Občasník

Na úvod
Milí Borováci. Ti starší z vás pamatují
místní zpravodaj, který vycházel v letech
1973 až 1977. Tenkrát šlo o informační
pojítko mezi občany, Místním národním
výborem a Osvětovou besedou. Teď tento
zpravodaj povstává z popela a znovu chce,
prostřednictvím tištěného slova, informovat
občany i chalupáře o tom, co se v Borové
děje. Je naší snahou a přáním, aby se
Borováček pod Strážnicí stal nedílnou
součástí života obce a přinášel vám důležité
i zajímavé informace týkající se obce.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je mi ctí, že mohu pronést úvodní slovo do
místního zpravodaje „Borováček pod
Strážnicí“, jehož pokračování přichází po
dlouhých 38 letech od posledního vydání.
Protože toto vydání vychází v době, kdy
uplynul první rok mého působení ve funkci
starosty obce, dovolím si toto období krátce
zrekapitulovat.
Investice obce směřovaly zejména do
občanské vybavenosti, vybavení jednotky
dobrovolných hasičů, rekonstrukce prostor
kulturního domu, přípravy projektů na
výstavbu a opravy místních komunikací.
Byla uspořádána řada akcí, např. „Posezení
nad kronikou“, pominout nelze ani
úspěšnou účast naší obce na Borovských
hrách v Borové u Trnavy. Podporována
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byla činnost místních spolků, zejména
tradiční plesy, Borovská padesátka, dětský
karneval, Letní Vánoce, či nově hasičská
soutěž. Rok 2015 přinesl obci na dotacích
částku 107.000 Kč.
Více se do takto malého prostoru bohužel
nevejde. Přesto věřím, že Borováček se do
budoucna stane vyhledávaným zdrojem
informací pro všechny, kteří se o dění v obci
zajímají. U jeho dalšího vydání se těším na
shledanou.
Bc. Pavel Jirka

Adventní koncert
Předvánoční adventní víkend si můžete
zpříjemnit návštěvou prvního adventního
koncertu v podání chrámového pěveckého

sboru z Nového Hrádku.
Koncert se koná v Kapli Božského Srdce
Páně na Borové, v neděli 13. prosince 2015
od 16 hodin.
Srdečně zveme všechny návštěvníky

Úřední hodiny: čtvrtek 17:00 – 19:00; telefon: 702 286 207; www.borovaunachoda.cz
Odpady: úterý 17:00 – 18:00 a sobota 13:00 – 14:00

Chvilka s kronikou

Vítání občánků

Podklady z historie navazují na, zatím
poslední, vydání „Borováčka“, a to na číslo
28 z února až dubna 1977. Karel Balcar.

V roce 2014 jsme provedli revizi ve vítání
občánků a vzali jsme všechny nepřivítané
z jedné vody načisto a bez ohledu na stáří.
Moc se to povedlo, takovou úrodu dětí
Borová dlouho neměla. Uvítali jsme:

Rok 1977
Na začátku roku, 25. února, došlo ke
sloučení Československých státních statků
(ČSSS) hospodářství Borová s Jednotným
zemědělským družstvem (JZD) „8. Březen“
v Mezilesí. Takto vzniklé družstvo
obhospodařovalo katastry obcí Nový
Hrádek, Dlouhé, Česká Čermná, Dobrošov,
Jizbice, Lipí, Slavoňov, Blažkov, Libchyně,
Jestřebí, Sendraž a samozřejmě Borová a
Mezilesí.
Do konce dubna roku 1977 byla rozbourána
stará požární zbrojnice, která byla
postavena roku 1897.
Dne 28. května se konal 8. ročník Borovské
padesátky Kladským pomezím. Účast 2349
pochodujících. Na trase 25km 1893 a na
trase 50km 456.
V tomto roce byl, s konečnou platností,
vydán zákaz výstavby chat „Na Červenině“.
Jednalo se přibližně o 30 objektů. Mezi
zájemci byl i místní rodák, herec Národního
divadla, Bohuslav Čáp.
Byl zrušen hostinec „U Balcarů“. Z majetku
Jednoty Broumov ho získalo Jednotné
zemědělské družstvo (JZD) Mezilesí a
vybudovalo zde jídelnu pro své
zaměstnance.

Dominika Rouska, Amálku Šitinovou,
Nikolku Školníkovou, Natálku Rouskovou,
Lucku Balcarovou a Sašu Ramazanova

Společenská kronika
V letošním roce jsme popřáli k narozeninám
těmto oslavencům:
Leden: Josef Balcar (87), Marta Škodová
(90), Miloslava Balcarová.(76). Únor:
Vlasta Štěpánová (77), Anna Umlaufová
(92). Březen: Marie Krbalová (83), Marie
Štainerová (72). Duben: Anna Čápová (89).
Květen: Eliška Langhammerová (70),
Miroslava Ptáčková (82), Stanislav Ptáček
(89), Miloslava Ptáčková (72), Marta
Effenberková (81). Červen: Jan Školník
(81), Růžena Balcarová (83). Červenec: Jiří
Štainer (74). Srpen: Václav Šotola (80).
Září: Pavel Filip (72), Josef Effenberk (82),
Marie Balcarová (84). Říjen: Evžena
Uhnavá (72), Vojtěch Škoda (88). Listopad:
Petr Pelíšek (73), Marie Škodová (81), Jiří
Novotný (70), Libuše Formanová (82) a
Miroslava Martínková (76)
Dále jsme také popřáli manželům
Effenberkovým k diamantové svatbě.

Na sále kulturního domu (čp. 32) proběhla
dne 27. srpna oslava 155. let trvání místní
hudby.

Co nás čeká

Dne 28. října byla dokončena hrubá stavba
čerpací stanice vody na česko-polských
hranicích.

8.1.2016 - Myslivecký bál

Počet obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu klesl na 250.

12.12.2015 – veřejné zasedání ZO Borová
13.12.2015 – Adventní koncert

