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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

KANALIZACE
Pro výkopové práce na kanalizační přípojce platí do odvolání dosavadní pravidla
zveřejněná na webových stránkách obce. Ke změně podmínek a spuštění zkušebního
provozu bude vydán mimořádný informační leták. Do této doby nesmí dojít k
propojení přípojek (tj. nesmějí natékat splašky do kanalizace)!!!
Připomínáme: Zbudování soukromé části kanalizační přípojky si hradí každý majitel nemovitosti sám
a zodpovídá za kvalitu provedených prací. Mimo níže uvedené kontakty, které vám nabízejí
spolupráci, můžete samozřejmě zvolit jinou dodavatelskou firmu, či přípojku realizovat svépomocí –
nikoho neupřednostňujeme.
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SE SOUKROMOU ČÁSTÍ KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY VÁM MOHOU POMOCI:
Bagrové práce:
Sauer Radek – tel.č. 605 710 624
Portl Jiří – tel.č. 606 351 801
Štursa Filip – tel.č. 605 575 203 (od 1.5.2021)
Novák Pavel – tel.č. 606 555 579
Hegr Miroslav – tel.č. 603 234 051
Krumpl Jiří – tel.č. 603 535 264
Provede vše:
Polák Rudolf – tel.č. 731 411 847, 734 408 021
KKZP s.r.o., p. Kocourek – tel.č. 604 878 383
Vrabec Michal – tel.č. 731 588 510
Balog Jan – tel.č. 792 273 576

DOVOLENÉ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA 2.8. - 6.8.2021.
DOVOLENÁ ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDR. DARMAR ŠVECOVÉ - 29.7., 5.8.,
26.8., 2.9. A 9.9.2021
ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
31.7.-1.8.2021
7.-8.8.2021
14.-15.8.2021
21.-22.8.2021
28.-29.8.2021
4.-5.9.2021

MDDr. Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

MUDr. Burešová

Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

MUDr. Adamcová

Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

MUDr. Adamec

Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

MUDr. Švecová

Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

MDDr. Elčknerová

Irena

Polička, 1. Máje 606

733 152 435

ZMĚNY V PROVOZU SVITAVSKÉ NEMOCNICE
Změny v provozu Svitavské nemocnice po dobu letních prázdnin, které souhrnně naleznete na
odkaze níže. Z provozních důvodů bohužel nedokážeme zajistit čtyřiadvacetihodinový prázdninový
provoz příjmové ambulance interního oddělení a v době od 15.30 do 7.00 ve všední dny a po celý
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víkend jsme ji o prázdninách museli uzavřít. Nemocnice si za normálních okolností vzájemně
vypomáhají, jenomže právě kvůli prázdninovému provozu a dovoleným jsou jejich personální
možnosti omezené. Prosíme tedy pacienty, aby v případě neodkladných potíží mimo běžnou denní
provozní dobu využili od 2. července příjmovou ambulanci v Litomyšlské nebo Orlickoústecké
nemocnici, případně kontaktovali svého praktického lékaře. Pacientů na lůžkovém oddělení se tato
dočasná změna nikterak nedotkne, péče o ně je zajištěná naprosto standardně.
Za způsobené komplikace se omlouváme.
https://svitavy.nempk.cz/novinky/prazdninove-zmeny-v-provozu-svitavske-nemocnice

NEDĚLE JE DNEM ODPOČINKU
Naše obec nemá sice vydanou vyhlášku na dodržování nedělního klidu, ale přesto vás chceme
požádat, abyste v tento den nepoužívali hlučné nářadí jako jsou sekačky na trávu, křovinořezy,
motorové pily, cirkulárky, ale třeba i hlasitou hudbu, pokud k tomu nemáte vážný důvod. Každý
z nás si přeci rád odpočine od hluku, který nás pronásleduje téměř všude. Bývaly časy, kdy toto
nepsané pravidlo platilo a dbalo se na dodržování alespoň nedělního klidu. Děkujeme.

LETNÍ KVĚTY NAŠICH OKEN A KRÁSY NAŠICH ZAHRAD
Léto máme v plném proudu, na zahradách anglické
trávníky, okna a zahrady plné vůní a květů.
Pojďme si vzájemně potěšit oko našimi zahradnickými
výtvory - ať v podobě nakvetených truhlíků na parapetech
oken, kvetoucí zahrádkou, zahradním jezírkem či zajímavě
řešenou zahradou…
Vkládejte pod příspěvek na FB obce Borová do komentářů
fotky s výše zmíněnou tématikou, kterými byste chtěli
potěšit oko ostatních, či se chtěli pochlubit nějakou zahradní tvorbou nebo květenou, vaše díla či
květy rádi začátkem září odměníme.
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OHLÉDNUTÍ

BOROVSKÝ KILÁČEK
V neděli 4. července jsme uspořádali 6. ročník dětského cyklistického závodu " BOROVSKÝ
KILÁČEK" V 5 kategoriích závodu se zúčastnilo 47 dětí, celkově nejrychlejším závodníkem napříč
kategoriemi byl Vojta Kvapil. V kategorii odrážedel jsme měli i jednoročního závodníka (Barborka
Němcová). Všichni závodníci byli odměněni medailí a drobnou pozorností. Závodníci odjížděli velmi
spokojeni. Děkujeme za podporu obci Borová. Za CYKLISTICKÝ ODDÍL Borová Justová Zdeňka.

BOROVSKÁ POUŤ
Konečně situace dovolila a my si mohli od 16.7. do 18.7. užít pouťové slavnosti naplno. Atrakcí,
stánků bylo hodně a každý z nás si jistě vybral a největší radost měly samozřejmě děti. O skvělé
občerstvení se postarali naši hasiči celovíkendovou garáží, tradiční udírnou a předvedli nám v akci
vlastnoručně zrekonstruovaný pojízdný kiosek. Kdo chtěl, mohl otestovat pojízdnou hasičskou
kadibudku .
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SDH Borová připravuje pro děti „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“, a to v sobotu 28.8.2021 od
14.00 hod. Místo bude včas oznámeno.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 2021
Po tradiční dvouleté pouze, jsme letos ve dnech 24.-25. červenece pořádali výstavu drobného
zvířectva. Výstava byla pod záštitou Českého svazu chovatelů ZO Borová u Poličky a konala se v
areálu místní sokolovny.
Ve venkovních prostorách byla vystavována zvířata. K vidění zde bylo 109 králíků všech různých
plemen a velikostí, 26 klecí s drůbeží, respektive slepic a kohoutů a jedna klec s kachnou
smaragdovou. Holubů bylo 89 a pokud by jste ještě dnes jednoho bílého viděli létat kolem sokolovny,
není to náhoda, ale opravdu ulétl svému majiteli. V sobotním dopolední byli ke každému plemeni
přizvání posuzovatelé, kteří hodnotili jednotlivá zvířata nebo kolekci ve své kategorii a udělili deseti
nejlepším čestné ceny. Že máme v našem spolku úspěšné chovatele dokazuje fakt, že v každé
kategorii zvířat byl jeden z našich chovatelů oceněn alespoň jednou čestnou cenou. Úplně
nejúspěšnějším milovníkem zvířat celé výstavy, byl pan Jaroslav Baka z Olešnice. Spoustu zvířat
bylo možné zakoupit. Ve venkovním areálu jste mohli také vidět poctivou práci řezbářů nebo
prosklený včelí úl se spoustou včeliček.
Uvnitř sokolovny si mohli návštěvníci prohlédnout obrazy místních malířů, myslivecký koutek s
trofejemi, krmelcem, vycpanými zvířaty a ptáky nebo krásné aranžmá z květin. K prodeji zde byla
spousta květin i kaktusů, bižuterie, košíčků, háčkovaných i šitých dekorací, oblečení i doplňků.
Ozdoby ze sádry, které si mohly děti samy namalovat, výborné perníčky, které jste si mohli zkusit
ozdobit a spousta dalších víceméně rukodělných věcí.
5

V sobotní podvečer nám zpříjemnila živá hudba. V neděli přijela děvčata z Olešnice s jejich králíčky
a po celý den předváděla jak jejich mazlíčci umí překonat každou překážku v disciplíně zvané
"KRÁLIČÍ HOP".
V sobotu nám přálo krásné letní počasí, neděle se trochu pokazila, ale po raním dešti se nakonec
obloha přeci jen rozjasnila. Celkově na výstavu za víkend zavítalo přes 800 návštěvníků, kteří byli
doufáme spokojeni.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, co si udělali chvilku volna a přišli nás podpořit, ale hlavně
všech pořadatelům, chovatelům a vystavovatelům, bez kterých bychom výstavu nemohli pořádat.
ČSCH Borová

POZVÁNÍ
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KNIHOVNA BOROVÁ
Výpůjční doba v srpnu bude každé úterý od 13.30 – 16.30 hod. (kromě 3. 8. – dovolená). Knihovna
bude přístupná všem čtenářům. K vypůjčení bude sloužit i nový výměnný fond. Zároveň prosím o
vrácení knih, které mají čtenáři již delší dobu.
Květa Honzálková
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INZERCE

MASÁŽE – nabízím masáže do domu. Cena 450 Kč/hod. Objednávky na tel.č. 605 191 772 – A.
Brandýská.
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 28.7.2021

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268

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