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Slovo starosty 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

opět se nám přiblížil konec roku a tak 

nadešel čas, abychom si alespoň v kostce 

připomněli jaký uplynulý rok byl, a také 

nahlédli do zbývajících dvou měsíců, které 

nás do konce roku čekají. 

Rok 2019 byl pro Borovou rokem dvou 

výročí. Turistický pochod Borovská 

padesátka Kladským pomezím pod 

taktovkou TJ Sokol Borová oslavila v 

květnu již svůj padesátý ročník a v červnu 

pak naše Borová přivítala účastníky 

dvacátého setkání Borových na akci XX. 

Borovské hry.  Obě akce měly velký ohlas 

a zejména v průběhu Borovských her jsem 

mnohokrát slyšel (a jistě nejen já), že je o 

všechno a všechny dobře postaráno a že se 

ostatní mají od nás ještě co učit. A tak se 

už můžeme těšit, co pro nás na příští rok 

připraví Borová u Trnavy. 

Letošní rok byl pro nás také rokem 

pracovním. Za zmínku určitě stojí 

vybudování příjezdové cesty ke kapli a 

prostoru okolo obou vchodů do kaple ze 

žulových odseků. Výsledek, myslím, 

nevypadá vůbec špatně. Zde si Vás 

dovolím požádat, abyste zatím zbytečně ke 

kapli nenajížděli auty, protože byly 

provedeny terénní úpravy a osetí travním 

semenem, a tak počkejte až dojde ke 

zpevnění těchto ploch. 

Jak bylo průběžně avizováno, je 

připravován nový územní plán obce. V 

současné době byl vybrán zpracovatel 

územního plánu. K 14.11.2019 pro Vás 

končí lhůta pro podání vlastních podnětů k 

ÚP, po tomto datu budeme podněty 

přijímat i nadále, ale nelze zaručit, že k 

nim bude přihlíženo. 

A co nás v blízké budoucnosti čeká? Jen ve 

zkratce zmíním tradiční rozsvícení 

vánočního stromu a adventní koncert, který 

bude letos v trochu jiném pojetí. Pozvánky 

a další informace najdete na jiném místě 

tohoto vydání 

Mám rovněž jednu velkou prosbu, zejména 

pro chovatele velkých psů. Okolí kaple je 

odpočinkovou zónou, kterou bohužel v 

poslední době ve velkém množství hyzdí 

výkaly Vašich mazlíčků. U cesty za kaplí 

je nainstalován odpadkový koš a sáčky na 

exkrementy, tak je, prosím, používejte a 

uklízejte po svých psech. 

Právě končí první rok funkce současného 

zastupitelstva. Proto zde patří všem jeho 

členům poděkování za jejich činnost, 

neboť jejich práce, nadšení a obětování 

velké části volného času je v obci vidět na 

každém kroku. 

Vám, čtenářům, přeji takto s předstihem 

klidný závěr roku, krásné Vánoční svátky a 

vše nejlepší do roku 2020.  

Bc. Pavel Jirka, starosta 
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Různá oznámení 

Rozsvícení Vánočního stromu 

Vánoční strom u Kaple Božského Srdce 

Páně slavnostně rozsvítíme 1. prosince 

v 16 hodin. Opět bude připraveno malé 

pohoštění a drobné dárky pro nejmenší. 

Nejdůležitější je ale to, že se sejdeme a 

společně si užijeme trochu předvánoční 

pohody. 

Adventní koncert 

Toto setkání se stává krásnou tradicí obce. 

Letos se můžete těšit na hvězdného 

interpreta. Adventní koncert v podání 

zpěvačky Marcely Březinové bude zajisté 

báječný kulturní zážitek. Tak přijďte 

poslouchat 7. prosince v 16 hodin. 

Blahopřání 

Tradice blahopřání občanům starším 

sedmdesáti let trvá. Vzhledem k omezení 

nakládání s osobními údaji vás můžeme 

jen ujistit, že jsme na nikoho nezapomněli. 

Územní plán 

Jak již bylo zmíněno v úvodním slově pana 

starosty, lhůta pro podání vašich návrhů na 

změny a úpravy nového územního plánu 

končí 14. listopadu. 

Poplatky 

Připomínáme, že stále jsou ještě jedinci, 

kteří nemají uhrazené poplatky za odpady 

a psy. Podle obecní vyhlášky již platí 

zvýšená sazba, která se však po Novém 

roce ještě zvýší. Najděte si čas a zastavte 

se v úředních hodinách na obecním úřadu 

nebo využijte možnosti bezhotovostní 

úhrady. Způsob je popsán na webu obce. 

Čipování psů 

Čipování psů je povinné od 1. ledna 2020 a 

do této doby by měl být každý pes označen 

čipem. Neočipovaným psů nebude 

očkování proti vzteklině uznáváno jako 

platné, a tudíž může být majiteli uložena 

pokuta až 20 tisíc. Na nové nástěnce u 

vchodu do kulturáku je kontakt na 

veterinářku, která vám očipuje psa u vás 

doma za rozumné peníze. 

Informace z Hospody U Kačeny 

Vánoční otvírací doba: 

Od 23.12. do 30.12. od 15:30 do… 

24.12. otevřeno od 19:00 

27.12. od 20 hodin hraje Proxima Furens 

31.12. zavřeno 

Další informace budou průběžně uvedené 

na nástěnkách a Facebooku 

Myslivecký bál 

Myslivecký bál se koná 10.1.2020. Dobrá 

myslivecká kuchyně je zajištěna. 

Informace SDH 

Valná hromada SDH 

SDH Borová srdečně zve všechny své 

členy na výroční členskou schůzi „valnou 

hromadu“, která se koná v sobotu, 

4.1.2020 v salónku kulturního domu. 

Zároveň všechny zveme na tradiční 

Hasičský bál, který se bude konat v pátek, 

21.2.2020 na sále kulturního domu. Těšit 

se můžete na oblíbenou kapelu Styl, 

předtančení sourozenců Urbánkových, 

tradiční českou kuchyni od Káti Zelené, 

foto koutek, bohatou tombolu a jedno 

překvapení. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Užitečné informace 

Otvírací doba o svátcích 

17.11. otevřeno 

24.12. do 12 hodin 

25.12. zavřeno 

26.12. zavřeno 


