občasník,

vydává obec Borová,

Slovo starosty
Milí čtenáři,
v krátké době k Vám přichází další číslo
Borováčku. Protože jeho účelem je šíření
informací, pokud možno aktuálních, je
mou povinností, ale i radostí, seznámit Vás
s událostmi, které se v obci v poslední
době udály.
Blíží se Vánoce a k těmto svátkům
neodmyslitelně patří vánoční stromek.
Stejně jako v loňském roce byl v předvečer
první adventní neděle rozsvícen vánoční
strom u kaple Božského Srdce Páně a další
o něco menší stromek na autobusové
zastávce.
V neděli, třináctého prosince, se v místní
kapli uskutečnil historicky první adventní
koncert. O krásný kulturní zážitek se
postarali členové Chrámového sboru
kostela sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku
pod vedením pana Jiřího Hlaváčka.
Zaplněná kaple a potlesk publika byly
odměnou nejen pro účinkující, ale i pro
mne osobně, protože ve tvářích mnoha
z Vás byla znát spokojenost a vánoční
atmosféra. Ta, přiznávám, dolehla i na
mne a jsem přesvědčen, že do budoucna
nezůstane jen u tohoto koncertu.
Předvánoční čas ale znamená i čas
věnovaný práci. Tato vyvrcholila v sobotu
dvanáctého prosince veřejným zasedáním
zastupitelstva obce, jehož hlavním bodem
bylo schválení rozpočtu obce na rok 2016.

číslo 30 / prosinec 2015

V tomto roce bude obec hospodařit
s vyrovnaným
rozpočtem
ve
výši
2 612 000,- Kč.
Milí spoluobčané, blíží se doba plesů.
Víme, že prostředí sálu je potřeba pro tyto
akce trochu zkulturnit. Proto jsme pro Vás
připravili menší překvapení, které objevíte,
pokud si najdete čas a přijdete si zatančit.
Závěrem slova starosty Vám přeji krásné
Vánoce a do Nového roku vše nejlepší.
Bc. Pavel Jirka, starosta

Veselé Vánoce a Nový rok
Milí spoluobčané i chalupáři,
celé zastupitelstvo obce Borová vám přeje,
aby letošní svátky vánoční i Nový rok byly
především svátky klidu, radostiaodpočinku
tam, kde se budete cítit nejlépe.

V roce příštím pak přejeme mnoho
úspěchů osobních i pracovních a mnoho
slunečných dnů. Děkujeme Vám za vaši
přízeň.
Zastupitelé obce Borová

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
Rok 1978
Borovská padesátka se konala jako vždy
poslední květnovou sobotu 27. 5.1978.
Devátého ročníku se zúčastnilo 2510
pochodujících. Z toho na trase 25 km
2077 a na trase 50 km 433.
Byla provedena rekonstrukce elektrického
vedení v celé obci včetně osady
„Kalabon“. Nový transformátor byl
postaven ve středu obce u čp. 35 vedle
nové požární garáže. Současně bylo
zhotoveno nové veřejné osvětlení po celé
obci. Dosavadní elektrické vedení sloužilo
v obci od roku 1930.
V tomto roce zemřel dlouholetý funkcionář
Místního národního výboru Vendelín Bek.
Pocházel z Olešnice v Orlických horách a
přiženil se do čp. 72. Postavil si v horní
části obce rodinný domek s dílnou pro
mechanické stavy čp. 7. Tkalcoval až do
znárodnění textilního průmyslu. Za jeho
působení v obci jako předsedy nebo
tajemníka MNV byla vybudována přímá
cesta z okresní silnice na hřbitov. Byl
dokončen rozvod elektrické energie po celé
obci. V místě staré školy čp. 14 byla
zbudována prodejna a čekárna.
Pan Vendelín Bek zemřel 5. srpna 1978 po
kratší těžké nemoci ve věku nedožitých 67
let. Čest jeho památce.
Dne 20. srpna jsme zavzpomínali, jak před
100 lety v roce 1878 navštívil obec
Borovou Ladislav Zápotocký a podle
předem připraveného seznamu rozděloval
peníze nejchudším tkalcům v Borové.
Ladislav Zápotocký (český novinář a
politik) se narodil 12. ledna 1852 v Praze,
kde také 16. prosince 1916 zemřel. Byl
otcem Antonína Zápotockého, který byl
dne
21. března
1953
Národním
shromážděním
zvolen
prezidentem
republiky.
Dne 15. prosince 1978 byl založen Sbor
pro občanské záležitosti (SPOZ) – vítání
občánků apod. Prvním předsedou SPOZu
byl zvolen Petr Falta z čp. 95.

Počet obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu proti loňskému roku klesl na 240.
Karel Balcar, kronikář

Svolávací zařízení
Hasičský záchranný sbor (HZS) obce má
ve svém vybavení nové zařízení, které, na
základě nahlášené krizové situace,
automaticky informuje všechny členy HZS
a spustí sirénu na hasičské zbrojnici. Tím
odpadá případný chaos a možnosti
opomenutí při výjezdu HZS Borová do
akce.
Pravidelně nás ale čeká každou první
středu v měsíci ve 12 hodin zkouška sirény
tak, jako je tomu v celé republice. Tato
zkouška je automatická.

Společenská kronika
Popřáli jsme k narozeninám
Prosinec: Věra školníková (76)

Oznámení
Sokol Borová zve na Haťapkův memoriál
fotbalový turnaj trojic „hlavou za dva“, dne
31.12.2015 od 10:00 na hřišti Sokola.
Sokol Borová zve na ping-pongový turnaj
Dne 26.12.2015 od 13:00 hodin v
kulturáku
Odstávka kontejneru na BIO odpad
Přes zimní období nebude kontejner na bio
odpad k dispozici. Po vyvezení bude
odstaven a instalujeme ho zase na jaře.
Ta naše hospoda… o Vánocích
24.12. otevřeno od 19:30
25.12. - 3.1.2016 otevřeno denně od 15:30
25.12. zahraje místní Proxima Furens

Co nás čeká
8.1.2016 - Myslivecký bál
12.2.2016 – Hasičský bál
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