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                                                                                  *24.ROČNÍK*ČÍSLO 1* 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

KANALIZACE 

 

Jak budou pokračovat stavební práce a připojení na splaškovou kanalizaci?  

• Naše obec má prakticky za sebou hlavní stavební práce na splaškové kanalizaci. Chybí 

dostavět již jen dílčí části stok, a to především na lubenské Svaté Kateřině, dále chybí některé 

propojení hlavních stok. Budou pokračovat práce na přípojkách po veřejné části, podle toho, 

jak počasí dovolí. 

• Probíhá i předběžná fyzická kontrola kanalizačních šachet a tudíž vás chceme upozornit na 

pohyb pracovníků zhotovitele a technického dozoru i po soukromých pozemcích dotčených 

kanalizací. 

 LEDEN 2021 
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• V jarních měsících by měly probíhat terénní úpravy na pozemcích dotčených výstavbou 

kanalizace, mělo by se začít s úpravami místních komunikací. Bude zahájena stavba 

rekonstrukce státní komunikace III/35724 směr Oldřiš – investorem je SÚS Pakr, 

s podrobnostmi budete seznámeni. 

 

Co bude nyní následovat na stavbě kanalizace? 

• Po provedených a vyhovujících kamerových a tlakových zkouškách na vybudovaných 

kanalizačních stokách a po odstranění případných zjištěných závad převezme svazek DSO 

kanalizaci do předběžného užívání a budeme moci požádat vodoprávní úřad o zkušební 

provoz (předpokládáme v měsíci červnu) = kanalizace a ČOV jsou již pro potřeby producentů 

odpadních vod v provozu. 

• Od této doby (termín se ještě upřesní) se vlastníci nemovitostí budou moci připojit na 

kanalizaci. Pro provoz čističky a její nastavení bude optimální, když se občané připojí během 

tří následujících měsíců po spuštění. Proto vás prosíme, naplánujte si vybudování soukromé 

části kanalizační přípojky nebo přepojení tak, abyste se v avizovaném termínu mohli 

připojit. 

• Výhodnější ceny za materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové jsou nyní 

předjednány pro případ vašeho možného zájmu i ve firmě Sanimax s.r.o. v Poličce (pozn.: 

náklady, tj. i dopravu si zajišťujete a hradíte sami).  

Bude to fungovat takto: občané mohou nabrat a zaplatit zboží a následně v případě, že ho 

nevyužijí, mohou nepoužité vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). Zvýhodněné ceny 

platí i pro veškeré tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu –  

nahlásíte heslo: Kanál Borová 

 

Dále připomínáme základní kritéria pro napojení nemovitosti (stručně…) – podrobně byla 

zveřejněna v infoletáku č. 4/2020 a jsou součástí projektové dokumentace přípojky, kterou jste si 

vyzvedli pro Vaši nemovitost: 
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• Kanalizační přípojka se skládá z veřejné části ukončené revizní šachtou (vybudováno na 

náklady svazku DSO Oldřiš – Borová) a soukromé části kanalizační přípojky (buduje vlastník 

připojené nemovitosti na vlastní náklady); 

• Soukromou část přípojky lze realizovat odbornou firmou nebo svépomocí; 

• Realizace svépomocí je možná pouze s respektováním platných norem a projektové 

dokumentace. Technické provedení kanalizační přípojky popisuje ČSN 75 6101; 

• Každá nemovitost připojená na stokovou síť musí mít samostatnou kanalizační přípojku do 

hlavního řadu (existují pouze projednané výjimky tam, kde neexistuje jiná možnost); 

• Přípojka musí být provedena jako vodotěsná!; 

• Trasu soukromé kanalizační přípojky je vhodné volit přímo, co nejkratší a v jednotném 

sklonu. Pokud je dlouhá, zalomená nebo v malém spádu, je nutno zřídit čistící šachty nebo 

alespoň vložit čistící kus;  

• Jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150 (160) mm (min. sklon / spád by měl být 2 

%, tj. 2 cm/1m), popřípadě DN 200mm (min. sklon/spád by měl být 1 %, tj. 1 cm/1 m); 

• Revizní šachta zůstane a bude vždy přístupná provozovateli kanalizace; 

• Napojená splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní; 

• Není sem možno přepouštět vodu z bazénů; 

• Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny dešťové vody (ze střech, dvorků, atd.), povrchové 

ani podzemní vody (např. drenáže); 

• Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť; 

• Kanalizační přípojka nesmí být napojena na žádnou jímku; 

• Do kanalizační přípojky nesmí být přečerpán obsah stávajících jímek aj. 

----------------------------------------------  Lenka Tlustá - starostka 

Stavba čistírny odpadních vod  pro obce Borová a Oldřiš 

finišuje. Uvnitř budovy je již namontována technologie k čištění 

splašků. Snad se nám v souladu s protiepidemickými 

opatřeními před spuštěním provozu podaří uspořádat malou 

exkurzi pro zájemce z řad obyvatel, aby si mohli prohlédnout  

stavbu a její vybavení .                                              
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…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 5/2020 ze dne 16.12.2020 

 

Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:  

• bere na vědomí a schvaluje rezignaci Ing. Jaroslava Kučery na pozici člena Rady obce Borová z důvodu 

uvedeného v písemné rezignaci; 

• zvolení druhého místostarosty obce Borová, a to od 1.1.2021 (pozn.: zvolení druhého neuvolněného 

místostarosty nezatíží rozpočet samosprávy obce); 

• volí dlouhodobě neuvolněným druhým místostarostou p. Marka Schauera, a to od 1.1.2021; 

• současně volí dlouhodobě neuvolněným členem Rady obce Borová na uprázdněné místo druhého 

místostarostu obce  p. Marka Schauera, a to od 1.1.2021; 

• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon 

jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

1. Místostarosta   Ing. Petr Kučera     8.000,- Kč 

2. Místostarosta p. Marek Schauer    5.000,- Kč 

Člen rady        2.000,- Kč 

              Předseda výboru          500,- Kč 

             Člen zastupitelstva bez dalších funkcí       400,- Kč 

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda/člen některého z výborů, předseda/člen některé 

z komisí rady) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně dvou 

nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce. Zastupitelstvo obce Borová v souladu 

s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1.1.2021. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát 

bude odměna náležet ode dne složení slibu; 

• zápis usnesení  ze dne 21.10.2020; 

• rozpočtové opatření č. 4/2020; 

• rozpočet Obce Borová na rok 2021; 

• střednědobý rozpočtový výhled Obce Borová na roky 2022 – 2023; 

• příkaz k provedení inventarizace obecního majetku za rok 2020 a jmenování členů inventarizačních 

komisí; 

• Strategický plán obce Borová pro roky 2021 – 2025; 

• Změnový list č. 4 projektu „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“, číslo projektu 

CZ.05.1.30/0.0/17_071/0007145, včetně příloh; 

• Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš 

a Borová“, včetně přílohy; 

• žádost ze dne 16.11.2020 a příspěvek z rozpočtu obce Borová pro Oblastní charitu Polička (IČ: 

49325515) na rok 2021 ve výši 30.000,-Kč, a to na zajištění sociálních služeb občanům; 

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

pořízení obecního majetku v užívání obce - úroky z úvěru (stavba kanalizace); 

• podle § 76 zákona o obcích, poskytnutí mimořádných odměn; 

• aj. 
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Zastupitelstvo obce Borová neschvaluje: 

• žádost ČD a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, ze dne 25.11.2020 o slevu z nájemného 

s ohledem na opatření v souvislosti s COVID – 19 a současně neschvaluje odpuštění navýšení 

nájemného o pravidelnou valorizaci o míru inflace ČSÚ za rok 2020; 

• „Dohodu o narovnání věci a uznání vlastnického práva paní Aleny Kubíčkové k pozemku 87/1  Borové 

u Poličky a Smlouvu o souhlasu se zřízením věcného břemene ve prospěch Obecního úřadu v Borové 

u Poličky“ mezi Obcí Borová a A.M. Kubíčkovou - předmětem je pozemek p.p.č. 87/1, k.ú.: Borová u 

Poličky; 

• „Žádost o koupi pozemku“, k.ú. Borová u Poličky, ČJ: OUBO-1215/2020.  

 

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí: 

• volba druhého místostarosty obce proběhne veřejným hlasováním; 

• v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě 

výsledku konkursního řízení, jmenovala Rada obce Borová dne 16.11.2020 k datu 1.1.2021 na vedoucí 

pracovní místo ředitelky Mateřské školy Borová, okres Svitavy paní Bc. Lenku Vaňákovou; 

• 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. 

 

Docházka zastupitelů na jednotlivá zasedání ZO Borová v roce 2020 

Jméno 17.2.2020 1.4.2020 22.6.2020 21.10.2020 16.12.2020 

Bednář Pavel  A A A A A 

Bednář Vojtěch A A A A A 

Brokl Oto O A A O A 

Fáber Tomáš A A O A A 

Chadima Bedřich A N O N N 

Krčil Petr A A A A A 

Kučera Jaroslav A O O O O 

Kučera Petr A A A A A 

Nespěšný Milan A O O O O 

Poulová Iva A A A A A 

Romportl Vladimír A A O A A 

Schauer Marek A A A O A 

Stodola Václav A A A A A 

Tlustá Lenka A A A A A 

Tlustý Pavel A A A A A 

Vysvětlivky: A – zastupitel je přítomen na jednání, O – zastupitel se v souladu s jednacím řádem ZO Borová 

omluvil z jednání, N – zastupitel se neomluvil 
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 Oblastní charita Polička 

    Vrchlického ulice, Polička 

    www.policka.charita.cz      V Poličce 29. ledna 2021 

 
Vážení občané Borové, 

     zdravíme Vás z Oblastní charity v Poličce a přejeme pěkný den. Nacházíme se u konce letošní 

Tříkrálové sbírky a my bychom Vám tímto rádi poděkovali za propojení a spolupráci, které se díky 

vaší vstřícnosti mohly směrem k Oblastní charitě Polička uskutečnit. Děkujeme, že tříkrálové 

pokladničky mohly být umístěny ve vaší obci a být tak nablízku dárcům, pro které forma online 

darování nebyla možná či přívětivá. Velice si toho vážíme a rádi bychom vzájemnou blízkost 

podpořili i pro časy příští, i když pevně věříme, že okolnosti pro další ročníky Tříkrálové sbírky budou 

vlídné a koledování bude možné tak, jak jsme v dlouholeté tradici zvyklí. 

     Prostřednictvím tohoto informačního letáku posíláme naše velké poděkování všem dárcům. 

Podpora letos byla – s ohledem na všechny nepříznivé okolnosti tohoto času – úctyhodná a my si 

toho velice vážíme. Výtěžek tohoto sbírkového ročníku je v našem regionu cílen na hlavní záměr, 

kterým je posílení a územní rozšíření poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela. Obec 

Borová tedy bude budoucí kroky této nesmírně potřebné služby provázet cenným podílem. 

Děkujeme Vám.        

Obec Borová podpořila Tříkrálovou sbírku 2021 částkou 36.269,- Kč. 

(v obci bylo umístěno celkem 6 pokladniček: č. 120 katolická farnost - 12757 Kč, č. 121 

Qanto - 7729 Kč, č. 122 Qanto - 8958 Kč, č. 123 evangelická farnost – 3600 Kč, č. 124 

MUDr. Grodl J. - 670 Kč, č. 125 Obecní úřad - 2555 Kč)  

Celkový letošní výtěžek v poličském regionu dosáhl částky 721.203,- Kč. 

    Za Vaši Oblastní charitu Polička s přátelským pozdravem a úctou             Marcela Vraspírová                                                                                                                                   
                                                                                                                    správní středisko OCHP      

 

http://www.policka.charita.cz/
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POPLATKY V ROCE 2021 

 

Poplatek za psy:  100,-- Kč za prvního psa a za každého dalšího 150,-- Kč, a to již od 3 měsíců věku. 

Každý majitel je povinen psa přihlásit (i odhlásit) a zaplatit tento poplatek, který je splatný do 

31.3.2021. 

Poplatek za komunální odpad: 600,-- Kč/osoba - splatný do 30.6.2021.  Od poplatku je osvobozeno 

každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině, dítě narozené v daném roce a poplatník, který je 

držitelem průkazu ZTP a ZTP/P. 

V případě uplatnění úlevy je nutné u třetího a dalšího dítěte nad 18 let doložit potvrzení o jeho 
studiu a nebo poslat na e-mail: kancelar@borova.cz. Další informace o úlevách viz. 
www.borova.cz/obecní úřad/vyhlášky a předpisy obce - OZV č. 3/2019. 

Poplatek z pobytu: Předmětem poplatku je úplatný pobyt v obci trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v naší 

obci pobývá a není v obci přihlášena. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, 

s výjimkou dne jeho počátku.  

 
PLATBU POPLATKŮ MŮŽETE PROVÉST V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU NEBO PŘEVODNÍM 

PŘÍKAZEM NA ÚČET ČÍSLO 1283408309/0800, VS UVEĎTE VAŠE ČÍSLO POPISNÉ.   

OŘEZ STROMŮ A KEŘŮ - VÝZVA !!! 

Vážení spoluobčané,  

tímto  vyzýváme  všechny  vlastníky  pozemků,  na   kterých rostou  stromy  a  keře  zasahující  do 
místních a obecních komunikací, po kterých probíhá trasa svozu komunálního odpadu, aby učinili 
neprodleně jejich ořez!!! 
 
Ořežte větve stromů/keřů, které nyní znesnadňují průjezd popelářského vozu. 

Zároveň odstraňte i ty větve, které nebrání průjezdu, ale mohou se při námraze svěsit do vozovky!!! 

Prosíme, projděte a zkontrolujte stav Vaší zeleně u komunikací a pečujte o ní celoročně!!! 
                                                                                                                                                              Děkujeme. 

MS ČČK BOROVÁ – POMÁHÁ SENIORŮM 

MS ČČK Borová – p. Dvořáková zajistí v případě potřeby odvoz seniorů na objednané očkování. 
Pokud nemáte jinou možnost, jak se na očkování dostat, volejte na Obecní úřad Borová tel.č. 
461 743 268 a ten vám vše domluví.  

 

PŘIPOMÍNÁME, ŽE JE ZAKÁZÁNO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ V OBCI A POVINNOST 
SBÍRAT PSÍ EXKREMENTY!!! 

mailto:kancelar@borova.cz
http://www.borova.cz/obecní%20úřad/vyhlášky
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OCENĚNÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY 2020 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili hlasováním do ocenění 

vánočně nazdobených domků v naší obci. Především ale těm, kteří své 

domky zdobili. A že jich bylo! Procházka celou vesnicí, byť bylo bláto, 

občas i pršelo, měla díky vaší výzdobě své vánoční kouzlo..  

Chtěli bychom vám všem, i těm, kteří oceněni letos nebyli, poděkovat. 

Za vaši snahu, práci, nápady, energii a také za to, že děláte naši obec 

hezčí....   

Na všechny, pro které bylo hlasováno, čekala na OÚ malá pozornost  

jako poděkování - dárková taška s nějakými dobrotami.... 

Sešlo se celkem 20 hlasů... 6x Pokorný č.p. 209 , 6x Lorencovi č.p. 56 , 

5x Lorencovi č.p. 128 a 3x Nekvindovi č.p. 130. 

 

 

SNĚHULÁKIÁDA 

Sněhu je jednou dost a pak zas málo, ale nás to neodradí. Před 

Borovankou se na vás usmívala sněhuláčice, kdopak se přidá se 

sněhovými díly??!! 

Fotky vaší tvorby vkládejte do komentářů na  

Facebook, vaše díla oceníme začátkem března ......   

 

SDH BOROVÁ NEVZDÁVÁ LEDOVOU PLOCHU U KIOSKU 

Pouze jeden den se povedlo uvést do provozu 

ledovou plochu u kiosku. Návštěvnost a nadšení 

dětí bylo velké, bohužel následovala velká 

obleva. Jakmile mrazy opět udeří, čerpadlo do 

potoka se ponoří a hasiči opět nastoupí.  Mrazu 

zdar!! 
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POŠTA BOROVÁ U POLIČKY, Č.P. 100, PSČ 569 82 BOROVÁ, TEL.Č. 954 256 982, 

954 355 261 

Platná otevírací doba od 1.10.2020: 

Pondělí: od 11.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod. 

Úterý:  od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 

Středa:  od 11.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod. 

Čtvrtek: od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 

Pátek:  od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 

Sobota, neděle:  ZAVŘENO 

Pošta Borová  -  nabízíme k prodeji elektronické dálniční známky, kdy stačí SPZ vozidla. 

Dále prodáváme kolkové známky, různý sortiment obalového materiálu i kancelářských potřeb, 

časopisy, noviny, dětské knihy, pexesa, omalovánky…. Založíme poštovní účet, stavební spoření i 

jiné bankovní služby. Těšíme se na vaší návštěvu      . 

  

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

6.-7.2.2021 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

13.-14.2.2021 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

20.-21.2.2021 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

27.-28.2.2021 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

6.-7.3.2021 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

 

 

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V NAŠÍ OBCI V ROCE 2020 

Počáteční stav k 1.1.2020         1 007 občanů 

Narozeno    19 dětí  11 chlapců   8 děvčat 

Přistěhováno    24  občanů  12  mužů  12 žen 

Odstěhováno    17  občanů    8  mužů    9 žen 

Zemřelo    14  občanů     4  muži  10 žen 

Konečný stav k 31.12.2020  1 019 občanů 

 

 

HASIČSKÝ PLES V BOROVÉ JE ZRUŠEN!!! 
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OHLÉDNUTÍ 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Prosinec a leden v naší školce: 

„Půjdem spolu do Betléma“ 

Naše vánoční přípravy začali již v listopadu, kdy se rodiče a děti mohly zapojit do projektu „Půjdem 

spolu do Betléma“. Měly za úkol vybrat a vyrobit postavu z Betléma. Bohužel toto vánoční tvoření 

bylo na krátký čas přerušeno. Celá naše školka musela do karantény. Po návratu do MŠ rodiče a děti 

nosily své výrobky, které se jim velice vydařily. U školky tak vznikl krásný Betlém, který se všem velmi 

líbil. Rodičům tímto děkujeme za zapojení do našeho projektu. 

 

Navštívil nás Ježíšek 

Letos poprvé navštívil Ježíšek třídu Broučků a třídu Berušek zvlášť… dětem to ale nevadilo, naopak 

si s novými hračkami více pohrály… Tímto děkujeme všem, kteří darem přispěli, DĚKUJEME!!! 
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Putování za hvězdou 

Těsně před Vánoci jsme s dětmi podnikli vánoční cestu za hvězdou, která začala u našeho krásného 

Betléma a pokračovala směrem do lesa. Cestou jsme plnili hvězdičkové úkoly s vánoční tématikou. 

V lese jsme našli v jesličkách Ježíška, který přichystal dětem něco na památku a něco sladkého za 

odměnu.  

 

 

Šťastný Nový rok 2021 

Začátek nového roku jsme s dětmi přivítali v duchu tradice Tří králů.....ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, VINŠUJEME 

VÁM....! 

 

 

Sněhová zima 

Paní Zima konečně zavítala do školky v Borové a děti si ji užívají do poslední vločky. Sáňkujeme před 

školkou, hrajeme si ve sněhu na zahradě, stavíme sněhuláky, opevnění a hlavně sportujeme. 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

V současné době je knihovna v důsledku vládních opatření až do odvolání uzavřena. 

Statistika knihovny 

V rámci zpracování letošní statistiky nabízím srovnání činnosti knihovny s lety minulými. 

 2017 2018 2019 2020 
Počet registrovaných čtenářů  109 186 224 248 

Počet dětí do 15 let 53 81 89 64 

Roční počet návštěv knihovny  
 

553 814 930 558 

Výpůjčky celkem  
 

879 1422 1675 962 

Z toho beletrie pro dospělé čtenáře 
 

435 687 831 532 

            naučná literatura pro dospělé  
 

148 158 164 80 

            beletrie pro děti  
 

234 401 464 262 

            naučná literatura pro děti  
 

62 176 216 44 

Výpůjčky byly prodlouženy  
 

335 x 570 x 593 x 402 x 

Celkový fond knihovny  
 

3610 3 747 3 934 3065 

             z toho beletrie  
 

2967 3 057 3 189 2059 

             naučná literatura  
 

  643  690 745 1006 

 
Jsem ráda, že i v této době, která knihovnám nepřeje, přibývají stále noví čtenáři. Pevně věřím, že se situace 
zlepší a že spousta nových knih si najde své čtenáře. V současné době se nově připravuje výdejní okénko 
zvenku školy, aby čtenáři mohli knihy nejen vrátit, ale také si vypůjčit nové. O otevření budou zájemci včas 
informováni. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
Květa Honzálková 
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POZVÁNÍ 

 
 
 

            Klub českých turistů v Poličce  
                                  pořádá   
                       v sobotu   6. února 2021.  
                    50. ročník lyžařského přejezdu 

                       evropského rozvodí v Borové    

                        Přes střechu Evropy. 
                                         Memoriál Jaroslava Hamerníka.  

                                 Odjezd vlakem z Poličky v 8.30 hodin. Z Borové v 8.45 hodin. 
Jubilejní 50. ročník akce Přes střechu Evropy nemůžeme uspořádat tradičním způsobem, jak jste na něj zvyklí, 
a to kvůli vládním opatřením. 
Vydat se ale na známé trasy kolem Borové můžete individuálně. 
Na delší trasu asi 8 km ze zastávky v Pusté Kamenici po modré turistické značce a po dvou kilometrech vlevo 
po lyžařské trase do Borové. Cesta je od lesáků prohrnuta. Na Žižkové volte cestu vlevo na rozcestí u Výbuchu 
a pak vpravo do Borové. Pokud bude sníh, je možno tuto trasu absolvovat i na lyžích nebo jet až do Čachnova 
a vybrat si trasy delší.   
Kdo bude chtít, může si udělat kratší trasu po Borové přes Hatě na Svatou Kateřinu a zpět - 5 km.  
Návrat vlakem z Borové ve 13:17, 15:16 nebo 17:16 hodin. 
Letos se budete muset obejít bez sladké odměny a diplomu v cíli, vezměte si občerstvení vlastní. V Borové je 
malá možnost občerstvení z výdejních okének.                           

  
 

INZERCE 
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       Školní jídelna Borová nabízí poctivě uvařená jídla 
tradiční české kuchyně, bez přídavku polotovarů, 

                                                                                      dochucovadel a glutamátů.    

                                                                                                                          Cena oběda je 62,-- Kč. 

                                                                                                          Své  obědy  si  můžete objednat v budově ŠJ nebo                                                                                                  
na telefonním čísle 725 970 701. Těšíme se na Vás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.1.2021           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/

