Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost,
kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech. Tříkrálová
sbírka roku 2021 bude zcela mimořádná. Vývoj opatření, která naši společnost
v poslední době zasahují, bohužel není nakloněn tradičnímu koledování.
Přesto se této tradice ani pro tentokrát nevzdáváme. Jejím smyslem je přinášet
do všech domovů radostnou zvěst a Boží požehnání – a také vykoledovanými
dary pomoci potřebným.
Pokud se tedy rozhodnete začít nový rok dobrým skutkem a napojit se na
tříkrálové poselství, přinášíme Vám informaci, jak bude možné do Tříkrálové
sbírky 2021 přispět. Sbírka bude probíhat od 1. do 24. ledna 2021 a bude
možné přispět následujícím způsobem:
- osobním darováním do pokladničky … v naší obci můžete takto darovat
na těchto místech: Římskokatolická farnost Borová, FS ČCE Borová, OÚ
Borová, Qanto Borová a ordinace MUDr. Jaroslava Grodla v Borové. Při
osobním darování do pokladničky si za svůj dar můžete odnést malý
balíček s požehnanou křídou, cukříkem a kalendáříkem
- přispěním na účet Tříkrálové sbírky (66008822/0800 s variabilním
symbolem 77705021 (s tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek
generován přímo Oblastní charitě Polička)
- přispěním přes QR platbu
- zasláním dms nebo trvalé dms
V poličském regionu svým příspěvkem do Tříkrálové sbírky podpoříte hlavní
záměr, kterým je posílení a územní rozšíření služby Domácího hospice sv.
Michaela Oblastní charity Polička.
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Podrobné informace k Vašemu tříkrálovému darování najdete na
webových stránkách Oblastní charity Polička – www.policka.charita.cz, na
webu obce i farnosti a také ve vývěsce umístěné před OÚ Borová.
Ze srdce Vám za Vaši přízeň děkujeme. Nechť vás světlo radosti provází po
celý rok!
S úctou Vaše Oblastní charita Polička.

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Borová touto cestou nabízí od 1.2.2021 k pronajmutí následující obecní byt:
Borová č.p. 176 – byt č. 2 (1+2), který obsahuje:
- kuchyň
- pokoj
- pokoj
- koupelnu a WC
- předsíň
- sklepní kóje

8,28 m2
13,05 m2
18,12 m2
4,03 m2
7,53 m2
3,63 m2

-----------------------------------------------------------

Celková výměra bytu: 54,64 m2
Měsíční nájemné činí cca 2 060,-- Kč. Nájemné neobsahuje náklady na zemní plyn, el.
energii, vodné a stočné a el. energii za společné prostory. Žádosti podejte nejpozději do
středy 13.1.2021.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021
Svoz komunálního odpadu (popelnic) bude v roce 2021 probíhat každý sudý týden ve
středu. První svoz tedy bude 13.1.2021. Popelnice umístěte na svozové místo raději
v úterý večer, neboť firma Liko provádí svoz v naší obci ve středu v brzkých ranních
hodinách. Pokud popelnice bude obsahovat žhavý popel, nebude vám vyvezena. Také
připomínáme „řadovkám“, aby v době svozu neparkovali svá vozidla v ulici, jinak vývoz
popelnic nebude svozovou firmou proveden.

INFORMACE SDH BOROVÁ
Z důvodu protiepidemických opatření se výroční schůze a ples Sboru dobrovolných hasičů
Borová RUŠÍ.

V Borové, dne 6.1.2021

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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