občasník,

vydává obec Borová,

číslo 31 / březen 2016

Vážení spoluobčané, chalupáři,

A nyní mi dovolte, abych využil této
příležitosti a napsal pár slov k životu v obci.

dovolte mi, abych využil této příležitosti a
popřál Vám do roku 2016 vše nejlepší,
mnoho pracovních a osobních úspěchů a
především hodně zdraví.

Od února máte možnost každý čtvrtek
v úředních hodinách na OÚ Borová, popřípadě
na účet obce, zaplatit poplatky za odpady a své
psí miláčky.

Rok 2016 jsme
přivítali
tradičním
„Mysliveckým
plesem“
pořádaným
Honebním společenstvem Česká Čermná –
Borová v našem kulturním domě. Díky
staronovému nájemci a skvělé organizaci
plesu s vynikající zvěřinovou kuchyní jsme si
tuto akci velmi užili. Jako každoročně bohatá
tombola potěšila výherce a příjemná hudba
zase milovníky tance.

Pro možnost čerpání dotací na různé projekty
připravujeme plán rozvoje obce, který by měla
mít každá obec v ČR.

Další akcí, která se uskutečnila v našem
stánku kultury, byl „Dětský karneval“. Jeho
pořadatel – TJ Sokol Borová – jej připravil
pro nejmenší obyvatele nejen naší obce.
Soutěž o nejkrásnější masku vyhrála Beruška,
které na paty šlapala maličkatá Jeptiška.
Soutěžící děti dostávaly od pořadatelů
sladkosti a reflexní pásky s názvem naší obce.

Připravujeme výběrové řízení na přemístění a
rekonstrukci Kalvárie, která se nachází na
pozemku p. Balcara /statek U Toníčka/. Po
dohodě s ním bude zrekonstruována a
přemístěna na jiné místo v režii obce. Zároveň
máme zájem provést rekonstrukci Památníku
padlých.

Slovo místostarosty

Další akcí, která zahýbala kulturním děním
obce, byl ples SDH Borová. Nutno říci, že byl
akcí velmi zdařilou. Tančilo se za doprovodu
skupiny Styl z Nového Města nad Metují. Pro
přítomné byla opět připravena bohatá
tombola, ze které se výherci upřímně těšili.
Na své si přišli i gurmáni – odpovídala tomu
chvála mistru kuchaři, který tentokrát
připravoval zvěřinové speciality.

Rád bych se zmínil i o hospodaření obce v r.
2015, kdy se nám podařilo vytvořit přebytek
finančních prostředků ve výši 478.361,- Kč.
Obecní zastupitelstvo má zájem uvolnit finance
na opravu stávajících komunikací a výstavbu
nových.

Také v tomto roce pokračujeme v blahopřáních
našim spoluobčanům při jejich významných
životních jubileích.
Pro naše děti připravujeme v tomto roce
rozšíření dětského hřiště.
Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem pana
starosty a zastupitelů obce pozval na Veřejnou
schůzi zastupitelstva.
Vladimír Homolka, místostarosta

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 1979
Jubilejního 10. ročníku Borovské 50 se
zúčastnilo 2162 pochodujících. Na trase 50
km 302 a na 25 km 1860. Aby byla nálada
účastníků opravdu sváteční, vyhrávala od
ranních hodin do slavnostního startu
náchodská dechovka, kterou pořadatelé
objednali. Pochod se uskutečnil 26. května
1979.
Zlaté svatby. Manželé Antonín Balcar a
Marie Balcarová z Borové č. 13 oslavili
zlatou svatbu v sobotu 3. února 1979. Svatba
se konala v salonku kulturního domu, za
velké účasti příbuzenstva. Zástupci SPOZu
při MNV a TJ Sokol popřáli manželům do
dalších let hodně zdraví a předali dary. Byla
to první zlatá svatba v poválečných létech,
která se konala ve veřejné místnosti.
Zlatou svatbu oslavili v tomto roce i manželé
Anežka a Ferdinand Efenberkovi z Borové
č. 141, ale mimo naši obec.
V tomto roce proběhla kolaudace čerpací
stanice „DOLY“. Byla provedena za účasti
pracovníků KNV (Krajský národní výbor)
z Hradce Králové dne 28. dubna.
Chalupa č. 54 po Jaroslavu Ptáčkovi byla
prodána k rekreačním účelům manželům
Potočkovým z Trutnova. Bylo prodáno
stavení č. 36 po Josefu Martínkovi
Restauracím a jídelnám v Praze 9 ve
Vysočanech. Objekt bude přebudován
k rekreačním účelům.
Po více než 5 letech byla dána do provozu
místní lidová knihovna. Knihy bylo možné
zapůjčit jednou v týdnu od 2. října 1979.
Knihovníkem byl František Lang z č. 109.
K 31. prosinci 1979 měla obec Borová 235
obyvatel, 110 chalup, 25 osvětlovacích těles

veřejného osvětlení, která osvětlovala 1,5 km
obecních komunikací. Obec měla 3 km
neprašných
vozovek
a
štěrkovaných
nezpevněných 6 km.
Karel Balcar, kronikář

Společenská kronika
Popřáli jsme k narozeninám
Leden: Josefu Balcarovi (88), Martě Škodové
(91), Miloslavě Balcarové (77)
Únor: Vlastě Štěpánové (78), Anně Umlaufové
(93)
Opustil nás
Miroslav Hladík (68)

Oznámení
Veřejné zasedání zastupitelsva
Dne 10.3.2016 od 17:15 hodin se koná veřejné
zasedáni zastupitelsva obce. Od 16:30 je
možná prohlídka nově zrekonstruovaného
obecního úřadu.
Poplatky za odpady a psy
Od 1. února 2016 je možné uhradit místní
poplatky za odpady a psy každý čtvrtek
v úředních hodinách.
Další možností je uhradit poplatky převodem
na bankovní účet obce 12223551/0100.
Bližší informace o výši poplatků a návod jak
správně provést bezhotovostní platbu najdete
na webových stránkách obce
MARTA opět jezdí na Borovou
Od 2. března 2016 opět zajíždí na Borovou
pojízdná prodejna MARTA. Zastávky jsou
v pondělí, středu a pátek vždy v 10:30 hodin u
kulturního domu.
Co nás čeká
V dubnu proběhne další „Posezení nad
kronikou“ s občerstvením, hudbou a výkladem
kronikáře Karla Balcara
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