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Slovo starosty 

Vážení občané, milí čtenáři, 

opět nadešel konec roku a s ním ohlédnutí 

za tím, co tento rok přinesl. Bohužel, ve 

srovnání s rokem předchozím, kdy byla 

obec plná různých akcí, letošní rok byl 

plný omezení, zákazů, příkazů, a hlavně 

obav o zdraví vlastní a zdraví svých 

blízkých. Koronavirová krize nás omezila 

v řadě životních situací, zejména v 

zaměstnanosti, podnikatelských aktivitách, 

sportu a dalších, ale hlavní dopad měla na 

oblast mezilidských vztahů, které jsou se 

všemi procesy ve společnosti úzce spjaty. 

Za Vaši trpělivost a ohleduplnost, která 

vedla k tomu, že v obci se vyskytly případy 

nákazy Covid-19 pouze v jednotkách 

případů, Vám všem děkuji. 

Nyní něco k činnosti obce v roce 2020. V 

souvislosti s omezeními, které se nás 

bezprostředně dotýkala, nebylo 

investičních akcí nijak mnoho. Mohu 

zmínit dokončení opravy soklu kaple a 

odvodnění střechy, kdy okapové svody 

byly původně staženy pouze k základům 

stavby. Proto bylo položeno do země 

potrubí, kterým byla dešťová voda 

odvedena mimo objekt do prostoru sadu. 

Dále byla provedena úprava interiéru 

místního pohostinství, které bylo také 

vybaveno novým nábytkem. Z venkovní 

strany pod pódium sálu byla instalována 

nová vrata, která umožní využití velkého 

prostoru pod pódiem pro skladovací účely.  

Nadále probíhají práce na projektu celkové 

opravy kulturního domu, které nyní 

převážně spočívají v jednání s úřady státní 

správy a obstarávání nejrůznějších 

stanovisek a dalších dokumentů pro 

stavební povolení. 

A co nás čeká v roce 2021? V plánu má 

obec vyprojektování opravy domu čp. 45 

"Valáškovo", v němž by měly vzniknout tři 

nové byty. Další větší akcí je dokončení 

převodu pozemků kolem hlavní silnice do 

majetku obce a zhotovení projektu 

chodníků, který by zároveň měl obsahovat 

nové veřejné osvětlení kritických míst. 

Další velkou a finančně náročnou akcí je 

prořez stromů okolo kaple a na dalších 

místech obce, a také oprava a nákup 

vybavení salónku v kulturním domě.  

Samozřejmě je plánováno více aktivit, ale 

je nutno doplnit, že vše bude záviset na 

hospodaření státu a na financích, které 

obec v roce 2021 od státu dostane. Bohužel 

si musíme přiznat, že situace zatím 

nasvědčuje tomu, že rozpočty obcí budou 

značně kráceny. Nebudeme však předbíhat 

a počkáme, co rok 2021 přinese. 

Protože současná omezení nám nedovolují 

setkání u vánočního stromu, uspořádání 

adventního koncertu ani jiné akce, dovoluji 

si Vám takto v předstihu touto cestou 

popřát krásné vánoční svátky a do roku 

2021 pevné zdraví a víru, že se vše brzy k 

dobrému obrátí. 

Bc. Pavel Jirka, starosta 
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Samovýroba dřeva 

Nabízíme možnost získat dřevo na topení 

formou samovýroby z obecního lesa. Jedná 

se o kůrovcem napadené kmeny 

v obecních lesech. Samovýroba je určena 

přednostně pro obyvatele s trvalým 

pobytem. Bližší informace o podmínkách 

samovýroby získáte u místostarosty obce 

(p. Elcner 606305389). 

Vyčištění rybníčku 

Začátkem září proběhla akce s cílem dát do 

pořádku obecní rybníček. Za vydatné 

pomoci členů SDH, Tomáše Zeleného a 

dalších občanů se podařilo rybníček 

vypustit, vyčistit částečně od nánosů bahna 

a zprovoznit jeho napouštění. Všem 

zúčastněným velice děkujeme. Na jaře 

příštího roku dojde také zarybnění.  

Vyhláška o poplatku z pobytu 

Připomínáme že od 21.9.2020 je 

v platnosti nová obecně závazná vyhláška 

o místních poplatcích z pobytu. Celé znění 

vyhlášky najdete na webu obce v odkazu 

na právní předpisy obce. Poskytovatelé 

ubytování v katastru obce jsou povinni 

ohlásit tuto činnost a postupovat podle 

vyhlášky při výběru a odvodu poplatků. 

Evidence psů 

Většina vlastníků psů již provedla jejich 

novou registraci do databáze obce. Proto 

jen připomínáme těm, kteří na to 

zapomněli, aby evidenci psa nebo psů 

provedli co nejdříve. 

V této souvislosti také připomínáme, že 

platí zákaz volného pobíhání psů a každý 

pes by měl být, pro případ ztráty, označen 

známkou na obojku. 

 

Poplatky 

Ještě jednou připomínáme povinnost 

úhrady poplatků za odpady a psy. Přesto, 

že řádný termín úhrady těchto poplatků již 

pominul, úhrada provedená do konce roku 

vychází poplatníka stále lépe, než čekat na 

příští rok. 

Pozvánka na veřejné zasedání 

Zveme vás na další veřejné zasedání OU, 

které se bude konat 3.12.2020 od 18 hodin 

v salonku kulturního domu. 

Společenská kronika 

Po nějaké době se, na základě vyjádření 

pověřenkyně pro GDPR, vracíme 

k zveřejnění společenské kroniky. 

Z důvodu celoročního přehledu ve 

zkrácené verzi. 

Narozeniny: 

Pelíšková Marcela 71 let, Balcar Josef 71 

let, Krbalová Marie 88 let, Štainerová 

Marie 77 let, Čápová Anna 94 let, 

Langhammerová Eliška 75 let, Ptáčková 

Miloslava 77 let, Housová Helena 70 let, 

Falta Petr 70 let, Falta Karel 74 let, 

Effenberková Marta 86 let, Školník Jan 86 

let, Balcarová Růžena 88 let, Štainer Jiří 79 

let, Hozák Milan 71 let, Šotola Václav 85 

let, Filip Pavel 77 let, Balcarová Marie 89 

let, Filipová Hana 74 let, Alena Koutská 70 

let, Miroslava Ducháčková 72 let, Evžena 

Uhnavá 77 let, Petr Pelíšek 78 let, Marie 

Škodová 86 let, Jiří  Novotný 75 let, 

Libuše Formanová 87 let, Miroslava 

Martínková 81 let 

Opustili nás 

Vojtěch Škoda 93 let, Josef Effenberk 87 

let, Hana Filipová 74 let 



Vydává obec Borová v  nákladu 120 výtisků. Šéfredaktor: Vladimír Elcner  

Ze starých letopisů 

Kdo to je? 

Rodák z Borové pod Strážnicí se narodil, 

jako syn Jana a Marie, 21.prosince 1899 

v chaloupce, která dne 7. srpna 1974 

oslavila své sté výročí znovuvybudování 

po velikém ohni, který stihl naši rodnou 

vísku dne 11.června 1874. 

Ve čtyřech létech jeho věku mu zemřel 

tatínek, takže jej prakticky nepoznal. 

Potom mu zemřel bratr Josef a sestry 

Marie a Anna. Zůstal u maminky sám, jako 

malé neduživé dítě, nad kterým již dělali 

kříž, a proto jej dali již druhý den po jeho 

narození pokřtít. K tomu všemu měli ještě 

dluh z období, kdy vyhořeli a museli jej 

splácet i s úroky na Náchodský zámek. 

Měl hudební nadání, ale nemohl se jít učit 

hrát na nějaký hudební nástroj, neb jej 

maminka nepustila, pro její velkou 

finanční tíseň. 

Mnohokráte říkával: „Proč já, takové 

neduživé dítě jsem zde musel zůstat a 

všichni ostatní odešli.“ Vychodil obecnou 

školu v Borové, s různými úlevami pro 

mnohé práce doma a jako 17ctiletý mladík 

byl povolán na vojnu do prvé světové 

války. Šťastně prošel téměř všemi 

frontami, jak v Haliči, tak na Ukrajině, a i 

v Italii a vrátil se v osmnáctém roce domů. 

Potom pracoval jako dělník v lese a také 

stavěl novou silnici, která spojovala 

Borovou s okresním městem Náchodem. 

V září roku 1921 se oženil s Anežkou a 

měli spolu tři živé děti. Tyto děti se oženili 

a vdali a narodilo se jim 15 vnoučat a ve 

třetí generaci má 26 pravnoučat. Má také 

pokračovatelé rodu, a to, když se počítá on 

jako prvý, tak jako stý je Janíček, syn to 

jako vnuka Miroslava ze dvojčat. 

Jeho hlavním zaměstnáním byla takzvaná 

„tkalcovina“ tj. zhotoviti z bavlny ve formě 

přaden-šteníků tkaninu na košile, šaty, 

zástěry a jiné. Právě letos slavíme stoleté 

výročí výroby na Náchodsku. Toto 

pracoval ve mzdě pro různé vydávače 

z Nového Města nad Metují, Náchoda a 

Červeného Kostelce. Odtud si na zádech 

odnášel týdně bavlnu, ze které během šesti 

dnů utkal 100m tkaniny za mzdu 55 Kč. 

Tento pochod s břemenem na zádech 

z Borové do Červeného Kostelce a zpět 

nebyl jistě lehký. V době, kdy nebyl 

dostatek materiálu – bavlny, vyučil se u 

manžela jeho tety Jandákové. 

Vyluštění v dalším čísle 

Borovský kronikář 

Pomístní jména v obci Borová 

Kalabon (Kalabón) 

 

Stejně jako většina Borováků znám 

historku, která se u nás dlouhé roky traduje 

v ústním podání, že v těchto místech 

tábořilo (lágrovalo - lógr) vojsko, a že jim 

velel jakýsi generál (velitel) Kalbron, 

Kalabóna nebo Callabona, a že po něm 

pojmenovali tuto odlehlou část obce, ale 

dohledat jakéhokoliv velícího důstojníka 

přibližně tohoto jména se zatím nepodařilo. 

 

Další původ jména Kalabon je zaznamenán 

v rukopisu řídícího učitele v Borové, 

Vojtěcha Haufta, který je uložen v SOkA 

Náchod. Řídící učitel Hauft zde píše: 

„Poněvadž to byl člověk z gruntu dobrého 

srdce Kerlbonner, říkali mu Kalabonský.“ 

 

Jiná verze je od PhDr. Pavla Štěpána, 

Ph.D. z Ústavu pro jazyk český, který píše, 

že v polské literatuře je původ jména 

Kalabona zcela jasný. Vychází z latinského 

cala(dříví) a bonna(dobrá). Říkalo se tak 
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zřejmě místu, které poskytovalo kvalitní 

dříví na otop. 

Hodně zajímavá je studie paní Martiny 

Ptáčníkové z Ústavu pro jazyk český. 

Z jejího bádání vyplývá, že pomístní jméno 

Kalabon je skutečně velmi záhadné a dalo 

by se říct, že se vymyká ze soustavy 

pomístních jmen užívaných v Čechách. 

Kalabony jsou pouze na Náchodsku u 

česko-polské hranice a na ostatním území 

Čech, Moravy a Slezka se nevyskytují. 

Konkrétně je to 6 lokalit v blízkosti obcí 

Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, 

Žďárky, Borová, Ohnišov a na polské 

straně v Českém koutku. 

 

A teď babo raď (míněno jako povzdech 

nad nelehkou úlohou badatele, nic 

osobního).  

 

Mně osobně se líbí původ pomístního 

jména od řídícího učitele Vojtěcha Haufta, 

že zde bydlel člověk dobrého srdce – 

kalabonský, přestože je to, jak píše Mgr. 

Martina Ptáčníková, Ph.D. z Ústavu pro 

jazyk český, jen případem tzv. lidové 

etymologie, tedy snahy obyvatel vyložit si 

na první pohled nejasná jména. 

 

Za OÚ Borová kronikář Karel Balcar. 

 

Kříž v Lógru 

 

Kříž se nachází u bývalé hlavní cesty do 

obce Dlouhé na horizontu mezi Lógrem a 

Kalabonem. Za pěkného počasí je odtud 

mimořádně krásný výhled do okolní 

krajiny. Na Sendražský kopec, Červený 

vršek, Kašparku, Malinovu horu, 

Krkonoše, Ostaš, Bor, Strážnici, Tasovské 

kopce, Vrchmezí a na Orlické hory. 

 

Kříž je postaven v blízkosti místa velkého 

neštěstí. Dne 6. července 1886 zde vezl 

rolník Antonín Čáp z Borové čís. 19 pivo z 

Olešnice na Borovou. U rybníčka mu 

nešťastnou náhodou z vozu spadl jeho syn 

Josef a kolo vozu přejelo chlapce tak 

nešťastně, že chlapec na poranění hlavy 

okamžitě zemřel. Byl v té době 

žákem 1. třídy. 

 

Kříž byl ve špatném stavu, a tak byl v 

prosinci 2019 odstraněn za účelem jeho 

opravy. Tu provedli manželé Zdena a 

Miroslav Bubeníčkovi z Náchoda. 

Petr Bubeníček*, jejich syn, vymaloval a 

zrestauroval podobiznu Krista. 

 

V sobotu 31. října 2020 byl zrestaurovaný 

Kristus znovu umístěn na nově zbudovaný 

kříž a může tak dál důstojně připomínat 

onu nešťastnou událost z roku 1886. 

 
*(Pozn. Zastupitel P. Bubeníček je bratrem 

zmíněného Mir. Bubeníčka, jde tedy jen o 

shodu jmen) 

 

Za OÚ Borová kronikář Karel Balcar. 

 

 


