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*23. ROČNÍK*ČÍSLO 6* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

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

červenci (změny jsou vyhrazeny dle vlivu klimatických podmínek): 

Práce budou probíhat v návaznosti na nyní rozpracované úseky. Co se dotkne provozu v obci nejvíce, 

je oprava dílčích úseků v silnici ve vlastnictví SÚS Pakr (silnice směr Oldřiš). Jedná se o 

reklamované, investorem nepřevzaté úseky položené kanalizace, kde se po provedení všech zkoušek, 
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jejichž kompletní výsledky byly investorovi předloženy v průběhu minulých týdnů, prokázaly dílčí 

nedostatky.  S pochybením zhotovitele jste byli seznámeni již v dubnovém informačním letáku.  

Byl nám předložen harmonogram oprav, které jsou naplánovány na 7-8/2020 a týkají se převážně 

úseku od fy BRZO po trafostanici (u servisu Bednář) s návazností na boční vysazené stoky. Následně 

po všech zkouškách, které prokáží efektivitu a bezvadnost díla, bude opět proveden provizorní 

asfaltový záklop silnice, který setrvá do rekonstrukce silnice. Dbejte tedy prosím zvýšené opatrnosti 

při pohybu na silnici a veřejných prostranstvích. 

 

Dne 6.8.2020 od 17 hod. je naplánována veřejná schůzka s občany za přítomnosti investora, 

zhotovitele a technického dozoru stavby. 

 

Soukromé části kanalizačních přípojek v obci 

Na obecním úřadě bude k vyzvednutí projektová dokumentace soukromých částí kanalizačních 

přípojek pro jednotlivé vlastníky nemovitostí, kteří nás na základě plné moci pověřili k vyřízení 

projektové dokumentace a zajištění projednání s úřady. Tato dokumentace bude nachystána 

k vyzvednutí pro jednotlivé žadatele (včetně příloh a dalších pokynů k realizaci přípojky) 

v kanceláři obecního úřadu (oproti podpisu a složení avízované částky 1.500,- Kč - pouze 

v hotovosti)  ve dnech (dříve ne): 

        středa  15.7.2020  od 7:00 do 17:00 

                   čtvrtek             16.7.2020   od 7:00 do 15:00 

Současně s sebou přineste vyplněné formuláře, které jsou volnou přílohou tohoto informačního 

letáku nebo jsou ke stažení na webových stránkách obce www.borova.cz  pod záložkou: obecní úřad 

- formuláře. 

 

1. PŘIHLÁŠKA ODBĚRNÉHO MÍSTA - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ 

KANALIZACE  

 

Poté můžete začít s výkopovými pracemi podle pokynů – dříve ne!!! 

 

Záměr hromadného nákupu potrubí – soukromé části kanalizačních přípojek 

Obec Borová zvažuje záměr hromadné objednávky potrubí a příslušenství pro soukromé části 

kanalizačních přípojek (pokusili bychom se pro vás vyjednat lepší cenu). V případě zájmu kontaktujte 

OÚ Borová pomocí:    

1.  e-mailové adresy: anketa@borova.cz  

2.  do schránky před OÚ vhoďte následující ústřižek, a to maximálně  do 31.7.2020 

 

http://www.borova.cz/
mailto:anketa@borova.cz
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Ú S T Ř I Ž E K 

Číslo popisné     ………………………………… 

Jméno a příjmení   ………………………………… 

Kontakt: telefon, e-mail  ………………………………… 

V případě, že Obec Borová bude zajišťovat hromadnou objednávku potrubí a příslušenství,  mám  

závazný zájem o potrubí v délce     …………………, dimenze ……………………………………. 

Předpokládám, že budu potřebovat toto příslušenství (tvarovky, šachty apod. - v počtu kusů): 

  

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

 

V Borové dne ………………..                                     Podpis ……………………………………….

  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Předpokládanou délku a předepsanou dimenzi potrubí vaší přípojky naleznete v projektové 

dokumentaci, kterou si vyzvednete na OÚ ve výše avízovaných dnech nebo je součástí technické 

zprávy – SO2 – Soukromá část kanalizačních přípojek Borová, která je zveřejněna na úvodní straně 

našich webových stránek. JEDNÁ SE O PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM VAŠEHO ZÁJMU, NE 

OBJEDNÁVKU!!!  Pokud tedy o tuto službu bude projeven zájem ze strany občanů, poptávku 

provedeme co nejdříve a o výsledku vás budeme ihned informovat.  

 

Výkopové práce soukromých částí kanalizačních přípojek 

Pokud máte zájem, můžeme vám poskytnout kontakty na firmy, které nás oslovily s nabídkou 

poskytnutí služby občanům.   

Pozn.: Abychom vyvrátili spekulace některých firem, které vám nabízejí svoje služby přímo a 

jménem obce - ŽÁDNOU FIRMU NEZAJIŠTUJEME A NEUPŘEDNOSTŇUJEME. JE 

ČISTĚ NA VÁS, JAKÝM ZPŮSOBEM SI ZAJISTÍTE POKLÁDKU SOUKROMÉ ČÁSTI 

PŘÍPOJKY.  Tedy dodavatelsky či svépomocí ovšem za dodržení technických podmínek.  

 

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019 - SHRNUTÍ 

 

Celkové příjmy 22 697 839,35 Kč, z toho hlavní zdroje příjmů:  

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti  3 643 789,-- Kč 

Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti                  434 156,-- 
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Daň z příjmů právnických osob    3 119 099,--     

DPH      7 021 793,-- 

Daň z nemovitostí       714 606,-- 

Přijaté neinvestiční a investiční dotace   2 549 899,-- 

Z toho dotace:      

- ze státního rozpočtu (rozhlas)  1 742 694,--     

- od Pardubického kraje        807 205,-- 

Poplatek za svoz komunálního odpadu                 644 100,--  

Příjmy za třídění komunálního odpadu           100 947,--  

Provoz kiosku         923 782,-- 

Příjmy za vodné a stočné       721 288,-- 

Příjmy z bytového hospodářství    1 398 118,--  

Příjmy z nebytového hospodářství      492 670,-- 

Příjmy kompostárny          91 797,-- 

Příjmy z pronájmu sokolovny a sport. areálu       188 380,-- 

Příjmy z prodeje pozemků       64 252,-- 

 

Celkové výdaje 49 100 840,-- Kč,  z toho hlavní výdaje: 

Vybavení a provoz kiosku    1 084 913,-- 

Údržba místních komunikací       149 331,--  

Chodník u ŠJ a RD u roubenky      152 727,-- 

Provoz vodovodu     1 186 066,-- 

Odvádění a čištění odpad. vod v obci            129 687,--    

Provoz MŠ         512 850,-- 

Provoz ZŠ         295 882,-- 

Zájmová činnost v kultuře                                     369 163,--  

Rozhlas modernizace    2 332 550,-- 
  

R 
Provoz sokolovny a sport. areálu      698 694,-- 

Revitalizace víc. nádrže – koupaliště                     113 216,-- 

Provoz a údržba byt. a nebyt. hospodářství           602 203,--                     
  

Provoz a údržba veřejného osvětlení      351 402,-- 

Provoz a údržba hřbitovů        93 963,--  

Komunální služby a územní rozvoj   2 057 514,-- 

Nákup pozemků + Borovanka    2 855 880,-- 

Sběr a svoz kom.odpadu, SD, kompostárna  1 423 340,-- 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      399 007,-- 

SDH Borová                                                           338 818,--  

Zastupitelstvo obce     1 213 277,--  
Činnost místní správy – OÚ    1 532 540,--  

Ostatní fin. operace –DPH       206 335,-- 

Revitalizace víceúčelového hřiště u ZŠ      198 999,-- 

Stavba KANALIZACE A ČOV  

Oldřiš a Borová     29 717 106,-- 

Financování:                   - 26 403 000,65 

Změna stavu prostředků na bank. účtech     -   756 313,26 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky-úvěr 28 539 346,49 

Uhrazené splátky půj. prostředků – úvěr     - 1 546 263,--       

Operace z pen. účtů organizace – PDP                  166 230,42  
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STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ V BUDOVĚ MŠ 

V červnu byly dokončeny stavební úpravy 4 b.j. sociálního bydlení v obci Borová. Jedná se o byty v č.p. 106 

– mateřské škole, kde proběhla celková rekonstrukce všech bytů v prvním poschodí. 

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – OD 20.7.2020 DO 14.8.2020. Bližší informace 

naleznete na webových stránkách školy www.msborova.cz. 

 

 

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

 

Po několikaleté snaze nám byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí na „Stavební úpravy MŠ hospodářský 

pavilon Borová č.p. 106“ (prostory školní kuchyně a jídelny). Veškerou přestavbu musíme zvládnout během 

školních prázdnin, což bude pro všechny náročné. V současné chvíli probíhá předávání staveniště zhotoviteli, 

http://www.msborova.cz/
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veškerý stávající inventář kuchyně a jídelen zaměstnanci obce vystěhovali.  Školní kuchyň se provizorně 

přestěhovala do sokolovny a bude se zde vařit pro děti z mateřské školy a pro cizí strávníky, a to do 17.7.2020.  

Od 20.7. do 31.7.2020 bude školní kuchyň z důvodu dovolené uzavřena.  Jak bude zajišťováno stravování 

v mateřské škole a vaření pro cizí strávníky od 1.8.2020? O způsobu vás budeme informovat pomocí místního 

rozhlasu, SMS zpráv, webových stránek.  

 

SBĚRNÝ DVŮR  

Ve sběrném dvoru můžete odložit nepotřebnou sedací soupravu, gauč, skříň, stůl, ale pouze 

v rozloženém stavu (zvlášť čalounění, dřevo, kov apod.). Dále nepotřebná rozebraná okna – zvlášť 

sklo a rámy. Pokud tak neučiníte, správce dvoru od vás uvedené věci nepřevezme.  

 

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 2019/2020 

Pracovníky Pardubického kraje nám byl zaslán odkaz na stránky Správy železnic, která vydala návrh 

železničního jízdního řádu pro období 2020/2021. Návrh obsahuje 94 stran jízdních řádů a naleznete 

je na tomto odkazu https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-

2021. Naše trať má číslo 261 – Svitavy-Žďárec u Skutče. 

Případné připomínky k jízdním řádům prosím sdělte na OÚ Borová do 15. července 2020, abychom 

je mohli postoupit na KÚ PK.  

 

 

UZAVÍRKA SILNICE V KAMENCI 

 
Od 16.7.2020 do 30.8.2020 bude úplně uzavřena silnice přes Kamenec u Poličky z důvodu 

rekonstrukce silnice. Do Poličky se tedy po „spodní silnici“ nedostanete. 

 

DOVOLENÉ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA 

V DOBĚ PRÁZDNIN   =  20.7. - 24.7.2020 a 17.8. - 21.8.2020. 
 

DOVOLENÁ ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDR. DAGMAR ŠVECOVÉ V DOBĚ 

PRÁZDNIN =  čtvrtek 16.7., 30.7., 6.8. a 13.8.2020 

ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD. 

4.-5.7.2020 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

6.7.2020 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

11.-12.7.2020 MDDr.  Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 737 006 138 

18.-19.7.2020 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

25.-26.7.2020 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

1.-2.8.2020 MUDr. Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

8.-9.8.2020 MDDr. Kašpar  Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 

15.-16.8.2020 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

22.-23.8.2020 MUDr. Sýkorová Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

29.-30.8.2020 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021
https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021
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SBĚR LÉČIVÝCH ROSTLIN 

ČČK ZO Borová oznamuje, že výkupna Slatiňany vykupuje sušené léčivé 

rostliny. Jejich seznam, sběrovou část, Kč/kg a pokyny pro sběratele naleznete 

na vývěskách před obecním úřadem a zdravotním střediskem. Pokud se vám 

podaří nasušit větší množství léčivých bylin, zavolejte na tel. č. 734 747 478 - 

ČČK ZO Borová, který usušené byliny do Slatiňan odveze. Odměna za 

nasušenou pomerančovou kúru zůstává ČČK Borová.  

 

 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

Během prázdnin bude knihovna otevřena od 7. července každé úterý v pravidelné době 13.30 – 16.30 

hodin. V současné době nejsou nutná žádná mimořádná opatření. 

Nově objednané knihy jsou určeny pro nejmenší a větší děti:  

 

 



8 
 

  

  

  

 

Pěkné léto s knihou přeje Květa Honzálková  

 

 

OHLÉDNUTÍ 

 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický v Borové – 9.6.2020 

Poslední zastávkou hejtmana Martina Netolického při cestě v regionu Poličska byla obec Borová. Ta 

je nyní v polovině stavby kanalizace, kterou řeší společně se sousední Oldřiší. Se starostkou Lenkou 

Tlustou hejtman hovořil nejen o této investici, ale také o opravách silnic či dalších obecních 

projektech a krajských dotacích. 

„Pro Borovou a Oldřiš je výstavba kanalizace zásadní investicí, která samozřejmě ovlivňuje také 

krajskou silnici III. třídy. V tuto chvíli je v plánu, že bude kanalizace dokončena v jarních měsících 

příštího roku a tento plán bude i podle slov paní starostky dodržen. Jedná se o investici přesahující 

180 milionů bez daně. Pro nás se jedná o stavbu, kterou je nutné sladit s investicí do silnice jako 

takové, což zapadá do našeho širšího plánu oprav a modernizací silnic na Poličsku, a to jak z vlastních 

zdrojů, tak z Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl hejtman Martin Netolický, 

který se starostkou a členy zastupitelstva hovořil také o krajských dotacích či problematice sucha a 

boje s kůrovcem.           

        Zdroj webové stránky Pardubického kraje 
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POVODEŇ 

Když je málo vody nadáváme a příroda trpí. Když je vody hodně, přináší to ještě větší problémy. 

Měsíc červen byl i pro naši obec náročný a vyzkoušel připravenost všech.  

     V sobotu 13.6.2020 nás zasáhla blesková povodeň, která měla na svědomí řadu zatopených sklepů, 

hospodářských částí nemovitostí a komunikací. Děkuji touto cestou všem, kteří pomáhali – členům 

dobrovolných či profesionálních hasičských jednotek Borová, Polička, Kamenec u Poličky, Lubná, 

Modřec - Polička, Oldřiš. Děkuji všem, kteří formou sousedské výpomoci reagovali na devastující 

stav. Akutní následky soboty likvidovali naši hasiči i v neděli a společně jsme se připravovali na další 

hlášenou vlnu, která naštěstí nepřišla. Další příval deště přišel o týden později a pak ještě jednou. 

Obec zapůjčila od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje deset vysoušečů REOM 320, 

které byly umístěny do nejvíce zasažených nemovitostí. Přeji nám všem, aby se situace neopakovala. 

                  Starostka obce 
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23. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová   září 2020                        

v červencovém letáku upřesníme datum a hodinu.

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

21. KLUBÍK květen 2020

22. KLUBÍK červen 2020     

Děkujeme všem, za pomoc, slečnám za krásné výrobky a doufáme, že jste si to užili, v září na viděnou  

. 
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Běžecké Česko se dočkalo, odstartoval první velký závod pro veřejnost, zúčastnilo 

se ho 1 600 běžců 

To, co se zdálo ještě před pár týdny nemyslitelné, se stalo po 

dlouhých vyjednáváních iniciátorů Za zdravé Česko skutečností. 

V České republice se jen dva týdny po ukončení nouzového stavu 

uskutečnil hromadný závod pro širokou veřejnost. Závodu Běhej 

lesy na Vysočině se zúčastnilo téměř 1 600 závodníků. 

„Oddělili jsme startovní prostor od toho cílového, závodní pole rozdělili na startovní vlny po 220 účastnících, 

na klíčová místa rozmístili dezinfekce a tam, kde se lidé potkávali, používali běžci roušky,“ vyjmenovává 

hlavní opatření Jan Hejda za organizační tým seriálu.  

Další opatření museli přijmout pořadatelé na občerstvovacích stanicích, kde měl personál rukavice, roušky a 

na jídlo nesahal, bylo totiž připraveno v sáčcích. „Hlavní úkol dle dohody s Ministerstvem zdravotnictví ČR 

zněl, aby se lidé nepotkávali ve větším počtu na jednom místě. Proto bylo zázemí závodu i startovní koridor 

zpřístupněn jen účastníkům dané vlny. Běžci si navíc roušku mohli sundat až po startu,“ popisuje hlavní 

opatření Hejda. 

Úvodního závodu „lesní“ série se zúčastnilo v okolí Devíti skal v srdci Vysočiny také 250 dětí. Ti starší museli 

nechat doprovod mimo startovní prostory. To se ale týkalo skutečně jen větších dětí. U těch menších byl 

omezen počet startujících, aby tam doprovod být mohl.  

Skvělou zprávou pro českou sportující veřejnost je, že se první hromadný závod uskutečnil bez komplikací. 

To by mohlo být inspirací i pro jiné podobné akce. Například Běhej lesy chystají další část seriálu hned za dva 

týdny v Lednicko-valtickém areálu. „V červnu máme ještě dva závody, o letních prázdninách pak další čtyři. 

Běžci nám dnes jasně ukázali, jak moc jim běžecké závody chyběly. Jsme rádi, že společně s nimi jsme zpátky 

na trati,“ uzavírá Hejda.  

Více informací o seriálu Běhej lesy včetně jeho dalších zastávek najdete na www.behejlesy.cz. Vybrané 

fotografie z celého závodního dne si můžete stáhnout ZDE a volně využívat s kreditem webu 

www.behejlesy.cz. 

 

POZVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.behejlesy.cz/
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZACNFMG48JELRTYU-5N4/
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POUŤOVÉ OSLAVY – BOROVÁ OD 17.7. DO 19.7.2020 

Těšit se můžete na pouťové atrakce, stánky a tradiční občerstvení v borovské garáži u Bednářů. Hasiči 

uhasí vaši žízeň a těšit se můžete na steaky, uzené, klobásy, palačinky …… 

 

POUŤOVÉ OSLAVY - OLDŘIŠ 

Pouťové oslavy se letos budou konat bez  tradiční  hudební produkce – nebude se konat páteční ani 

sobotní taneční zábava. Ke zpříjemnění víkendu přijde zahrát skupina Countrymeni a to v neděli od 

15.00 hodin do areálu za Orlovnou.  

Od pátku 17. 7. do neděle 19. 7. bude pro návštěvníky pouťových atrakcí otevřeno občerstvení 

v kiosku za Orlovnou.    
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Mladí kočovníci z Divadelního spolku Tyl Polička Vás srdečně zvou na letní kočování 

 s novou hrou 

 

Porážka Anny Perníčkové aneb Konec tyfu na Vysočině 
 

Květen, 1945. Nacházíme se v nejmenované vesnici nedaleko Poličky. Od horního konce nedávno 

proudily davy osvoboditelů, které spolu s mírem 

přivezly také tyfus. V místní sokolovně probíhá 

očkování, na které musí všichni povinně přijít. Je 

potřeba provést léčbu a očistu na všech úrovních 

společnosti. Kdo tuto dějinnou změnu nepřežije? A 

koho tato situace posílí? 

 

Dokumentární inscenace vychází ze vzpomínek 

našich rodičů, prarodičů a praprarodičů. 

 

Autor: Kolektiv mladých kočovníků 

 

Hru sehrajeme ve středu 29.7. v borovské sokolovně od 20:00 hod. 
 

Vstupné dobrovolné po představení!           Těšíme se na Vás! 

 

 

 

LETNÍ POZVÁNÍ DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ  

 

Borová 

4.7.2020 Borovský kiláček – 5. ročník dětského cyklistického závodu. Místo konání za roubenkou (Hospoda 

u Lesa). Prezentace v 8.45 hod., start v 10.00 hod. 

4.7.2020 Letní kino v Borové, začátek v 21.30 hod. u sokolovny  

18. – 19.7.2020 Pouť v Borové 

29.7.2020 - Kočovní divadlo (u sokolovny) 

 

Bystré 

1.7. – 31. 8. 2020 – (Ne) všední krásy Vysočiny – Výstava fotografií pana Jiřího Hudce bude k vidění celé 

prázdniny v Informačním centru v době jeho provozu. Obsahuje 28 nevšedních fotografií z nichž polovina 

jsou noční snímky. Více informací viz. plakát. 

 

Litomyšl 

3. 7. - 28. 8. 2020 – Toulovcovy prázdninové pátky  

18:00 a 19:30 

Každý pátek o prázdninách vám odehrajeme na Toulovcově náměstí pohádku nejen pro děti a koncert nejen 

pro dospělé. 

 

Lubná 

3.7.2020 - letní kino v letním areálu - komedie Přes prsty, areál otevřen od 19.30, promítání cca od 20.30, 

občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné 

17.7.2020 - letní kino v letním areálu - komedie Vlastníci, areál otevřen od 19.30, promítání cca od 20.30, 

občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné 
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25.7.2020 - pouťová zábava v letním areálu, hraje Rytmik 

 

Polička 

24. – 25. 7. 2020 – Colour Meeting Polička - oblíbený multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského 

parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna. 

24. 5. - 25. 10. 2020   - Imaginárium v Poličce  - Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám 

říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, 

obrázky a divadelní dekorace.  

Nejen děti čeká hodina plná zábavy a her, kdy se budou moci všeho dotýkat, vše prozkoumávat a zkoušet. 

www.cbmpolicka.cz 

Sebranice 

26. 7. 2020 – Anenská pouť – u kaple sv. Anny na Vysokém Lese, začátek v 15 hodin mší svatou, 

občerstvení zajištěno. 

Svojanov 

4. 7. 2020 - Zahájení léta na hřišti u rybníka 

5. 7. 2020 - v 16 hod. vzpomínková akce DÍKY VÁM k výročí ukončení 2. světové války 

        s odhalením pamětní desky Janu Timovty na náměstí ve Svojanově 

11. a 25. 7.2020 -  letní kino na hřišti u rybníka 

26. 7. 2020 - Tradiční pouť Majdalenka 

15. 8. 2020 - Letní kino na hřišti u rybníka 

29. 8. 2020 - Ukončení léta (hasiči, sportovci) 

Po oba měsíce bude na radnici ve Svojanově výstava obrazů Ladislava Šauera z Dalečína BARVY MÉ 

VYSOČINY otevřena denně 10 – 16 hod. 
 

INZERCE 

PALIVOVÉ DŘEVO                                             A NA ZÁVĚR PŘEJEME VŠEM  

Firma HEMT, spol. s r.o. nabízí palivové dřevo                KRÁSNÉ A KLIDNÉ LÉTO!!! 

odsamky a odřezy 1 balík/200,- Kč 

tel.:731 103 094 

 

   

 

 

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 30.6.2020                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

 

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

