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Slovo starosty
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V prosinci, stejně jako v loňském roce, se
v kapli Božského Srdce Páně uskuteční
adventní koncert.

dovolte mi, abych Vás po delší době
přivítal z titulní strany Borováčku.
Úvodem Vás seznámím s jednou změnou,
k níž dojde od 1.1.2017. K tomuto datu
nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška
č. 1/2016, která, mimo jiné, upravuje výši
poplatků za odpady ze současných 350 Kč
na 400 Kč za každou trvale hlášenou osobu
nebo za objekt k rekreaci. K této změně
bylo přistoupeno po vyhodnocení nákladů,
které obec nese v souvislosti s likvidací
odpadů. Nutno říci, že tyto náklady
stoupají zejména povinností zajistit a
likvidovat bioodpad. Na druhou stranu
významně klesly ceny za tříděný, zejména
kovový, odpad, který obci částečně
náklady kompenzoval. Tím se pomyslné
nůžky mezi příjmy a výdaji postupně
rozevírají a proto bylo rozhodnuto o
navýšení
poplatku.
Věřím,
že
padesátikoruna ročně navíc nikomu
nezpůsobí žádné problémy a že budete mít
pro tuto změnu pochopení.

A zastupitelstvo obce čeká opět pracovní
závěr kalendářního roku. Budou se konat
dvě zasedání zastupitelstva, z nichž první
bude zasedáním mimořádným za účelem
schválení
posledních
náležitostí
souvisejících se zhotovením místní
komunikace za kaplí (rozpočtové opatření
ad.), na programu druhého zasedání bude
hlavním bodem schvalování rozpočtu obce
na rok 2017.

Ale jsou i příjemnější věci, se kterými se
dá konec roku spojit. Jistě budete souhlasit,
že je třeba, aby se lidé scházeli, a proč
nevyužít právě toto období. Proto jsme pro
Vás na první adventní neděli připravili
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
spojené s programem pro děti a drobným
občerstvením pro všechny.

Rok 1980 začneme měsícem březen,
oslavou MDŽ (Mezinárodním dnem žen).

Informace o všech společenských,
kulturních i pracovních akcích najdete jako
vždy na webu obce, na úřední desce,
v Borováčku, a v některých případech i ve
svých domovních schránkách.
Pro tuto chvíli Vám přeji pohodové dny a
těším se na setkání pod rozsvíceným
vánočním stromem.
Bc. Pavel Jirka, starosta

Chvilka s kronikou
Rok 1980

Oslavy MDŽ uspořádal MNV (Místní
národní výbor) v Borové v letošním roce
společně s NV (Národními výbory) Lipí,
Jizbice, Dobrošov a Česká Čermná. Oslava
se konala v pěkném prostředí kulturního
domu v Borové. Kulturní pořad připravili

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

členové hudebního a estrádního souboru
"Borovanka" při osvětové besedě v
Borové. Nechybělo malé občerstvení
ženám. Účast téměř 200 žen. Tato společná
akce se vydařila.
V tomto roce proběhla zkouška
připravenosti místních požárníků.
Demolice chalupy čp. 11 nebyla ve
stanovené době provedena, tak se tohoto
úkolu ujal mladý (asi 12-letý) chlapec
chalupáře Rezka z rekreační chalupy čp.
89. Z části zbořenou chalupu čp. 11 zapálil
a při vyšetřování jako důvod uvedl, že
chtěl
zjistit
připravenost
místního
požárního sboru. Místní požárníci byli
připraveni, požár uhasili a tím byla
urychlena i demolice chalupy čp. 11. Toto
se událo, stejně jako MDŽ, v březnu.

zajistil pro výběr a výsadbu
zahradníka z Nového Města n.M.

Další úprava veřejného prostranství byla
provedena ve středu obce u čp. 83, 25 a 57.
Rovněž u kulturního domu byla provedena
úprava veřejného prostranství a výsadba
stromků a keřů.
Celkem bylo v obci vysázeno 23 kusů
sazenic okrasných keřů a 53 kusů sazenic
smrků. Finanční náklad MNV byl cca
2000,- Kčs. Práce byla provedena poslanci
MNV zdarma. Na úpravě veřejného
prostranství v obci bylo občany celkem
odpracováno v r. 1980 - 660 hodin, na
údržbě zeleně - 221 hodin. Celkem bylo
odpracováno občany 881 hodin zdarma.

Volba prezidenta.
V historickém Vladislavském sále
Pražského hradu byl dne 22. května 1980
opět zvolen prezidentem ČSSR soudruh
Gustáv Husák. Do této nejvyšší státní
funkce byl zvolen poslanci obou sněmoven
Federálního shromáždění jednomyslně,
jako společný kandidát Komunistické
strany Československa a Národní fronty
ČSSR.
Veřejné prostranství a zeleň v obci.
Po vybourání staré požární zbrojnice bylo
dohodnuto poslanci MNV udělat na tomto
místě "parčík" s umístěním vývěsní tabule.
Na část této plochy byly zabudovány
betonové dlaždice 50x50 cm a zbytek
plochy byl zatravněn. Koncem května
1980 byla ukončena celková úprava tohoto
"parčíku".
Na zatravněnou plochu byly vysázeny růže
a okrasné jehličnaté stromky a keře.
Velkou zásluhu na ukončení této akce má
předseda MNV František Škoda, který

keřů

Karel Balcar, kronikář

Společenská kronika
Opustila nás
Vlasta Štěpánová (78)
Popřáli jsme k narozeninám
Květen: Karlu Faltovi (70),
Effenberkové (82)

Martě

Červen: Janu Školníkovi (82), Růženě
Balcarové (84),
Červenec: Jiřímu Štainerovi (75)
Srpen: Václavu Šotolovi (81)
Září: Pavlu Filipovi (73), Josefu
Effenberkovi (83), Marii Balcarové (85),
Haně Filipové (70)
Říjen: Evženě Uhnavé (73), Vojtěchu
Škodovi (89)
Listopad: Petru Pelíškovi (74), Marii
Škodové (82), Jiřímu Novotnému (71),
Libuši Formanové (83), Miroslavě
Martínkové (77)
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Oznámení

Události z obce

Rozsvícení Vánočního stromu
Dne 27.11.2016 od 17:00 proběhne
slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
s malým doprovodným programem a
občerstvením. Více informací v letáčku.

130. výročí založení SDH Borová
V sobotu 10.9.2016 se uskutečnily oslavy
130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Borová. Součástí oslav byl průvod
od kulturního domu k památníku padlým,
slavnostní položení věnce a projev starosty
obce. Poté se průvod přemístil zpět na do
centra obce na hřiště, kde oslavy
pokračovaly do večerních hodin dalšími
proslovy, ukázkami současné i historické
hasičské techniky a dalším programem pro
malé i velké.

Mimořádné veřejné zasedání OÚ
Dne 28.11.2016 od 17:30 proběhne
v salonku pohostinství veřejné zasedání
OÚ.
Adventní koncert
Již druhý Adventní koncert v Kapli
Božského Srdce Páně proběhne 11.12.2016
od 16:00 hodin.
Vítání občánků
Nové občánky obce Borová přivítáme
4.12.2016 v 10:00 v salonku kulturního
domu.
Veřejné zasedání OÚ
Řádné veřejné zasedání OÚ proběhne
15.12.2016 v 17:30 hodin v salonku KD.
Srdečně všechny zveme
Nové poplatky za odpady
Připomínáme, že od 1.1.2017 platí úprava
vyhlášky o poplatku za odpady, která
upravuje výši poplatku na 400 Kč.
Akce pohostinství u Kačeny
23. 12.2016 – Dlouhá noc, od 20:00 hraje
kapela LSD

Vysvěcení
zrestaurovaného
sousoší
kalvárie
V sobotu 17.9.2016 vysvětil P. Mgr.
Jindřich Tluka z farnosti Nový Hrádek
nově zrestaurované sousoší kalvárie na
prostranství před místním hřbitovem.

25.12.2016 – koncert kapel Proxima
Furens a In4mation, od 20:00 hodin
Po celé Vánoční období otevřeno
(i v pondělí a úterý) od 15:30 hodin, na
Štědrý večer otevřeno od 19:30 hodin
13.1.2017 – Myslivecký ples
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