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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JE SPUŠTĚNA
Hurá, hurá, hurá,
čistička v Sádečku už svou práci koná.
Jsme tedy rádi víc než malinko,
že po spláchnutí sviští tobogánem nejen hovínko.
Letitou prací a s poslední možnou dotací
Oldřiš a Borová se v ekologickou obrací.
Od 22.10.2021 je spuštěn provoz splaškové kanalizace. Při připojování nemovitostí je nutné dodržet
podmínky zveřejněné v mimořádném informačním letáku, který jste obdrželi do vašich schránek
koncem října a který je zveřejněn i na webových stránkách obce v sekci AKTUALITY Z VÝSTAVBY
KANALIZACE. Výkopové práce je nutné hlásit předem na tel.č. 603 741 378!!

PROVOZ NOVÉ ČISTIČKY
Je spuštěn zkušební provoz. Pokud budete mít zájem si ČOV prohlédnout, připravujeme pro všechny
zájemce den otevřených dveří, na kterém se budete moci seznámit s technologií. O termínu vás
budeme včas informovat.

VÝVOZY JÍMEK – SEPTIKŮ
Pokud potřebujete vyvézt jímku, septik, můžete se obrátit na pana Sejkoru z Trpína, který tuto
službu nabízí. Má 7 m3 fekální vůz a díky výkonnému čerpadlu je schopen vysát úplně celý septik.
Tel.č. je 731 774 881.

ZÁMĚR PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY
Obec Borová zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory ve zdravotním středisku v Borové č.p.
305.

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová touto cestou nabízí k pronajmutí následující obecní byt.
Borová č.p. 90 – byt 2 + 1, který obsahuje:
-

Kuchyň
Pokoj
Pokoj
Předsíň a komora
Koupelna
WC

7,43 m2
17,72 m2
13,08 m2
13,31 m2
2,97 m2
1,53 m2

Měsíční nájemné činí cca 2 550,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el.energii, vodné
a stočné a el.energii za společné prostory. Žádosti podávejte do 15.11.2021.
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PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY
Sběrný dvůr bude od listopadu 2021 do března 2022 otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.
Kompostárna bioodpadu bude v listopadu otevřena v sobotu od 16 do 18 hod. a od prosince 2021
do března 2022 bude uzavřena.

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

KIOSEK V SOKOLOVNĚ JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN, KLÍČE KE SPORTOVÁNÍ SI
VYZVEDNĚTE V KANCELÁŘI OÚ!!
INFORMACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA
Chci Vás informovat, že od čtvrtku 4. listopadu 2021 přeočkováváme 3. posilující dávkou proti
nemoci Covid-19. Očkujeme látkou firmy Pfizer. Přeočkování doporučujeme všem očkovaným,
především pak seniorům nad 65 let.
Zároveň očkujeme i pacienty, kteří dosud očkování nebyli. Očkujeme od 12 let věku, pacient nemusí
být u nás registrován.
K aplikaci očkovací látky Pfizer je třeba se telefonicky objednat.

ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
6.-7.11.2021
13.-14.11.2021
17.11.2021
20.-21.11.2021
27.-28.11.2021
4.-5.12.2021

MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Novák
Nováková
Oliva
Sejkorová
Ševčík
Švecová

Dolní Sloupnice 188
Dolní Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122

Peter
Lenka
Vladimír
Jitka
Stanislav
Dagmar

465 549 236
465 549 236
461 614 614
606 202 501
461 724 423
461 613 663

PŘÍSEDÍCÍ U SVITAVSKÉHO SOUDU
Na základě výzvy okresního soudu ve Svitavách zveřejňujeme nabídku na pozici přísedícího u soudu,
který je volen zastupitelstvem naší obce s mandátem na 4 roky. Přísedící u soudu je „hlasem lidu“,
je na něm, aby vyjádřil neodborný, ale přitom kvalifikovaný a rozumný názor. Funkce je vhodná např.
pro občany důchodového věku apod. Více informací na OÚ Borová.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Český červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří i v tomto nelehkém období nepolevili ve své
bohulibé činnosti. Díky nim mohla svitavská transfúzní stanice poskytnout krev nebo její složky nejen
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spádovým nemocnicím, ale i zdravotnickým zařízením v ostatních částech republiky, které s
nedostatkem krve zápasily.
Díky patří Vám všem, kteří tímto způsobem pomáháte zachraňovat životy.

L. Dvořáková

POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu
důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí,
že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto
jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku
neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé
společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících
právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých
služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou
„levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech,
kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a
ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte
čas
na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence
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BATERIE NEPATŘÍ DO POTOKA A POUŽITÉ HŘEBÍKY NEPATŘÍ NA POLNÍ CESTU !!!
Někteří z nás stále nevědí, kam uložit různé druhy odpadů, a tak to hodí do potoka či na polní cestu. Ano
opravdu je to tak. Máme určité podezření, kdo nám toto dělá a proto žádáme, aby se zamyslel nad svým
chováním a odpad ukládal do k tomu určených kontejnerů.
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SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÉHO KOTLE: KDY A JAK PROBÍHÁ?
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? To si řekneme v článku.
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.
A to je vše. Posledním krokem je potvrzení o servisní kontrole. Jako potvrzení 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.
Se servisní prohlídkou vám může pomoci firma M-tech Svratka, č. tel: 566 662 285, mobil
603 198 658.
OHLÉDNUTÍ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ZÁŘÍ, ŘÍJEN
V mateřské škole začal nový školní rok a tak jsme přivítali i nové kamarády, kteří se krásně
adaptovali na nové prostředí. Můžete se podívat, jak se pěkně zapojují…
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Abychom dětem zpříjemnili pobyt v naší školce, pozvali jsme divadlo JO-JO, kouzelníka a hudební
program. Dětem se představení velice líbilo, i proto, že se mohly do vystoupení aktivně zapojit.
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27. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 11.11.2021 od 17:00 do 19:00
28. KLUBÍK – ČSZ ZO Borová 25.11.2021 od 17:00 do 19:00
Těšíme se na Vaše nápady

informace na tel. čísle: 728 285 450 „If“

24. - 30.9.2021 – magnetky

25. - 14.10.2021 – dýňě

A stále nás to baví !!!

KNIHOVNA BOROVÁ
24. října knihovna zahájila 3.ročník cestovatelských přednášek Cestou necestou po Ukrajině na
koních s p. Markem Schauerem. Marek nás seznámil s jeho cílem projet část Ukrajiny netradičním
způsobem, a to z koňského hřbetu. Cestu nepodceňoval, absolvoval předtím zhruba půlroční výcvik
jízdy na koni, a jak sám říkal, bylo to velice prozíravé. Na Ukrajinu se dostal vlakem a autobusem. Po
příjezdu do Užhorodu se přesunul do malé vesničky, odkud se skupinou dalších Čechů podnikal pod
dohledem místního vedoucího výjezdy do okolí. Příroda byla čarokrásná. Zažil však i adrenalinové
chvíle – jednou projeli vosím hnízdem a podruhé projížděli stádem krav s rozzlobeným býkem.
Naštěstí obě příhody neskončily žádným úrazem. Po pěti dnech ježdění následovala ještě návštěva
a prohlídka Užhorodu a při přesunu domů nám Marek doporučil starobylé Košice. Následovaly
zvídavé otázky návštěvníků.
Beseda se povedla a Markovi patří velké poděkování.
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V listopadu je naplánováno další pokračování Cestou necestou po Černobylu s Pavlínou Sionovou.
Přednáška se uskuteční 21. listopadu v 16 hodin v Sokolovně v Borové. Pokud vás zajímá, jak
vypadá prostředí v jaderné elektrárně 35 let po výbuchu, přijďte si povídání vyslechnout.

Květa Honzálková

SPORTOVNÍ KROUŽEK
Dne 2.10.2021 jsme si naplánovali cestu přes Čachnov na hájenku na Damašku. Jelikož nám ČD
zrušilo vlak na Čachnov, požádali jsme o odvoz místní hasičský sbor. Sešlo se nás 26 a 7 členů
doprovodu. Poté, co nás hasiči vyložili na Čachnově, jsme vyrazili přes Karlštejn, Zkamenělý zámek
a Rybenské Perníčky na hájenku u Škranců na Damašku v Pusté Rybné. Po znalostním testu jsme
využili pěkného počasí k opékání buřtů, večer byla stezka odvahy. Druhý den následovalo několik
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soutěží a hodně různých her. Dopoledne uplynulo jako voda a po obědě nás čekal návrat do Borové.
V plné polní jsme všichni šlapali jako hodinky a tak jsme před 16 tou hodinou dorazili k Roubence,
kde jsme v pořádku předali děti jejich rodičům.
Takové bylo zahájení nové sezony sportovního kroužku.
Pavel Teplý

POZVÁNÍ

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – LISTOPAD 2021
Bystré
6. 11. 2021 – Pohádka mládí – vystoupí
divadelní soubor Květ Života z Poličky. Od 19.

hodin v divadelním sále Sokolovny. Vstupné v
předprodeji v Informačním centru 60 Kč, na
místě 70 Kč
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26. 11. 2021 – 2.1.2022 – Výstava betlémů –
zahájení v 17 hodin vystoupením ZŠ Bystré.
Informace o návštěvní době budou upřesněny
na webu a Facebooku města. Vstupné 20 Kč,
děti do 15 let zdarma. Zároveň budete moci
vždy ve výpůjční době knihovny zhlédnout
grafiky betlémů p. Janků.

16. 11. 2021, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Jaroslav Dušek - Pátá dohoda
Pokračování Čtyř dohod - pokračování knihy
moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda nás
zavádí
do
hlubší
roviny
našeho
sebeuvědomování a navrací nás k našemu
vrozenému pravému já.

27. 11. 2021 – Rozsvěcení vánočního stromu –
Stánkový prodej začne v 16 hodin. Oficiální
program bude zahájen v 17 hodin. Vystoupí
Mateřská škola Kvítek a ZUŠ Bystré. V
Infocentru bude k prodeji kalendář na rok
2022 a nová kniha od pana Dittricha a Stani.
Budete mít možnost si ji nechat od autorů
přímo na místě podepsat.

24. a 25. 11. 2021, 19:00, Smetanův dům,
Litomyšl
Olympic - koncert
Koncert nestárnoucí rockové legendy české
hudební scény skupiny Olympic. Skupina ve
složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a
Martin Vajgl zahrají skladby z posledních tří
alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků a
Souhvězdí romantiků. Samozřejmě, že dojde i
na největší hity skupiny Olympic.

Dolní Újezd
13. 11. 2021 od 17 hodin v sokolovně Svatomartinská kavárna, svatomartinská husa
a vínečko, vystoupení Divadelního souboru
Suchá Lhota - "Tvrdé české palice"

Lubná
27.11. 2021 - rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem v 17.00 hodin.

28. 11. 2021 od 13 hodin v parku před školou
- Vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního
stromu, vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Dolní
Újezd, občerstvení zajištěno

Oldřiš
17.11.2021 – Keramický den v Oldřiši - výroba
keramiky pro radost
od 10.00 hod. do odpoledních hodin, Oldřiš –
stará školka, více info na www.oldris.cz

Litomyšl
7. - 9. 11. 2021- Music Club Kotelna, Litomyšl
XIX. Mezinárodní festival outdoorových filmů
Dobrodružství, příběhy, napětí. Každý den tři
dvouhodinové bloky (od 16:00, 18:00, 20:00)

Polička
10. 11. 2021 - Karel Plíhal recitál
Velký sál Tylova domu
13. 11. 2021 - 16. 1. 2022 – Vánoce
z depozitáře
– výstava o věcech darovaných, o jejich
prvním životě v domácnosti i druhém životě v
muzeu a galerii Polička

13. 11. 2021, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Cirk La Putyka - Isole
Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas.
Sólo a doprovod. Setkávají se a ztrácejí. Samy,
a přece spolu. Tak jako hudebníci, tanečníci a
akrobaté v představení Isole.

17., 19., 20. 11.2021 - Polička Jazz Festival
2021
Velký sál Tylova domu
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INZERCE

Hledám podnájem v Borové u Poličky, či jejím přilehlém okolí pro 2 osoby (matka +
dítě). Prosím kontaktujte mě na tel. čísle: 778 468 778.
……………….
Dlouhodobě pronajmu pole 6 261 m2 a louku 1 124 m2 v katastrálním území Borová u
Poličky. Velmi dobrá dostupnost poblíž centra obce. Cena pronájmu: pouze za
obdělávání a péči o pozemky! Nabídky na tel.č. 721 640 418.

HORKÁ NOVINKA
Od pondělí 1. listopadu 2021 bude až do odvolání ve všech pěti zařízeních Nemocnice
Pardubického kraje (NPK) opět platit zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci rozhodla Epidemiologická komise Nemocnice
Pardubického kraje od pondělí 1. listopadu o zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů. „Vzhledem
ke skutečnosti, že počty osob s prokázaným onemocněním covid-19 stoupají, znovu přistupujeme k
plošnému zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů. Opatřením chceme chránit jak pacienty, tak
zdravotnický personál,“ vysvětluje ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie
Bareková s tím, že zákaz platí do odvolání.
Výjimku mají návštěvy u dětských pacientů, osob se sníženým intelektem a doprovod u porodu. Po
předchozí domluvě s ošetřujícím personálem mohou návštěvy i nadále k pacientům v terminálním
stadiu nemoci a v individuálních případech. Vždy je však nutné, aby se doprovody u porodu i
návštěvy prokázaly absolvovaným očkováním proti covid-19 nebo platným negativním PCR nebo
antigenním testem a současně nevykazovaly známky respiračního onemocnění. Všichni pak musejí
být vybaveni ochranou nosu a úst, případně dalšími ochrannými pomůckami.

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 29.10.2021

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

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