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Slovo starosty 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

opět po čtyřech letech proběhly komunální 

volby, a tak došlo k obměně zastupitelstva 

i v naší obci. Z předchozího zastupitelstva 

jsme zůstali pouze čtyři, a tak jsme byli 

postaveni před nelehký úkol zastupitelstvo 

doplnit. Byl to opravdu oříšek, protože 

nikomu se do zastupitelstva příliš nechtělo, 

a ještě den před posledním termínem pro 

odevzdání kandidátek, po čtrnácti dnech 

usilovného hledání, bylo pouze šest 

z celkových 181 občanů Borové ochotno 

do zastupitelstva kandidovat. Nakonec se 

však podařilo obsadit všech devět míst na 

kandidátce a odevzdat ji 4 minuty před 

konečným termínem. 

Volby sice zamíchaly pořadím mezi 

jednotlivými kandidáty, ale nic to nemohlo 

změnit na tom, že zastupitelstvo je složeno 

právě z těch devíti statečných, kteří našli 

odvahu a odhodlání do toho jít. 

Osobně tak všem členům současného 

zastupitelstva děkuji za ochotu pro obec a 

její občany veřejně pracovat a zároveň jim 

přeji, aby je elán, který pro práci 

v zastupitelstvu mají, po následující čtyři 

roky neopustil. 

Zároveň děkuji členům předchozího 

zastupitelstva, protože jejich činností se 

podařilo mnoho dobrých věcí, které se 

projevily na vzhledu obce, na kulturním a 

společenském životě v obci, a to nejen 

v pokračování tradičních akcí, kterými jsou 

např.  Borovská 50, Letní Vánoce ad., ale i 

na vzniku akcí nových, např. Posezení nad 

kronikou, dětský den, Rozsvícení 

vánočního stromu či Adventní koncert, a 

na mnoha dalších oblastech, které třeba 

nejsou úplně viditelné, jsou spíše prací než 

zábavou, ale k činnosti zastupitelstva 

prostě patří. Nikdy to však nebyla, není a 

nebude činnost pouze jednoho člověka, jak 

by se někdy mohlo zdát. 

Takže nyní již máme po ustavujícím 

zasedání a začalo pro nás období, kdy 

sestavujeme rozpočet na příští rok a 

zároveň připravujeme konkrétní akce, do 

kterých budeme investovat. 

O činnosti úřadu, plánovaných i 

nahodilých akcích Vás budeme průběžně 

informovat. To znamená, že budeme 

častěji vydávat Borováček a obnovíme 

vysílání místního rozhlasu. Bohužel 

rozhlas začíná trpět poruchovostí a po 

odstranění jedné závady se objevují další. 

Proto jste vysílání mohli slyšet v poslední 

době jen jednou a další pokus o vysílání 

opět selhal. V současné době se na opravě 

rozhlasu pracuje. 

Další informace najdete v zápisu 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva na 

webu obce a na dalších stránkách tohoto 

vydání. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál 

příjemné prožití posledních dnů tohoto 

roku, krásné vánoční svátky a vše nejlepší 

do roku 2019. 

Bc. Pavel Jirka, starosta 
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Chvilka s kronikou 

Rok 1981 

V tomto roce se kronikář Josef Škoda 

podrobně rozepsal o historii ochotnického 

spolku "HAVLÍČEK", kterou bych Vám 

rád přiblížil na stránkách Borováčku tak, 

jak ji pan Škoda zapsal. 

Jak se dozvídáme ze zápisů v obecní 

kronice z minulých let, obec Borová žila 

vždy kulturním životem. Nemalou zásluhu 

na této skutečnosti měla vždy hudba, která 

v obci existovala 80 let před založením 

ochotnického spolku "HAVLÍČEK". V 

měsíci listopadu roku 1901 zájemci – 

místní občané přišli s návrhem založit v 

obci ochotnický spolek. Tento návrh byl 

realizován dne 5.prosince 1901 a byl 

zvolen první výbor.  

Z 30ti odevzdaných lístků byli do výboru 

zvoleni tito členové:  

Jan Čáp z č.59 (29 hlasů), Antonín Umlauf 

z č.49 (29 hlasů), Josef Říha (29 hlasů), 

Václav Šrám (29 hlasů), Celestýn Volf z 

č.106 (28 hlasů), Josef Bubeníček z č.32 

(26 hlasů), Josef Čáp z č.19 (26 hlasů), Jiří 

Balcar z č.21 (23 hlasů), Antonín Balcar 

(21 hlasů), Emanuel Valášek z č.134 (20 

hlasů), Antonín Klimeš z č.24 (17 hlasů). 

Josef Čáp se členství ve výboru vzdal a 

místo něho nastoupil Antonín Klimeš, 

který byl dále v pořadí. 

V paměť založení Ochotnické jednoty 

"Havlíček" v Borové byla zavedena 

pamětní kniha a na první stránku byly 

napsány následující verše. 

Ty kniho naše pamětní víš, 

jak první brázdu jsme ryli, 

vypravuj též naším potomkům, 

že i my dávno tu byli. 

 

My první žerď jsme vztyčili, 

prapory vesele vzplály, 

přes hlavy urputných nepřátel, 

kteří nám dnem nocí láli. 

 

Marné však jejich jsou vzteky, 

marný též veškerý vzdor: 

"My půjdem ku předu stále, 

třeba jsme byli jen z hor." 

 

Spolek zahájil svoji činnost ihned v 

prosinci 1901 a v lednu 1902 sehrál první 

divadelní hru "Zrzavá" obrázek z 

vesnického života. Bylo to 26. ledna 1902 

a na vstupném se vybralo 52 korun a 72 

haléřů. 9. února 1902 byl uspořádán 1. 

věneček pod heslem "Třeba v horách 

zabloudili, přece pro vlast národ čilí". 

Vstupné 80 a 40 haléřů, ženatý pár 1 

korunu. Vybralo se 121 korun. Dne 

6.dubna 1902 odehráno divadlo Petr jako 

Pavel aneb Opatrnosti nikdy nezbývá. 

Fraška (pozn. fraška je typ divadelní hry, 

komedie, která pracuje s nadsázkou). Na 

vstupném vybráno 57 K a 34 hal. Dne 

19.5.1902 odehráno divadlo Poklad, obraz 

z vesnického prostředí. Vybráno 25 K. 

Dne 20.7.1902 byl uspořádán 1. výlet 

Ochotnické jednoty Havlíček v Borové do 

lesa pana Josefa Škody čp. 31, který 

vlastnil pod Kašparkou. Ve 14.30 hod se 

odcházelo průvodem ze vsi za doprovodu 

místní dechové hudby do připravené 

zahrady. Následoval koncert hudby za 

osobního řízení pana kapelníka Jana 

Čápa. Vstupné za osobu 20 haléřů. Stojí za 

zmínku, že někteří občané se snažili 

vniknout do zahrady bez vstupenky. Dnes 
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bychom řekli "na černo". Jak se uvádí v 

zápise, zažili pořadatelé z tohoto důvodu 

mnoho nepříjemností. V 19 hodin se 

průvod s účastníky výletu vrátil zpět do 

hostince pana Josefa Bubeníčka a 

následoval věneček. 

Dne 26.10.1902 bylo odehráno divadelní 

představení Tatínkovy juchty. Vybralo se 

28 K a 60 hal. Dne 26.12.1902, divadlo 

Paličova dcera, bylo sehráno v České 

Čermné a bylo na vstupném vybráno 42 K 

a 80 hal. O dva dny později bylo sehráno 

toto divadlo v Borové a vybralo se 15 K. 

Pokračování příště. 

Za OÚ Borová kronikář Karel Balcar 

 

Společenská kronika 

Popřáli jsme k narozeninám 

Od vydání posledního Borováčka jsme 

popřáli 29 Borovákům, kteří překročili 

hranici sedmdesáti let.  

Opustili nás 

Stanislav Ptáček (91), Jiří Dörner (69), 

Josef Balcar (90), Petr Miroš (33), 

Miroslav Forman (62), Jindřich Macháně 

(63). 

Oznámení 

Adventní koncert 

Adventní koncert se tento rok koná na třetí 

Adventní neděli, 16.12.2018 od 16 hodin 

v Kapli Božského Srdce Páně.  

Výroční valná hromada SDH 

5.1.2019 od 18 hodin v salónku 

pohostinství  

Myslivecký bál 

11.1.2019 se koná tradiční Myslivecký bál 

s bohatou tombolou a určitě i skvělou 

zábavou. 

Hasičský bál 

Dne 15.2.2019 se bude konat tradiční 

Hasičský bál, pořádaný našim Sborem 

dobrovolných hasičů. 

Vánoce v Hospodě U Kačeny 

Od 5.12.2018 do 21.12.2018 změna 

otvírací doby: 

středa, čtvrtek: 15:30 – 20:00 

pátek, sobota: 15:30 – 00:00 

neděle: 15:30 – 20:00 

8.12.2018 od 20:00 hraje rocková skupina 

Proxima Furens (slaví 5 let existence) a 

rock revival The Old Fuckers 

23.12.2018 Dlouhá noc. Akustické 

posezení s kytarou. Pokud myslíš že umíš 

na něco hrát, tak se klidně přidej 😊 

24.12.2018 otevřeno od 19:00 hodin 

25.12.2018 – 6.1.2019 otevřeno denně od 

15:30 - ??? 

27.12.2018 od 13 hodin turnaj ve stolním 

tenisu. Bližší informace v hospodě. 

31.12. Country Silvestr u Kačeny. Hraje 

country kapela LSD. Více informací a 

rezervace na telefonu +420731471943 

nebo v hospodě. 

  

Mikulášská nadílka 

Bude probíhat v obci v sobotu 8.12.2018 

od 17 hodin. V případě zájmu volejte na 

+420777627470. 
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