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Slovo místostarosty 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

Toto číslo Borováčka je tak trochu 

výjimečné. Nemá za cíl ani hodnocení 

předchozího období, ani informace o 

daleké budoucnosti. 

V současné době probíhaly, a v nejbližší 

době budou probíhat, v Borové významné 

akce. První z nich byl padesátý ročník 

Borovské padesátky. Bylo skvělé počasí a 

vysoká účast (přes 1100 registrovaných 

návštěvníků) takže se tato tradiční akce 

mimořádně vydařila. 

Další akcí června je dětský den. 

A pak přijde největší akce tohoto léta – 

dvacáté Borovské hry. Ty vypuknou již 

příští pátek 21. června a budou trvat celý 

víkend. Budeme, už poněkolikáté, hostit 

návštěvníky z mnoha dalších Borových 

v republice a také jednu ze sousedního 

Slovenska. Jistě si umíte představit, že 

příprava takové akce je náročná a už se jí 

poměrně dlouhou dobu věnuje nejen celé 

zastupitelstvo, ale také ostatní zúčastnění 

jako SDH a Sokol. Jde o prestiž naši 

Borové. Jde o to, aby vše proběhlo na 

výbornou. Počínaje ubytováním všech 

návštěvníků, přes zajištění zábavy a 

občerstvení po úspěšný průběh soutěží. 

Přestože jsme již v mnoha ohledech na 

Borovské hry důkladně připraveni, jsou 

některé oblasti, v kterých se neobejdeme 

bez pomoci všech Borováků i chalupářů. 

Proto se teď v tomto čísle Borováčka 

obracíme na vás všechny s žádostí o 

spolupráci. 

V první řadě se jedná o celkový vzhled 

Borové v době konání her. Najděte si, 

prosím, chvíli a zkuste se poohlédnout 

okolo vašich domů a chalup, jestli 

nepotřebuje něco doladit. Snad všichni 

chceme, aby naše Borová byla pro všechny 

návštěvníky krásným zážitkem. 

Dále bych se rád obrátil na všechny, kteří 

jste ochotni přiložit ruku k dílu. Jedná se 

především o spolupráci při přípravě a 

zajištění snídaní. Pokud jste ochotni něco 

napéci nebo pomoci při vydávání snídaní, 

domluvte se s Kateřinou Zelenou, která má 

tuto část organizace na starost. 

V příštím týdnu se budeme věnovat úpravě 

vzhledu celé obce a také konečnému 

doladění detailů průběhu celého víkendu. I 

v tom můžete obci pomoci. Stačí se obrátit 

na kohokoliv z členů zastupitelstva. Finální 

nácvik bude probíhat na hřišti Sokola ve 

středu od 18 hodin. 

Jsme přesvědčeni, že společně vytvoříme 

v období Borovských her skvělé prostředí 

a všichni budou mít na dvacátý ročník ty 

nejlepší vzpomínky. 

 

Vladimír Elcner, místostarosta 


