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Slovo místostarosty 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

Máme za sebou jeden a půl měsíce roku 

2020. Ještě máme v hlavě spoustu zážitků 

z minulého roku. Jen namátkou zmíním 

z akcí jubilejní Borovskou padesátku, 

velmi úspěšné Borovské hry, dětský den, 

již tradiční letní Vánoce, rockování, 

strašidlení a další. Akcí, pro nejen naše 

občany, přibývá. Jsme rádi. A zároveň 

děkujeme každému, kdo jakkoliv přiložil 

při pořádání těchto akcí ruku k dílu, 

protože se stupňují nároky na čas 

věnovaný přípravě a úspěšnému průběhu.  

K tomu se nám podařilo dotáhnout do 

konce nákup „zříceniny“ č.p. 78 

(Frančákovo), čímž jsme pro obec získali 

zajímavý stavební pozemek, kterých je 

v naší obci tak málo. Snad se to zlepší i 

díky připravovanému novému územnímu 

plánu, který jsme také spustili zpracováním 

vašich připomínek v závěru minulého 

roku. Dokončily se též terénní i stavební 

úpravy v okolí kaple.   

Ale nezapomínáme na to, co máme v plánu 

tohoto roku. A věřte, není toho málo. 

Začátek roku je vždy ve znamení 

bilancování, inventur, auditů a podobných 

úřednických kolotočů. A spolu s tím se již 

rozbíhají přípravy na akce, které jsme na 

tento rok naplánovali. 

Asi největší akcí, kterou jsme začali 

realizovat, je rekonstrukce kulturního 

domu. Vzhledem k rozsahu plánovaných 

úprav bude probíhat postupně. Důvodem je 

nejen velký rozsah rekonstrukce ale 

především cenová náročnost celého 

projektu. Rekonstrukce se bude týkat 

celého objektu. V rámci úprav by měly 

vzniknout nové bytové prostory, dojde 

k úpravě pohostinství, zateplení objektu, na 

které bude navazovat i změna vytápění. 

Kromě této velké a dlouhodobé akce nás, 

samozřejmě, čeká spousta dalších, neméně 

důležitých, činností, které mají jeden cíl. 

Aby byla Borová stále krásnější a lepší pro 

život nás všech. A k tomu se budeme 

snažit co nejlépe reprezentovat Borovou na 

letošních Borovských hrách, které hostí 

Borová u Trnavy v závěru června. Tím vás 

všechny i zveme k účasti. 

Hned s Novým rokem nás také zasáhly 

určité změny, vyplývající z úprav zákonů. 

Tyto změny se týkají nás všech a budeme 

rádi, když se s jejich zavedením brzy a 

zdárně vypořádáme. První novinkou je 

sběr použitých jedlých olejů. Další 

novinkou, která byla avizována ve 

sdělovacích prostředcích již v závěru 

minulého roku i s informací o výši pokut 

v případě nesplnění, je povinnost čipování 

psů. Toho využijeme pro aktualizaci a 

zkvalitnění registrace psů v naší obci. Obě 

záležitosti máte podrobně popsané v tomto 

vydání Borováčka. 

Vladimír Elcner, místostarosta 
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Chvilka s kronikou 

Rok 1981 

Historie ochotnického spolku 

HAVLÍČEK. 

(pokračování z čísla 39) 

 

Dne 22. 2. 1905 byl uspořádán v pořadí už 

4. Věneček a opět pod heslem „Třeba 

v horách zabloudili přece pro vlast národ 

čilí“. Vybralo se 77,88 K. Zábava trvala až 

do rána bílého. 

Bylo sehráno divadelní představení 

Hospodář a výměnkář.   

Dne 19. 11. 1905 – divadlo Jenovéfa, 

činohra dle staré pověsti. Vybráno 

47,28 K. 

Dne 31. 12. 1905 – divadlo Diblík, šotek 

z hor, obraz z vesnického života. Vybráno 

40,-K. 

5. věneček byl pořádán v neděli 

21. 1. 1906. Další údaje nejsou uvedeny. 

Dne 22. 4. 1906 – divadlo Farářova 

kuchařka v pořadí už šestnácté. Vybralo se 

30,50 K. 

5. Valná hromada byla konána 12. 8. 1906. 

T. č. jednota „Havlíček“ měla 57 členů. Ze 

správy knihovní se dovídáme, že v tomto 

roce bylo půjčeno 445 knih, zisk 

z půjčovného 5,27 K. Byl zvolen nový 

výbor. 

 

Antonín Klimeš čp. 24 – předseda 

Celestýn Volf čp. 106 – místopředseda 

Antonín Effenberk – jednatel 

Josef Čáp čp. 122 – pokladník 

Jiří Balcar čp. 21 – režisér 

Josef Bubeníček čp. 32 – správce 

Vendelín Andrš čp. 40 – správce 

Josef Holý čp. 125 – revisor účtu 

Hynek Balcar čp. 23 – revisor účtu 

Josef Čáp čp. 5 – knihovník 

 

V roce 1907 se nedochovala žádná zpráva 

o činnosti ochotnické jednoty „Havlíček“ a 

nejsou rovněž žádné zápisy. 

Dne 12. 4. 1908 – divadlo Na statku a 

v chaloupce, obraz z vesnického života. 

Hráno v Borové a u pokladny vybráno 

25,30 K. dne 8. 6. 1908 bylo opakováno 

divadlo Enspigl aneb každou chvíli jiné 

čtveráctví. Vybráno 34,60 K. Toto divadlo 

bylo v Borové hráno dne 19. 4. 1903. 

Dne 25. 10. 1908 – divadlo Dragoun 

v ohni, fraška. Hráno v Dlouhém a vybráno 

33,10 K. Dne 3. 1. 1909 – divadlo Tvrdé 

palice, vesnické drama. Vybráno 34,60 K. 

Dne 16. 1. 1910 – divadlo Maryša, drama 

bratří Mrštíků. 

Obsazení: 

Lízal, sedlák – Antonín Effenberk ml. 

čp. 106 

Lízalka, jeho žena – Alžběta Andršová 

čp. 107 

Maryša, jejich dcera – Marie Bubeníčková 

čp. 32 

Rozárka, služka – Marie Škodová čp. 31 

Vávra, mlynář – Josef Škoda čp. 31 

Francek, rekrut – Karel Škoda čp. 73 

Horačka, jeho matka – Lidka Dusílková 

Strouhalka, teta Maryši – Lidka Dusílková 

Strouhal, její muž – Josef Holý čp. 123 

Maryšina babička – Anna Dusílková 

Hospodský – Emanuel Andrš 

Hospodská – Amálie Škodová čp. 73 

Pavel, řeznický tovaryš – Josef Volf čp. 23 

Hrdlička, obecní sluha – Josef Holý 

čp. 123 

Soudní sluha – Josef Holý čp. 123 

a další. 

(Pokračování příště) 

 

Za OÚ Borová kronikář Karel Balcar. 
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Pomístní jména v obci Borová 

Pomístní jména jsou názvy pro neobydlené 

části naší krajiny, jako jsou například pole, 

louky, lesy, kopce, potoky a cesty. Termín 

pomístní jméno zavedl v roce 1860 český 

právní historik Hermenegild Jireček rytíř 

ze Samokova.  

 

Kašparka (Kašpárka) 

V současné době se Kašparka nazývá 

kopec s nadmořskou výškou 639 m na 

katastru obce Česká Čermná v těsném 

sousedství obce Borová. V historii naší 

obce je Kašparka připomínána 

v souvislosti prvního osídlení zdejší 

krajiny, kdy strážci na úbočí Strážnice 

založili osadu a kdy vznikaly i 

hospodářské samoty, „Pustina“, „Ohrada“, 

„Statek“ a „Kašpárka s ovčínem“. 

 

Dvě varianty původu jména Kašparka 

v čermenské ročence krásně popsal Alois 

Maršík. 

 

Podle bývalého kronikáře Josefa Vévody 

se zde, ve skalní sluji, usadil muž įménem 

Kašpar se svou manželkou. Jejich synovi 

říkali Kašpárek. Když dorostl, odešel do 

světa, a když se po dlouhé době vrátil, 

rodiče již nežili. 

 

Jiná verze, je z vyprávění pana Vladimíra 

Martinka z Borové.  

Ten si velmi dobře pamatoval, co je učili v 

místní škole. Jméno „Kašparka" vzniklo po 

rytíři Kašparovi, který si zde vybudoval 

dvorec. V té době bylo obvyklé, že rytíři 

dostávali od vrchnosti za dobré služby 

pozemky. K zániku dvorce došlo po roce 

1621 po prohrané bitvě na Bílé hoře, kdy 

bylo 21. 6. 1621 popraveno 27 vůdců 

stavovského povstání na Staroměstském 

náměstí v Praze. Mezi pěti rytíři byl 

popraven i Kašpar Kaplíř ze Sulevic 

údajně majitel zmíněného dvorce. Pozdější 

kamenné rozvaliny dvorce byly postupně 

odváženy na obytné domy, nejvíce po roce 

1874, kdy shořelo v Borové 87 domů. 

Místo, kde stál dvorec, je ještě 

dohledatelné. 

Kašpar Kaplíř se narodil v roce 1535, 

mimo jiné byl od roku 1615 purkrabím 

Hradeckého kraje. Byl jedním z vůdců 

stavovského povstání 1618 až 1620. Byl 

popraven čtvrtý v pořadí a jako nejstarší. 

Bylo mu 86 let. 

 

Za OÚ Borová kronikář Karel Balcar. 

Různá oznámení 

Nová evidence psů 

V rámci novely veterinárního zákona 

č. 368/2019 Sb. dochází k zásadní úpravě 

evidence psů, a to registrací pomocí čipu. 

Tato registrace se vztahuje na všechny psy 

starší tří měsíců s výjimkou psů, kteří mají 

jasně čitelné tetování provedené před 

3. 7. 2011. Chceme této úpravy využít 

k aktualizaci evidence psů v obci. Tato 

aktualizace se týká všech psů, i těch kteří 

v tuto chvíli nejsou očipovaní. 

K aktualizaci evidence využijte nový 

formulář pro evidenci psa, který je připojen 

k Borováčku jako příloha, a vyplněný ho 

doručte na obecní úřad v termínu do 

19.3.2020. Formulář vyplňte i ke psům, 

které již máte na obecním úřadu 

zaregistrované, abychom mohli sjednotit 

evidenční lístky, V případě, že psa již 

nevlastníte a dosud jste tuto skutečnost 

obecnímu úřadu neoznámili, učiňte tak v 

rámci nové registrace. V řadě případů není 

tato povinnost splněna a jsou tak evidováni 

psi, kteří již v obci nejsou a pak také zcela 

zbytečně dochází k vymáhání 

neuhrazených poplatků za tyto psy. 

Nabídka očipování psa přímo u vás doma 

je na vývěsce OU u vchodu do kulturního 

domu. 
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Sběr jedlých tuků a olejů 

Od 1.1.2020 obec povinně zajišťuje sběr 

jedlých tuků a olejů. Sběr probíhá ve dnech 

sběru komunálních odpadů, tedy v úterý od 

17:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 13:00 

do 14:00 hodin, nádoba bude umístěna v 

areálu kulturního domu. Použité jedlé oleje 

a tuky slijte v domácnosti do uzavřených 

plastových lahví. Připravená odpadová 

nádoba není určena k volnému vlévání 

použitých olejů. 

Poplatky 

Od Nového roku je možné uhradit 

poplatky za odpady a psy za rok 2020. 

Neodkládejte tuto povinnost a zastavte se 

v úředních hodinách na obecním úřadu 

nebo využijte možnosti bezhotovostní 

úhrady. Způsob je popsán na webu obce. 

Tříkrálová sbírka 

Letošní Tříkrálová sbírka byla ještě 

úspěšnější než v minulém roce. Vybralo se 

celkem 8106 Kč. Všem, kdo přispěli, patří 

poděkování. 

Zasedání zastupitelstva obce 

Srdečně Vás zveme na veřejné zasedání 

zastupitelstva obce, které se bude konat ve 

čtvrtek 12.3.2020 v 18:00 hodin v salónku 

kulturního domu. 

Zároveň tento den bude obecní pokladna k 

dispozici pouze od 17:00 do 17:45 hodin. 

 


