
občasník,    vydává obec Borová,    číslo 32 / květen 2016 

Úřední  hodiny: čtvrtek 17:00 – 19:00; telefon: 702 286 207; www.borovaunachoda.cz  

Odpady: úterý 17:00 – 18:00 a sobota 13:00 – 14:00 

 

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, chalupáři, 

pomalu nás opouští jaro, a přestože to tak 

místy zatím nevypadá, léto již klepe na dveře. 

S jeho nástupem přichází i celá řada různých 

akcí, na které si Vás již nyní dovoluji pozvat. 

Ale ještě před pozváním k akcím budoucím je 

mou milou povinností zmínit dubnové 

„Posezení nad kronikou“, které bylo tentokrát 

věnováno historii Sboru dobrovolných hasičů 

Borová. S radostí mohu konstatovat, že tato 

akce má u Vás velký úspěch, o čemž svědčí 

vysoká návštěvnost a veskrze kladné ohlasy 

na tuto akci. Tím spíše mne mrzí, že jsem se 

z pracovních důvodů nemohl osobně 

zúčastnit a dozvědět se opět něco nového z 

historie obce. 

A nyní již ona avizovaná pozvánka. Nejbližší 

akcí, která nás v blízké době čeká, je další 

ročník tradičního dálkového pochodu 

Borovská padesátka Kladským pomezím. V 

červnu bude následovat velká akce pro malé 

děti (a samozřejmě rodiče) - dětský den se 

spoustou soutěží, atrakcí a hodnotných cen. 

A poté, na samém konci června, se v 

Bolaticích – Borové koná další ročník 

Borovských her. Všichni jste srdečně zváni.  

Ale nejen zábavou živ je člověk. Proto nás 

také čeká práce. Zřejmě největší akcí v 

letošním roce bude vybudování místní 

komunikace za kaplí. Obec na tuto akci 

získala pro rok 2016 dotaci ve výši 600.000 

Kč, což znamená, že je třeba v krátké době 

připravit a realizovat výběrové řízení na 

zhotovitele stavby a vlastní stavbu zrealizovat  

 

tak, aby byla včetně vyúčtování ukončena do 

30. listopadu letošního roku. 

Zastupitelstvo obce také rozhodlo o doplnění 

dětského hřiště o další prvky. Peníze na 

dětské hřiště byly přesunuty z položky 

vyčleněné na projektové práce na 

cyklostezku Borová – Taszów. To však 

neznamená, že bychom od cyklostezky 

ustoupili, pouze došlo ke změně časového 

harmonogramu. 

Postupně je také upravován prostor po 

bývalé chalupě u „Valáškova“, kam je 

navážena zemina, a po urovnání terénu bude 

prostor zatravněn. 

Závěrem si Vás dovoluji požádat, 

abyste „oprášili“ své povědomí o 

nedělním klidu, brali ohled na své 

blízké i vzdálenější sousedy a v neděli 

v odpoledních hodinách nepoužívali 

sekačky a jiné hlučné stroje a zařízení. 

Bc. Pavel Jirka, starosta 

Chvilka s kronikou 

Dnes zůstaneme u roku 1979, kdy kronikář 

Josef Škoda věnoval několik stran v 

kronice zániku tradic v obci. 

Ostatkový mumraj. 

Odpoledne se konal po vesnici průvod 

masek s hudbou a večer následovala 

taneční zábava. Akci pořádali většinou 

místní hudebníci a hostinský. Tradice 

zanikla v letech 1936-1937.  
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Náhradou se konala taneční zábava 

„doderná“, kterou pořádal místní Sokol.  

Prvním organizátorem byl Josef Dyntera z 

čp. 40, přední sokolský funkcionář. Tato 

zábava se konala dvakrát a rovněž zanikla. 

Štandrle. 

Dechová hudba vyhrávala k svátkům 

Josefa, Antonína, Jana, Václava apod.  

Tradice zanikla před 2. světovou válkou. 

Koleda 

Poslední koleda s hudbou byla v roce 

1963. Hráli většinou mladí hudebníci v 

tomto složení: Václav Škoda čp. 28, Josef 

Škoda čp. 24, Vojtěch Balcar čp. 114, Jiří 

Balcar čp. 58, Antonín Balcar čp. 58, Josef 

Balcar čp. 92, Milan Škoda čp. 120 a 

František Jakoubek čp. 48. 

Pálení čarodějnic.  

Pálení bylo nejčastěji u „Statecké lípy“ 

(Trhovky) nebo na Strážnici. Po 2. světové 

válce se pálilo také v „Příhoně“. Účast 

mládeže na této akci byl vždy veliký. 

Tradice byla zrušena v roce 1977. 

Náhradou bylo zavedeno pálení Mírových 

ohňů začátkem května. 

Hudba o 1. Máji  

Vzhledem k tomu, že po 1. světové válce 

byla v obci početná dechová kapela, 

zrodila se po vzoru měst další místní 

tradice. Vždy o 1. Máji hudebníci zahráli 

na návsi slavnostní budíček a potom vesele 

vyhrávali u každé chlupy. Odměnou měli 

nějakou tu korunu, kterou někdy stačili 

utratit v některé místní hospůdce. Tradice 

zanikla s příchodem druhé světové války. 

Po druhé světové válce ještě několik let 

hudba hrála prvomájový budíček, ale i tato 

tradice zanikla. 

Májky.  

Stavění a kácení májky se provádělo v obci 

celkem nepravidelně. Tato tradice zanikla 

před vznikem 2. světové války. 

Dětské slavnosti.  

Pořádaly se od nepaměti. Pravděpodobně 

od doby, kdy začal na škole vyučovat 

učitel Jan Dědek (r. 1819-1820). Nejdříve 

se tyto slavnosti konaly u lesa směr 

Kašparka a později na sokolském hřišti. 

Program byl většinou sportovní, dětské hry 

a na zakončení slavnosti koncertovala 

místní dechovka. 

Oslava svátku upálení mistra Jana Husa. 

Po 1. světové válce se každoročně v 

podvečer svátku upálení mistra Jana Husa 

(6. červenec), konal průvod obcí s hudbou 

na kopec Strážnici, kde byl k tomuto 

výročí zapálen oheň. Oslava zanikla před 

2. světovou válkou (r. 1936). 

 

Zánik školních kulturních akcí  

Zrušení vyučování na naší škole dne 

1.8.1979 mělo vliv na zánik školních akcí, 

které se po léta s dětmi dělaly - Vánoční 

dětská besídka, mikulášská nadílka, dětská 

divadelní představení a dětské estrády. 

Loutkové divadlo  

Hrálo se ve škole čp. 33 v prostorách 

3. třídy. Jeho činnost byla ukončena v roce 

1950. 

Sokolské tělocvičné akademie  

Konaly se nejméně jedenkrát za rok na 

jevišti pana Antonína Bubeníčka čp. 32 

hostinec „Pod lípou“. Cvičili muži, ženy a 

dorost Sokola. Zánik této tělocvičné akce 

je kolem roku 1953. 

Zánik některých tradic v obci lze vysvětlit 

nižším počtem občanů ve vesnici. V roce 

1938-39 bylo v obci více než 600 obyvatel. 
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V roce 1979 jen 230. Na kulturním 

(ne)dění v obci sehrál svou velkou roli v 

roce 1958 první televizor a jeho 

následovníci. 

Karel Balcar, kronikář 

Společenská kronika 

Opustila nás 

Nejstarší obyvatelka Borové, paní Anna 

Umlaufová (93) 

Popřáli jsme k narozeninám 

Březen: Marii Krbalové (84), Marii 

Štainerové (73) 

Duben: Anně Čápové (90) 

Květen: Elišce Langhammerové (71), 

Miroslavě Ptáčkové (83), Stanislavu 

Ptáčkovi (90), Miloslavě Ptáčkové (73) 

Nový Borovák 

Jmenuje se Martin Suk a narodil se 

15.5.2016. Blahopřejeme. 

Oznámení 

Family Market 

Jednou za 14 dní navštěvuje naši obec 

pojízdná firma Family Market. Rozváží 

zmrzlinu, nanuky, různá mražená jídla 

(například svíčkovou, španělského ptáčka, 

segedínský guláš a další) a také ryby a 

zeleninu. Pokud by měl někdo zájem, ať 

zavolá na tel. číslo 775 411 724. Domluví 

se přímo s prodavačem a ten mu také 

oznámí datum příští návštěvy. 

Nedělní klid zahradní techniky 

Nastal opět čas sekání trávy a činnosti 

v okolí domů. Připomínáme dodržování 

nedělního klidu od 12:00 hodin. 

Borovská padesátka 

47. ročník Borovské padesátky Kladským 

pomezím proběhne tradičně poslední 

sobotu v měsíci květnu – 28.5.2015. 

Věříme, že přivítáme pochodující 

uklizeným okolím a příjemnou atmosférou. 

Dětský den 

V sobotu 18.6.2016 od 12 hodin proběhne 

na hřišti Sokola Borová dětský den plný 

her, zábavy a občerstvení pro děti 

i dospělé.  

Chcete pomoci s jeho organizováním? 

Obracejte se na Pavlínu Balcarovou, tel. 

777974977. 

Borovské hry a autobus 

Opět je na Borovské hry, které se konají 

v Bolaticích – Borové u Opavy, zajištěn 

autobus. Prosíme všechny zájemce, kteří 

počítají s dopravou autobusem, aby se 

přihlásily u Dany Školníkové (telefon 

702021505 nebo na Facebooku) co 

nejdříve, abychom zvážili, jestli 

objednáme menší nebo větší vozidlo. 

Poplatky za odpady a psy 

Od 1. února 2016 je možné uhradit místní 

poplatky za odpady a psy každý čtvrtek 

v úředních hodinách. 

Další možností je uhradit poplatky 

převodem na bankovní účet obce 

12223551/0100. Platební symboly jsou na 

webu obce. 

MARTA opět jezdí na Borovou 

Od 2. března 2016 opět zajíždí na Borovou 

pojízdná prodejna MARTA. Zastávky jsou 

v pondělí, středu a pátek vždy v 10:30 

hodin. 

Bohuslavické uzeniny 

Pojízdná prodejna s Bohuslavickými 

uzeninami a masem dojíždí do obce každý 

čtvrtek v 14:30 hodin. 
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