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Slovo místostarosty 

Vážení spoluobčané, chalupáři, Borováci, 

je mou nemilou povinností informovat 

Vás, kteří buď bydlíte, či o víkendech a 

svém volnu pobýváte na Borové, o 

události, která se tu stala. Lípa Svobody 

náležející k pozemku manželů 

Ramazanových, byla otrávena. Prozatím 

neznámý pachatel vyvrtal do kmene lípy a 

jejího kořenového systému otvory, kterými 

do 97 let starého stromu vpravil neznámou 

látku. 

Strom byl zasazen roku 1919 na počest 

ukončení I. světové války a zároveň 

k uctění památky Borováků, kteří ve 

válečných letech padli. V roce 1910 měla 

Borová, dle Obecní kroniky, 840 obyvatel. 

V První světové válce padlo čtyřiatřicet 

z nich. 

Kronikář obce, pan Karel Balcar, nám 

předal záznam Obecní kroniky z r. 1974, 

str. 220-221:  

/Podle zápisu v Obecní kronice bylo 

padlých 35 občanů Borové - na pomníku 

Padlým v I. sv. válce je pouze 34 jmen – 

navíc je Jiří Balcar čís. 48 – není ověřeno./ 

Před 60-ti léty 26. července vypukla I. 

světová válka, z níž se do naší obce 

nevrátilo 34 mužů. Jsou to: 

1. Balcar Josef čís. 149 - padl - 30.8.1917 v Itálii 

2. Balcar Antonín čís. 92 -18. pěší pluk, od 2.9.1914 

nezvěstný – Rusko 

3. Balcar Jan čís. 88 - padl 28.10.1918 v Itálii 

4. Balcar Jan čís. 48 -18. pěší pluk - raněný 

v Bukovině – nezvěstný 

5. Balcar Antonín čís. 149 - padl u Zborova jako 

legionář 

6. Balcar Josef čís. 12 - padl 4.11.1917 v Itálii 

7. Balcar Antonín čís. 88 - nezvěstný 

8. Balcar Josef čís. 34 - nezvěstný 

9. Čáp Jan čís. 39 - nezvěstný 

10. Čáp Josef čís. 122 - nezvěstný 

11. Čáp František čís. 138 - četař 18. pluku, padl 

8.6.1916 v Itálii 

12. Effenberk Čeněk čís. 89 - zemřel 21.1.1919, když 

se vracel domů 

13. Holý Josef čís. 125 - nezvěstný 

14. Holý Bedřich čís. 125 - nezvěstný 

15. Ježek Antonín čís. 57 - padl 15.6.1918 v Itálii 

16. Ježek Antonín čís. 22 - nezvěstný 

17. Lichý Antonín čís. 94 - dragoun, zemřel 17.7.1917 

v Rusku 

18. Nýč Antonín čís.73 - nezvěstný 

19. Nýč Adolf čís. 45 - zajatec v Moskvě, zemřel 

7.12.1915 

20. Nýč Josef čís. 16 - zemřel 1.8.1918 v Rusku 

21. Nýč František čís. 16 - zajatec, zemřel 16.6.1916 

v Rusku 

22. Nýč Hynek čís. 77 – nezvěstný 

23. Ptáček Jan čís. 69 - I. dragoun. pluk, zemřel 

12.9.1914 v Haliči 

24. Ptáček František čís. 69 - nezvěstný 

25. Škoda Jan čís. 67 - padl 15.8.1915 v Itálii 

26. Škoda Jan čís. 128 - zemřel v zajetí v Srbsku 

27. Škoda Josef čís. 128 - zemřel 15.6.1918 ve Vídni 

28. Škoda Roman čís. 53 - padl 2.6.1919 na Slovensku, 

proti Maďarům 

29. Škoda Jan čís. 53 - od 28.11.1915 nezvěstný, 

Rusko 

30. Škoda Antonín čís. 28 - nezvěstný 

31. Škoda Josef čís. 70 - nezvěstný 

32. Ulrych Josef čís. 51 -18. pěší pluk, padl 8.3.1915 

v Rusku 

33. Volf Josef čís. 54 - zemřel 4.11.1918, když se 

vracel domů 

34. Valášek Jan čís. 150 - nezvěstný 

35. Balcar Jiří čís. 48 -18. pěší pluk, zemřel v domácím 

léčení 



Vydává obec Borová v  nákladu 120 výtisků. Šéfredaktor: Vladimír Elcner  

A ještě několik slov kronikáře k historii 

Lípy Svobody: 

Lípa SVOBODY. 

Lípa Svobody zasazená v květnu 1919 v 

"Příhoně" na pozemku tehdejšího starosty 

obce Borová pana Jiřího Balcara č. p. 21. 

Tuto lípu zakoupila a zasadila paní Anežka 

Balcarová (manželka starosty Jiřího 

Balcara) se svou 11-ti letou dcerou Marií. 

Manželka starosty paní Anežka Balcarová 

se svou dcerou Marií v Náchodě na tržnici 

zakoupily dvě lipky. (Pěšky to byl výlet 

téměř na celý den.) Jak sama paní Marie 

Balcarová vyprávěla, tu horší s maminkou 

zasadila doma na pozemku jejich domu 

č.p. 21.  

Druhá byla vysazena u /jednotřídky/ 

Obecné školy v Borové. Tehdy to byla 

chalupa č.p. 30. V r. 1925 byla započata 

stavba nové školy. Lipka byla od této 

chalupy přesazena do rohu školního hřiště 

nové Obecné školy č. p. 33.  

První lipka, u č. p. 21 se donedávna těšila 

dobrému zdraví a pro svůj pravidelný tvar 

a celkový vzhled byla ozdobou obce. 

Pozn. Jiří Balcar se narodil v roce 1876 a 

byl starostou obce Borová od 12. srpna 

1914 do roku 1922. Anežka Balcarová, 

roz. Bubeníčková, pocházela ze statku č. p. 

32 (dnešní hostinec, KD). Narozená byla 

v r. 1883 a za Jiřího Balcara se provdala v 

roce 1904. Dcera Marie se jim narodila v 

roce 1907. Chalupu č. p. 21 prodali v roce 

1923 p. Janu Balcarovi a odstěhovali se do 

č.p. 123. Chalupa č.p. 123 byla vykoupena 

vojenskou správou a zbořena v předvečer 

"Mnichovské zrady" v roce 1938. Vadila 

ve výstřelu objektu těžkého opevnění 

vybudovaného na obranu tehdejšího 

Československa. 

Zapsal dne 10.7.2016 Karel Balcar, t. č. 

kronikář obce Borová. 

Podklady: 

1) Vyprávění paní Marie Balcarové č. p. 6 

2) Zápis Josefa Bubeníčka z Borové č. p. 

83 "U lávky" 

Tak tolik historie. Lípa jako taková je 

oficiálním národním symbolem /dle 

historiků až od r. 1848. Tehdy ji na 

Všeslovanském sjezdu v Praze delegáti 

stanovili jako národní symbol proti 

velkoněmeckým snahám/. Objevuje se jako 

symbol ale už v Rukopisech 

Královédvorském a Zelenohorském. Tento 

dominantní strom je také ve znaku naší 

obce 

 Další bytí Lípy Svobody, jejíž historii 

jsme Vám výše předestřeli, je v současné 

době nejisté. Chtěl bych tímto požádat 

všechny, kdo by mohli pomoci, kteří vědí 

něco o člověku, jež tento čin spáchal, 

eventuálně látce, která byla do stromu 

vpravena, aby nám pomohli. Událost šetří 

Policie ČR a budeme vděčni, dozvíme-li se 

něco konkrétního. Je možné, že s touto 

informací budeme moci podniknout takové 

záchranné akce, aby byl tento krásný strom 

zachráněn. 

Vladimír Homolka, místostarosta 

Oznámení 

Veřejné zasedání OÚ 

Dne 4.8.2016 od 18:00 proběhne v salonku 

pohostinství veřejné zasedání OÚ. 

Před veřejným zasedáním proběhne od 

17:00 prezentace návrhu úpravy okolí 

kaple. Jedná se o významnou úpravu 

vzhledu obce.  

Srdečně všechny zveme 


