koupelnu
WC
předsíň
komoru
sklepní kóji

25,35 m²
15,93 m²
15,93 m²
4,62 m²
2,15 m²
10,16 m²
1,51 m²
8,55 m²

Měsíční nájemné činí cca 3 580,- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii,
vodné a el. energii za společné prostory. Žádosti o pronájem podejte nejpozději do 14. 7. 2017.

NABÍDKA ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU
Obec Borová zprostředkovaně nabízí asfaltový recyklát k opravě soukromých a účelových
komunikací za cenu 100 Kč/t bez DPH. Minimální množství k odběru 10-12 t. Do vyprodání
množství.

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA


14. – 18. srpna 2017

ORDINACE ZUBNÍHO LÁKAŘE V BOROVÉ


čtvrtek 17. 8. 2017 od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST


sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hod.

5.-6.8.2017

MUDr., MBA Kopecká

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

12.-13.8.2017

MUDr. Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

19.-20.8.2017

MUDr. Kosslerová

Jitka

Polička, Haškova 445

461 724 369

26.-27.8.2017

MUDr. Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

2.-3.9.2017

MUDr. Králová

Zdena

Litomyšl, Družstevní 69

461 100 497
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OHLÉDNUTÍ
BOROVSKÝ KILÁČEK
V sobotu 22. 7. 2017 jsme uspořádali 2. ročník dětského cyklistického závodu
“Borovský Kiláček”. Závodu se zúčastnilo celkem 31 malých závodníků,
rozdělených do 5 kategorií. Počáteční obavy vyvolané ranní bouřkou byly později
zažehnány a ze všech tvářiček vyzařovala radost a dobrý pocit ze svých výkonů.
Tým pořadatelů

VÝSTAVA BOROVÁ
Ve dnech 22. – 23. 7. 2017 uspořádal Český svaz chovatelů ZO Borová u Poličky výstavu drobného
hospodářského zvířectva a exotů. ČSCH Borová byl založený v roce 1963 a výstava se koná každý
druhý rok.
Ve venkovním areálu Sokolovny bylo připraveno ke shlédnutí 66 králíků, 33 voliér s drůbeží,
2 voliéry s kačenami a 114 holubů. Na výstavu byli přizvaní posuzovatelé zvířat, kteří ohodnotili
nejlepší jednotlivá zvířata nebo kolekci v každé své kategorii. Chovatelům 10-ti kolekcí nejlepší
drůbeže, 10-ti kusů nejlepších holubů a 6-ti kusů nejlepších králíků byly předány ceny a čestná
uznání. Některá zvířata byla také určena k prodeji a návštěvníci si je mohli koupit. V areálu bylo
možno také zakoupit morčata, andulky, mláďata králíku, šneci achatin, činčily, kačenky.
Ve vnitřním areálu sokolovny si návštěvníci mohli prohlédnout výstavku obrazů, modelů lodí,
zdobených zrcadel, květin, kaktusů, bižuterie, perníků, výrobků z včelího vosku, různá aranžmá.
Připraveny byly výrobky ze dřeva, pletené košíky i košíčky, háčkované-pletené-patchworkové
výrobky a jiné ruční práce. Jelikož to byla prodejní výstava, spousta výrobků byla i prodejná.
Sobotní podvečer zpříjemnila živá hudba, jen to počasí nám úplně nepřálo. V nedělní odpoledne
se roztočilo kolo štěstí a každé číslo bylo výherní. Před závěrem výstavy dorazila děvčata z Olešnice
s ukázkou králičího hopu a králíčci skákali přes překážky. K poslechu hrála opět živá hudba.
Občerstvení připraveno, na zub bylo něco z udírny nebo v kuchyni a to po celou dobu výstavy.
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Letos se k nám na výstavu přišlo podívat 646 návštěvníků. Bylo to zase o něco méně než před
dvěma lety, snad to bylo vrtkavým počasím. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kdo pomáhal
s výstavou, vystavovatelům, chovatelům zvířectva, výrobcům výrobků, návštěvníkům. I těm, kdo
obětoval jakkoliv pro nás svůj volný čas a přidal ruku k dílu.
ČSCH Borová

POZVÁNÍ
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – SRPEN 2017
Bystré

Oldřiš

7. – 12. 8. 2017 – Řezbářské sympozium –
Woodart 2017 na téma „ Pověsti panství
bysterského“. Celý týden budete mít opět
možnost sledovat práci řezbářů, v sobotu
proběhne společenské odpoledne. Akce se bude
konat na hasičské zahradě, občerstvení zajištěno.

5. 8. 2017 od 21.00
v areálu za Orlovnou Oldřišská večerní o pohár
starosty obce v požárním útoku – VI. ročník
oblíbené a pro diváky atraktivní soutěže

31. 8. 2017 – Rozloučení s prázdninami – zábavné
odpoledne pro děti na motivy knihy Ronja, dcera
loupežníka. Akce se bude konat od 15:30 do
19:00 hod.

5. - 6. 8. 2017 - Divadelní pouť na hradě
Svojanově - po oba víkendové dny budou
probíhat vystoupení divadelních souborů na
horním nádvoří hradu. Připravuje se i večerní
program. V prostorách hradního areálu vznikne
rovněž stylové tržiště s ukázkami řemesel a
výtvarnými dílnami pro děti.

Litomyšl
2.8.2017 - 30.8.2017, od 19:30, park u Smetanova
domu, Litomyšl - Středa, hudby Vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou
hudbou různých žánrů v hudebním pavilonu v
parku za Smetanovým domem. Občerstvení
zajištěno.
Vstup volný.
3.8.2017 - 6.8.2017, Smetanovo náměstí, Litomyšl
- Kinematograf bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli.
Promítání výhradně českých filmů (Teorie tygra,
Trabantem do posledního dechu, Všechno nebo
nic, Řachanda).
Vstupné dobrovolné.
5.8.2017, 10:00-22:00, Toulovcovo náměstí,
Litomyšl - Litomyšlský pivní festiválek
Pivní a hudební rozmanitost po celý den, soutěže,
věcné ceny, dobrá zábava.
Vstup zdarma.

Polička

18. - 20. 8. 2017 – Festival Polička 555 - Oblíbený
letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je
poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock
divadlo, věžní hudba.
19. - 20. 8. 2017 - Třicetiletá válka na Svojanově.
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících
se tomuto období, hromadná bitva, dobývání
hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…

Sebranice
2. 8. 2017 – Ani ryba ani rak – divadelní hra,
kterou uvede Divadelní spolek Tyl Polička od
20.00. hod. na koupališti v Sebranicích, v případě
deště na sále kulturního domu.
5. 8. 2017 - Poličsky bagr – XVII. ročník plážového
volejbalového turnaje smíšených dvojic, začátek
v 8.00 hod. na plážovém hřišti v Sebranicích.
13. 8. 2017 – Posezení pod lipou – od 16.00 hod.
u kapličky na Pohoře. K poslechu a tanci zahraje
kapela Jana Pohorského. Občerstvení zajištěno.

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.
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.

Borové 31.7.2017

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel.č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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