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             *24. ROČNÍK*ČÍSLO 3* 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

KANALIZACE 

Stavba finišuje, proto uvádíme několik bodů pro připomenutí (více na webových stránkách Obce 

Borová www.borova.cz, informační leták 1/2020 – taktéž zveřejněn na webových stránkách nebo 

dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek): 

• Spuštění zkušebního provozu kanalizace a připojování nemovitostí je plánováno na 

přelom pololetí r. 2021. Nyní již probíhá předběžná fyzická kontrola kanalizačních šachet 

včetně dalších kamerových a tlakových zkoušek - tudíž vás chceme upozornit na pohyb 

pracovníků zhotovitele a technického dozoru i po soukromých pozemcích dotčených 

kanalizací; 

• Materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové je předjednán v rámci vašeho 

možného zájmu i ve firmě Sanimax v Poličce, a to za zvýhodněné ceny (pozn.: náklady, tj. i 

dopravu si zajišťujete a hradíte sami). Bude to fungovat takto: občané mohou nabrat zboží a 

následně v případě, že nevyužijí, nepoužité vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). 

Zvýhodněné mají i veškeré tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu – 

nahlásíte heslo: Kanál Borová; 

 

• Před záhozem potrubí přípojky je vždy nutné kontaktovat zástupce obce pro kontrolu 

provedení potrubí a pořízení fotodokumentace zakrývaných částí (opět viz informace, 

které jsou součástí vámi vyzvednuté dokumentace soukromé části kanalizačních přípojek 

jednotlivých nemovitostí); 

 

http://www.borova.cz/
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• Přestože soukromou část kanalizační přípojky chystáte s předstihem, nesmíte se nyní do 

hlavní stokové sítě kanalizace připojit (není v provozu ČOV ani hlavní stoky!!!) – k tomuto 

kroku budete obcí vyzváni! 

 

• Opět připomínáme vlastníkům č.p. 102, 103, 170, 214, 215, 227 a pozemku p.p.č. 273/4, 

aby si vyzvedli dokumentaci soukromé části kanalizační přípojky a uhradili poplatek 1.500,- 

Kč. Bez dokumentace nelze přípojku realizovat. 

 

SE SOUKROMOU ČÁSTÍ KANALIZAČNÍ 

PŘÍPOJKY VÁM MOHOU POMOCI: 

Bagrové práce: 

Sauer Radek – tel.č. 605 710 624 

Novák Pavel – tel.č. 606 555 579 

Hegr Miroslav – tel.č. 603 234 051 

Krumpl Jiří – tel.č. 603 535 264 

Šturza Filip – tel.č. 605 575 203 (od 1.5.2021) 

Provede vše: 

Polák Rudolf – tel.č. 731 411 847,  734 408 021 

KKZP s.r.o., p. Kocourek  – tel.č. 604 878 383 

Vrabec Michal – tel.č. 731 588 510 

Balog Jan – tel.č. 792 273 576 

 

 

 

DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ VYHLAŠUJE POPTÁVKU NA NYNÍ ČÁSTEČNÝ, PO 

UVEDENÍ ČISTÍRNY DO PROVOZU PLNÝ ÚVAZEK ZAMĚSTNANCE OBSLUHY A 

ÚDRŽBY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ NOVĚ SPOUŠTĚNÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A 

KANALIZAČNÍCH ŘADŮ 

Pracovní činnost: obsluha strojů a technologického zařízení, zajištění plné funkčnosti, kontrola 

technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod, obsluha aktivačních nádrží a linky 

odvodňování kalů, usazováků i dosazováků, čerpadel, vedení příslušné dokumentace, práce ve 

výškách i hloubkách, atd. 

Platové podmínky: podle pracovního úvazku 

Požadujeme: časovou flexibilitu, manuální zručnost, zodpovědnost, pracovitost, ochotu učit se 

novým věcem, řidičský průkaz min.sk. B, znalost práce na PC – obsluha programu, znalost a zkoušky 

vyhl. č. 50/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. 
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Místo výkonu práce: ČOV pro kanalizaci Borová – Oldřiš, obec Borová a Oldřiš 

První kontakt a předpokládaný nástup:    

informace na tel. č.: 603 741 738, e-mail: starosta@borova.cz, předpokládaný nástup květen 2021.

                 starostka obce 

 

 

OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU V BOROVÉ = UZAVÍRKA SILNIC 

A VLAKOVÁ VÝLUKA 

 
Z důvodu opravy železničního přejezdu č. P6890 v Borové na silnici I. třídy (Borová – Polička) bude 

platit ve dnech od 06. 04. 2021 (8:00 hod) do 15. 04. 2021 (23:59 hod) z důvodu úplné uzávěry  

úprava automobilové a vlakové dopravy.  

Automobilová doprava: Opravou železničního přejezdu v Borové vznikly objízdné trasy pro 

automobily. Přes naší obec  nepovede žádná, ale bude zde vedena náhradní trasa autobusové 

linkové dopravy ( + náhradní doprava za vlak). Proto dbejte zvýšené opatrnosti.  

Vlaková doprava: Bude platit výlukový jízdní řád od 6. 04. 2021 (8:00 hod) do 13. 04. 2021 (13:10 

hod) a vlaky budou nahrazeny autobusy s tradičními zastávkami.  

Nezaměňujte si linkovou dopravu, která má zde objízdnou trasu, za náhradní dopravu za vlak. 

Projíždějící autobus nemusí znamenat, že vám ujel ten náhradní za vlak.  

Upravené jízdní řády jsou vyvěšeny na zastávkách ČD a jsou přílohou tohoto letáku. 

Objízdné trasy pro automobily z Borové do Poličky: 

- do 3,5 t bude vedena z Borové ze silnice I/34 ve směru na Telecí přes Lačnov, Sádek do Poličky 

-  nad 3,5 t bude vedena z Borové na Proseč do Litomyšle a poté do Poličky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@borova.cz
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OBEC BOROVÁ NABÍZÍ 

- Samovýrobu v obecním lese.  Jedná se o těžbu souší v mýtním porostu o 

průměrné hmotě cca 0,50 - 0,90 m3 a v mladém probírkovém porostu (tyče, 

surové kmeny). 

Cena dle objemu sortimentu a vzdálenosti na přibližování (100,-150,-/m3). 

- Palivové dříví: tvrdé dřevo: 700,-/m3 bez DPH (15%) 

                                  měkké dřevo: 400,-/m3 bez DPH (15%) 

 

- Použité vnitřní dveře levé i pravé, s výplní i bez výplně, a to zdarma. 

 

      V případě zájmu o dříví podejte písemnou žádost do kanceláře OÚ, použité dveře 

si můžete vybrat přímo ve sběrném dvoru u obsluhy.  
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LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU A KOMPOSTÁRNY BIOODPADU 

ZAČÍNÁ DNEM 3.4.2021 

Sběrný dvůr 

Provozní doba: středa 15.30 – 17.30 hod.  

                         sobota 9.00 – 11.00 hod. 

Kompostárna 

Provozní doba: středa a sobota 16.00 – 18.00 hod.  

Kompostárna je určena pro biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních 

odpadů. Odložit můžete trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, 

piliny, kůru. Dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

V dnešní době, plné starostí a omezení, je velice potěšující, že jsou mezi námi lidé, kteří myslí na 

druhé.... 

Dne 12.3.2021 naše spoluobčanka paní Zuzana Nováčková přinesla ZDARMA na OÚ 50 kusů 

kvalitních českých NANO respirátorů zn. SPURTEX (https://eshop.spur.cz/nanorespirator-spurtex-

v100-ffp2-nr/). 

Přidali jsme k nim do balíčku i pár jednorázových chirurgických roušek "na doma" a předali je na 

DPS Borová. 

Tímto bychom rádi paní Nováčkové poděkovali....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eshop.spur.cz/nanorespirator-spurtex-v100-ffp2-nr/
https://eshop.spur.cz/nanorespirator-spurtex-v100-ffp2-nr/
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Aktuální informace o očkování proti koronaviru v Pardubickém kraji je možné získat na a 

krajském webu www.pardubickykraj.cz/ockovani či na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR 

koronavirus.mzcr.cz 

• Pro pomoc s registrací volejte krajskou infolinku 466 026 466 nebo celostátní infolinku 1221. 

• Pro poskytnutí psychologické pomoci je vytvořena infolinka Poradny pro rodinu Pardubického kraje 

603 273 948. 

 

 

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ? 

Díky svým obyvatelům se Obec Borová může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 

zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 6,54 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,47 kg vysloužilých 

spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba 

ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě 

dosažených výsledků vystavil kolektivní 

systém pro sběr a recyklaci vysloužilých 

spotřebičů Elektrowin. 

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo 

za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 

78,05 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné 

množství CO2? 31 ks 

Nebylo nutné vytěžit 3 834,18 litrů ropy.  

Představte si, že z tohoto množství se 

pokryje spotřeba pohonných hmot auta 

např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici 

D1 a to 144 krát. 

Došlo také k úspoře 39 469,79 kWh 

energie. Asi stejné množství, jako 

kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 

39470 krát. 

Podařilo se recyklovat 3 761,89 kg železa. 

Toto množství recyklovaného železa by 

bylo možné použít pro výrobu 155 ks 

nových praček, bez nutnosti těžby železné 

rudy. 

Recyklací vysbíraných spotřebičů se 

podařilo získat 132,78 kg mědi, což by 

postačilo pro ražbu 23606 1€ mincí, nebo 

164,03 kg hliníku, který by stačil na 

výrobu 10936 plechovek o objemu 0,33 l. 

 

http://www.pardubickykraj.cz/ockovani
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UKLIĎME NAŠI OBEC 

Pomozte nám, aby naše obec byla 

hezká a čistá.  

V obci jsme zřídili sběrné  body, kde 

najdete tašky a jednorázové 

rukavice, které můžete použít při 

sběru odpadků. Zavázané tašky 

odložte na těchto bodech, kterých 

bude v obci celkem dvacet dva a 

budou rozmístěny po celém 

katastru obce. Tento sběr bude 

probíhat od 3.3. do 9.4.2021.  

Děkujeme !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.2021 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

3.-4.4.2021 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

5.4.2021 MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

10.-11.4.2021 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

17.-18.4.2021 MUDr. Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

24.-25.4.2021 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

1.-2.5.2021 MDDr. Kašpar  Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 

8.-9.5.2021 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 
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        Pozn.: Sčítání online prodlouženo do 11.5.2021 
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KOTLÍKOVÁ DOTACE  

Příjem žádostí o poskytnutí dotace byl prodloužen do 31.10.2021. Bližší informace 

naleznete na webových stránkách: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.  

                                                                              

 

 

 

 

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČNÍ V PARDUBICÍCH 

Stali jste se obětí trestného činu? 

„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, 

ale pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění 

z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi 

zachránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů 

jsem opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.  

Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát 

nemůže“. Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity 

lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze 

bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou zhoršená schopnost vnímání, 

špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost 

a neustálý strach.  

Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability 

dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, 

kdo umí pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trestných 

činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní informace, 

psychologické a sociální poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a 

podporu při ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace  

o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci 

zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu 

bezpečí.  

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se obrátit na 

pobočku Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 

17. listopadu 237 (Dům služeb). Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete 

volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího 

násilí 116 006.  

Uvedená pomoc je bezplatná a je vázána mlčenlivostí a lidé mohou vystupovat anonymně.  

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
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OHLÉDNUTÍ 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Únor a březen v naší školce: 

Doktoři a doktorky z naší školky 

Vyrábíme lékařské kufříky, stetoskopy, malujeme bacily a učíme se od paní L. Dvořákové základní 

postupy poskytování první pomoci! Přednáška byla velice inspirativní a děti byly moc šikovné, 

doufáme že nás třeba v budoucnu ochrání. 

  

Naše školka v karanténě 

Bohužel problém s onemocněním Covid-19 se nevyhnul ani naší MŠ. Ve školce byla většina 

zaměstnanců Covid pozitivních, a tak došlo dne 17.2., na základě nařízení hygieny k uzavření MŠ a 

ŠJ. Školní jídelna začala vařit i když MŠ byla ještě uzavřena. Všichni se těšili, že brzy bude otevřena 

i MŠ, ale bohužel vláda nařídila uzavření školských zařízení celorepublikově.  

 Školka je sice zavřená, ale děti a učitelky nezahálí. Děti předškolního věku mají povinnou distanční 

výuku. Z tohoto důvodu dostávají děti náměty na aktivity a úkoly emailem, které s rodiči doma 

vypracují. Pro mladší děti jsou aktivity a úkoly dobrovolné. Jsme rádi, že i tak se většina dětí zapojuje 

a na úkolech s radostí pracují. Důkazem jsou fotky a videa, které nám rodiče posílají. Tímto bychom 

chtěly poděkovat rodičům za jejich spolupráci. Jsme si vědomy, že situace není pro nikoho lehká a 

už se všichni těšíme až se vše vrátí do normálních kolejí! 

 Uzavření MŠ využíváme k úklidu, výrobě didaktických pomůcek (tiskneme, stříháme, laminujeme), 

vzdělávání (online semináře), administraci webových stránek, doplňujeme pedagogický zásobník, 

zdobíme mš a třídy jarní výzdobou,… A také jsme pro děti připravily Jarní stezku u koupaliště, kterou 

si děti mohou projít s rodiči. Kde si zkusí odpovědět na otázky z přírody a vyluštit tajenku!  
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Bc. Lenka Vaňáková 

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROVÁ 

Pro školní rok 2021/2022 

Přihlášky je možné podávat v období od 2.května do 16. května 2021 a to: 

• do datové schránky : njmyixz 

• e-mailem musí být podepsáno elektronickým podpisem zákonného zástupce 

(reditel.msborova@unet.cz) 

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Mateřská škola Borová, okres Svitavy, 

Borová 106, 56982 

• osobním podáním do Mateřské školy dne 5. května 2021 v době od 10.00 – 14.00 hodin, 

při respektování stanovených epidemiologických opatřeních, bez osobní přítomnosti dítěte 

v mateřské škole (v případě osobního podání žádosti je lepší si předem domluvit hodinu aby 

nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy  

tel.: 733 670 686 ) 

 

Přihláška a její přílohy k předškolnímu vzdělávání jsou volně dostupné na webových 

stránkách www.msborova.cz. a k osobnímu vyzvednutí v Mateřské škole dne 14. dubna 2021 

(středa) v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

Zákonní zástupci dítěte doručí: 

• žádost o přijetí (přihláška) 

• čestné prohlášení k očkování 

• kopie rodného listu 

• kopie očkovacího průkazu 

 

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které se do 30 dnů od zápisu objeví na 

hromadném seznamu s výsledky přijímacího řízení v MŠ Borová a na webu 

www.msborova.cz. 

 

 

 

http://www.msborova.cz/
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                                              INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zápis dětí do 1. třídy 

Termín: 5. 4. – 9. 4. 2021, to se týká formální části zápisu. 

Motivační část zápisu proběhne dne 8. 4. 2021 přes skype. 

Tématem letošního zápisu je pohádka  

Jak krteček ke kalhotkám přišel  

a bude probíhat dne 8. 4. 2021 od 15. 00 h. 

                      Těšíme se.  

Jak jsme pekli mazance a chystali se na Velikonoce. 

Minulý týden v pátek jsme si zaseli pšenici (osení) a ve středu jsme si krátili dlouhou chvíli výrobou 

velikonočních zajíčků, abychom si osení měli čím nazdobit. Dlouhou chvíli jsme měli proto, protože 

jsme čekali na vykynutí těsta. Pustili jsme se totiž do pečení mazanců - přes skype. Chtěli jsme si 

vyzkoušet „velikonoční předpek“😊. Poděkování patří všem maminkám, které na děti dohlížely, aby 

se nám naše mazance nepřipekly v troubě. Ale děti byly moc šikovné. Však uvidíte. 
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KNIHOVNA BOROVÁ 

Od začátku března již funguje v knihovně každé úterý 13.30 – 16.30 výdejní okénko pro odevzdání 

i výběr knížek. Čtení chtiví čtenáři již tuto možnost využili. Obec Borová nechala vyměnit část okna. 

Zároveň byla i zbývající okna osazena žaluziemi, aby knihy nevybledávaly. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Květa Honzálková 

OPRAVY A ÚDRŽBA 

 
Na všem špatném hledejme něco pozitivního. Díky tomu, že je sokolovna uzavřená, je čas opravit 

strop, vymalovat, udělat drobné opravy... a připravit ji na opětovné otevření.  

Probíhají i opravy venkovního posezení, pivních setů.......  
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POZVÁNÍ 

 

JARNÍ SOUTĚŽ 

 
Venku nám svítí sluníčko, teploty se přesunuly nad nulu, taje sníh, ptáčči zpívají- je tu JARO.  

Vyhlašujeme tedy „JARNÍ SOUTĚŽ“. Pojďme si jarně či velikonočně vyzdobit své zahrady, domky 

či okna … (venkovní výzdoba). 

Nežli se nám příroda pořádně probudí, vyroste svěží jarní travička, začnou kvést první jarní květinky, 

potěšme si oči pohledem na výzdobu vítající jaro.  

Vaše výzdoby nám vkládejte pod příspěvek na FB do komentářů, díla budou po Velikonocích 

oceněna.  

 

                               Obec Borová 

CHARITA POLIČKA PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ 

Sice již s odstupem, ale krátce bychom se ještě rádi vrátili k Tříkrálové sbírce 2021, v níž jste nám 

byli všichni svou spoluprací a podporou úžasným způsobem nakloněni a my si toho velice vážíme. 

Proto jsme zpracovali krátké poděkování do videa, které nabízíme ke shlédnutí, najdete-li ve svém 

pracovním vytížení pět minutek času, nahlédněte  (přes www.policka.charita.cz nebo přímo na 

www.charitapolicka.cz/podekovan. Snažili jsme se v něm vystihnout vše, co nás letošním 

netradičním ročníkem provázelo – nadšení, práce, radost, přízeň lidí i počasí …  

Dovoluji si přiložit také plakát „běhu pro hospic“ a samozřejmě Vás i občany Vaší obce srdečně 

přizvat k jarní pohybové, radostné aktivitě. Můžete se jí zúčastnit soutěžním během, během na 

pohodu, vycházkovou chůzí (i s pejskem či kočárkem) – hlavní punkt účasti však tkví v tom, že opět 

společně pomůžeme dobré věci a zúčastníme se především srdcem, ať už jsou naše sportovní výkony 

jakékoli.  

za OCHP Marcela Vraspírová 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.policka.charita.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR04ngibXjSD6agok5Y31BOdq_KZHskDueoAn0HcYSxyjdYPONj9vbdUwq4&h=AT2HVw_E8cpISpUP3AHOf3GZ3WJK-mIU7s_ojMrvQQ9CpqAMG182BWVbMGDNnI4Zw555x8CBw0vgy9XxhKeORPmG3WkG_5pf6MHHL30yVB3AGZejxJN-iixAXxNDOdF0in_i&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21vloZrElDVgliTlnYBpO86sfTcaZymGSMGj36-pcFDk4WuObv2JAgj7SuS3hdmTxgnHE4JFoNIM9rgcEvlzbNBMrJaw38zMMJuzqbcALy40x_MWx3TjADWEF7bstt4gx2UAMvK4rjeBKPttaUlYJv4EXS8q7IZUx2f3xc1G1QvFK094g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.charitapolicka.cz%2Fpodekovan%3Ffbclid%3DIwAR1ITFZZIenLdz55P5RVVDKYVb8DVhTfG6KtmG42gxJmcs6a_cMW4kI_qcM&h=AT1YFRmqzzv0I-f-T46zpRcSZ4aTtEKPBHyBKWeaR5YTZiz9wSm__Tl_qyiBmeKVWiIA-0COAAMvp_e95OqBkUR_oocYmv5ipfOa5kblB2kSESF1zixfCnzv1On7mrxbr9cV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21vloZrElDVgliTlnYBpO86sfTcaZymGSMGj36-pcFDk4WuObv2JAgj7SuS3hdmTxgnHE4JFoNIM9rgcEvlzbNBMrJaw38zMMJuzqbcALy40x_MWx3TjADWEF7bstt4gx2UAMvK4rjeBKPttaUlYJv4EXS8q7IZUx2f3xc1G1QvFK094g
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INZERCE 
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Kuřátka  i   jarní   kvítí, sledují jak slunce 

svítí. Sváteční hody už se chystají  

a všichni kolem se radují. 

Je čas věřit vlastním snům,  

ať štěstím naplní se každý dům. 

Přejeme hezké Velikonoce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  29.3.2021                                              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/
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