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 *23. ROČNÍK* ČÍSLO 2*  

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ: 

Plánované pokládky hlavních kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek v měsíci 

březnu (změny jsou vyhrazeny dle vlivu klimatických podmínek): 

 Stoka B-6 od ŠB-6.32 směrem k ŠB-6.40 – jedná se o stoku podél místní komunikace nad 

obecním úřadem (od č.p. 115 - Lázničkovi směr truhlářství Střítežský a s tím související boční 

stoky B-6-B, B-6-C, B-6-F, B-6-G), dále pokračují práce na stoce B-6-E kolem Černého potoka 

směrem k č.p. 144; 

 Pokračování výkopových prací na stoce B-22 (jedná se o centrální stoku na prosečské Svaté 

Kateřině) od č.p. 269 přes pole směr č.p. 256, kolem č.p. 254, č.p. 253 směr č.p. 347; 

 Pokračování stoky B od ŠB.68 směr ŠB.80 – jedná se o návaznost na již položený úsek v místní 

komunikaci u trafostanice, který bude pokračovat křížením přes koryto potoka směr č.p. 163 

(Hurychovi) kolem Qanta, přejde přes silnici směr Telecí, pokračuje přes louku kolem č.p. 178 

po č.p. 183, dále pak směr Camping Borová (úsek vedený přes kemp musí být realizován 

v termínu do zahájení turistické sezóny, tudíž bude řešen dle klimatických podmínek co 

nejdříve); 

 Stoka B-19-A od ŠB-19.3 směr ŠB-19-A.10 – jedná se od stoku v místní komunikaci od č.p. 

185 (Stodolovi) směr č.p. 189 až č.p. 200 (Lázničkovi); 
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 Stoka B-15, stoka B-16, B-16-A,B – jedná se o stoku v řadovkách, část stoky položené 

v komunikaci od koupaliště (od Roubenky ke křižovatce se silnicí na Telecí), dále pak 

pokračování od poslední šachty uložené v místní komunikaci od Vobejdových (č.p. 161 směr 

křížení se silnicí na Telecí, prochází dále kolem č.p. 174 směr Stodolovi (č.p. 143)  

!!! grafické znázornění stok najdete na webových stránkách obce ROZVOJ OBCE – KANALIZACE - 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY - SITUACE LIST č. 1-5 

 Jakékoli pochybnosti a požadavky řešte přímo se mnou nebo stavbyvedoucím -  

Telefonní kontakty:  

• starostka obce 603 741 378  

• stavbyvedoucí p. Janko 735 195 968; 

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

upozorňujte stavaře na podzemní sítě, o kterých víte, „HLÍDEJTE SI SVÁ MÍSTA VYSAZENÍ 

KANALIZAČNÍCH ODBOČEK K NEMOVITOSTEM“. Přestože i veřejné části přípojek se 

v převážné většině kopou v následné etapě, je třeba zmiňované odbočky vysazovat 

z hlavníku kanalizace již nyní!; 

 Neustále je řešena a ze strany investora upomínána oprava silnice směr Oldřiš a údržba 

místních komunikací – přislíbeno v nejbližší době. 

Pozn. 

V souvislosti s budováním kanalizačních přípojek:  je nutné vzít v úvahu Vámi požadovanou hloubku 

šachty, která by měla být pod úrovní nejnižšího odpadového svodu v nemovitosti. 

Příklad: v řadové zástavbě jsou odpady z přízemí a prvního patra svedeny do jedné odpadní roury, 

která ústí do odpadní jímky. Nicméně, tyto domy byly budovány se suterénem, kde se nachází 

prádelna s možností umístění vany a pračky, jejichž odpad je sveden do dešťového kanálu. 

Je nutné i tuto místnost napojit na gravitační kanalizaci, která se nachází níže než svod odpadu z 

přízemí a prvního patra. 

Od tohoto nejnižšího bodu spádu se odvíjí Vámi požadovaná hloubka šachty, kterou budete řešit se 

stavbyvedoucím.  Prosíme berte na tento fakt zřetel!!! 

DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY: 

 Akce „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ (koupaliště za kempem) – intenzivní práce 

probíhají cca měsíc a hlavní stavba by měla být dokončena do konce března (vše závisí na 

klimatických podmínkách); 

Areál mateřské a základní školy – zde probíhají dvě nesouvisející akce, a to: 

 „Stavební úpravy b.j. ve 2. NP hospodářského pavilonu MŠ Borová, Borová 106“ – jedná se 

o kompletní rekonstrukci bytů v budově nad kuchyní a jídelnou; 

 „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ – dne 26.2.2020 bylo předáno staveniště a 

vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byly zahájeny stavební práce. 
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Vzhledem k tomu, že akce probíhají v místech, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob, apeluji na 

vás, abyste dbali omezení a nevstupovali do stavenišť – poučte prosím své děti. 

starostka obce 

 

PÉČE O KRAJINU - VÝZVA 

Komise pro životní prostředí obce Borová připravuje záměr na vybudování stabilizačních krajinných 

prvků v naší obci. Předmětem záměru je zakládání remízků, extenzivní obhospodařování luk, 

výsadba dřevin a keřů pro pastvu včel a hmyz, drobné úpravy pro zadržování vody v krajině 

(mokřady, tůně). 
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Cílem je v letošním roce vytipovat vhodné lokality v majetku obce a soukromých vlastníků a připravit 

projekty. Předpokládanou dobou realizace je jaro – podzim 2021. Opatření budou financována 

v maximální možné výši z veřejných zdrojů.  

 Proto si Vás tímto dovolujeme oslovit: 

- jste-li soukromým vlastníkem pozemku (polní cesty, podmáčeného, špatně přístupného pozemku, 

  louky, pozemku, který „se na nic nehodí“) a máte zájem o jeho krajinné využití, 

- jste-li soukromým zemědělcem obhospodařujícím své nebo pronajaté pozemky a víte o takto  

   vhodných lokalitách, 

- máte kladný vztah k přírodě a naší krajině a máte dobrý nápad či tip, 

- jste-li pamětníkem a rád byste obnovil staré remízy, studánky, nebo podal pomocnou ruku a podílel  
  se s námi při samotné realizaci záměru? 

Pak neváhejte a oslovte nás, prosím, co nejdříve. V dubnu letošního roku budou vhodné lokality 

odborně posouzeny botanikem. 

Své nabídky, nápady posílejte na: schauermarek@seznam.cz, mob: 736 160 136, nebo osobně na 

adrese: Marek Schauer, Borová 313. 

Budeme rádi za každou pomoc a námět z Vaší strany. 

 

ZAPŮJČENÍ OBECNÍHO GRILU, LAVIČEK, CHLAZENÍ 

Obec půjčuje svým občanům gril, lavičky, chlazení, stany… Od letošního roku bude při zapůjčení 

vybírána vratná kauce. 

 

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V NAŠÍ OBCI V ROCE 2019 
 

Počáteční stav k 1.1.2019         1 012 občanů 

Narozeno    18  dětí    9 chlapců   9 děvčat 

Přistěhováno    13  občanů    5  mužů   8 žen 

Odstěhováno    26  občanů    8  mužů  18 žen 

Zemřelo    10  občanů     5  mužů    5 žen 

Konečný stav k 31.12.2019  1 007 občanů 

 

VESNICKÉ HRY V RYCHNOVĚ 

Termín 11. 7. 2020 

Složení týmů 3 ženy 3 muži (15+) 

Prezence družstev do 12:30, zahájení ve 13:00  

Startovné 500,- (1 jídlo+1 pití) 

Přihlášky do soutěže zašlete co nejdříve, nejlépe do 14. dnů na e-mail: sdhrychnov@gmail.com. 

mailto:schauermarek@seznam.cz
mailto:schauermarek@seznam.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.  

29.2.-1.3.2020 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

7.-8.3.2020 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

14.-15.3.2020 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

21.-22.3.2020 MUDr. Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

28.-29.3.2020 MDDr. Kašpar  Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 

4.-5.4.2020 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

10.4.2020 MUDr. Sýkorová Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

 

ROZNOS LETÁKŮ V OBCI 

Česká pošta v Borové hledá brigádníka na roznos letáků. Bližší informace se 

dozvíte na poště (tel.č. 954 256 982). 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

23. února byla sokolovna opět svědkem dalšího pokračování Cestou necestou na Simsonech II. Naši 

borovští mladí odvážlivci nás seznámili s průběhem své výpravy na Simsonech do Athén a zpět. Jejich 

plánovaný rozpis se protáhl díky opravám strojů na šest týdnů. 

Své vyprávění začali úvodním videem, které ve zkratce mapovalo jejich trasu. Po promítnutí videa 

následovalo povídání o jednotlivých částech jejich putování. Na cestu se vydali na konci srpna a 

během 14 dnů se opravdu dopravili až na Akropoli. Neplánovaně strávili týden u moře, když čekali 

na zaslání potřebných dílů z Čech na opravu jednoho stroje. Vše nakonec společně vyřešili a po šesti 

týdnech se v pořádku vrátili. U Roubenky už je čekalo slavnostní přivítání. 

Celkem projeli jedenáct zemí a ujeli 5084 kilometrů. Získali nové kamarády a když potřebovali 

pomoc, vždy našli u někoho podporu. Lolan, Pejsek a Steroid se už těší na další výzvy a výnos 

z besedy vloží do nové cesty. Přejeme jim hodně odvahy i štěstí  :) 
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Závěr letošního jarního putování Cestou necestou po Černobylu uzavřeme 29. března 2020 ve 14 

hodin, kdy se s námi podělí o své osobní zážitky Pavlína Sionová. 
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Statistika za rok 2019 

V následující tabulce si může prohlédnout, jak aktivní byli čtenáři v loňském roce. 

                                                                                         2018                             2019 

Počet registrovaných čtenářů  
 

186 224 

Počet dětí do 15 let  
 

    81   89 

Roční počet návštěv knihovny  
 

  814  930 

Výpůjčky celkem  
 

1422 1675 

Z toho beletrie pro dospělé čtenáře  
 

  687   831 

            naučná literatura pro dospělé  
 

  158  164 

            beletrie pro děti  
 

   401  464 

            naučná literatura pro děti  
 

   176   216 

Výpůjčky byly prodlouženy  
 

      570 x      593 x 

Celkový fond knihovny  
 

                3 747                3 934 

             z toho beletrie  
 

 3 057                3 189 

             naučná literatura  
 

    690    745 

                                                                                                                                               Květa Honzálková 

 

OHLÉDNUTÍ 

PŘES STŘECHU EVROPY 

Turistická akce „PŘES STŘECHU EVROPY“ – memoriál Jaroslava Hamerníka 

se uskutečnila první únorovou sobotu, což je pevně stanovený termín 

v turistickém kalendáři Klubu českých turistů Polička. Letošní, již 49. ročník, 

vyšel na sobotu 1. února 2020. Den se doslova  „vyloupl“, bylo krásné, 

téměř jarní počasí, ovšem bez sněhu.  

Trasu pro pěší si každý vybral podle svých sil – vlakem do Pusté Kamenice 

nebo do Čachnova a odtud přes Karlštejn nebo Pustou Rybnou, Bukovinu 

do Borové. Kratší trasa z Borové přes Hatě na Skalku.  Po vydařené 

procházce se všichni sešli v Motorestu u Dostálů, kde obdrželi pamětní list a perníkovou střechu.  

Celkem přišlo 232 turistů – z Poličky 79, z Borové 67, z Chrasti 30, ze Svitavy 30  ….. a další 

z blízkých i vzdálených míst, účastníci všech věkových kategorií !! Je potěšující, že tradiční akce má 

tolik příznivců.  
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POHÁDKA MLÁDÍ 

Divadlo Květ Života zahrálo v naší sokolovně 

v sobotu 22.2.2020 veselohru o pěti obrazech 

(roky 2018, 1957, 1967, 1993, 2018) s názvem 

„Pohádka mládí“. Hra vyprávěla o osudu Růženky 

Hejkalové a Bély Kropáčka, o tom, jak se na 

obecní škole poznali a jak jim láska přes všechna 

životní úskalí, ale s úsměvem na rtech vydržela až 

dodnes….  

    Při této hře jsme si zavzpomínali, zasmáli se a 

nakonec si i zazpívali – děkujeme. 

 

POZVÁNÍ 

 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL V BOROVÉ 

SOBOTA 7.3.2020 OD 14.00 HOD. 

V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ 
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              V SOBOTU 21.3.2020 PROBĚHNE V NAŠÍ OBCI  

                                   SRAZ RETRO KOČÁRKŮ 
                                  10:30 HOD.  SRAZ NA PARKOVIŠTI  

                                                                U PRODEJNY QANTA 

                    OD 14 HOD. PŘEHLÍDKA KOČÁRKŮ A VYSTOUPENÍ DĚTI 

                                                          MŠ BOROVÁ V OBŘADNÍ SÍNI U ZŠ 

   

 

                               
                                  Těšíme se a přidejte se k nám. 

                              

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – BŘEZEN 2020 

Borová 

7.3. 2020 - Dětský karneval od 14 hod. v místní 

sokolovně 

21.3. 2020 - Josefovská zábava od 20 hod. v místní 

sokolovně 

29.3.  2020 - Závěr letošního putování Cestou necestou 

po Černobylu od 14 hodin v sokolovně. O své zážitky se 

s námi podělí Pavlína Sionová. 

Bystré 

8. 3. 2020 – Jednou hole, jednou na nože  

Bysterský divadelní ochotnický soubor vás zve na jejich 

druhé představení. Hořká komedie zabývající se 

aktuálním tématem je dramatizací románu rakouské 

autorky Anity Augustin. Od 18 hodin v divadelním sále 

Sokolovny. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 

70 Kč. 

28. 3. 2020 – Pohádka mládí  

Autorská veselohra o pěti obrazech. Vystoupí s ní DS 

Květ Života z Poličky. Od 19 hodin v divadelním sále 

Sokolovny Bystré. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na 

místě 70 Kč. 

Dolní Újezd 

21. 3. 2020 - JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ S ESTRÁDOU 

Sokolovna Dolní Újezd. V programu vystoupí soubor 

Jožina Janouška 

Od 18:00 hodin bude otevřena sokolovna, kde pro Vás 

bude připravena možnost posezení a ochutnání 

výborné kuchyně. Od 20:00 hodin proběhne tradiční 

vystoupení souboru Jožina Janouška. Vstupné na 

estrádu: 100 Kč   

Litomyšl 

10.3.2020 - Matyáš Novák Ve znamení opery 

19:00, Smetanův dům, Litomyšl     

Koncert v rámci Litomyšlských hudebních večerů. 

Vstupné: 200 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na 

www.smetanuvdum.cz) 

13.3.2020 - Vypsaná fiXa - koncert 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl 

Vstupné: 250 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, Paseka a 

www.smsticket.cz) a 350 Kč na místě 

27.3.2020 - Tři sestry: Vinyl Tour 2020 

20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl 

Koncert. Jako host vystoupí Synové výčepu. 

Vstupné: 450 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a na 

www.ticketstream.cz) 

 

http://www.ticketstream.cz/
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Oldřiš 

1.3.2020 - veřejná prezentace historických fotografií 

především Oldřiše, od 14. hod. v nové hasičské 

zbrojnici. 

Polička 

5. 3. 2020 – Expediční kamera 2019 

Divadelní klub Polička od 18:00 hod. 

Filmový festival outdoorových filmů 

 

17. 3. 2020 - Magické housle s J. Přeučilem a V. 

Návratem 

19:00 - Tylův dům 

Fascinující vyprávění herce Jana Přeučila o tajemstvích 

houslí a virtuózní ukázky skladeb pro sólové housle v 

podání Václava Návrata. 

 

22. 03. 2020 - Na Simsonu do Athén a zpět 

Od 19 hod. – Divadelní klub Polička 

Projeli jsme 11 zemí, najetých 5 084km, 6 týdnů cesty – 

cestovatelská beseda 

Sebranice     

4. 3. 2020 - Draní peří- Světnice č.p.8 od 15 hodin, 

pořádá SAN 

14. 3. 2020 – Hravý den pro děti v KD Sebranice: Ping 

pong turnaj pro žáky I.  II. stupně ZŠ – registrace hráčů 

od 8:00 do 8:20 hod., zahájení turnaje v 8:30 hod. 

S sebou ping pong pálku, sportovní oblečení, svačinu a 

pití. Od 14:00 hod. 10. ročník turnaje ve hře Člověče, 

nezlob se! s možností zahrát si ping pong v mezičase 

turnaje. Na účastníky obou turnajů se těší pořadatelé 

s odměnami všem hráčům. 

29.3.2020 Pouť po kaplích ve Vysokém Lese, začátek od 

14 hodin, pořádá SAN 

        

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – BŘEZEN 2020 

Neděle 1. března v 19.00 h 

Starci na chmelu 

Jevištní podoba legendárního a vůbec prvního 

československého filmového muzikálu v podání 

„mladých ochotníků“ Divadelního spolku Tyl Polička v 

režii Michala Moravce. Pro veliký zájem se přidává 

nedělní repríza muzikálu. Vstupné: 100/50 Kč  

Pondělí 2. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Sviňa 

Thriller, SK/ČR, 98 min, slovensky, přístupný od 15 let, 

vstupné 120 Kč 

Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Film Sviňa byl 

natočený podle stejnojmenného knižního bestselleru 

spisovatele Arpáda Soltésze. Odehrává se ve světě 

vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného 

zločinu, obchodu s bílým masem a velkých financí.  

Úterý 3. března v 19.00 h   

Dokud nás milenky nerozdělí 

Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, 

kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho 

dlouholetého manželství. Rosalie a Francis rekapitulují 

své dosavadní manželství a určitě by se shodli na tom, 

že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že 

Francis žije dvojí život. 

Autor: Eric Assous, hrají: Veronika Freimanová, Vladimír 

Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk 

Nešleha.  Hra je zařazena do Divadelního abonentního 

cyklu jaro 2020. 

Ceny zbylých vstupenek: 360, 330, 300 Kč 

Středa 4. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

1917 

Válečný/drama, USA/VB, 

119 min, titulky, přístupný 

od 15 let, vstupné 130 Kč 

Držitel Oscara® Sam 

Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu 

Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první 

světové války. 

Pondělí 9. března v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Frčíme 

Animovaný, USA, 112 min, dabing, přístupný, vstupné 

110 Kč děti / 130 Kč dospělí 

Dva elfští teenageři se vydají na pozoruhodnou 

výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek 

toho magického.  

Středa 11. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

V síti 

Dokument, ČR, 100 min, přístupný od 15 let, vstupné 

100 Kč 

Experiment, který naléhavým způsobem otevírá 

tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. 

Neděle 15. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

3Bobule 

Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné 130 Kč 

Volné pokračování letní komedie z prostředí 

prosluněných moravských vinic. 

Pondělí 16. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Bloodshot 

Akční/fantasy, USA, 110 min, titulky, přístupný od 12 

let, vstupné 120 Kč 

Bloodshot (Vin Diesel) je mutant s podobnými 

schopnostmi jako má Magneto ze série X-Men. 
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Úterý 17. března v 19.00 h   

Magické housle s J. Přeučilem a V. Návratem 

Fascinující vyprávění herce Jana Přeučila o tajemstvích 

houslí a virtuózní ukázky skladeb pro sólové housle v 

podání Václava Návrata. Koncert v rámci KPH sezóny 

2019/2020. 

 

Vstupné: 110 Kč / 20 Kč student, žák 

 

Středa 18. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Neviditelný 

Thriller, USA, 124 min, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 130 Kč 

„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Vzkaz 

bývalého milence by se dal interpretovat různě. Jenže 

ten pravý význam je děsivý.... 

Sobota 21. března od 14.00 do 18.00 h / stolová 

úprava 

Setkání s dechovkou 

Sobotní odpoledne plné dechové hudby k tanci i 

poslechu.   

Vstupné 70 Kč 

Pondělí 23. března v 19.00 h 

Hana Zagorová, Petr Rezek & Boom!Band  

Jedna z největších hvězd české populární hudby Hana 

Zagorová opět vystoupí se svým dlouholetým kolegou 

Petrem Rezkem. Pronájem TD. 

Středa 25. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Andílci za školou 

Muzikál, ČR, 103 min, přístupný, vstupné 120 Kč 

Deváťačka Nikola se spolu se svojí sestrou a otcem 

stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a 

hledání si nových kamarádů... 

Pátek 27. března   

Život je jen náhoda 

Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů pro osoby 

s mentálním postižením z Pardubického kraje a jejich 

přátelé z OCH Polička. Pořádá Domov na zámku Bystré 

ve spolupráci s Tylovým domem. 

Neděle 29. března v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Ledová sezóna: Ztracený poklad 

Animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný, vstupné 

120 Kč 

Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč 

ne, když to situace vyžaduje! A dovolená to rozhodně 

nebude. 

Pondělí 30. března v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Šarlatán 

Životopisný, ČR/Irsko/PL/SK, 118 min, přístupný, 

vstupné 130 Kč 

Strhující životopisné drama výjimečného muže 

obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí 

dobových událostí. 

Středa 1. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Afrikou na Pionýru 

Dokument, SK, 104 min, přístupný od 12 let, vstupné 

120 Kč 

Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců, ze 

střední Evropy ke Kapskému městu ujelo přes 15 000 

kilometrů. 

Neděle 5. dubna v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Princezna zakletá v čase 

Pohádka, ČR, přístupný, vstupné 20 Kč 

Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom 

opakujícím se dni zabránit zakletí celého království a 

nalézt své čisté srdce, aby tak... 

 

INZERCE 

 
Nabízíme dětskou houpačku, chodítko, 
jídelní židli, víceúčelovou deku, ohříváček  
na mléko, lahve, dudlík a klokánka.  
Cena dohodou tel.732 302 488 
 

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN 

Skala David – Borová č.p. 354 

www.sdgarden.webnode.cz 

mob. 605 937 759 

http://www.sdgarden.webnode.cz/
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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 28.2.2020                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

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

