Krásné prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku,
pevné zdraví
a šťastný nový rok

2022 přeje

Obec Borová
*24. ROČNÍK*ČÍSLO 12*
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení a milí spoluobčané,
rok opět neskutečně rychle utekl, připadá mi, že rychleji, než kdy jindy. Je tu opět
vánoční čas, čas radosti, pohody a klidu. Je to také čas, kdy myslíme jeden na druhého a také
čas, kdy víc než jindy myslíme na ty, kteří už nemohou být s námi. Tento čas a konec roku je
zároveň obdobím, kdy kromě bilancování uplynulých měsíců myslíme dopředu – na dobu, která
je před námi, bilancujeme nad tím, co máme za sebou a co nás čeká. Myslím si, že uplynulý
rok nebyl pro nikoho jednoduchým. Současný stav spojení s různými restrikcemi se dotkl
každého po svém. Ani pro naši obec to nebyla jednoduchá doba. Svým způsobem je stále
ochromená neustálými stavebními pracemi ve formě výkopů kanalizace a pohybu stavební
techniky. Jednoduché nebylo ani spuštění kanalizace, ale povedlo se, jedeme na plné obrátky.
V dalších měsících nás z pohledu běžné dopravy a pohybu čeká další omezení při pracích na
rekonstrukci silnice směr Oldřiš a na opravách místních komunikací.
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Chtěla bych vám všem poděkovat za trpělivost, shovívavost, vstřícnost a spolupráci při stavbě
kanalizace – někdy to není opravdu jednoduché ani pro jednu stranu. Ráda slýchávám reakce,
že … „to se nedá nic dělat, to vydržíme, však to děláme pro sebe a pro naše děti“…. Dále bych
chtěla poděkovat všem dobrovolníkům za pomoc obci v jakékoliv oblasti, byť sebemenší a za
činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují naši obec.
Dovolte mi, abych všem občanům Borové, chalupářům i návštěvníkům naší obce
popřála jménem zastupitelů a zaměstnanců obce Borová do nastávajících dnů jen to nejlepší.
Najděte pod stromečkem zdraví, štěstí a pohodu. A také vám s kvapem se blížícího konce roku
přeji, ať vás krásné chvíle a spokojenost adventních dnů neopouští a nový rok 2022 přinese jen
mnoho spokojenosti a úspěchů. K tomu všemu hojně užívejte níže uvedenou medicínu a hlavně
s ní nešetřete, je to vyzkoušený recept a nic nestojí  (nemám to ze své hlavy…):

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo daruje. Trvá
chvilku, ale vzpomínka na něj bývá někdy stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, nikdo není
tak chudý, aby ho nemohl darovat. Úsměv přináší štěstí, ve starostech je oporou, je citlivým znamením
přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve znechucení odvahu. V zármutku je útěchou a pro každou bolest a
nemoc je přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku,
kdy se daruje. Kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro Tebe úsměv, obdař ho svým úsměvem. Nikdo
nepotřebuje úsměv tak, jako ten, kdo ho nemá pro druhé.
Přeji Vám, aby tato zázračná medicína nikdy nechyběla.
starostka obce Borová

…z jednání Zastupitelstva obce Borová č. 4/2021 ze dne 26.10.2021
Zastupitelstvo obce Borová projednalo a schvaluje:


Smlouvu o poskytování služeb č. OUBO-1359/2021 – Technický dozor investora při
realizaci stavby „Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 podél silnice III/35724“,
uzavřenou mezi Obcí Borová a SKY-ING s.r.o., IČ: 05401917, kde předmětem smlouvy
je kompletní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby
„Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 podél silnice III/35724“ a všech souvisejících
činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby;



navýšení ceny jednoho vývozu velkoobjemového odpadu z SD Borová dle doložené
kalkulace. Důvodem je změna skladby velkoobjemového odpadu, kterou došlo ke
zvýšení objemové hmotnosti vyváženého kontejneru. Změna je účinná od 1.10.2021;
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Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021
uzavřenou mezi Obcí Borová a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, IČ: 70892822, kde předmětem smlouvy je účelová dotace na pořízení
elektrocentrály s příslušenstvím;



bere na vědomí informace a projektovou dokumentaci na stavbu: „Pustá Rybná, obnova
nn, SY_0119 (IE-12-2008552), dále pak informace vztahující se k nutnosti řešit VO
v lokalitě Dědek. Schvaluje SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2008552/VB/17, název stavby: Pustá Rybná, obnova nn, SY_119
uzavřenou mezi Obcí Borová a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, kde předmětem
dohody je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy
na pozemcích p.p.č. 2207, 2208 a 2211, a to za podmínek uvedených v SoSB a Dohodě
a vyjádření Obce Borová;



pronajmout nebytové prostory v budově zdravotního střediska č.p. 305, a to následovně
a podle projektové dokumentace půdorysu 1-NP – prostory bývalé dětské ordinace,
kterou MUDr. Plšek dlouhodobě nevyužívá a ke kterým podal výpověď z pronájmu.
Dále schvaluje záměr pronájmu prostor bývalé lékárny;



darovací smlouvu pro poskytnutí finančního a materiálního daru uzavřenou mezi Obcí
Borová (jako dárce) a rodinou „D“, Mikulčice (jako obdarovaný), a to následovně:
finanční dar ve výši 18.407,- Kč bude převeden formou bezhotovostní platby na účet
uvedený v darovací smlouvě, materiální dar na vazbu živelnou pohromou zdemolované
střechy bude poskytnut o objemu 11,91 m3, a to podle výpisu prvků krovu, který
obdarovaný předložil dárci;



aj.

Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí:


informace z průběhu stavby, zápisu o dílčím předání a převzetí díla vodohospodářské
části stavby akce: „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ a spuštění zkušebního
provozu splaškové kanalizace;



informace a podklady k záměru rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci;



informace k akci „Tůně v Obci Borová pod VVN“ a Dohodu o realizaci
managementových opatření mezi AOPK ČR, IČ: 62933591 a Obcí Borová – tůně
realizovány pod vysokým napětím za kempem;
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žádost ČR – okresního soudu ve Svitavách, Dimitrovova 33, 568 19 Svitavy – žádost o
jmenování přísedícího u soudu;



stupeň projednání změny územního plánu Borová. Současně bere na vědomí žádost o
provedení změny části využití pozemku p.p.č. 1896/2 z charakteru Oc na Sv;



ZÚ DSO AZASS za rok 2020;



aj.

-

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.

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU V BUDOVĚ MŠ
Jelikož v tuto chvíli není využit pro služební účely
personálu MŠ a ZŠ Borová a byl současnými nájemníky
uvolněn, nabízí Obec Borová k pronájmu byt č.1
v druhém nadzemním podlaží o velikosti 1+4. Byt se
skládá z kuchyně, jídelny, tří pokojů, koupelny, WC a
sklepní kóje. Celková výměra bytu je 88,04 m2. Měsíční
nájemné je cca 6 667,- Kč a záloha na plynové vytápění ve výši 2000,- Kč. Nájemné
neobsahuje náklady na el. energii, vodné a stočné.
Nájemní smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem bude uzavřena na dobu určitou. Bližší
informace v kanceláři obecního úřadu. V případě zájmu o pronájem podejte žádost nejpozději
do 15.1.2022.

UPOZORNĚNÍ pro dlužníky
Žádáme občany, kteří neuhradili platbu za pitnou vodu (popř. i stočné), svoz a likvidaci
komunálního odpadu, poplatek ze psa, nechť tak učiní obratem!!!

Změna poplatku KO pro rok 2022
Od roku 2022 se mění roky nezvyšovaný poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu, a to
na 660,- Kč za osobu/rok (více viz. OZV obce Borová č. 2 a 3/2021, o stanovení systému
odpadového hospodářství a místním poplatku).
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Informace OÚ

Svoz komunálního odpadu
Svoz popelnic v naší obci probíhá každý sudý týden ve středu v ranních hodinách. Z tohoto
důvodu připravte své popelnice nejlépe den předem k silnici. V případě, že popelnice bude
obsahovat žhavý popel, nebude vám vysypána. Dále dbejte na to, aby hlavně v ulicích nestála
osobní auta a svozový vůz mohl bez problémů projet. V případě, že tomu tak nebude, zůstane
celá ulice bez vývozu popelnic!! Poslední letošní svoz popelnic bude 29.12.2021.

Sběrný dvůr bude 25.12.2021 a 1.1.2022 uzavřen

Zubní pohotovost – SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 DO 11.00 HOD.
4.-5.12.2021
11.-12.12.2021
18.-19.12.2021
24.12.2021
25.-26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021

MUDr.
Švecová
MDDr.
Vlčková
MUDr. Adamcová
MUDr.
Adamec
Lékař Kononenko
stomatolog
MUDr. Burešová
MUDr. Cacek

Dagmar
Barbora
Markéta
Stanislav
Oleksandr
Ivana
Tomáš
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Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Trstěnice 184

461 613 663
461 615 402
461 725 987
461 725 987
461 614 614
461 614 569
461 634 157

29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
1-.-2.1.2022
8.-9.1.2022

MDDr.
MUDr., MBA
MDDr.
MUDr.
Lékař
stomatolog

Elčknerová
Feltlová
Kašpar
Kašparová
Kononenko

Irena
Eva
Miroslav
Leona
Oleksandr

Polička, 1. Máje 606
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Růžová 195
Polička, Růžová 195
Litomyšl, Mariánská 1137

733 152 435
606 182 715
775 724 524
775 724 524
461 614 614

Ordinace zubní lékařky MUDr. Švecové - v Borové nebude ordinovat ve čtvrtek
23. a 30. prosince 2021.
Tříkrálová sbírka

Ani v roce 2022 neproběhne sbírka způsobem, na který jsme zvyklí. Pokud se ale rozhodnete
začít nový rok dobrým skutkem a napojit se na tříkrálové poselství, přinášíme Vám informaci,
jak bude možné do Tříkrálové sbírky 2022 přispět. SBÍRKA BUDE PROBÍHAT
OD 1. DO 16. LEDNA 2022 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,



supermarket Qanto Borová,



ordinace MUDr. Jaroslava Grodla v Borové
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Při osobním darování do pokladničky si za svůj dar můžete odnést malý balíček s požehnanou
křídou, cukříkem a kalendáříkem.
Přispět můžete i 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.
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.

Knihovna Borová


Obecní knihovna v Borové bude během vánoční svátků 21. a 28. prosince uzavřena;



5. prosince se uskutečnilo poslední letošní setkání Cestou necestou Kyrgyzstánem
s Milanem Lapáčkem. Milan letěl se svými kamarády přes Dubaj až do kyrgyzského
Biškeku. Odtud se dopravili ruským terénním vozidlem do první zastávky na své cestě.
Zde se chtěli aklimatizovat, protože se pak pohybovali až kolem 4500 m. n. m. Na své
cestě viděli spoustu zajímavostí. Absolvovali třídenní cestu k duhovému jezeru Ala-kol,
ve studené vodě se někteří odvážlivci i smočili. Přespávali většinou ve stanech, ale
pronajali si i typickou kyrgyzskou jurtu, které jsou zde pro cizince k dispozici. Protože
chtěli poznat i přírodu z koňského hřbetu, najali si na tři dny koně i s průvodcem.
Podívali se na typický trh s dobytkem, který se koná každý týden v Karakolu. Vykoupali
se v teplém jezeře, které je téměř tak slané jako Rudé moře. Prohlédli si i město Biškek,
kde na vás dýchá zcela socialistická atmosféra. Všudypřítomné je také množství
velkých soch Lenina, který na vás shlíží z rozhlehlého prázdného náměstí nebo ulic.
Ochutnali tradiční kyrgyzská jídla. Oceňovali přívětivost a srdečnost místních obyvatel
a dozvěděli se i o místním zvyku, jak si najít nevěstu, a to únosem z jiné vesnice. Ta si
pak muže musí vzít. Zážitků měli mnoho a Milan nám návštěvu nádherného
Kyrgyzstánu vřele doporučil. Ještě jednou díky, Milane!
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Zájemci o nové cestovatelské přednášky se mohou těšit na 23. ledna v 16 hodin v borovské
sokolovně na další pokračování Cestou necestou po Bhútánu s Pavlem Kladivem. Pokud
vás zajímá, jak se žije ve středoasijském království a ve více než tří tisících metrech nad mořem
v nádherné přírodě, přijďte si besedu poslechnout.

Zprávičky z naší školičky
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Na konci října jsme se vydali s dětmi do lesa, abychom "uspali broučky", které si děti vyrobily.
Postavili jsme jim domeček a popřáli básničkou sladké spaní. Ostatním zvířátkům jsme v lese
nechali kaštánky a jablíčka. Děti měly ze své práce velikou radost!

8

MUZEUM VE ŠKOLCE

Na začátku listopadu k nám školky přijelo mobilní muzeum, které dětem umožnilo vyzkoušet
si a poznat způsob života našich nejstarších předků z pravěkého období. Děti měly možnost
zjistit, kde pravěcí lidé žili, ochutnaly, co jedli, prohlédly si jejich nástroje a odhalily, proč bylo
tak důležité umět rozdělat oheň. Na závěr si
vyrobily amulet z přírodnin.

SVATÝ MARTIN

V tomto období jsme si povídali a zpívali o sv. Martinovi, hráli si a vyráběli koníky. Děti se
hodně těšily na sníh, kterého se nedočkaly a tak jsme vyrazili za koníky k Bidmonovým.
Děkujeme za prohlídku.
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ČERTOVSKÝ REJ

Z důvodu karantény jsme museli čertovský rej o několik dní posunout, ale o to víc si ho děti
užily. Ve školce se to hemžilo čertíky a andílky, nechyběly čertovské soutěže a všichni jsme se
vyřádili na pekelné diskotéce.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Vánoční stromeček se ve školce rozsvítil 13.12. a děti se už nemohly dočkat příchodu Ježíška.
Bohužel vánoční pohodu a klid nám trochu pokazil Covid, ale nakonec se děti dárečků přece
jen dočkaly.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2022.
Děti a zaměstnanci MŠ Borová
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Očkování v Poličce je 29.12.2021 od 13:30
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Inzerce volných míst:
PEKÁRNA BOROVÁ s.r.o.
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK PRO VÝROBU
Náplň práce/hlavní činnosti: administrace objednávek, zadávání dat do výrobního programu,
kalkulace výroby, komunikace s dodavateli i odběrateli, evidence dodávek materiálu na sklad

NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. 2. 2022
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 777 764 001 NEBO V PŘÍMO V PEKÁRNĚ BOROVÁ,
č.p. 103 (p. KREJČÍ, p. PEŠKOVÁ)

Poličská nemocnice, s.r.o.,
hledá:


Vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb



Účetního

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis včetně údajů o
odborných znalostech, dovednostech, s přehledem dosavadní praxe a kopie dokladů o získaném
vzdělání do 17. ledna 2022 na e-mailovou adresu: nempol@azass.cz. Případně můžete zavolat o
informace na linku tel. č. 461 722 700, l. 530.

Bezpečnostní a úklidová společnost FORCORP GROUP


hledá pracovníky OZP na pozici uklízeč/ka

Pracoviště: budovy Městského úřadu, Palackého nám. a Nádražní ul., 572 01 Polička
Informace o pracovním místě: pravidelný úklid kanceláří - vysávání koberců, stírání podlah,
vynesení odpadků, otření omaků na nábytku, otření prachu.
CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO PRO OZP (OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ,
INVALIDNÍ DŮCHODCE)
Bližší info na tel. č. 723 612 506 nebo bezplatná linka 800 99 11 88, po-pá 8-13hod.
Email: prace@forcorp.cz
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OHLÉDNUTÍ

Vzpomínka na pana Ing. Zikmunda
Úmrtí pana Ing. Miroslava Zikmunda mě velice zasáhlo.
Zatím co s panem Ing. Hanzelkou jsem si vyměnil jen pár
dopisů, protože byl velice nemocný a nemohl mi dále psát,
pana Ing. Miroslava Zikmunda jsem poznal osobně.
Setkával jsem se s ním téměř každý rok na Mezinárodním
setkání cestovatelů, kde jsem téměř každý rok přednášel.
Při rozhovoru s panem Zikmundem jsem cítil, jak z něho vyzařuje obrovský entuziasmus pro
cestování a poznávání cizích zemí a jejich obyvatel naší krásné Země, kterou američtí astronauti
nazvali Modrou planetou. Obrovská vitalita pana Ing. Zikmunda ho vedla k neúnavné práci od
doby příprav na cesty, až po současnost. Pan Ing. Miroslav Zikmund byl velikou osobností.
Zanechal nám i budoucím generacím obrovské dílo své celoživotní práce a jeho přáním bylo,
aby lidé cestovali a poznávali svět. Bylo mi velikou ctí, že jsem se setkal s velikou osobností a
cestovatelskou legendou, s panem Ing. Miroslavem Zikmundem.
František Roušar.

Diskutují nad knihou „Afrika snů a
skutečnosti“. Pan Roušar cestoval po
stopách Hanzelky a Zikmunda.

Ing. Zikmund uděluje cenu cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda za nejlepší
přednášku
roku 2002 pod názvem: „Po stopách
biblických dějin z Egypta do Izraele.“

15

Richard Pam - borovský fotograf
Narozen 23. 07. 1915 zemřel 14. 02. 1943 Osvětim
Když jsem se rozhodl a následně napsal do říjnového informačního zpravodaje roku 2015
článek s určitou vizí a nadpisem „Hledání ztracených tváří“, vůbec mě nenapadlo, do jakých
rozměrů se moje práce ohledně naší borovské, židovské rodiny Pamových, rozroste. Říkal jsem
si, že třeba najdu jednu dvě fotografie a něco málo se o této rodině dozvím. A najednou jsem
si dopisoval s lidmi ze Slovenska, USA, ale i po České republice např. z Poličky, Prahy,
Okříšek, Luže …Ale dost již mého „vychloubání“ (...které musím říci, že pramení z čisté
radosti amatérského blázna do borovské historie, když se mu podařilo něco, co už asi
nepřekoná).
Asi tak před 6-ti lety jsem si povídal o historii s panem řídícím Muffem a on mi vyprávěl,
že jeho tchán byl kamarád s Ríšou Pamem. Ríša byl vášnivým fotografem (což mi o něm
potvrdilo více pamětníků) a než odjel do Terezína, tak si u něho schoval skleněné negativy
s tím, že si je jednou vyzvedne…. nevyzvedl. Pan řídící mi řekl: „No a ty negativy máme stále
na půdě, ale teď se tam nedostanu, protože mě bolí nohy.“ Řekl jsem mu: „Čekaly tam tak
dlouho, tak počkají, až se uzdravíte a potom se na ně podíváme.“ Už jsme se ale nepodívali…
Když bylo vyřízené dědictví, požádal jsem dědice a hledali jsme tyto negativy po celém domě,
ale nikde jsme je nenašli. Trošku jsem si povzdechl a myslel jsem si, že už je někdo vyhodil.
Nějaký čas utekl a dům byl prodán novým majitelům. Byla sobota 2. 10. 2021 a všiml jsem si,
že se na půdě provádí velký úklid. Zašel jsem za novými majiteli, manžely Martochovými a
požádal jsem je, že když by na půdě negativy našli, aby mě zavolali. Zhruba za hodinu jsem již
byl u nich v kuchyni a koukal jsem na ten poklad. Chtěl bych manželům Martochovým alespoň
takto poděkovat, že ani chvilku nezaváhali a věnovali tyto negativy všem občanům obce.
Myslím, že lepší úvod, jak se borovákům představit, ani nemohli mít. Ještě jednou MOC
DÍKY.
A už to jelo. Negativy jsem si odnesl domů a
večer ve 20:00 sedím v obývacím pokoji na
koberci a prohlížím si všech 260 sklíček proti
světlu. O půlnoci mě manželka přesvědčila, že je
taky dobré si jít lehnout. No dobrá, ale zítra
pokračuji. V hlavě mně letí co teď, co potom, kdo
nám fotografie zdigitalizuje, kdo to zaplatí.
Vždyť na sklíčkách je i Borová, která zmizela pod
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rouškou času a já ji chci znovu poodhrnout. Za pár dnů již volám paní Šplíchalové z Židovského
muzea v Praze, s kterou jsem také v minulosti spolupracoval. Vysvětlil jsem jí situaci.
Za nějaký čas mi volá z Židovské muzea pan Jelínek a už spolupráce jede na plné obrátky.
Výsledek? Negativy poputují k nim, kde provedou digitalizaci a tu nám následně zdarma
zašlou zhruba do konce roku.
Protože moje zvědavost byla nezměrná, vybral jsem si dvě sklíčka a požádal Luďka Popelku o
jejich vyvolání. Výsledek si můžete prohlédnout. Díky Luďo.

Pohled na Svatou Kateřinou, z místa nad Koumarovými.

Co asi
Richard
v té chvíli
cítil, když
pořídil
tuto
fotografii
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Dne 02. 11. 2021 jsem šel s negativy před dům
Pamových, dnes Stodolových č.p. 196, aby se
aspoň symbolicky mohly rozloučit a už druhý den
odjely do Prahy.

První várka 11-ti zkušebních fotografií mi byla zaslána 08. 12. 2021. Co dodat, jsem unešen,
nadšen a spokojen. Alespoň malá ochutnávka:
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Co bude dál? Dal jsem si závazek, slib, říkejme tomu, jak chceme, že tímto moje práce
nekončí, vždyť se toho dá určitě ještě tolik zjistit, ale chce to čas, chce to moře času, ale i chuť
a tu ještě mám. První, co musíme udělat, a to bylo i přání manželů Martochových, vám tyto
fotografie zpřístupnit. Tedy uděláme výstavu některých fotografií a následně všechny
zpřístupníme i na internetu.
Někdy v říjnu letošního roku jsem si na druhý víkend v únoru 2022 zamluvil sokolovnu, že
bude výstava…. Kamarád Luděk Popelka mi řekl, ty ses pos…, to nemůžeš stihnout… Měl
pravdu - nemohu. Výstava těchto fotografií bude na konci jara, léta, na začátku podzimu…, ale
nejpozději do konce příštího roku to slibuji.
Co říci závěrem? Víte, kromě toho, že mě tato práce baví, si vždy říkám známé pravidlo ŽIJ
PŘÍTOMNOSTÍ, MYSLI NA BUDOUCNOST A UČ SE Z MINULOSTI. A v tom je asi
řečeno vše.
Pavel Tlustý
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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 20.12.2021

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