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Slovo starosty 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

po několikaměsíční odmlce si Vás opět 

dovoluji prostřednictvím Borováčku 

pozdravit a popřát Vám příjemné chvíle 

strávené jeho četbou. Zároveň mi také 

dovolte, abych Vás touto cestou seznámil s 

děním v obci od počátku roku a také s 

výhledy do budoucna. 

V měsíci únoru, stejně jako každý rok, 

provedl krajský úřad přezkoumání 

hospodaření naší obce a s jednou méně 

závažnou chybou týkající se výpočtu a 

vyplácení odměn zastupitelů v přechodném 

období před a po komunálních volbách, 

která byla ihned napravena, bylo vše bez 

závad. 

Pro nadcházející období pro Vás mohou 

být zajímavé tyto informace. První z nich 

je započetí prací na novém územním plánu 

obce. V kanceláři obecního úřadu a na 

webu obce bude v brzké době k dispozici 

formulář, do něhož budete moci psát své 

požadavky a návrhy, v ideálním případě je 

doložíte zákresem do katastrální mapy, aby 

bylo zřejmé, kterých pozemků se návrhy 

týkají. Předpokládáme, že návrhy a 

připomínky budete moci podávat v období 

nejméně do konce června 2019, spíše však 

bude toto období delší. O průběhu a 

lhůtách budete průběžně informováni. 

Dalším úkolem, který nás nyní čeká, je 

dokončení úprav okolí kaple a zhotovení 

zpevněných ploch ze žulových odseků 

v jejím okolí. V příštím týdnu končí 

výběrové řízení na dodavatele, a pokud se 

nějaký zájemce najde, mohlo by být do 

Borovských her hotovo. 

Poslední informace se týká nakladače zn. 

Merlo. V poslední době se objevuje řada 

závad, jeho provoz je nerentabilní a proto 

bylo na zasedání zastupitelstva rozhodnuto 

o jeho prodeji. Pokud k prodeji dojde, 

budeme se určitě zabývat jeho nahrazením 

jinou technikou, případně smluvním 

využitím techniky jiného provozovatele. 

A nyní si dovolím oslovit všechny 

Borováky, Borovačky a přátele Borové. O 

víkendu 21.6. až 23.6.2019 se v naší 

Borové bude konat XX. ročník 

Borovských her. Přípravy jsou v plném 

proudu, ale protože s blížícím se termínem 

bude přibývat spousta myšlenek a práce 

k přípravě her, zvelebení obce a 

k samotnému zajištění průběhu her, 

budeme rádi za každou pomocnou ruku. 

Už teď se můžete zamyslet, jak byste chtěli 

a mohli být nápomocni a případně nás o 

tom s předstihem informovat. Stejně tak se 

organizátoři budou podle potřeby obracet 

na Vás a věřím, že výsledek nakonec bude 

stát za to. 

Přeji Vám krásné jarní dny a zase někdy u 

Borováčku na shledanou. 

 

Bc. Pavel Jirka, starosta 
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Chvilka s kronikou 

Rok 1981 

Historie ochotnického spolku HAVLÍČEK.  

(pokračování z minulého čísla) 

 

V roce 1903, den není uveden, byl pořádán 

2. Věneček, který se prý obstojně vydařil. 

Vybráno 67,-K a 62 hal. Dne 19. 4. 1903 

odehráno divadlo Enšpígl aneb Každou 

chvíli jiné čtveráctví. Vybráno 10,-K. 

Dne 1. 6. 1903 odehráno divadlo Čím dál, 

tím hůř, fraška ze studentského života. 

Hráno v České Čermné. Vybráno 31,-K a 

20 hal. 

Dne 26. 12. 1903 sehráno divadlo 

Křivopřísežník. Vybráno 34,-K a 28 hal. 

Dne 24. 1. 1904 sehráno divadlo Zlý duch, 

Lumpacivagabundus aneb Ludrácký 

trojlístek. Vybráno 31,-K a 60 hal. 

Dne 7. 2. 1904 byl uspořádán 3. Věneček, 

vstupné 40–80 hal. A ženatý pár 1,-K. 

Dne 4. 7. 1904 sehráno divadlo Kříž u 

potoka, obraz ze života venkovského dle 

Karoliny Světlé. Vybráno 19,-K. 

Opakováno také v České Čermné a 

vybráno 29,-K a 80 hal. 

 

Dne 7. 8. 1904 se také konala 3. Řádná 

valná hromada ochotnické jednoty 

„Havlíček“ v Borové. Byl zvolen nový 

výbor. 

 

Josef Čáp čís. 22 - předseda 

Josef Čáp čís. 5 - místopředseda 

Antonín Klimeš čís. 24 - jednatel 

Emanuel Valášek čís. 134 - pokladník 

Jiří Balcar čís. 21 - režisér 

Celestýn Volf čís. 106 - knihovník 

Josef Bubeníček čís. 32 - správce domu 

Emanuel Andrš čís. 122 - správce domu 

Hynek Balcar čís. 23 - revisor účtů a 

knihovny 

Josef Holý čís. 125. - revisor účtů a 

knihovny 

 

Dne 15. 11. 1904 sehráno divadlo se zpěvy 

Chudý písničkář. Vybráno 20,-K. 

Dne 26. 12. 1904 sehráno divadlo 

Diblíkova dceruška, obraz z venkova. 

Vybráno 17,-K. 

Pokračování příště. 

Za OÚ Borová kronikář Karel Balcar 

 

Společenská kronika 

Popřáli jsme k narozeninám 

Od vydání posledního Borováčka jsme 

popřáli šesti Borovákům, kteří překročili 

hranici sedmdesáti let.  

Oznámení 

Večer u Kačeny s LSD 

19.4. hraje v hospodě U Kačeny folkové 

sdružení LSD. Na objednávku bude k jídlu 

pečené koleno na černém pivu. 

Dětské čarodějné odpoledne 

Na čarodějnice bude na hřišti Sokola, jako 

obvykle, zábavné soutěžní odpoledne pro 

děti. Začátek v 17 hodin. 

Posezení nad kronikou 

Opět se můžete těšit na trochu historie 

v podání kronikáře Karla Balcara. Posezení 

nad kronikou bude v neděli 5. května 2019 

od 14 hodin. 
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Borovská padesátka 

Jubilejní 50. ročník Borovské padesátky se 

koná v sobotu, 25. května. 

Dětský den 

Velmi populární akce Dětský den nás čeká 

15. června. Pokud chcete přiložit ruku 

k dílu a pomoci s organizací, kontaktujte 

Pavlínu Balcarovou. 

Borovské hry 2019 

Ve dnech 21. až 23. června se v naší obci 

uskuteční, již dvacáté, Borovské hry. Je to 

největší akce tohoto roku. Předem 

děkujeme všem Borovákům i chalupářům, 

kteří budou ochotni jakkoliv pomoci 

s organizací této výjimečné události. 

Pár slov SDH Borová 

HASIČI Borová velmi rádi mezi sebou 

přivítají nové členy, kteří by měli zájem 

zapojit se do jejich činnosti, ať již v rámci 

příprav různých akcí (Letní Vánoce, 

Mikulášská nadílka, Hasičský ples, Tajný 

výlet, aj.), nebo případně pomoci po 

organizační stránce. Rádi přivítáme nové 

členy i do zásahové jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Borová (JSDHO 

Borová). Členem se může stát každý, 

komu již bylo 18let a chce pomáhat všem 

těm, kdo potřebují pomoc hasičů. 

Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, 

volejte na tel. číslo +420 777 627 470 nebo 

pište na email 

sdh.borovaunachoda@gmail.com 

Pár slov TJ Sokol Borová 

Milí Borováci, Tělocvičná jednota Borová 

vás všechny zve na jubilejní 50 ročník 

dálkového pochodu Borovská padesátka.  

Naše TJ, kromě této akce, pořádá i další 

sportovní i kulturní akce – fotbálek pro 

pány, chůze s trekovými holemi pro 

každého, cyklovýlety a běžkovýlety atd. 

Pokud se vám nechce sedět doma, rádi vás 

uvítáme v našich řadách. V případě zájmu 

kontaktujte starostu Sokola Luďka 

Školníka. 

Likvidace větví 

Asi jste si všimli, že brány na hřiště jsou 

uzavřené a označené nápisem o zákazu 

ukládání větví. Proto větve a jiný bio 

materiál z jarního úklidu vašich zahrad 

vozte za garáže ke kontejneru na bioodpad. 

Nevozte větve do písníku. Děkujeme. OU. 


