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*22. ROČNÍK* ČÍSLO 4* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb 

do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 

2019 v obci Borová 

 
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a 

o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019, 

i n f o r m u j i   v o l i č e ,                

že volby do Evropského parlamentu se uskuteční  

v pátek 24. května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 25. května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 
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Místem konání voleb do Evropského parlamentu  

• ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost budovy Obecního úřadu 

     Borová č.p. 100 

 

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a 

státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování  po prokázání 

jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např. průkazem o povolení k 

trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě uvedeného 

potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem (např. cestovním pasem jiného 

členského státu). 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21. května 2019. Tyto 

hlasovací lístky obdrží volič též na požádání přímo ve volební místnosti. 

Obecní úřad bude vydávat voličské průkazy voličům nejdříve od 9.května 2019 do středy 

22.května 2019. 

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na 

území České republiky. 

 

KANALIZACE 
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Vážení spoluobčané, 

 

úvodem se pokusím o velmi stručnou rekapitulaci faktů. Zde je potřeba podívat se do historie přípravy 

projektu odkanalizování v rámci DSO Oldřiš – Borová jako takového. Platná smlouva o dílo se 

zhotovitelem stavby je uzavřena od 10.1.2018. Je zde sjednána odkládací podmínka účinnosti 

smlouvy, a to tak, že smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění skutečnosti vydání Rozhodnutí 

poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory (díle jen „RoPD“). Při podpisu smlouvy jsme 

předpokládali, že tento fakt bude naplněn cca do ½ roku 2018 a práce budou zahájeny v termínu do 

15.7.2018. Nicméně stalo se tak až 11.2.2019, kdy nám bylo RoPD doručeno do datových schránek 

DSO Oldřiš – Borová  (poskytovatelem dotace podepsáno dne 8.2.2019). Následovalo dne 4.3.2019 

předání staveniště zhotoviteli stavby a navázaly přípravné práce v terénu v Borové i Oldřiši (pozn.: 

v návaznosti na respektování potřeb stavby opravy železničního přejezdu a probíhající rekonstrukci 

propustku na silnici I/34 směr Polička).  Byla provedena pasportizace stavebně technického stavu 

staveb a nemovitého majetku vlastníků nemovitostí – v minulých týdnech vyhotovila fy RC REAL 

CONSULT stavební kancelář, Ing. Miroslav Najdekr, CSc. Velmi ožehavým tématem se stala změna 

materiálu pokládaného potrubního systému, kdy zhotovitel stavby předložil žádost o záměnu 

projektem navrženého potrubí z žebrovaného Ultra Rib2 za PVC – U Ultra solid Blue Pipe SN 12. 

Důvodem byly obavy zhotovitele, že nebude schopen garantovat harmonogram výroby a dodávek 

potrubí z důvodu plného výrobního vytížení pro již rozjeté projekty. Po kladném vyjádření fy 

Recprojekt s.r.o. jako autorizovaného dozoru stavby, vyjádření technického dozoru investora stavby 

fy VRV a.s., stanoviska výrobce potrubního systému a v neposlední řadě zastupitelstev obou obcí 

byla žádost o změnu schválena a předjednána u poskytovatele dotace formou změnového listu. 

Osobně si myslím a podle referencí předpokládám, že jako investor stavby budeme pokládat lepší 

potrubí než původně navržené – zde upozorním na fakt, že nevznikají žádné vícepráce a stavba se od 

počátku neprodražuje!  

 

Asi nemá cenu v tuto chvíli vás jako občany s dalšími dílčími detaily zatěžovat. Z pohledu veřejnosti 

to tak nevypadá, ale procházíme náročným obdobím koordinačních záležitostí. Je důležité být jak 

investor, tak zhotovitel stavby, nachystáni v maximální míře. Nebylo by efektivní spustit část stavby 

bez řádného materiálního a kapacitního zabezpečení – tzn. např. pro zhotovitele bez pružných 

dodávek vyrobeného potrubí, nedostatku kanalizačních šachet na místě stavby apod. A už vůbec ne 

z pohledu investora bez vydaných odborných stanovisek a stanovisek poskytovatele dotace. 

 

Nic již tedy nebrání tomu, aby se naše obec stala jedním velkým staveništěm. Přestože zhotovitel 

stavby ve svém posledním nám doručeném vyjádření po schválení změny potrubí cituji:… 

„garantujeme, že jako Sdružení odborných firem jsme schopni realizaci díla dokončit v daných 

smluvních termínech a ve vysokém standartu kvality práce“, prosím vás všechny o maximální 

součinnost. Po zhotoviteli stavby požaduji, aby od počátku u každé nemovitosti vedl tzv. 

„přípojkovou kartu“, do které budou díky vaší spolupráci zakresleny všechny neveřejné sítě, které by 

byly s pokládkou potrubí v kolizi. Neobávejte se stavbyvedoucího (p. Tomáš Janko) na cokoliv zeptat 

nebo kontaktujte mě na tel. č. 603 741 378, pomocí e-mailu: starosta@borova.cz, sekce PTEJTE SE 

na webových stánkách obce či osobně přijďte i mimo úřední hodiny.   

mailto:starosta@borova.cz
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Někteří z vás v minulých dnech obdrželi do schránek toto oznámení: 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 

Akce:   Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová 

Objednatel:  DSO Oldřiš – Borová  

Zhotovitel: Sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 

  Stavbyvedoucí:  Tomáš Janko – 735 195 968; tomas.janko@gasco.cz 

                Jan Šimůnek – 774 439 524; jan.simunek@evt.cz 

Vážený pane/paní 

 V nejbližších dnech (předpoklad 17-tý týden) budou v této ulici zahájeny výkopové 

práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace. V průběhu realizace může dojít k dočasnému 

omezení vstupu a vjezdu na Vaše pozemky. Vstupy budou zajištěny pomocí mobilních 

přechodových můstků. Vjezd bohužel zajistit nelze. V rámci usnadnění prací Vás však žádáme, 

abyste svá vozidla neparkovali v blízkosti výkopových prací.  

 Při pokládce potrubí hlavního řadu budeme vysazovat odbočky pro jednotlivé přípojky. 

Stavbyvedoucí má k dispozici vypracovaný projekt přípojek a podle něj bude tyto provádět. 

Pro jistotu přesného určení místa Vaší přípojky Vás žádáme o zaznačení pozice, kde byste 

přípojku do budoucna vyžadovali. Označení proveďte zatlučením kolíku do země u plotu, 

případně podobným označením přímo na plotě. Zároveň Vás žádáme o informace spojené 

s uloženými sítěmi ve Vašich zahradách a přilehlých pozemcích. Jako Zhotovitel můžeme 

vytyčit pouze sítě, které jsou veřejné, Vaše soukromé vodovody, kabely, drenáže apod. neznáme 

a pokud dojde k jejich přerušení, aniž byste je na nás upozornili, bude jejich oprava účtována 

k Vaší tíži. Pokud vlastníte oficiální studnu, oznamte tuto skutečnost stavbyvedoucímu, který 

zajistí její pasport pro zajištění sledování hladiny. Pokud není pasport proveden před 

zahájením prací, těžko se následně dohledávají případné úbytky podzemní vody. Podrobnější 

informace získáte přímo u stavbyvedoucího nebo mistra přímo u výkopu. Stavbyvedoucímu 

můžete zanechat zprávu na e-mailu spolu s Vaším kontaktem.  

 Závěrem Vás chci požádat, abyste dbali zvýšené opatrnosti při pohybu kolem 

pracovního prostoru mechanizace a kolem hraněných výkopů. Předem děkujeme za Vaši 

ochotu a toleranci při provádění prací.  

(pozn.: pro práce v k.ú. Borová u Poličky kontaktujte stavbyvedoucího                         

p. Tomáše Janka – 735 195 968; tomas.janko@gasco.cz) 

 

 

Výše citovaný text se tedy týká těch vlastníků nemovitostí v k.ú.: Borová u Poličky, kde budou dle 

aktualizovaného harmonogramu provádění výkopových prací kanalizace nejdéle dne 2.5.2019 

zahájeny fyzické realizační práce pokládky potrubí. Konkrétně se jedná o: 

dle níže uvedeného grafického harmonogramu prací část označená –  

• fialovou barvou: od hranice katastrálního území s k.ú.: Oldřiš u Poličky po č.p.62; 

• modrou barvou: od křižovatky u č.p. 54 a 61 směr Borová nahoru k obecnímu úřadu 

mailto:tomas.janko@gasco.cz
mailto:jan.simunek@evt.cz
mailto:tomas.janko@gasco.cz
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Jedná se tedy o realizační fázi dle momentálně platného harmonogramu provádění prací, který je 

průběžně aktualizován. Aktualizovaný harmonogram najdete na webových stránkách obce pod 

záložkou „AKTUALITY Z VÝSTAVBY KANALIZACE“. 

 

ZÁKLADNÍ POSTUP PRACÍ A OBECNÁ PRAVIDLA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 

V KAŽDÉ LOKALITĚ (REKAPITULACE): 

• stavba prioritně probíhá postupně vždy od nejnižšího bodu (kanalizační šachty) proti spádu 

stoky; 

• dopravní omezení vznikají postupně podle místní situace a prostorových možností (v silnici 

Borová – Oldřiš platí od 1.4.2019 do 31.10.2019 omezení pro vozidla nad 3,5 t, omezení 

rychlosti do 30 km/hod.); 

• v Borové budou od 2.5.2019 nasazeny prozatím 2 pracovní čety; 

• o zahájení prací v lokalitě budete informováni písemným oznámením 14 dní předem (viz výše 

uvedené OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, jehož distribuce do schránek je povinností 

zhotovitele stavby; 

• veřejné sítě vytyčuje správce sítě a její vlastník před zahájením prací v dané lokalitě a 

v rozsahu jemu známém;  

• ve většině případů tedy nebudou vyznačeny různé individuální přípojky a odbočky – elektro, 

vodovodní, dešťová kanalizace, trativody apod. 

• STAVBYVEDOUCÍ POVEDE PŘÍPOJKOVÉ KARTY, DO NICHŽ BUDOU OPROTI 

VAŠEMU PODPISU ZAKRESLENY PRÁVĚ ZMIŇOVANÉ NEVEŘEJNÉ SÍTĚ; 
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• velmi důležité je to hlavně u vodovodních přípojek, které nejsou nikde evidovány a mnohdy 

nejsou známa ani místa jejich uzávěrů – ve vlastním zájmu si prosím ověřte jejich polohu a 

viditelně je označte, aby se v případě poruchy dalo pružně reagovat. 

Závěrem budu ráda tlumočit poděkování p. Marka Schauera, který je jedním ze zastupitelů, kteří 

obcházeli obec a právě z důvodu zahájení výkopových prací kanalizace doplňoval a ověřoval stav 

dokumentace zaměření vodovodu z r. 2015: 

Vážení spoluobčané, 

 v měsíci dubnu členové zastupitelstva obcházeli majitele nemovitostí a mapovali průběh vodovodních 

přípojek, domovních šoupat, značili sekční šoupata, hydranty a soukromé vodovody. Tímto děkuji 

všem osloveným občanům za ochotu a vstřícnost při poskytování informací. Dále bychom Vás chtěli 

požádat, abyste dbali dobrého technického stavu Vašich domovních uzávěrů, popřípadě uvítáme 

jakoukoli Vaši připomínku či doplnění současně známé trasy vodovodu. 

              Mgr.Lenka Tlustá - starostka 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 2/2019 ZE DNE 

25.3.2019 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• rozpočet na rok 2019; 

• Smlouvu o peněžitém vkladu a o způsobu spolupráce při realizaci projektu „Kanalizace a 

ČOV v obcích Oldřiš a Borová", která je uzavřena mezi DSO Oldřiš - Borová a Obcí Borová; 

• uznatelnost výdajů a tím i dotace byla nastavena v rámci žádosti svazku na maximum s 

přihlédnutím k podmínkám programu. Každá obec zajistí financování výstavby kanalizace na 

svém katastru, na spolufinancování ČOV se budou obce podílet v poměru 60/40. Po 

dofinancování akce bude provedeno vyúčtování dle čl. IV, bod 1 „Smlouvy o peněžitém 

vkladu" tak, že bude na každou obec z hlediska kanalizace pohlíženo dle podmínek programu 

tak, jako kdyby žádala o dotaci sama. Podíl na ČOV bude rozdělen v poměru 60/40.; 

•  Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317691479/LCD ze dne 27.2.2018, který se týká data 

odložení první pravidelné měsíční splátky úvěru a pověřuje starostku obce podpisem tohoto 

dodatku; 

• záměr přípoloží chrániček optické sítě v Borové u Poličky podél soukromých částí 

kanalizačních přípojek, a to podle podmínek, které byly sděleny spol. Tlapnet s.r.o. v e-mailu 

ze dne 19.3.2019. O dalších podmínkách přípoloží budou vedena další jednání, ke kterým 

zastupitelstvo zmocňuje starostku obce; 

• bezúplatnou smlouvu o výpůjčce pozemku mezi Římskokatolickou farností Borová a Obcí 

Borová, kde předmětem výpůjčky je část p .p. č. 1100/4 a 1100/7 za účelem meziskládkování 

zeminy, a to za podmínek uvedených ve smlouvě; 

• nákup příkopového ramene pro potřeby údržby veřejných prostranství a obecních pozemků. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k uzavření objednávky s vítězným uchazečem; 

• koupi pozemků podle předložené kupní smlouvy. Jedná se o pozemky pod fyzicky vyjetou a 

veřejně přístupnou asfaltovou komunikací u č.p. 360; 



7 
 

• žádost a prodej části obecního pozemku p. p. č. 2040/4, který je evidován pro k.ú. Borová u 

Poličky  na LV 10001 (pozn. u č.p. 68); 

• předložení žádosti o podporu do programu MPSV s cílem vypracování strategického plánu 

obce Borová. Současně bere na vědomí podmínky výzvy. Schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí 

Borová a ARTENDR, s.r.o., kde předmětem smlouvy je vypracování Strategického plánu 

obce Borová; 

• bere na vědomí a ex post schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků MF ČR 

na realizaci akce: „Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 106“; 

• podobu a znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentaci 

včetně jejích příloh na realizaci akce: „Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 

106“; 

• projednalo a schvaluje dovybavení výjezdové JSDHO podle žádosti o motorovou pilu 

s příslušenstvím a bezpečnostní oblečení; 

• aj. 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 3/2019 ZE DNE 

10.4.2019 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• žádost zástupce zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a  Borová“ ze dne 

28.3.2019, jejímž předmětem je záměna navrženého potrubí z žebrovaného Ultra Rib2 za 

PVC-U Ultra solid Blue Pipe SN 12. Současně bere na vědomí přílohy této žádosti, kterými 

jsou: 

1) Stanovisko výrobce potrubního systému k dodávkám na akci „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš 

a Borová“, fy Elmo-trade s.r.o., Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4; 

2) Vyjádření fy Recprojekt s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice; 

3) Vyjádření TDI fy VRV a.s., divize 05, Podseky 3, 625 00 Brno; 

4) Technický list potrubí Ultra solid Blue Pipe SN 12 

Na žádost konečného investora bude prodloužena záruka na materiál na 10 let. 

• záměnu potrubí z navrženého žebrovaného Ultra Rib2 za PVC-U Ultra solid Blue Pipe SN 12 

pro akci „Kanalizace a ČOV v obci Oldřiš a Borová“ s podmínkou, že změna bude projednána 

a odsouhlasena SFŽP v rámci změnového listu. Následně bude se zhotovitelem uzavřen 

dodatek ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky, číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018; 

• zápis usnesení ze dne 25.3.2019; 

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Borová za rok 2018 ze dne 18.3.2019. 

Hospodaření obce je v souladu s § 10, odst. 4, písm. a), zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

v platném znění, a závěrečný účet obce Borová za rok 2018, dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad; 

• účetní závěrku za rok 2018; 

• rozpočtové opatření č. 1/2019; 
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• Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Borová a T-Mobile Czech Republic a.s., kde 

předmětem smlouvy je umístění a provoz stavby na dotčených pozemcích p. p. č. 2511 a 2718; 

• Smlouvu o dílo na akci „Protipovodňová opatření obce Borová“ mezi Obcí Borová a 

EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, a to za podmínek 

uvedených ve smlouvě – nový obecní rozhlas; 

• kupní smlouvu mezi Městem Polička a Obcí Borová, kde předmětem smlouvy je koupě 

pozemku p. p. č. 1166/5 o výměře 98 m2, který vznikl oddělením podle geometrického plánu 

č. 817-234/2018 z původního pozemku p. p. č. 1166/1; 

• aj. 

 

…STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ LEDEN – BŘEZEN 2019 

 

Rada obce schvaluje:  

• smlouvy o uložení bioodpadu mezi Obcí Borová a obcemi dovážejícími (uložení bioodpadu 

na kompostárně v Borové č.p. 352); 

• žádosti o stavební povolení na akci: „Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 

106“; 

• rozpočtové opatření č. 6/2018; 

• valorizaci nájemného u bytových a nebytových prostor o míru inflace za rok 2018 pro rok 

2019 dle údajů ČSÚ, která činí 2,1 %; 

• příkazní smlouvu mezi Obcí Borová a ARTENDR s.r.o., IČ: 24190853, kde předmětem 

smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Revitalizace školního hřiště v obci 

Borová“; 

• smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 130 na základě žádosti a vyvěšeného 

adresného záměru (v budově v přízemí); 

• smlouvu o nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 176 a katastrálním území Borová u Poličky na dobu 

určitou od 1.3.2019 do 28.2.2021 na základě doporučení k nájmu bytu (MÚ Polička, Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví) dle § 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); 

• zakoupení nůžkových stanů podle cenové nabídky v počtu 2 ks; 

• změnu č. 1/2019 závazného ukazatele o stanovení příspěvku na rok 2019 pro Základní školu 

v Borové; 

• smlouvu o dílo č. 07/2019 včetně přílohy mezi Obcí Borová a ORLICKOU LABORATOŘÍ, 

s.r.o., kde předmětem smlouvy je závazek laboratoře provádět pro odběratele odběry a 

laboratorní rozbory dle platné legislativy; 

• splátkové kalendáře sjednané s dlužníky, a to včetně uznání dluhu; 

• podání žádosti o umístění pracovníků na VPP pro Obec Borová; 

• úpravu rýhy v komunikaci III třídy po položení splaškové kanalizace; 

• variantní řešení možného zavedení obecního vodovodu do lokality Hatí; 

• účetní závěrku Mateřské školy Borová sestavenou ke dni 31.12.2018 a převedení 

hospodářského výsledku Mateřské školy Borová do jejího rezervního fondu;  

• účetní závěrku Základní školy Borová sestavenou ke dni 31.12.2018; 
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• záměr opravy komunikace pozemek p. p. č. 2238/1 a kamenné opěrné zdi podél této 

komunikace a pověřuje starostku k oslovení projekční firmy pro přípravu záměru; 

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

2004595/VB/12, název stavby: Borová, Oldřiš, Spálený kopec – rekonstrukce VN3835, SoBS 

VB_ČEZd_0035_r01v01; 

• umístění sídla pobočného spolku  - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Borová, a to na dobu neurčitou, na adresu Borová 100, 569 82 Borová 

• aj. 

Pozn.: usnesení ZO a RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text zkrácený a upravený tak, že jsou 

odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný 

text), originální text a zápisy v plném znění jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. 

 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018 

 

Celkové příjmy 21 560 826,02 Kč, z toho hlavní zdroje příjmů:  

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti  3 256 846,-- Kč 

Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti             373 067,-- 

Daň z příjmů právnických osob   2 735 136,-- 

DPH       6 723 651,-- 

Daň z nemovitostí        726 774,-- 

Přijaté neinvestiční a investiční dotace  2 448 110,-- 

Z toho dotace:      

- ze státního rozpočtu    1 518 864,--     

- od Pardubického kraje      929 246,-- 

Poplatek za svoz komunálního odpadu             668 500,--  

Příjmy za třídění komunálního odpadu       85 209,--  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  

Těžba v obecním lese        123 496,-- 

Provoz kiosku         941 989,-- 

Příjmy za vodné a stočné       551 846,-- 

Příjmy z bytového hospodářství   1 358 937,--  

Příjmy z nebytového hospodářství      515 896,-- 

Příjmy kompostárny          69 838,-- 

Příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu   194 446,-- 

 

 

Celkové výdaje 18 024 265,83 z toho hlavní výdaje: 

Vybavení a provoz kiosku    1 054 169,-- 

Cestovní ruch a turistické značení v obci          397 445,-- 

Údržba místních komunikací       195 124,--  

Provoz vodovodu     1 204 504,-- 

Odvádění a čištění odpad. vod-kanalizace        697 620,-- 
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Provoz MŠ         423 740,-- 

Provoz ZŠ         804 795,-- 

Zájmová činnost v kultuře                                 309 522,--  

Provoz sokolovny a sport. areálu      817 642,-- 

Rekonstrukce kuchyně v sokolovně      518 783,-- 

Revitalizace víc. nádrže – koupaliště                235 708,-- 

Provoz a údržba byt. a nebyt. hospodářství      449 946,-- 
  

Provoz a údržba veřejného osvětlení      212 246,-- 

Provoz a oprava zdí kat. a evang. hřbitova    2 030 722,--  

Komunální služby a územní rozvoj   1 935 139,-- 

Sběr a svoz kom.odpadu, SD, kompostárna  1 227 988,-- 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      511 379,-- 

SDH Borová                                                      240 019,--  

Zastupitelstvo obce     1 074 176,-- 

Činnost místní správy – OÚ    1 594 966,--  

Ostatní fin. operace –DPH       297 485,-- 

Financování:                   - 3 536 560,19 

Změna stavu prostředků na bank. účtech    - 2 878 054,57 

Uhrazené splátky půj. prostředků – úvěr    -  1 094 234,16       

Operace z pen. účtů organizace – PDP             435 728,54   

 

 

 

SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Úterý 7.5.2019 (7.00 – 15.00 hod.) –  Trafostanice č. 660, Svatá Kateřina směr Proseč – č.p. 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 267  a celá chatová oblast. 

Pondělí 13.5.2019 (7.00 – 19.00 hod.) – Trafostanice č. 660, Svatá Kateřina směr Proseč – č.p.260, 

261, 262, 263, 264, 265, 267 a celá chatová oblast. 

Úterý 21.5.2019 (7.00 – 15.00 hod.) – Trafostanice č. 660, Svatá Kateřina směr Proseč – č.p. 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 267 a  celá chatová oblast. 

Středa 22.5.2019 (7.00 – 19.00 hod.) –  bude dle předpokladu vypnuta trafostanice č. 660, č. 117 

(zděná za Drahošovými) a č. 644.  Bez el. energie bude Svatá Kateřina směr Proseč – č.p.260, 261, 

262, 263, 264, 265, 267 a celá chatová oblast, lokalita Hatě a  kolem zdravotního střediska (bude 

upřesněno SMS zprávami a místním rozhlasem). 

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU 

 

Obec Borová touto cestou nabízí od 1.7.2019 k pronajmutí  

následující obecní byt: 

Borová č.p. 302 – byt č. l  ( 1 + kk), který obsahuje: 
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- pokoj s jídelnou  20,45 m2 

- kuchyňský kout    5,96 m2 

- předsíň     3,91 m2 

- koupelnu s WC    4,28 m2 

- sklepní kóji     4,78 m2  - nachází se mimo byt 

Měsíční nájemné činí cca 1 509,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el. energii, vodné 

a stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podejte nejpozději do 20.5.2019. 

 

SPORTOVNÍ AREÁL 

 

Od 1. května 2019 bude opět v provozu sportovní areál.  

Provozní doba: květen, červen, září, říjen 

- pondělí – pátek 15.00 – 21.00 hod., 

- sobota, neděle, státní svátky 9.00 – 21.00 hod.  

Provozní doba: červenec, srpen  

- pondělí – neděle 9.00 – 21.00 hod.  

Telefonní číslo do kiosku: 603 311 921 

Posilovna v Borové bude i přes letní měsíce v provozu. Vše zůstává při starém, obsluha ovšem bude 

fungovat v kiosku u kurtů, proto je nutné jít si pro klíče tam.  V případě konání akce v sokolovně 

bude posilovna uzavřena.  

Jelikož si majitelé psů neuklízí po svých mazlíčcích exkrementy, platí po celém areálu 

zákaz vodění psů!  

Od 2. května se v našem kiosku můžete těšit na Pizzu 

Giovanni. Jedná se o klasickou italskou, předpečenou a 

šokově mraženou pizzu, která bude dopékána v peci 

přímo u nás. Naše nabídka bude zatím obsahovat 9 druhů.  

 

 

 

BOROVSKÉ HRY 2019 – BOROVÁ U NÁCHODA 

 

Borovské hry 2019 se uskuteční v Borové u Náchoda od 21. do 23.6.2019. Předpokládaný odjez 

autobusu bude v pátek 21.6.2019 od obecního úřadu.  

Vezměte si s sebou stan, karimatku, peněženku a hlavně dobrou náladu a vyjeďte s námi na 

prodloužený víkend do Borové u Náchoda.  

Žádáme zájemce, aby se závazně hlásili v kanceláři obecního úřadu z důvodu zajištění autobusové 

dopravy!!! 
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PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU BUDE V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ 

UZAVŘEN!!! 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

 

INFORMACE ZŠ BOROVÁ 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V POLIČCE se může dostat i pokuta! 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZAČAL PLAVECKÝ VÝCVIK a naše děti si to vůbec neužívají ☺. 
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KDEPAK, NA BAZÉN SE VĚTŠINA DĚTÍ TĚŠÍ, naučí se, například, chodit po vodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ČOKOLÁDOVÁ TRETRA“  

NÁS VŠECHNY NADCHLA A BĚŽELI I TI, CO SI NEJPRVE NEVĚŘILI, ŽE 

DOBĚHNOU DO CÍLE. PROŽILI JSME PĚKNÝ SPORTOVNÍ DEN. 
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Běželo se bezhlavě, po jedné, vysmátě, vznešeně, ze všech sil, tam, … i s vypláznutým 

jazykem. Kdo neběžel, fandil. 
 P   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I.kategorie 100 m,  1. – 3. místo             II.kategorie 200 m, 1. – 3. místo 

               

    III.kategorie 300 m, 1. – 3. místo                  Sice rychlí, ale mimo všechny kategorie. 

 

 

 

        

 

Diplomy a něco na zub se předávaly ve družině. 
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 

TÉMATEM ZÁPISU BYLA POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. 

  

              K ZÁPISU PŘIŠLO SEDM DĚTÍ a vůbec se naší perníkové babky nebály ☺. 

 

INFOMRACE MŠ BOROVÁ 

Krátké zprávičky z naší mateřské školičky: 

Vážení rodiče, milé děti, 

ZVEME  VÁS  K ZÁPISU  DO  MATEŘSKÉ   ŠKOLYV  BOROVÉ. 

Zápis na školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 9.5. 2019 

od 9,00 do 12 hodin v mateřské škole. Přijďte se svými dětmi a přineste                                          

rodný list a očkovací průkaz dítěte. Můžete si pohrát se svými dětmi a společně 

ukážeme dětem prostředí mateřské školy. 

Těšíme se na Vás 

7. A 8. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová 

7. Klubík 2. 5. 2019  - od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

BATIKUJEME A KRESLÍME  

Přineste si tričko, košili, nebo něco, na co chcete malovat a batikovat. Ideální je bílá barva nebo 

jakákoliv světlá. Na barvu a fixy - 30,- Kč, prosím vezměte s sebou.  

8. Klubík 16. 5. 2019 - od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 
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PRO VELKÝ ÚSPĚCH  - PEČEME  

Osmý Klubík je pro letošní školní rok poslední. O prázdninách si trochu zalenošíme a 19. září se 

pustíme do dalšího tvoření.  Informace budou v srpnovém letáku. 

Uvítáme i šikovné ženy, které by se chtěly podělit o svoje zkušenosti a naučit ostatní něco 

nového. Přijďte mezi nás. 

Těšíme se na Vaše nápady                                                               informace na tel. čísle: 728 285 450   

HOLKY BYLO TO SUPER 😊    iFPo 

 

 

 

 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Klub seniorek v knihovně 

28. března přijaly pozvání do knihovny naše seniorky. Po úvodním seznámení, jak funguje knihovna, 

si rozcvičily hlasivky různými hlavolamy. Dechovým cvičením děvčata zjistila, jak umí šetřit dechem 

a kolik slov dokážou přečíst na jedno nadechnutí. Následoval test, zda umí nakládat s vlastním časem. 

Konec patřil krátké povídce Ludvíka Aškenazyho Vajíčko. A ještě závěrečné foto a už se těšíme na 

kafíčko se zákuskem! 
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Přednáška o trénování paměti 

 
25. března se uskutečnil trénink paměti pro naše seniorky. Sešly jsme se s dobrou náladou v obřadní 

síni. Paní MUDr. Macků nám zpočátku vysvětlila, jak nám paměť slouží, jak ji můžeme stimulovat 

k vyšším výkonům a proč se mozek musí do zapamatování různých informací nutit. Přesvědčila nás, 

že trénování (jak psychické, tak i fyzické) je velmi důležité pro náš vlastní život. V další části nás 

seznámila s určitými praktikami trénování naší mysli a zároveň jsme si některé metody vyzkoušely. 

Hodinka utekla jako voda a nás už čekalo vlastní hodnocení akce s posezením. 
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Společná akce knihoven Oldřiš, Borová, Sádek, Korouhev a Polička 

25. března bylo připravena ještě jedno knihovní setkání. V hasičské zbrojnici v Oldřiši se sešli 

zájemci o čtení z knihy svitavské rodačky Marky Volf I motýli pláčou. Kromě úryvků z této knihy 

jsme se dozvěděli zajímavosti nejen z jejího života, ale také ze života v Itálii. Spisovatelka se s námi 

podělila o osobní zážitky, které prožívala v minulých letech. Vyslechli jsme si, co všechno jí 

v těžkých chvílích dodávalo odvahu. I když téma nebylo nejlehčí, při povídání jsme se také zasmáli 

některým situacím. Život totiž není jen o dobru a zlu, ale také o tom, jak se s různými situacemi 

dokážeme vyrovnat. A Marky Volf to dokázala s půvabem sobě vlastním.  

 

 

 

 

 Mgr.Květa Honzálková - Knihovna Borová 
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ODDÍL BADMINTONU 

V sobotu 6. dubna proběhl 12. ročník našeho tradičního turnaje. Jako každý rok jsme si zahráli ve 

velmi příjemné atmosféře. Putovní pohár získali již podruhé Petr Harašta (Polička) a Blanka Koutná 

(Borová).  

Poslední víkend v dubnu jsme i přes chladné počasí čistili borovské koupaliště. Tímto děkujeme za 

pomoc  SDH Borová, našim přátelům z Poličky a borovským dobrovolníkům, bez kterých bychom 

to takto rychle nezvládli.  
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POZVÁNÍ 

 

 

 

 

                                                                        ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZVE:        

                                                                               POUŤ NA BUKOVINĚ 

                                                                          v neděli 12. 5. 2019  ve 14.00 hod. 

                                                                     na tradiční pouťovou bohoslužbu 

                                                                   u kaple Jana Nepomuckého na Bukovině. 

 

                                                                         

 

 

 

    ŽEHNÁNÍ MOTORKÁŘŮM 

 

V sobotu 18. 5. 2019 proběhne v 15.00 hod. na parkovišti před Qantem žehnání 

motorkářům do nové sezony. 
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                             „BOROVSKÝ  MÍROVÝ  POCHOD“ 

 

V neděli 26. května 2019 v 14.30 hodin 

„U  VÝBUCHŮ“, 

 

kde vzpomeneme na události, které zde v roce 1945 proběhly a na občany naší 
obce, kteří v době druhé světové války zahynuli.  

 

  

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ –  

KVĚTEN 2019

 
Borová 

11. 5. 2019 – Oslavy 100 let od založení 

Červeného kříže a obnovení tradice stavění 

máje 

Od 13:30 h. v areálu sokolovny, bohatý 

program se skvělou hudbou a dobrým jídlem, 

v případě nepřízně počasí bude program 

přesunut do sokolovny. 

 

Bystré 

16. 5. 2019 – Zpívání v máji  

Od 17 hod. v divadelním sále sokolovny. 

Kromě pěveckého sboru Notička se představí 

dramatický kroužek I. stupně s divadelním 

zpracováním starých českých pověstí a 

dramatický kroužek II. stupně s pohádkou O 

princezně Mlsalce. 

 

25. 5. 2019  – Turnaj „Bysterský petanque“  

Od 10 hod. v zámeckém parku, startovné činí 

150 Kč.  

 

31. 5. 2019 – Tančím, tančíš, tančíme – 

Taneční akademie, se kterou vystoupí od 17h. 

žáci tanečního oboru ZUŠ Bystré v divadle. 

 

Dolní Újezd 

17.5. 2019 – Den matek  

V 17:00 Sokolovna Dolní Újezd, vystoupí 

ZUŠ Dolní Újezd  

 

Litomyšl 

17.5.2019 -  24.5.2019, denně 8:00-17:00 – 

Májová výstava 

Okrasné a ovocné školky Litomyšl     

Výstava květin, převážně rhododendronů a 

azalek. 

 

20.5.2019, 18:00 - Postel hospoda kostel 

Zámecký pivovar, Litomyšl     

Talk show Zbigniewa Czendlika. Součástí 

pořadu je autogramiáda stejnojmenné knihy. 

Vstupné: 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl, 

tel. 461 612 161) 

 

29.5.2019, 18:00 - Zdena Jordánová: Muž a 

žena - umění žít 

Zámecký pivovar, Litomyšl  

Přednáška. Ing. Zdeňka Jordánová je česká 

spisovatelka knih o osobnostním růstu, pořádá 
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kurzy a semináře a poskytuje individuální 

poradenství.  

Vstupné: 290 Kč (předprodej v IC Litomyšl, 

tel. 461 612 161) 

pořádá Centrum Spontanea 

 

Polička 

4. – 5. 5. 2019 – Hradní jarmark na Svojanově  

www.svojanov.cz  

 

5. – 26. 5. 2019 - Martinů fest 

Tradiční festival klasické hudby věnovaný 

odkazu Bohuslava Martinů.  Koncerty 

probíhají každou květnovou neděli ve velkém 

sále Tylova domu (5., 12., 19., 26.5.) - 

www.tyluvdum.cz. 

 

24. – 25. 5. 2019 – Poličské Rockoupání  

Oblíbený rockový festival na poličském 

koupališti  

Sebranice 

9. 5. 2019 - Kurz síťování  

15-19 hodin, naučíte se základům síťování. 

Sebranice Světnice č.p.8 

 

Svojanov 

18. 5. 2019  v 16 hod. - POCTA RODÁKOVI  

- koncert  k nedožitým 90. narozeninám 

operního pěvce, člena opery ND v Praze 

Dalibora Jedličky 

ve svojanovském kostele sv. Petra a Pavla,  s 

následným odhalením pamětní desky na 

náměstí ve Svojanově.   

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU –  KVĚTEN

Středa 1. května v 18.00 h … Kino Tylův dům 

Dumbo 

Rodinný/dobrodružný, USA, 112 min, dabing, 

přístupný, vstupné 100 Kč 

Majitel cirkusu (Danny DeVito) pověřuje 

bývalou hvězdu (Colin Farrell) a jeho děti, aby 

se starali o novorozeného slona, jehož 

nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě 

upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že 

Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný 

návrat. 

Neděle 5. května   

MARTINŮ FEST 2019  

v 17.00 h  Pietní akt u hrobu B. Martinů 

v 17.30 h  Výstava „Hra barev na plátně“/ 

vernisáž výstavy Lýdie Edlmanové 

v 18.00 h  JANÁČKOVA FILHARMONIE 

OSTRAVA 

Roman Hoza / baryton 

Ondřej Vrabec / dirigient 

Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student 

80 Kč 

Úterý 7. května v 19.00h  

Janek Ledecký / Akustické turné 2019 

Koncert je v plném pronájmu, bez účasti 

Tylova domu. Veškeré informace o koncertu 

podá agentura www.vm-art.cz 

Vstupné: 390, 420, 440 Kč (prodej přes 

Ticketportal) 

Středa 8. května v 

19.00 h … Kino 

Tylův dům 

Nikdy neodvracej zrak 

Drama, Německo/Itálie, 188 min, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč 

Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými 

událostmi i osobami a překlenuje tři éry 

německé historie, během nichž malíř Kurt 

Bartnert prožil své dětství v nacistickém 

Německu, dospíval v komunistickém 

Východním Německu a svůj umělecký vývoj 

završil v Západním Německu. 

Neděle 12. května v 19.00 hodin  - Tylův 

dům 

MARTINŮ FEST 2019  

JIŘÍ VODIČKA / housle &  MARTIN 

KASÍK / klavír 

Vstupné: 110 Kč /člen KPH 80 Kč/student 20 

Kč 

Úterý 14. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2019  

VITKA /divadelní představení 

Divadlo Husa na provázku 

Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student 80 

Kč 

Čtvrtek 16. května v 19.00 h  

Petr Spálený 75 
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Koncert je v plném pronájmu, bez účasti 

Tylova domu. V případě dotazů se obracejte na 

p. Lenku Páclovou tel. 608 291 455, e-mail: 

paclova6@seznam.cz 

Vstupné: 390, 450 Kč (prodej přes 

Ticketportal) 

 

Neděle 19. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2019  

ČESKÉ NONETO 

Vstupné: 110 Kč /člen KPH 80 Kč/student 20 

Kč 

Pondělí 20. května v 19.00 h … Kino  

Trhlina 

Mysteriózní, SK, 111 min, titulky, přístupný 

od 12 let, vstupné 120 Kč 

Filmová adaptace mrazivého, tísnivého 

příběhu o partě lidí, kteří uvíznou v prapodivné 

časové trhlině ve slovenském pohoří Tribeč.  

Podle stejnojmenného knižního bestselleru 

Jozefa Kariku. 

Středa 22. května 8.15 a 10.30 h 

Nicholas Winton 

Pronájem / pro školy 

Středa 22. května v 18.00 h … Kino  

V oblacích 

Animovaný, Německo, 88 min, dabing, 

přístupný, vstupné 120 Kč 

V oblacích, ve vzduchu, nad mořem, nad 

lesem, nad přímořským městečkem i v jeho 

ulicích se odehrává ptačí animované 

dobrodružství. 

Neděle 26. května v 19.00 h 

MARTINŮ FEST 2019  

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 

KATTA / varhanice, zpěvačka, skladatelka 

Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student 80 

Kč 

Pondělí 27. května v 19.00 h … Kino  

Bolest a sláva 

Drama, Španělsko, 113 min, titulky, přístupný 

od 12 let, vstupné 120 Kč 

Nejnovější počin z pera kultovního 

španělského režiséra a scenáristy Pedra 

Almodóvara. Ten do hlavních rolí obsadil své 

oblíbené a osvědčené herce – Antonia 

Banderase a Penelope Cruz. 

Středa 29. května v 18.00 h … Kino Tylův 

dům 

Aladin 

Rodinný, USA, dabing, přístupný, vstupné 110 

Kč děti/130 Kč dospělí 

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím 

pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a 

cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který 

je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. 

Sobota 1. června v 19.00 – 23.00 h 

Čas pro neobyčejné zážitky 

Hra barev na plátně  – výstava obrazů paní 

Lýdie Edlmanové ve velkém sále TD.  Obrazy  

malované z hloubky duše a s čistou radostí, 

které potěší srdce všech návštěvníků. Před 

dalším putováním se můžete občerstvit v baru 

TD. 

Neděle 2. června v 15.30 h … Kino  

Pokémon: Detektiv Pikachu 

Dobrodružný/akční/rodinný, USA/Japonsko, 

104 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč 

Historicky první hraný film o Pokémonech 

vychází z fenoménu Pokémon – jedné z 

nejpopulárnějších multigeneračních zábavních 

značek všech dob. Fanoušci z celého světa si 

nyní mohou na stříbrném plátně užít 

dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako 

ještě nikdy dřív. 

 

Neděle 2. června v 18.00 h … Kino  

Pokémon: Detektiv Pikachu / 3D 

3D dobrodružný/akční/rodinný, 

USA/Japonsko, 104 min, dabing, přístupný, 

vstupné 140 Kč 

Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, 

Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se 

kromě něj objeví celá plejáda oblíbených 

postaviček Pokémonů, každá se svými 

unikátními schopnostmi a povahou. 

Pondělí 3. června v 19.00 h … Kino  

John Wick 3 

Akční/thriller/kriminální, USA, titulky, 

přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč 

Ve třetí části této adrenalinové akční série má 

super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v 



24 
 

patách celou armádu lovců odměn usilujících o 

získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho 

hlavu. 

Úterý 4. června v 19.00 h 

Francis Veber: Drahá legrace 

Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, 

že je máte. Francouzská komedie je volným 

pokračováním autorova slavného Blbce k 

večeři. Představení je uváděno v rámci 

Divadelní abonmá jaro 2019. Vstupné: 

300,330,360 Kč 

Středa 5. června v 19.00 h … Kino Tylův dům 

Rocketman 

Životopisný, Spojené království (Británie)/ 

USA, 120 min, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 130 Kč 

Hudební fantazie, která vypráví životní příběh 

jednoho z nejúspěšnějších muzikantů 

současnosti. Elton John vždycky zpíval jako 

bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý 

rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě 

mohl vyprávět.

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz. Předprodej vstupenek 

v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326)a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova 

domu (468 000 540). 

INZERCE 

NABÍDKA SADBY 

Paní Jarmila Kučerová (Borová č.p. 85) nabízí sadbu – afrikány, kedlubny,  

celer aj.  

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Firma HEMT, spl. s.r.o. přijme pomocného truhláře, 

truhlářské osvědčení není podmínkou. Kontakt 720 329 784 

 

 

I. AGRO, A.S. NABÍZÍ  

K PRODEJI JEHŇATA SUFFOLK. V PŘÍPADĚ  

ZÁJMU VOLEJTE 607 871 172. 

………………………………………………………………………………………………………… 

MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU  

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ - 12. 5. 2019. 

 

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. 
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