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      * 22. ROČNÍK*     *ČÍSLO 8*                                         foto: Veronika Veselá 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

INRORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ 

AKTUÁLNĚ 

 pokládky stok probíhají dle předpokladu, pokračují práce na centrální 

stoce B, hlavně v komunikaci ve vlastnictví a správě SÚS Pakr (nyní 

v lokalitě pod bývalým kinem směr Oldřiš a v silnici před ZŠ směr k 

nádraží); 

 již položené úseky kanalizace projdou ještě úpravami povrchů, a to včetně silnic před tzv. 

zimní údržbou – platí od 1. 11. 2019; 

 na webových stránkách obce (záložka aktuality z výstavby kanalizace) je zveřejněn 

předpokládaný harmonogram prací, který se může kdykoliv změnit! – stavba reaguje na 

aktuální stav, sledujte webové stránky obce; 

 prosím pružně reagujte na stavební práce, které probíhají kolem vaší nemovitosti – 

upozorňujte stavaře na podzemní sítě, o kterých víte, „hlídejte si svá místa vysazení 
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kanalizačních odboček k nemovitostem“. Přestože veřejné části přípojek budou kopány 

převážně v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat z hlavníku kanalizace již 

nyní!; 

 telefonní kontakty:  

 starostka obce 603 741 378  

 stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

 probíhá oprava opěrné zdi, silnice a výstavba chodníku u Ridlových (č.p. 29) v Borové – 

dbejte prosím dopravního značení; 

 probíhá projektová příprava a projednávání akce rekonstrukce silnice v majetku a správě 

SÚS Pakr (hlavní silnice přes obec směr Oldřiš) s dotčenými orgány; 

 velká část úseků ve státní komunikaci a místních komunikacích je vyfrézována, v obci stále 

platí omezení rychlosti do 30 km/hod.! Silnice je místy velmi úzká, dbejte opatrnosti a 

ohleduplnosti jak k sobě, tak i stavařům. 

Plánovaný postup prací: 

Hlavní výkopové práce budou nadále soustředěny do komunikací v majetku a správě SÚS Pakr, 

kde je stanoveno dopravní omezení platné od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Podle potřeby je a 

bude doprava řízena pracovníky stavby nebo semafory.  

Budou pokračovat pokládky na centrální stoce B, především v silnici na Oldřiš, ke konci září by 

měl být položen celý úsek od Oldřiše až po odbočku do řadovek, včetně bočních větví hlavních 

stok. Počátkem září budou zhotovitelem nasazeny další stavební party, rozběhnou se i práce 

v lokalitě Svatých Kateřin.  

starostka obce 

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 5/2019 ZE DNE  

12. 8. 2019 
 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

 zápis usnesení ze dne 26. 6. 2019; 

 schvaluje na základě doporučení hodnotící komise Rozhodnutí o výběru dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou“ firmu – MEVA-

BRNO, s.r.o. 24. dubna 428, 664 43 Želešice, IČO: 63471892 – předpokládaný termín 

dodávky kompostérů je konec r. 2019; 

 výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně příloh na zadání veřejné zakázky 

podle ust. § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

zadávanou mimo režim zákona, při dodržení ust. § 16, akce: „Revitalizace školního hřiště 

v obci Borová“. Pověřuje starostku obce k zahájení VŘ na dodavatele stavby, a to 

neprodleně; 

 bere na vědomí a schvaluje registraci akce a její podmínky – název projektu: „Revitalizace 

školního hřiště v obci Borová“, program MMR, 11782-Podpora rozvoje regionů 2019+, 

identifikační číslo 117D8210B2064 (nyní je již vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 

stavby, realizace by měla proběhnout v podzimních měsících r. 2019); 
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 rezervační smlouvu se současným vlastníkem nemovitosti, zastoupeným na základě plné 

moci IDEAL REALITY Hradec Králové spol. s r.o. (na straně „rezervující“) a Obcí Borová 

(na straně „klient“), kde předmětem smlouvy je uhrazení započitatelné rezervační zálohy ve 

výši 90.000,- Kč na nemovitosti uvedené v čl. I, odst. 1 smlouvy – objekt a pozemky bývalé 

Borovanky; 

 rozpočtové opatření č. 5/2019; 

 aj. 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a bere na vědomí: 

 dostupné informace k záměru ČEPS Invest a.s. – akce „Stavba: V416 – modernizace na 

vyšší parametry“ (spol. ČEPS Invest, a.s., je opakovaně ze strany Obce Borová vyzývána k 

doplnění podrobnějších informací k záměru modernizace, ve věci byl kontaktován 

Pardubický kraj a MÚ Polička); 

 závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2018; 

 aj. 

 

Pozn.: usnesení ZO a RO Borová zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují pouze část projednávaného 

programu a 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. 

 

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY V NOČNÍCH 

HODINÁCH  

Od 4. do 18. 9. bude probíhat noční odstávka vody. Odstávka se 

bude týkat vždy pouze určitých oblastí, a to od 00:30 do 4:00 

hodin. Přesný rozpis bude zveřejněn na webových stránkách obce 

v sekci AKTUALITY a také vás budeme informovat formou sms a 

místním rozhlasem.   

 

ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.) 

7.-8.9.2019 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

14.-15.9.2019 MDDr. Novák Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

21.-22.9.2019 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

28.-29.9.2019 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

5.-6.10.2019 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

12.-13.10.2019 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVÁ 
 

Školní rok 2019/2020 

Rozdělení tříd: 

1. a 3. ročník – spoj – Mgr. Hana Chadimová 

2. ročník – paní Jana Jílková 

4. ročník – Mgr. Kristýna Zahálková 

5. ročník – Mgr. Markéta Romportlová 

Asistent pedagoga – Tereza Pecková DiS. 

Vychovatelka ŠD – paní Štěpánka Doležalová 

 

Zájmové kroužky: 

Po - keramický – Alena Hejduková (800 Kč/rok) 

       (MOZAIKA Polička – podle zájmu žáků 1 – 2 oddělení) 

Út - aerobik – Mgr. Markéta Romportlová 

- angličtina pro 1. a 2. roč. – Mgr. Kristýna Zahálková 

St - náboženství – Mgr. Milan Romportl 

Čt - přírodovědný – Mgr. Michaela Dvořáková 

Pá - sportovní – paní Blanka Koutná a pan Josef Coufal 

         (TJ Sokol Borová) 

 

 

Zahájení nového školního roku bude společné dne 2. září v 7:45 h. 

ŠD bude otevřena již  2. září 2019  od 6:30 h do 15:45 h. ! 

Obědy si přihlaste v jídelně. Nezapomeňte na omluvenky do ŠD – odchod žáka, způsob 

odchodu (sám / v doprovodu), čas odchodu, datum, podpis. 

 

 

Mgr. Hana Chadimová 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

Začátek nového školního roku se blíží a knihovna se připravuje na milé čtenáře. Svůj fond obohatila 

novými knihami. V první části byly objednány knihy pro nejmenší čtenáře, ale i ti ostatní se mají  

na co těšit. 

 

 

 

 

 
 

Všem dětem i rodičům přeje úspěšný start do nového školního roku  

Květa Honzálková 
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AZASS 

Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých členských obcích výstavbu pečovatelských 

domků (v tuto chvíli Pomezí, Borová, Sádek a Polička). Nyní hledáme v členských obcích Svazku 

obcí AZASS nejvhodnější obyvatele těchto domků, proto si vás dovolujeme oslovit. Pečovatelské 

domky jsou bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové 

(upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové skupiny. Osoby, 

pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde žijí za podpory pečovatelské služby. 

V případě zájmu o bližší informace o pečovatelských domcích kontaktujte sociální pracovnici 

Anetu Skálovou (skalova.azass@tiscali.cz, tel. č. 605 459 830). 

 

               

 

 

      

 

          

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skalova.azass@tiscali.cz
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POZVÁNÍ 

TJ SOKOL BOROVÁ – ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

 
 

 

 

 

             

Hledáme nové talenty 

 

Oddíl stolního tenisu v Borové s dlouholetou tradicí a velmi dobrým zázemím, nabízí 

mladým zájemcům o tuto hru, možnost naučit se hrát stolní tenis. Trénink povede kvalifikovaný 

trenér s trenérskou licencí. 
 

Termín náboru: v pátek 6. září 2019 v 17.00 v sokolovně 
 

Pro vybrané zájemce pak pravidelné tréninky každé úterý a pátek a také dle dohody ihned po 

škole, v období podzim, zima, jaro. 

 

Kontakt pro rodiče: Tel. 1.: 604 802 361   Tel. 2.: 737 226 116 

 

KLUBÍK – ČSZ ZO BOROVÁ  

 

9. KLUBÍK – 19. 9. 2019 

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

Vyrobíme si sádrové magnetky a budeme připravovat dekorace na vánoční věnce. 

 

10. KLUBÍK – 3. 10. 2019 

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové. 

Magnetky ze sádry, které jsme si vyrobili, namalujeme. 

A začneme připravovat vánoční dárky, tedy je to tajemství. 

 

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   

NÁBOR 
 

informace pro 

rodiče i dětičky 

 

Stolní tenis - sport, který rozvíjí Vaši 

koordinaci, postřeh, soustředění i vytrvalost. 
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ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ –  

ZÁŘÍ 2019 
 

Borová  

15. 9. 2019 -  Formanský den 

15. 9. 2019 - Časovka na Lucký vrch – Memoriál 

Libora Šafáře, prezentace od 8 do 9.30 h. na 

Luckém vrchu, start v 10 h. z Lačnova, startovné 

200,- Kč 

Bystré 

14. 9. 2019 – Dětský den – v sobotu od 13:30 v 

areálu hasičské zahrady. Pro děti je připravena 

spousta soutěží. Občerstvení zajištěno. 

21. 9. 2019 – Jak si postavit auto – divadelní 

technická pohádka „Jak si postavit auto“. 

Vystoupí s ní DS Eduarda Vojana Brněnec v 17 

hodin v Sokolovně Bystré. Vstupné v předprodeji 

v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.  

Do 15. 9. 2019 -  je v Informačním centru k vidění 

výstava fotografií Fotoklubu Vysočina na téma 

Krajinou Vysočiny. 

Dolní Újezd  

8. 9. 2019 - Jízda zručnosti a Kuličkyáda 

od 13:30 hodin v parku na Rovince 

Těšit se můžete na ukázku výcviku policejního 

psa, dílnička pro děti 

 

7. 9. 2019 - Tradiční Vinobraní  

Areál SDH, hraje Melodie Trpín 

Vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno 

 

Litomyšl 
 

6. 9. 2019 -  8. 9. 2019 - Litomyšlské dvorky 

Čtvrtý ročník Litomyšlských dvorků. V průběhu 

těchto tří dnů ožijí některé dvory a dvorky v 

historickém jádru města Litomyšl. 

 

6. 9. 2019, 20:00 - Timudej + Circus Problem 

Music Club Kotelna, Litomyšl 

Koncert, afterpárty. 

Vstupné: 220 Kč v předprodeji od 12. 8. (IC 

Litomyšl a Paseka) a na místě 270 Kč. 

web akce 

pořádá Music Club Kotelna 

 

7. 9. 2019, 12:00, Sportovní areál za Sokolovnou, 

Litomyšl 

14. FishFest 

Oblíbené rybí hody a hudební festival. 

 

 

 

19. 9. 2019, 16:00, - Květinová show 

Klášterní zahrady, Litomyšl     

17. ročník, vstupné dobrovolné. 

Za nepříznivého počasí se koná na zámku. 

 

19. 9. 2019 - 22. 9. 2019 - Mladá Smetanova 

Litomyšl 

Různá místa v Litomyšli 

46. ročník festivalu klasické hudby, divadla a 

jazzu pro mladé publikum. 

umělecká 

www.hudebnimladez.cz 

 

Lubná 
 

21. 9. 2019 - Lubenská šťopička 

od 14.00 hodin – Skalka, vystoupí dechová hudba 

Bludověnka, populární bavič a imitátor Vladimír 

Hron, ocenění nejlepších destilátů, večer taneční 

zábava se skupinou Arzekt a další. Bohaté 

občerstvení. 

 

Polička 
 

17. – 22. 9. 2019 – Mime Fest 2019 

8. ročník mezinárodního festivalu pantomimy 

 

28. – 29. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti na 

Svojanově  

 

Sebranice 

8. 9. 2019 - Rozloučení s prázdninami - od 14 

hodin na Pohoře "u Tří kocourů". Budou 

připraveny hry, soutěže, zábava a malé 

občerstvení 

11. 9. 2019 - Kurz Výroba postaviček z 

kukuřičného šustí, Světnice č.p.8, 15-19 hodin, 

pořádá SAN, přihlášky na 604 590 474 

18.9.2019 - Kurz Výroba ozdob ze slámy, 

Světnice č.p.8, 15-19 hodin, pořádá SAN, 

přihlášky na 604 590 474 

28. 9. 2019 -  Živý obraz u kolejí na Kněžství 

mezi Sebranicemi a Lubnou, začátek  ve 14 hodin, 

zváni jsou všichni, zvláště v dobovém oblečení I. 

republiky, pořádá SAN 

Svojanov 

7. 9. 2019 - Závišova škorně - turistický pochod 

zajímavou trasou za historií i krásami Svojanova a 

okolí. Další informace na 

https://www.mestyssvojanov.cz/ 

https://www.mestyssvojanov.cz/
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KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – ZÁŘÍ 2019 

Pondělí 2. září od 17.00 hodin … malý sál 

Den otevřených dveří 

Připravena je prezentace v kroužcích Cvičení pro 

zdraví a krásu (17.00 h) a Zdravotní cvičení pro 

každého (18.30 h). 

 

Pondělí 2. září v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Hodinářův učeň 

Pohádka/rodinný,  ČR, 102 min, přístupný, 

vstupné 120 Kč     

Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví. 

 

Úterý 3. září od 10.00 hodin … malý sál 

Den otevřených dveří 

Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu 

v připravovaných kroužcích Cvičení rodičů 

s dětmi (10.00 h) a Fit jógy (17.00 h). 

 

Středa 4. září v 19.30 h … Kino Tylův dům  

Stoletá Manka z Vysočiny 

Dokumentární , ČR, 53 min, přístupný, vstupné 

zdarma     

Dokumentární film z cyklu „Narozeni 1918“. 

Vyprávění o životě Marie Žertové, která se 

narodila v Plzni v roce 1918 za Rakouska-

Uherska. Později se s rodiči přestěhovala do 

Poličky, která se stala jejím domovem.  

 

Pátek 6. září v 19.00 h 

 

Ondřej Havelka & Melody Makers  

Slavnostní koncert ke 100. výročí Gymnázia 

v Poličce a 90 let Tylova domu.   

Vstupné: 400 Kč 

 

Středa 11. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Přes prsty 

Komedie, ČR, 101 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 130 Kč 

Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod 

volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice 

udělá hodně chyb, ale 

přesto vždycky přijde 

od života nová šance.  

 

Neděle 15. září v 16.00 

h … Kino Tylův dům  

Angry Birds ve filmu 2  / 2D 

Animovaný/dobrodružný, USA, 97 min, dabing, 

přístupný, vstupné 100/120 Kč 

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři 

jsou opět ve při v animovaném komediálním 

snímku.  

 

Neděle 15. září v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Angry Birds ve filmu 2  / 3D 

3D animovaný/dobrodružný, USA, 97 min, 

dabing, přístupný, vstupné 130/140 Kč 

Animovaní vzteklí ptáci se tentokrát vrací 

ve druhém pokračování ve 3D projekci.  

 

Pondělí 16. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Nabarvené ptáče  

Drama, ČR/SK/Ukrajina, 169 min, přístupný od 

15 let, vstupné 120 Kč 

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého 

židovského chlapce za druhé světové války. 

 

18. – 21. září 

Mime Fest 2019  
 

 

Neděle 22. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Román pro pokročilé 

Komedie/romantický, ČR, 95 min, přístupný od 

12 let, vstupné 130 Kč 

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených 

naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak 

zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí?  
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Středa 25. září v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Ad Astra 

Sci-fi/thriller, USA, 124 min, titulky, přístupný od 

12 let, vstupné 130 Kč 

Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, 

aby zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. 

Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu 

lidské existence a naše místo ve vesmíru. 

 

Neděle 29. září ve 14.30 h  

Den seniorů / DOLNOVANKA 

Dechová hudba z Dolního Újezdu, která hraje 

k poslechu i tanci.  

Vstupné 70 Kč (k prodeji pouze balkón) 

 

Pondělí 30. září v 19.00 h 

Ray Cooney: Prachy? Prachy! 

Brilantní komedie, kde není těžké uhodnout, o 

čem vlastně bude. Představení je zařazeno do 

podzimní sezóny divadelního abonmá. 

Zbylé vstupenky: 260, 230, 200 Kč 

 

Středa 2. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Národní třída 

Drama, ČR, 91 min, přístupný od 15 let, vstupné 

130 Kč 

Místy humorný příběh osamělého rváče, který má 

svou pravdu a rád poučuje své okolí o životě, 

rezonuje v současné společnosti čím dál víc. A 

nejen v České republice.  

 

Čtvrtek 3. října v 19.00 h 

Zdokonalovací kurz tance 

Kurz zaměřený na přípravu na plesovou sezónu 

pod vedením tanečních mistrů manželů 

Jedličkových. 

 

Sobota 5. října v 19.00 h   

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2019 

Pavel Mach: BAHNO BUDE aneb z hotelu 

lázně bez hany a bázně 

Divadelní ochotnický soubor Prut z Korouhve 

Divadelní komedie o II. dějstvích. Děj se 

odehrává v hotýlku se svérázným personálem a 

paní majitelkou, která pod tíhou finančních 

problémů chce hotel výhodně zpeněžit.  

Vstupné 60 Kč  

Neděle 6. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Deštivý den v New Yorku 

Komedie/Romantika, USA, … min, přístupný od 

12 let, vstupné 110 Kč 

Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na 

víkend. Špatné počasí jim připraví sérii 

nečekaných dobrodružství. Scénář a režie Woody 

Allen. 

 

Pondělí 7. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Panství Downton 

Drama, VB, 122 min, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 110 Kč 

Jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní 

éry, dospěl k velkolepé závěrečné kapitole, která 

se odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje 

často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého 

rodu Crawleyů a jejich služebnictva. 

 

Úterý 8. října v 19.00 h   

Z českých a světových operních árií 

Liana Sass – soprán / Martin Peschík – klavír  

Koncert v rámci koncertní sezóny KPH 

2019/2020. 

Vstupné 110 Kč dospělí / 20 Kč student, žák 

 

Středa 9. října v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 

Animovaný, VB/USA/F, 87 min, dabing, 

přístupný, vstupné … Kč 

Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s 

drážděním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne 

podivných světel oznamujících tajemného 

návštěvníka z jiné galaxie… 

 

Čtvrtek 10. října v 19.00 h 

Zdokonalovací kurz tance 

Kurz určen pro páry, které se chtějí v nové 

plesové sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.  
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Sobota 12. října v 19.00 h   

ZÁKREJSOVA POLIČKA 2019 

K. Lupinec:  UPOKOJENKYNĚ 

Ochotnický soubor Vířina  

Černá komedie z domova seniorů, která s lehkostí 

a dávkou černého humoru seznamuje diváka s 

palčivým problémem současnosti – stářím a všemi 

jeho strastmi.  

Vstupné 60 Kč  

 

Pondělí 14. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Blíženec 

Sci-fi/thriller, USA, titulky, vstupné 130 Kč 

Willem Smith hraje Henryho Brogana, elitního 

nájemného zabijáka, pronásledovaného tajeným 

mladým vrahem, který dokáže předjímat jeho 

každý tah. 
 

Středa 16. října v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Pražské orgie 

Drama/erotický, ČR, 122 min, dabing, přístupný 

od 12 let, vstupné 120 Kč 

Film v režii Ireny Pavláskové podle slavné knihy 

Philipa Rotha nás zavádí do poloviny 70. let. 

Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman 

přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis 

nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí 

se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a 

pronikne na vyhlášené večírky… 
 

Více informací o jednotlivých akcích na 

www.tyluvdum.cz 

Předprodej vstupenek: Informační centrum Polička 

(tel. 461 724 326) a hodinu před začátkem akce na 

pokladně Tylova domu (468 000 540). 

INZERCE 

 

Obec Borová hledá brigádníka do kiosku u sportovního areálu a mimo 

sezónu do sokolovny.  

Vhodné pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené.  

                             Zájemci ať se hlásí v kanceláři obecního úřadu nebo na tel. čísle 605 801 561.  

 

Hledám menší byt nebo dům k dlouhodobému pronájmu v Borové nebo 

okolí. Případné opravy/údržbu zajistím.  

Předem děkuji za nabídky. 

Kontakt: Olga Vostřelová, tel. 721 101 558, e-mail: happeace@email.cz  

 

Firma HEMT, spol. s r.o. přijme zaměstnance.       Kontakt: 720 329 784 

Termín nástupu: leden 2020 

 

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. 

V Borové, dne 29. 8. 2019                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

http://www.tyluvdum.cz/
mailto:obec@borova.cz
http://www.borova/

