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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

VÁŽNÉ TÉMA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 

Vážení spoluobčané, 

prožíváme nelehkou dobu spojenou s koronavirem, který se dotýká každého z nás svým způsobem. 

Vše je navíc umocněno obdobím ranních mlh, letos stále přítomného deště a neodkladného pomalého 

ukládání se přírody ke spánku, odrazu stávající doby. Ne nadarmo jsou právě Dušičky obdobím, kdy 

již staří Keltové toto období vnímali jako období, kdy se duše zesnulých vracely domů. Vzpomínáme 

na své drahé, kteří již nejsou mezi námi, zdobíme rodinné hroby, zapalujeme svíčky. Přibližujeme se 

alespoň na chvíli k těm, kteří nám chybí. Je to doba vhodná k rozjímání, k uvědomění si rodinných 

vazeb a pout. Prostě smutné období v letošním roce umocněné neustálým strachem z nákazy, 

strachem o své živé blízké a v konečném důsledku strachu každého z nás sám o sebe. 

Opatření Vlády ČR nechci a ani nebudu komentovat, protože si nejsem jistá, že než se tyto řádky 

dostanou ke svému čtenáři, tak stávající opatření budou platit. Nechci nic zlehčovat, situace není 

opravdu růžová. Obdivuji všechny lidi, kteří se tváří v tvář každodenně postaví nebezpečí ohrožení 

vlastního zdraví s cílem pomoci ostatním. O to víc je to k zamyšlení. Určitě si velice vážím 

zdravotníků, kteří jsou v „první linii“, ale mrzí mě, když se zapomíná na ostatní profese. Proto nebudu 

ani zkoušet nikoho vyjmenovávat, protože bych na někoho určitě zapomněla, a to by bylo minimálně 

škoda. Je mi líto dětí, které přicházejí o fyzický kontakt s kamarády. Je mi líto pracujících lidí, kteří 
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přicházejí o svou milovanou práci, kterou nemohou vykonávat. Je mi líto i naší dobře rozjeté 

ekonomiky, která dostává na frak. Je mi líto osamělých lidí. Není mi líto vypočítavců, kteří z doby a 

situace těží.  

Ano, nynější období není lehkou dobou. Je mi líto, že jako obecní samospráva jsme museli zrušit 

všechny plánované, menší i větší společenské akce. Respektuji pravidla a vládní opatření, nebudu 

zastáncem jejich porušování. Avšak jako nejabsurdnější opatření vlády vnímám zákaz vycházení po 

9-té hodině večerní, které je v obci našeho typu zcela „mimo mísu“. Pro zlehčení uvedu pro mě 

úsměvnou historku. Řada z vás zná našeho psa Tynkiho, kterému pracovně říkám „hajzl“ a můj 

manžel mu říká „svobodný pán z Borové“. Kdo mě zná, ví, že tohoto 

psího parťáka miluji, že i přes jeho povahu „svobodného pána“, který má 

v povaze tuláctví a chronické zdrhačství, ví, že tohoto psího parťáka i přes 

jeho povahu zbožňuji, že na něho nedám dopustit. Je to prostě pes, který 

se nejraději venčí sám, skočí se na své svévolné procházce mrknout, co 

je nového v hospodách, v obchodě omrkne slevy, rád se koukne i do 

školy, kde pozdraví učitelstvo a děti…. Prostě má svou trasu a kontrolní 

body, které musí oběhnout. Když nařízení Vlády ČR související se 

zákazem vycházení vyšlo, seděli jsme spolu s Tynkim na schodech a já 

se mu snažila vysvětlit, co je to perimetr 500 m od místa trvalého bydliště 

a že by se na něho pan premiér zlobil, kdyby toto kritérium samovolně 

porušoval. Prosila jsem ho, aby na večerní vycházky bral alespoň páníčka. 

Seděl, jakoby se usmíval, kroutil hlavou ze strany na stranu a tvářil se, že 

chápe. A co myslíte, že udělal – zase večer přelezl i přes elektrický obojek 

na krku plot a zdrhnul ☺ a zase sám ☺. Po 9-té hodině večer… 

Nechci jakkoliv zlehčovat současnou situaci, která kvůli koronaviru u nás i ve světě paralyzovala 

život, ale právě toto období přes všechno špatné může ukázat a nabídnout i jiné možnosti. Takové, 

které bychom za normálních okolností ani nehledali, nebo bychom v nich nespatřovali nic zajímavého 

či výjimečného, protože je považujeme za samozřejmé. Za něco, co je nám vlastní a na co máme 

výsostní právo. Přestože se tato nelehká doba dotýká každého z nás (a to mnohdy hned v několika 

rovinách), i teď je čas na humor, na rozhled a optimistické vyhlídky. Bez toho by nám totiž toho moc 

nezbylo ;-) 

  Přeji nám všem hodně sil a především zdraví!!! 

 

Pokud potřebujete donášku léků a nemáte si ji jak zajistit, potřebujete-li šité roušky nebo potřebujete 

poradit v nastalé životní situaci, obraťte se na nás. Pokud bude v našich silách, rádi vám pomůžeme 

nebo poradíme, kam se obrátit. 

Obecní úřad je až do odvolání a v souladu s nařízením vlády otevřen každé pondělí a 

středu od 12.00 do 17.00 hod.  

 

…Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ Č. 4/2020 ZE DNE 

21.10.2020 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• rozpočtové opatření č. 3/2020; 
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• bere na vědomí aktualizaci č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje; 

• bere na vědomí a schvaluje postup Obce Borová při procesu podání, posouzení, důvodu 

zamítnutí a odvolání k žádosti na akci „Úroky z úvěru č. 0317691479/LCD-rok 2020“, 

v rámci POV 2020 – důvodem zamítnutí je dopad rozpočtových opatření poskytovatele 

v souvislosti s koronavirem; 

• projednalo a schvaluje podání žádosti o dotace v rámci POV 2021 v rámci DT 1: obnova, 

údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce. Konkrétní akce bude upřesněna na 

dalším jednání ZO; 

• bere na vědomí a schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, název projektu 

„Obec Borová – stavební úpravy hospodářského pavilonu“, identifikační číslo 

298D228008897 – poskytnutí dotace ve výši 3 198 790 Kč; 

• projednalo a bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace, ev.číslo smlouvy: 

OŽPZ/20/23855 uzavřenou mezi Obcí Borová a Pardubickým krajem, Komenského nám. 

125, 532 11 Pardubice, kde předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace 

z rozpočtových prostředků Pakr na akci: „Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“- 

poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč; 

• projednalo a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na 

rok 2020 – II. kolo mezi Obcí Borová a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 

11 Pardubice, kde předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na pořízení zásahové 

obuvi, plovoucího čerpadla s příslušenstvím, kalového čerpadla s příslušenstvím a 

radiostanic s příslušenstvím dle podmínek smlouvy - poskytnutí dotace ve výši 68 000 Kč;. 

• schvaluje Dohodu o narovnání a Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě mezi Obcí Borová a p. Kubíčkovou, kde předmětem je pozemek p.p.č. 87/1, 

o výměře 339 m2, ost.pl./jiná pl., LV 742, k.ú.: Borová u Poličky-podmínky v dohodě; 

• projednalo žádosti o koupi pozemků; 

• schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ mezi DSO Oldřiš –Borová a Zhotovitelem 

kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“, kde předmětem smlouvy je změna ve stavební a 

technologické části ČOV, která je podrobně specifikována ve Změnovém listu  č. 3, který je 

přílohou č.1 tohoto dodatku č. 6. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 

134/2016 Sb. Současně řeší i upřesnění Dodatku č. 5 SoD, a to úpravu (upřesnění) čl. V. 

Dodatku č. 5. – předmět dodatku bude blíže popsán níže; 

• schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ mezi DSO Oldřiš – Borová a Zhotovitelem 

kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“, kde předmětem smlouvy je změna termínu dokončení 

– provedení díla dle specifikace čl. II tohoto dodatku č. 7 - předmět dodatku bude blíže 

popsán níže; 

• bere na vědomí a schvaluje tzv. 1 etapu předběžného rozsahu oprav místních komunikací, 

který vyplynul z osobní pochůzky. Plochy a jejich VV je doplněn o orientační ceny realizace, 

které budou odvislé od místních podmínek. Cena nezahrnuje okolní objekty, jako jsou žlaby, 

obrubníky apod.; 

•  bere na vědomí a schvaluje průběh, koordinaci a realizaci prací pokládky kabelů, umístění 

sloupů a světelných bodů etapy nového veřejného osvětlení dle cenové nabídky – lokalita 

řadovek; 
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• bere na vědomí a schvaluje průběh a realizaci přepojení havarijního stavu hlavníku 

vodovodu v lokalitě nad OÚ – tímto krokem byl odstraněn zjištěný vysoký únik pitné vody 

na vodovodním řadu; 

• projednalo a schvaluje Kupní smlouvu mezi ASEKOL a.s., IČ: 27373231 a Obcí Borová, 

kde předmětem smlouvy je koupě unifikovaného E-domku za podmínek uvedených ve 

smlouvě- domek je v současné době v užívání a společnost trvá na odkupu; 

• aj. 

 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

• hospodaření Obce Borová ke dni 30.9.2020; 

• zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Borová v r. 2020 – bez závad; 

• informace ke strategickému plánu, zastupitelé písemnou formou doručí starostce obce 

náměty pro zásobník projektů do 10.11.2020, a to formou e-mailové pošty; 

• informace související s konkurzním řízením na ředitele/-lku Mateřské školy Borová, okres 

Svitavy; 

• aktuální informace realizace stavby kanalizace; 

• závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Smetany a 

Martinů za rok 2019; 

• závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion 

Poličsko za rok 2019; 

• závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SO AZASS za rok 2019; 

• závěrečný účet DSO Oldřiš – Borová za rok 2019; 

• závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2019; 

• 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. 

 

 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE V BOROVÉ AKTUÁLNĚ 

Jak jsme vás informovali již v minulých číslech informačního zpravodaje, původní projekt „pouze 

odkanalizování a likvidace splaškových vod“ se změnil na akci provázanou s rekonstrukcí státní 

komunikace směr Oldřiš s navazujícími chodníky a stavba čistírny je obohacena záměrem výstavby 

navazujícího kalového hospodářství. Cílem je zefektivnění celého procesu čištění odpadních vod ve 

vztahu ke stále se utahující smyčce zákona o nakládání s odpady (je projednáno, v rámci stavby ČOV 

jsou realizovány potřebné stavební přípravy – samozřejmě konzultované a schválené odborným 

poradcem z oblasti provozu ČOV a za vědomí poskytovatele dotace). 

Proto i vznikly dodatky č. 6 a č. 7 ke smlouvě o dílo, jejichž důvody je vám určitě potřeba vysvětlit: 
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Předmětem Dodatku č. 6 jsou stavební a technologické změny: 

• Cílem úprav a doplnění technologie čistírny odpadních vod je záměr investora o maximální a 

účelnou separaci všech druhů odpadů z odpadní vody za všech potencionálně možných 

provozních okolností, což se následně projeví zvýšeným množstvím čistírenských kalů, které 

budou lépe hygienicky stabilizovány nově instalovanou středobublinnou aerací v kalojemu a 

doplněním míchadel v aktivačních nádržích. Účinnější hygienická stabilizace kalu z této ČOV 

napomůže při následném zpracování odpadů i na místní kompostárně obce Borová, kde 

výsledným výstupem bude hygienizovaný a kvalitnější kompost, který při zvládnutí všech 

podmínek řádného kompostování bude mít lépe nakročeno ke splnění limitů vyhlášky 

437/2016 Sb.; 

• Z pohledu vypouštění odpadních vod do recipientu (vodního toku) bude na základě úprav a 

doplnění technologie ČOV kvalita vody a její jakostní stabilita v dlouhém časovém horizontu 

na mnohem vyšší úrovni. To zejména ocení celý region včetně správce vodního toku (Povodí 

Moravy ,s.p.) s níže situovanou vodní nádrží Vír jako strategickým vodním zdrojem pro část 

Vysočiny a jižní Moravy; 

• Zhotovením plnohodnotného řídícího systému ČOV se vzdáleným přístupem obsluhy a 

technologa se zvýší akční operativnost při nutných a bezodkladných zásazích do řízení 

technologie ČOV Oldřiš-Borová s vazbou na kvalitu vody z odtoku ČOV a maximálním 

odstraněním znečištění ze splaškových vod obcí Oldřiš a Borová. 

Předmětem Dodatku č. 7 je změna termínu dokončení díla:  

• Důvodem prodloužení termínu díla je fakt, že k datu 24. 09. 2020 je evidováno 81 projekčních 

změn, které jsou průběžně vedeny v zápisech z kontrolních dnů stavby a řešeny na úrovni AD, 

TDS a Objednatele – změny vznikají na každé stavbě. Dle sdělení Zhotovitele tyto změny 

zpozdily výstavbu z důvodu reorganizace pracovních skupin, objednávání materiálu apod. 

Součástí těchto podstatných změn byly i ztížené podmínky pro výstavbu kanalizace, které 

nelze dopředu i přes všechnu přípravu předpokládat, např. zastižení těžko rozpojitelných 

hornin, které zpozdily výstavbu jak na samotných řadech, tak na nemožnosti provedení 

protlaků atd.; 

• Důvodem prodloužení díla je dodávka a montáž změněné technologie čistírny odpadních vod, 

kdy termín dodání výrobků je 6-8 týdnů od potvrzení tohoto  

dodatku smlouvy. Následně je možné teprve zahájit montáž, kompletaci ČOV a spuštění 

zkušebního provozu; 

• Důvodem prodloužení díla je provedení finálních povrchových úprav místních komunikací, 

které je technologicky vhodné provést až po dotvarování zásypu v zimním obdob. Důvodem 

je i včasná kontrola kamerových a tlakových zkoušek kanalizace; 

• Důvodem prodloužení díla je samotná administrace finálních změnových listů, které budou 

reflektovat skutečně provedené práce, jejichž stav nám bude znám až po dokončení všech 

prací, a to s ohledem na množství změn, které ještě mohou nastat; 

• Důvodem prodloužení díla je složitá situace v ČR, kdy je výstavba ovlivněna různými 

vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19. (např. karanténa pracovníků) 

 

Jak budou v měsíci listopadu pokračovat další práce?  

Budou pokračovat práce na rozestavěných úsecích, propojují se jednotlivé páteřní stoky. Na ČOV 

z hlavních prací probíhá stavební část a montáž technologie, pokládka asfaltů. Ulevilo se státní 
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komunikaci směr Oldřiš, kde jsou hotovy kamerové a tlakové zkoušky, jejichž výsledek bude 

opětovně ověřen počátkem příštího roku. Proběhla pokládka provizorní živice, je třeba opět zdůraznit 

PROVIZORNÍ, tedy potřebné pro zimní údržbu, budou ještě upraven překopy přes silnici.  Příští rok 

nastoupí celková rekonstrukce silnice, odvodňovacích prvků i ve spojení s chodníky.  Ve státní silnici 

směr lubenská Svatá Kateřina – pokládka kanalizace je hotova, je položena vrstva živičného povrchu 

potřebná pro zimní údržbu, na kterou podle dohody s vlastníkem silnice nasedne celoplošná úprava 

(samozřejmě počátkem příštího roku). 

Samostatnou kapitolu tvoří terénní úpravy a místní komunikace. Veškeré práce komplikuje počasí a 

nepřítelem se stal čas. Trváme na tom, že dotčené pozemky stavba uvede do původního stavu! 

Zhotovitel stavby kanalizace je seznámen s požadavky investora a vlastníků pozemků, dále 

s požadavky na uvedení místních komunikací do provozuschopného stavu pro zimní období. I přes 

veškerou snahu letos nebudou a ani nemohou být uvedeny do „asfaltového“ povrchu. Práce jsou 

koordinovány se SÚS Pakr zejména v návaznosti na rekonstrukci státní komunikace směr Oldřiš a 

jejich požadavky na používání objízdných tras. Nicméně ZHOTOVITEL MÁ ZA ÚKOL UVÉST 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO PROVOZUSCHOPNÉHO STAVU (KTERÝ BUDE VYHOVOVAT 

I PŘI VYHRNOVÁNÍ SNĚHU) MAXIMÁLNĚ DO KONCE TOHOTO TÝDNE. Bylo přislíbeno 

do konce října, ale asi všichni chápeme, že proti počasí se jít nedá. Touto cestou vás prosím o 

maximální shovívavost. 

Připomínáme: 

 !!! 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! 

      starostka obce 

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE – STŘEDA 11.11.2020 OD 7.30 DO 

15.30 HOD. 

El. energie nepůjde u těchto čísel popisných: 

63,64,65,66,68,78,79,80,81,82,94,97,98,100,103,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,32

1,322,323,324,325,326,327,328,329,330,333 a 369. 

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY 

Sběrný dvůr bude od listopadu 2020 do března 2021 otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.  

Kompostárna bioodpadu bude v listopadu otevřena v sobotu od 16 do 18 hod.  a od prosince 2020 

do března 2021 bude uzavřena.   
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ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.) 

7.-8.11.2020 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

14.-15.11.2020 MDDr.  Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 737 006 138 

17.11.2020 MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

21.-22.11.2020 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

28.-29.11.2020 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

5.-6.12.2020 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
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OŘEZ STROMŮ A KEŘŮ KOLEM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Žádáme majitele soukromých pozemků o kontrolu, zda jejich stromy a keře nezasahují do místní 

komunikace, kde bude probíhat zimní údržba. Pokud víte o místě, kde je z hlediska přehlednosti a 

bezpečnosti potřebné provést ořez stromů a keřů, proveďte tuto úpravu.   

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INFORMUJE 

V měsíci říjnu jsme v naší obci vysadili 18 ks listnatých stromů na místech k tomu vhodných v 

druhové rozmanitosti: dub, lípa, třešeň ptačí, višeň, trnka, jabloň lesní, hrušeň obecná, jeřáb oskeruše 

a třešeň sakura. 

Vážení spoluobčané, pokud vlastníte polní cestu, kde byste měli zájem založit remíz, chtěli byste ho 

doplnit či rozšířit o nové stromy a keře, či máte velký kus louky, pole, kde by se dala vysadit solitéra, 

prosíme kontaktujte nás. Obec zajistí sazenice i výsadbu. 

Solitéry v zemědělské krajině působí esteticky a krajinotvorně. 

 

 

 

 

 

 

 

Termín realizace: březen/duben – říjen/listopad 2021 

Kontakt: 736160136, schauermarek@seznam.cz                                                           Děkujeme 
 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

V měsíci září a říjnu byla knihovna v mimořádném půjčovním režimu. V současné době je na základě 

rozhodnutí vlády až do odvolání uzavřena.  

 

mailto:schauermarek@seznam.cz
mailto:schauermarek@seznam.cz
mailto:schauermarek@seznam.cz
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V knihovně přibyly nové poličky na knihy.  

 

 

V říjnu na malou exkurzi přišla část prvňáčků. Nejdříve se dozvěděli, co se s knihami může, ale také nesmí 

dělat. Poslechli si krátkou pohádku O Máše a medvědovi. Potom se podívali, kde jsou umístěny knihy pro 

nejmenší čtenáře. Nakonec si prohlíželi knihy na základě vlastního výběru a přečtené je zase odkládali do 

vozíku. Setkání jsme si všichni užili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Květa Honzálková 
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PODĚKOVÁNÍ 

Rodina Grubhofferova z Borové děkuje všem za projevené soustrasti a zaslané květinové dary, které 

rodina obdržela k poslednímu rozloučení se synem.   

 

INZERCE 

DOHNAL JOSEF, Borová 330 – instalatér- topenář 

Oznamuji občanům, že do odvolání nepřijímám žádné objednávky, prosím nevolat, děkuji.   

 

ZÁVĚR 

 

Negativních zpráv máme všichni více než dost, a tak na závěr něco hezkého pro oči a něco sladkého 

na nervy a pak vše společně určitě zvládneme      . 

Naše okolí v podzimním kabátě: 

 

 

 



11 
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Recept na šťouchanou buchtu (jednoduchá a opravdu dobrá ke kávě) 

Suroviny: 

35 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, špetka 

soli, 20 dkg cukru, 12 dkg rozpuštěného másla, 2 

vejce, 2 lžíce oleje, ¾ hrnku mléka.  

Z uvedených surovin vymícháme těsto, nalijeme na 

plech vyložený pečícím papírem a upečeme do 

růžova. Do vychladlého těsta naděláme vařečkou 

(opačným koncem) husté díry, které zalijeme vlažnou 

polevou. 

Poleva: 18 dkg másla, 4 lžíce rumu, 3 lžíce horké vody, 20 dkg moučkového cukru, 4 dkg kakaa.  

Polevu uděláme tak, že máslo, rum a vodu rozpustíme a přidáme cukr smíchaný s kakaem. Vaříme 

do spojení.  

 

 

 

 

 

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 31.10.2020                      Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 

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

mailto:obec@borova.cz
http://www.borova.cz/
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HROMADNÝ NÁKUP POTRUBÍ – SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ CH PŘÍPOJEK 

V červnovém letáku jsme vás informovali o záměru hromadného nákupu potrubí a příslušenství pro 

soukromé části kanalizačních přípojek. Oslovili jsme několik dodavatelů a máme pro vás níže 

uvedenou nabídku.  

Závaznou objednávku odevzdejte, zašlete, vhoďte do schránky do 20.11.2020. 

Tuto závaznou objednávku podávají všichni, kteří mají o níže uvedený materiál zájem. V červenci 

odevzdané ústřižky byly pouze informativní průzkum zájmu!!! 

Objednané zboží je nutno nejdříve zaplatit (hotově, či převodem na účet č. 1283408309/0800, VS 

uveďte číslo popisné) nejpozději do 29.11.2020 

 

 a poté si můžete objednané zboží vyzvednout v místě sběrného dvoru od 30.11.2020 nejpozději do 

10.12.2020 (změna termínu a místa je vyhrazena). 

…………………………………………………………………………………………. 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA  

(Ú S T Ř I Ž E K) 

Číslo popisné: ………….  Jméno a příjmení: …………………………… Telefon,e-mail: 

……………… 

Závazně objednávám u Obce Borová toto potrubí a příslušenství pro výstavbu mé soukromé 

kanalizační přípojky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


