Občasník

vydává obec Borová

Slovo starosty
Milí čtenáři,
po teplém a suchém létě, které lákalo
k odpočinku, opět dostáváte do schránky
další vydání Borováčka. Během léta se ale
událo mnoho pozitivních věcí, se kterými
bych vás rád seznámil.
Pro obecní zastupitelstvo to nebylo období
odpočinku, přestože jsme se střídali
v krátkých dovolených, celé „parlamentní
prázdniny“ se nám scvrkly na jeden
čtvrtek. V ostatním čase jsme připravovali
podklady pro akce, které nás v rámci léta
čekaly.
Hned v dubnu jsme, ve spolupráci s naším
kronikářem Karlem Balcarem, uskutečnili
další posezení nad kronikou.
V dubnu také začaly přípravy na příjezd
komise hodnotící projekt Vesnice roku
2017. Připravovali jsme jak příspěvky
jednotlivých sdružení a obce, tak samotný
průběh prezentace před komisí.
Díky tomu se nám vše kolem Vesnice roku
vydařilo a opět bych rád poděkoval
hasičům, sokolům, kronikáři i celému
zastupitelstvu za perfektní přípravu, která
měla společný cíl.
V květnu se pak konal další ročník
Borovské padesátky s velkou, a žíznivou,
účastí.
Červen pak byl ve znamení Dětského dne.
Stejně jako v minulém roce byla příprava
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perfektní a já rád všem, kteří se na přípravě
a samotném průběhu podíleli, touto cestou
děkuji. Přestože počasí dělalo co mohlo,
aby celou akci pokazilo, účast byla
ohromná.
V době Dětského dne se již připravovala
účast obce na tradičních Borovských
hrách. Tentokrát se konaly v Borové u
Poličky. Naše účast se dá jednoduše popsat
latinským citátem: veni, vidi, vici. Přestože
nám chyběla osvědčená úderná skupina
z řad hasičů, podařilo se nám odnést pohár.
V srpnu jsme se zúčastnili vyhlášení
projektu Vesnice roku 2017. Zasloužili
jsme si Cenu hejtmana s finančním
ohodnocením ve výši 25000 Kč. Už teď
přemýšlíme, jak se v příštím ročníku
posunout blíž k nejvyšší metě a dotaci
jeden milión korun.
V srpnu se také konaly velmi vydařené,
dalo by se skoro říci dvoudenní, tradiční
Letní Vánoce. Hasiči odvedli skvělou
práci.
Také jsme se neobyčejně často scházeli na
veřejných zasedáních, abychom připravili a
schválili vše potřebné pro projekty, které
jsme v tomto období chtěli zrealizovat.
Díky tomu se dnes jezdí od zastávky
směrem k mlýnu po novém povrchu bez
výtluků a děr.
Jediná věc kalí naši radost, a to je
odstoupení firmy, která vyhrála soutěž o
realizaci úprav okolí kaple. Realizace se
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proto nepatrně posune, ale nakonec určitě
vše dobře dopadne.
Před námi jsou další úkoly, na kterých
pracujeme. Věřte, že žádný z nich není
zapomenut. Jen nejde vše tak hladce, jak
bychom si všichni přáli.
Na závěr mi dovolte osobní pozvání na
svěcení Kaple Božského Srdce Páně a
s tím spojený sraz rodáků. Bližší informace
máte již v tomto čísle Borováčka.
Bc. Pavel Jirka, starosta

Chvilka s kronikou
Rok 1981

členové rady MNV Hana Balcarová č.6,
Jan Školník ml. č.47 a František Lang
č.109.
Předseda finanční komise Jan Školník ml.
č.47, členové FK Josef Šretr č.75, Josef
Balcar č.133, Evžena Uhnavá č.35.
Účetní MNV Jan Školník st. č.47.
Předseda komise veřejného
(KOVP) František Lang č.109.

pořádku

Členové František Ptáček č.69, Václav
Ducháček č.6.

Borovská padesátka.
Dne 30. května se konal 12. ročník
Borovské padesátky. Slavnostní start
pochodu na 25 a 50 km byl v 8 hodin.
Startovné na 50 km stálo 15,- Kč a na 25
km 10,-Kč. Členové čs. turistiky měli slevu
5,-Kč. Trasy vedly tradičně z Borové
směrem k Orlickým horám a zpět. Pochodu
se zúčastnilo více než 2000 pochodujících.
Volby – 5. června 1981
Dne 5. června 1981 se konaly volby ve
volební místnosti v přísálí kulturního
domu. Zúčastnilo se celkem 183 voličů
(100%účast). Místní národní výbor
v Borové měl předepsáno 13 poslanců,
kteří byli zvoleni 183 hlasy. Na
ustavujícím plenárním zasedání, které se
konalo dne 25. června 1981, byli poslanci
zvoleni do funkcí MNV následovně.
Předseda MNV František Škoda č.27,

Předseda kulturní komise Hana Balcarová
č.6.
Členové Vlasta Štěpánová č.81, Marie
Trunečková č.4, Vojtěch Škoda č.53,
Arnošt Čáp č.60.
Předseda stavební komise Jiří Dörner č.20.
Členové Miroslav Krbal č.62, Alois Suk
ml. č.19.
Hlavním bodem volebního programu NF
na léta 1981-1985 je výstavba vodojemu
k veřejnému vodovodu. Stavba vyžádá
finanční náklad cca 600 tisíc. S výstavbou
vodojemu bude započato v r.1983. Volební
program NF je otevřeným programem,
který se v průběhu volebního období podle
objektivních podmínek, potřeb a možností
upřesní a doplní, a to vždy po projednání
v VO KSČ, v MNV, v Národní frontě a
s občany.

tajemník MNV Josef Škoda č.24,
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Karel Balcar, kronikář

Společenská kronika
Popřáli jsme k narozeninám
Duben: Anně Čápové (91)
Květen: Elišce Langhammerové (72),
Miroslavě Ptáčkové (84), Stanislavu
Ptáčkovi (91), Miloslavě Ptáčkové (74),
Karlu Faltovi (71), Martě Effenberkové
(83)
Červen: Janu Školníkovi (83), Růženě
Balcarové (85)
Červenec: Jiřímu Štainerovi (76)
Srpen: Václavu Šotolovi (82)
Září: Pavlu Filipovi (74), Josefu
Effenberkovi (84), Marii Balcarové (86)
Opustil nás
Stanislav Ptáček (91)

Oznámení
Výše poplatků za odpady a psy
Připomínáme, že od 1.9.2017 poplatek za
odpady a psy, podle Vyhlášek z roku 2016,
je navýšen o částku z prodlení za odpady
na 600 Kč za trvale bydlící osobu, 200 Kč
za prvního a 400 Kč za každého dalšího
trvale bydlícího psa. Další informace
najdete na webu obce.

Rozsvícení Vánočního stromu
Dne 3. prosince v 16.30 hodin nás čeká
rozsvícení Vánočního stromu u kaple. Opět
s hudbou, dárky pro děti a občerstvením.
Této akci bude předcházet od 14 hodin
dětská dílnička.
Adventní koncert
Adventní koncert je plánován na adventní
neděli 10. prosince. Tato, v minulých
letech hojně navštěvovaná akce, začíná
v 16 hodin. Všechny vás srdečně zve
zastupitelstvo obce.
Akce v Hospodě U Kačeny
Posvícení 24.9. od 11:30 a 25.9. od 15:30.
Druhý den od 17 hodin posezení
s harmonikou.
17.11. Poslední leč
25.11. Maškarní rockotéka – hudbu pouští
DJ Klykoš
Bližší informace budou, včas, vyvěšeny na
hospodě.

Svěcení kaple a sraz rodáků
Dne 8.10.2017 proběhne, v dopoledních
hodinách, svěcení Kaple Božského Srdce
Páně v Borové a odpoledne bude
následovat sraz rodáků se zajímavým
programem. Více na pozvánce.
Kominík – čištění a revize komínů
Kominík je naplánován na dny 28.9.2017 a
1.10.2017. Registrovat se do těchto
termínů bude možné, jako obvykle,
v hospodě U Kačeny, na Obecním úřadu a
stránkách obce.
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