*24. ROČNÍK*ČÍSLO 6*

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

NA POMOC MORAVSKÝM OBCÍM ZASAŽENÝM TORNÁDEM
Obec Borová se připojuje k následující výzvě:

Přeji Vám z Oblastní charity Polička dobrý den.
Všechny nás hluboce zasáhly následky přírodní
katastrofy a osudy postižených lidí na jižní Moravě.
Oblastní charity Hodonín a Břeclav již bezprostředně
pomáhají přímo v postižených obcích. Naše partnerská
Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na
pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na
Hodonínsku a Břeclavsku. Oblastní charita Polička nyní
vyhlásila sbírku materiální pomoci ...
Ze srdce
děkujeme všem za podporu, pomoc a spolupráci - za
OCHP Marcela Vraspírová
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Nedělní promítání letního kina v naší obci 4.7.2021 je plánováno jako benefiční.
Výtěžek ze vstupného bude zaslán na pomoc obcím postiženým tornádem. Přijďte se
podívat na skvělý film a podpořit dobrou věc!!

KANALIZACE
V současné době je zahájeno převzetí hlavní stavby kanalizace. Pro výkopové práce na kanalizační
přípojce platí do odvolání dosavadní pravidla zveřejněná na webových stránkách obce. Ke změně
podmínek a spuštění zkušebního provozu bude vydán mimořádný informační leták.
SE SOUKROMOU ČÁSTÍ KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY VÁM MOHOU POMOCI:
Bagrové práce:
Sauer Radek – tel.č. 605 710 624
Šturza Filip – tel.č. 605 575 203 (od 1.5.2021)
Novák Pavel – tel.č. 606 555 579
Hegr Miroslav – tel.č. 603 234 051
Krumpl Jiří – tel.č. 603 535 264
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

Připomínáme: Zbudování soukromé části kanalizační přípojky si hradí každý majitel nemovitosti sám
a zodpovídá za kvalitu provedených prací. Mimo výše uvedené kontakty, které vám nabízejí
spolupráci, můžete samozřejmě zvolit jinou dodavatelkou firmu, či přípojku realizovat svépomocí –
nikoho neupřednostňujeme.

ZÁMĚR PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY
Obec Borová zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, záměr pronajmout část nebytových prostor v Borové u Poličky, č.p. 305,
v katastrálním území Borová u Poličky - zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Jedná se o prostory, které jsou o velikosti:
•
•
•
•

nebytový prostor č. 1 – 21,70 m2;
nebytový prostor č. 2 – 21,20 m2;
nebytový prostor č. 3 – 13,00 m2;
hygienické zařízení – 3,90 m2
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Důvodem zveřejnění tohoto záměru je výpověď z nájmu nebytových prostor, kterou dne 15.5.2021
podal stávající nájemce nebytových prostor MUDr. Martin Plšek.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje pronajmout prostory pro zdravotnické služby nebo služby péče o
zdraví a tělo (pozn.: typ a charakter této služby žadatel podobně popíše do své žádosti).
Žádosti zasílejte prostřednictvím: IDDS: z89bmqe nebo na e-mail: podatelna@borova.cz

do 15.8.2021
Výše nájemného: bližší informace budou sděleny v kanceláři Obecního úřadu v Borové.
K tomuto záměru se lze vyjádřit na adresu Obce Borová (Obec Borová, č.p. 100, 569 82), IDDS:
z89bmqe, e-mail: podatelna@borova.cz do 15.8.2021 včetně. Obec Borová si vyhrazuje právo tento
záměr kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
Tento záměr byl schválen ZO Borová na jednání č. 2/2021 dne 21.6.2021, usn. č. 25.

SEKÁNÍ HŘBITOVŮ
Před poutí proběhne sečení a údržba obou hřbitovů. Prosíme nájemce, aby za hrobovými místy
nenechávali skleněné vázičky, svícny, smetáčky a jiné předměty.

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 2021/2022
Pracovníky Pardubického kraje nám byl zaslán odkaz na stránky Správy železnic, která vydala návrh
železničního jízdního řádu pro období 2021/2022. Návrh obsahuje 94 stran jízdních řádů a naleznete
je na tomto odkazu https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022. Naše trať má
číslo 261 – Svitavy-Žďárec u Skutče.
Případné připomínky k jízdním řádům prosím sdělte na OÚ Borová do 16. července 2021, abychom
je mohli postoupit na KÚ PK.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V BOROVÉ BUDE UZAVŘENA OD 19.7.2021 DO
15.8.2021

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ BUDE UZAVŘENA OD 19.7.2021 DO 30.7.2021

DOVOLENÉ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. JAROSLAVA GRODLA
V DOBĚ PRÁZDNIN = 5.7. – 9.7. a 2.8. - 6.8.2021.
ZUBNÍ LÉKAŘKA V BOROVÉ ORDINUJE
Každý čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod. – MUDr. Dagmar Švecová, tel.č. 739 046 899.
(1.7.2021 ordinace uzavřena – dovolená)
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ZUBNÍ POHOTOVOST – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
3.-4.7.2021
5.7.2021
6.7.2021
10.-11.7.2021
17.-18.7.2021
24.-25.7.2021
31.7.-1.8.2021
7.-8.8.2021

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.
MUDr.

Nováková
Oliva
Sejkorová
Ševčík
Cacek
Vlčková
Elčknerová
Burešová

Dolní Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Trstěnice 184
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, 1. Máje 606
Litomyšl, Smetanovo nám. 97

Lenka
Vladimír
Jitka
Stanislav
Tomáš
Barbora
Irena
Ivana

465 549 236
461 614 614
606 202 501
461 724 423
461 634 157
461 615 402
733 152 435
461 614 569

LETNÍ KVĚTY NAŠICH OKEN A KRÁSY NAŠICH ZAHRAD
Léto máme v plném proudu, blíží se nám pouť, na
zahradách anglické trávníky, okna a zahrady plné vůní a
květů.
Pojďme si vzájemně potěšit oko našimi zahradnickými
výtvory - ať v podobě nakvetených truhlíků na parapetech
oken, kvetoucí zahrádkou, zahradním jezírkem či zajímavě
řešenou zahradou…
Vkládejte pod příspěvek na FB obce Borová do komentářů
fotky s výše zmíněnou tématikou, kterými byste chtěli potěšit oko ostatních, či se chtěli pochlubit
nějakou zahradní tvorbou nebo květenou, vaše díla či květy rádi začátkem září odměníme.

OHLÉDNUTÍ

VE ŠKOLE… JAK JE TO VZÁCNÉ.
Bylo právě 30. dubna a nás ráno ve škole vítaly dvě krásné čarodějnice.
Marně jsme pátrali, kde se vzaly a na čem přiletěly.
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I v ostatních třídách se objevili čarodějové a čarodějky, ale tady byl dopravní prostředek znám.
Správně, bylo to koště ! A každá čarodějnická parta měla jiný model
.

Prozrazeno ! Už víte, kdo nás vítal?

Den dětí
Byli jste už někdy u pramene Háďáčku nebo na střeše Evropy? My ano a někteří během dvou dnů i
několikrát
. Prvního června dětem počasí opravdu přálo, to asi k svátku. Sluníčko hřálo, nebe
bylo téměř bez mráčku. Ideální den na pěší „výšlap“ do přírody – to také dětem k svátku. Čekala
nás střecha Evropy a potůček Haďáček.

Nezbytné „houfování“ před školou. A za chvíli, obtěžkáni pořádnou svačinou, jsme vyrazili !
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Šli jsme z kopce do kopce a aby dětem cesta ubíhala, plnily různé úkoly. Tajenka prozradila, že
překročíme střechu Evropy.

Konečně u cíle. U pramene Haďáčku. Krásný kout v lese u Svaté Kateřiny. Tudy prochází evropské
rozvodí.
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Beseda o prvních zemědělcích s paní Fridrichovou.

Součástí besedy bylo také tvoření z hlíny. Děti nejvíce vyráběly hliněné nádoby.
A na závěr…….páťáci

Přišla trička a my všichni víme, co to znamená. Konec školy a loučení s těmi nejstaršími dětmi. Tak
hodně štěstí !
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DAMAŠEK
V pátek 25.6.2021 v 17 hodin jsme se konečně dočkali. Během roku jsme se ze známých příčin
nemohli scházet. Sešlo se nás 28 a dohlíželo na nás 5 „drábů“. Po různých cestách jsme vyrazili na
Damašek, kde na nás čekala paní kuchařka s 6-tým „drábem“. Vyvrcholením prvního večera byla
stezka odvahy. První součet v 23 hod. neodhalil žádné ztráty.
Druhý den nás po vydatné snídani čekal celodenní výlet na Milovy. Cestou jsme mj. slézali Velké
perníčky a pak za odměnu jsme absolvovali několika kilometrový sjezd k rybníku. Do vody se nám
moc nechtělo a tak jsme protější břeh navštívili pěšky nebo na lodičkách. Opět bez ztrát jsme
absolvovali cestu zpět. Červnové večery jsou dlouhé a tak po večeři (palačinky s jahodovým džemem)
jsme navštívili místní koupaliště.
Stěžejním programem neděle byl branný závod. Na 11 stanovištích jsme procvičili svoje znalosti
o přírodě, okolí Damašku, svoje sportovní umění, hod na dálku a také přesnost při střelbě ze
vzduchovky. Ve volném čase kromě utužování přátelství jsme absolvovali různé soutěže a hry.
Tři dny na Damašku utekly jako voda a protože jsme byli celou dobu hodní, tak že se můžeme
těšit na příští návštěvu hájenky „U Škrunců“.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Celý rok 2020 se vítání občánků z důvodu nezvaného hosta Covid-l9 nemohlo uskutečnit a tak teprve
v neděli 27.6.2021 jsme mohli slavnostně přivítat ve třech vlnách nové občánky v naší obci. Někteří
tak na vítání přišli už po svých a dokonce nám Jiřík málem ujel na motorce domů
. Od podzimu
2019 do února 2021 se v naší obci narodilo 27 dětí a malé slavnosti se zúčastnilo 17 dětí.
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Kučera Jiří

Hegrová Veronika

Pavlů Zuzana

Střítežský Adam

Pražanová Simona

Dvořák Matěj

Portl Sebastián

Kučera Erik

Mlynář Adam

Portl Jiří

Pražanová Ema

Tomáštíková Edita

Hűbner Dominik
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Špička Jan

Halamka Alex

POZVÁNÍ

Nedělní promítání letního kina v naší obci 4.7.2021 je plánováno jako benefiční.
Výtěžek ze vstupného bude zaslán na pomoc obcím postiženým tornádem. Přijďte se
podívat na skvělý film a podpořit dobrou věc!!

KNIHOVNA BOROVÁ
Výpůjční doba o prázdninách v červenci a
srpnu bude každé úterý od 13.30 – 16.30
hod. (kromě 27. 7. a 3. 8. – dovolená).
Knihovna bude přístupná všem čtenářům.
K vypůjčení bude sloužit i nový výměnný
fond. Zároveň prosím o vrácení knih,
které mají čtenáři již delší dobu.
Pěkné prázdniny všem přeje Květa Honzálková
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CYKLOBUSY VYRÁŽÍ DO REGIONU UŽ OD
29. KVĚTNA!
Tak jako v předchozích letech, i letos budou dopravu turistickou
oblastí Českomoravské pomezí v letních měsících usnadňovat
cyklobusy. Svou šestnáctou sezónu zahájí v sobotu 29. května a
k zajímavým místům vás dopraví, ať už se rozhodnete na výlet vyrazit
pěšky či usednout do sedla kola. Pět linek napříč regionem bude
v provozu vždy o víkendech a státních svátcích až do konce září.
Autobusy uzpůsobené pro převoz kol vás opět přiblíží k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i jeho
okolí. Čekají vás poutavé památky pětice historických měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a
Vysoké Mýto a také další turistické cíle. Za zmínku i návštěvu stojí také zámek v Nových Hradech, Muzeum
dýmek v Proseči i přírodní rezervace Toulovcovy maštale s trojicí rozhleden. Milovníci aktivního odpočinku
i výhledů do kraje ocení také Hřebečské důlní stezky či rozhlednu na Kozlovském vrchu, stejně jako možnost
vyrazit cyklobusem z hranice regionu, a to například do Orlických hor, na Dolní Moravu, na pomezí
Žďárských vrchů či k Sečské přehradě. Novinkou letošní sezóny je změna jedné z tras tak, aby se turisté
pohodlně dostali do obce Předhradí, kde je veřejnosti nově zpřístupněn hrad Rychmburk.

•

•

•

Růžová linka 680017 (29. května – 30. září)
Moravská Třebová – Svitavy – Polička – Proseč – Nové Hrady – Litomyšl – Česká Třebová –
Ústí nad Orlicí – Choceň – Vysoké Mýto
Linka propojující historická města Českomoravského pomezí zajíždí také do Toulovcových maštalí,
k zámku v Nových Hradech, k Hřebečským důlním stezkám, několika rozhlednám i cyklostezkám na
Orlickoústecku.
Modrá linka 680018 (29. května – 30. září)
Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Štíty – Králíky – Dolní Morava
Tato linka zaveze do oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku pěší turisty i cyklisty
z Poličska, Svitavska a Moravskotřebovska. Cestující přiblíží také k Hřebečským důlním
stezkám nebo mladějovské úzkokolejce.
Zelená linka 650555 (29. května – 30. září)
Pardubice – Chrudim – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Polička
Linka umožní objevovat krásy Českomoravského pomezí také turistům z Pardubicka,
Chrudimska či Hlinecka. Zajíždí do oblasti Toulovcových maštalí, Litomyšle či Nových Hradů
a do blízkosti Žďárských vrchů a k Sečské přehradě. V odpoledních hodinách nově zajíždí do
obce Předhradí, kde mohou zájemci navštívit veřejnosti čerstvě zpřístupněný hrad Rychmburk.

•

•

Červená linka 680948 (29. května – 30. září)
Litomyšl – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Čenkovice – Králíky – Dolní Morava
– Staré Město
Tato linka vyjíždí z Litomyšle a míří až do oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku.
Oranžová linka 700949 (29. května – 30. září)
Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Žamberk – Deštné v Orlických horách
Linka míří z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Orlických hor s konečnou zastávkou v Deštném
v Orlických horách.
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Na linkách bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem
je možné využít také zvýhodněné skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů včetně
aktuálních jízdních řádů najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech budou v průběhu června k dispozici v informačních centrech, na turistických
atraktivitách a řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto, destinační
společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.

Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Českomoravské pomezí ● destinační společnost
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
mobil: 777 766 565
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz

LETNÍ POZVÁNÍ DO KSM
Výstava velkoformátových fotografií Fotoklubu
Vysočina. K vidění bude v IC po dobu letních
prázdnin vždy v provozní době IC.

Borová
4.7.2021 - Letní kino od 21.30 hod. u sokolovny film Špunti na vodě
17.7. – 18.7.2021 Borovská pouť
14.8.2021 - Letní kino od 21.30 hod. u sokolovny
– pohádka Ježek Sonic

Dolní Újezd
3. 7. 2021 Benátská noc, areál SDH, hraje kapela
Epicentrum
16. 7. 2021 Letní kino, areál koupaliště, od 21:30
hodin, 3Bobule
17. 7. 2021 Italská I, areál SDH
30. 7. 2021 Letní kino, areál koupaliště, od 21:30
hodin, Přes prsty
31. 7. 2021 Letní zábava s Dj Alíkem, areál SDH

Bystré
2.- 3. 7. 2021 - Letní kino od 21.30 hod.
4.- 7. 8. 2021 - Řezbářské symposium
Podrobné info o programu na www.bystre.cz a
Facebook (Turistické informační centrum a město
Bystré)
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13. 8. 2021 Letní kino, areál koupaliště, od 21:30
hodin
Špunti
na
vodě
14. 8. 2021 Italská II, areál SDH

Lubná
30. 7. 2021 - Letní kino Lubná - ŠTĚSTÍ JE
KRÁSNÁ VĚC; promítání po setmění, vstup do
letního areálu od 19:00, parkování v zadní části
areálu, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno,
více na FB "Akce v Lubné"
13. 8. Letní kino Lubná - PŘÍLIŠ OSOBNÍ
ZNÁMOST
27. 8. Letní kino Lubná - BÁBOVKY

Jedlová
17. – 20.8. 2021 – Letní kino - od 21.00 hod. pod
Cykloubytovnou, Kinematograf bratří Čadíků
17.9. 2021 - „Jedlovská muzikální tradice“ - na
fotbalovém hřišti – koncert kapel Wohnout,
Arakain a Paní věší prádlo.

Polička
VALY VÁLÍ – série letních koncertů a divadlo
v parku u hradeb
26. 6. 2021 - ZNOUZECTNOST spolu s
poličskými hudebními tělesy
30. 7. 2021 - PRAGO UNION + hosté
14. 8. 2021 - POPRASKD – kočovné divadelní
přestavení
28. 8. 2021 - MARKANT ROCK
17. 9. 2021 - VYPSANÁ FIXA + hosté
20. -22.8.2021 - Festival Polička 555 - oblíbený
letní multižánrový festival
31. 7. - 1. 8. 2021 - Divadelní pouť na hradě
Svojanově
28.- 29. 8. 2021 – Třicetiletá válka na Svojanově

Litomyšl
1.-11.7. 2021 Národní festival Smetanova
Litomyšl - program na www.smetanovalitomysl.cz
1.-11.7. 2021 - Festivalové zahrady - doprovodná
volněpřístupná scéna festivalu Smetanova
Litomyšl v Klášterních zahradách, program na
www.festivalovezahrady.cz
2.7.-27.8.
Toulovcovy prázdninové pátky pohádka nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé
na Toulovcově náměstí / 18:00
22.7. 2021 - Arakain a Lucie Bílá - koncert na
nádvoří Zámku Litomyšl / 20:30
24.-25.7. 2021 - Astrovíkend - Dny tajemna a
zdraví / Zámecké návrší / So 9:00-18:00 a Ne
10:00-17:00

Sebranice
25. 7. 2021 – Anenská pouť na Vysokém Lese –
začátek v 15 hodin mší svatou, poté sousedské
posezení s harmonikami.
15. 8. 2021 – Posezení pod lípou – od 15.00 hodin
u kapličky na Pohoře. K tanci a poslechu zahraje
kapela Jana Pohorského. Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.

30.7.-3.8. 2021 - Meda - divadelní představení na
Zámku Litomyšl / denně 20:00
1.8.-5.8. 2021 - Kinematograf bří Čadíků - letní
kino na Smetanově náměstí / denně 21:00
5. 8. 2021 - Čechomor: Kooperativa Tour 33
radostí života - koncert na nádvoří Zámku Litomyšl
/ 19:00
7. 8. 2021- Litomyšlský pivní festiválek na
Toulovcově náměstí
14.8. 2021 - Slavnosti Prosecca na Zámku
Litomyšl / od 12:00

Svojanov
3. 7. 2021 Zahájení léta
25. 7. 2021 pouť u Majdalenky
celé prázdniny na radnici výstava Kouzlo přírody a
Svojanova p. Jany Svobodové.
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Letní romantika ve Žďárských vrších. Běhej lesy na Vysočině rozběhaly 1 600
účastníků
Rodiny s dětmi, zkušení běžci i úplní začátečníci
si užívali letního běžeckého počasí v srdci
Vysočiny, kde se uskutečnil druhý závod letošní
sezóny seriálu Běhej lesy. Na rozhraní Čech a
Moravy se běžely nejtrailovější trasy celé série.
Dospělí účastníci se při závodě mohli kochat
výhledy na monument místního rodáka, jednoho
z nejlepších českých horolezců, Radka Jaroše,
skalní útvar Dráteničky či Malinské skály.
Nechyběl ani tradiční přeběh přes hráz
Milovského rybníka. Ti odvážnější na dlouhé, a
letos nově i na extra dlouhé, trase běželi také
kolem Devíti skal, nejvyššího vrcholu
Žďárských vrchů.
Táhlé kopce nahoru, náročné terénní seběhy, nekonečné zelené lesní porosty a krásné výhledy do krajiny,
přesně taková byla zastávka Běhej lesy na Vysočině. Ta nejen díky závodu VoltaRUN, ale i díky zapojení
ostatních běžců, pomáhala handicapované Elišce. Sedmileté dívce pořadatelé předali šek s krásnou částkou
55 300 Kč. Tato finanční pomoc navíc není finální, další peníze budou rodině Elišky věnovany po konci
seriálu.
Pojďme si ale také shrnout celý závodní den, jeho atmosféru a hlavní aktéry. Nejdříve na trať vyrazili ultraběžci
na 43 km extra dlouhou trať. Následovali je ti nejmenší a nejroztomilejší v závodech Dr.Max. Po mláďatech
vyrazili na start účastníci charitativního běhu VoltaRUN a po poledni přišli na řadu tradiční trasy v délce 12 a
21 km.
Běhej lesy odměňují v cíli medailí úplně všechny, mezi kterými jsou ale samozřejmě ti nejrychlejší. Těm se
po dlouhé covidové pauze dostalo ocenění přímo na pódiu. Na extra dlouhé trase, která byla na Vysočině
novinkou, se na nejvyšší stupínek se skvělými časy postavili Jaromír Hradecký (03:04:50 hodiny) s Kristýnou
Markovou (04:11:48).
Trasu na 21 kilometrů ovládli Martin Frelich (01:26:24 hodiny) s Evou Strnadovou (01:43:41) a na 12km trase
kralovali Ondřej Němec (47:48 minuty) s Barborou Názlerovou (53:59).
Krásný běžecký den, do kterého občas příjemně sprchlo, byl prvním, který se po pandemii koronaviru
uskutečnil v plné podobě, včetně všech vyhlášení a závěrečné tomboly. Už nyní se těšíme na další ze závodů,
tím bude druhou červencovou sobotu běh v Lednici, kde zbývá již posledních pár volných míst na startovní
listině. Následovat bude druhý ze slovenských závodů, a to na Veľké Fatře, kam účastníky ze zázemí vyveze
lanovka do výšky okolo 1100 m n.m. „Na tento závod navíc mají všichni účastníci možnost vzít svého parťáka
za 50 % z částky startovného. To je další možnost, jak můžeme lidem závod za hranicemi přiblížit a rozdat
trochu té běžecké radosti,“ říká organizátor seriálu z pořádající agentury RAUL, David Douša. Více informací
najdete na www.behajlesmi.sk.
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..2021

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

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