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Slovo starosty 

Vážení občané, milí čtenáři, 

nadešel konec roku, a tak mi dovolte 

trochu zamyšlení nad uplynulým rokem 

2017. Jak už to bývá, člověk musí být 

neustále ve střehu a připraven reagovat na 

aktuální situace. Již koncem roku 2016 

jsme v zastupitelstvu připravovali podání 

žádosti o dotaci na realizaci úprav okolí 

kaple. Přestože se podařilo dotaci ve výši 

téměř 900.000 Kč získat a také vybrat 

dodavatele, nakonec z důvodu odstoupení 

vítězné firmy bylo výběrové řízení pro 

letošní rok zrušeno. 

Naproti tomu se podařilo opravit přibližně 

300 metrů dlouhý úsek komunikace 

vedoucí centrem obce. Přestože opravu 

obec financovala pouze z vlastních zdrojů, 

investice ve výši necelých 700.000 Kč 

nijak významně nezasáhla do rozpočtu 

obce. Naopak finanční prostředky, které 

byly v rozpočtu na úpravu okolí kaple, 

mohly být částečně použity na opravy 

dalších cest, zejména cesty v Kalabonu. 

Co bylo z mého pohledu velkým přínosem 

pro obec, byť to není navenek úplně 

viditelné, byla účast obce v soutěži 

Vesnice roku 2017. Finanční příspěvek 

25.000 Kč je určitě příjemný, ale hlavně 

jsme měli možnost se setkat se zástupci 

jiných obcí z celého kraje, navázat 

kontakty a také zjistit, jak „to“ dělají jinde. 

Inu, ten umí to a ten zas tohle. Není na 

škodu se občas inspirovat jinde, a vymýšlet 

něco, co již bylo vymyšleno. 

Vážení čtenáři, už jen několik dnů zbývá 

do začátku roku nového. Nás 

v zastupitelstvu hned začátkem ledna čeká 

výběr dodavatele na úpravu okolí kaple, 

nové výběrové řízení už běží. Pokud se vše 

tentokrát podaří, mělo by vše být 

dokončeno v první polovině roku. A 

protože druhou částí projektu jsou 

zpevněné plochy okolo kaple, máme již 

vytipovaný dotační program, z něhož 

bychom mohli částečně tyto plochy 

financovat. 

A co určitě je důležité pro mnohé z nás, od 

poloviny letošního roku probíhají jednání a 

přípravy projektových prací na úpravy 

kulturního domu včetně jeho tolik 

diskutovaného vytápění.  

Ano, peníze jsou pro fungování obce 

důležité, bez nich se neobejdeme a je 

potřeba dotační peníze čerpat, dokud je to 

možné. A v Borové je ještě mnoho 

„pokladniček“, do kterých se peněz vejde 

opravdu hodně („Valáškovo“ ad.). O to víc 

jsem rád, že mnoho z Vás věnuje svůj čas, 

možnosti a schopnosti ostatním stránkám 

života obce, kterými jsou kultura, spolkový 

život, činnost věnovaná dětem a další. Za 

to Vám upřímně děkuji a věřím, že 

spolupráce mezi obcí a Vámi bude 

pokračovat i nadále. 

Závěrem Vám přeji krásné vánoční svátky 

a hodně zdraví, štěstí a vše nej do roku 

2018. 

Bc. Pavel Jirka, starosta 
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Společenská kronika 

Popřáli jsme k narozeninám 

Září: Haně Filipové (71) 

Říjen: Evženě Uhnavé (74), Vojtěchu 

Škodovi (90) 

Listopad: Petru Pelíškovi (75), Marii 

Škodové (83), Jiřímu Novotnému (72), 

Libuši Formanové (84), Miroslavě 

Martínkové (78) 

Prosinec: Věře Školníkové (78) 

Opustila nás 

Jana Doležalová (77) 

Oznámení 

Výroční schůze SDH 

5.1.2018 od 18 hodin se v salonku hospody 

koná výroční schůze Sboru dobrovolných 

hasičů Borová.  

Myslivecký bál 

12.1.2018 se koná tradiční Myslivecký bál 

s bohatou tombolou a určitě i skvělou 

zábavou. 

Hasičský bál 

Dne 23.2.2018 se bude konat tradiční 

Hasičský bál, pořádaný našim Sborem 

dobrovolných hasičů. 

Dětský karneval 

Dětský karneval pořádaný místním 

Sokolem se bude konat 18.2.2018 

Vánoce v Hospodě U Kačeny 

23.12.2017 Dlouhá noc. Hrají Proxima 

Furens a Bez šance (punk-rock) 

24.12.2017 otevřeno od 19:30 hodin 

25.12. – 31.12. otevřeno  

31.12. Silvestr u Kačeny. Hraje country 

kapela LSD 

 

 

 

 

 


