Občasník,

vydává obec Borová,

Slovo starosty
Milí čtenáři,
po delší době opět dostáváte do schránky
nové vydání Borováčku. Protože je to
v letošním roce poprvé, dovolte mi, abych
Vás v krátkosti seznámil s hospodařením
obce v roce 2017 a předpokládaným
rozsahem „pracovních“ činností obce.
Tak tedy, rozpočet obce pro rok 2017 byl
schválen jako vyrovnaný ve výši 2,563.800
Kč. V rozpočtu je počítáno se dvěma
většími akcemi, které by se měly
v letošním roce uskutečnit.
První z těchto akcí je úprava okolí kaple
Božského Srdce Páně. Jak jistě víte, byl
zpracován projekt této úpravy zahrnující
vybudování cest pro pěší, výsadbu nových
dřevin a doplnění mobiliáře – laviček a
dalších prvků. V únoru letošního roku jsme
podali Ministerstvu životního prostředí
žádost o dotaci, Pokud obec dotací obdrží,
bude realizace probíhat v podzimních
měsících letošního roku.
Druhou akcí pak je celková oprava
povrchu místní komunikace vedoucí
středem obce od křižovatky u autobusové
zastávky ke mlýnu, a to v úseku od
zmíněné křižovatky pod vodní nádrž a
částečně od penzionu ke kulturnímu domu.
V současné době je připravována zadávací
dokumentace a výběrové řízení. V tomto
případě by realizace měla být o něco
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jednodušší, protože nebude čerpána žádná
dotace.
Vážení přátelé, po několika diskuzích
nejen v zastupitelstvu jsme dospěli
k názoru, že společenský život v obci je na
takové úrovni, že není od věci obec
prezentovat v širším měřítku, minimálně
na úrovni kraje. Proto bylo na posledním
zasedání zastupitelstva v březnu tohoto
roku odsouhlaseno podání přihlášky do
soutěže Vesnice roku 2017. Osobně jsem
v rámci
semináře
pořádaného
Ministerstvem
pro
místní
rozvoj
v Rudníku, který zvítězil v krajském kole
v roce 2016, posbíral řadu informací
k průběhu
soutěže.
Se
získanými
informacemi a rovněž se žádostí o pomoc
s přípravou přihlášky a prezentace obce
jsem seznámil kolegy zastupitele, zástupce
místních spolků i jednotlivce podílející se
na veřejném životě v obci. Jsem velice
potěšen, že se tento nápad setkal
s pochopením a během několika dnů jsem
měl
k dispozici
informační
texty,
fotografie a další materiály, a také spoustu
nápadů, jak celou prezentaci uskutečnit.
Nyní nás tedy čeká podání přihlášky (do
28.4.) a poté v termínu od 9.5. do
30.6.2017 hodnocení v rámci krajského
kola. Konkrétní termíny se teprve dozvíme
a určitě Vás budeme informovat.

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

Přeji Vám krásné a pohodové jarní dny a
těším se na setkání při „Posezení nad
kronikou“.

Podpora MNV tělovýchově.

Rok 1980

Místní národní výbor předal bezplatně
místní TJ Sokol parcelu č.330/2 (hřiště) o
výměře 2729m2 do trvalého užívání dne
24.října 1975. Tímto se zvětšila plocha
dosavadního hřiště. Nadřízené orgány
hodnotí tento postup MNV jako příkladný.

11.ročník Borovské padesátky.

Sčítání.

Borovská padesátka kladským pomezím se
konala jako vždy poslední sobotu v květnu,
t.j. 31.5.1980. Je to již po jedenácté.
Tentokrát
se
pořádala
v
rámci
Spartakiádních turistických akcí. V Praze
se konala celostátní Spartakiáda 1980.
Opět se pochodovalo na trasách 25 a 50
km. Všichni účastníci obdrželi v cíli
občerstvení, medaili a diplom. Dále si
mohli zakoupit odznaky, pohlednice z
Borové a čepice s nápisem "Borovská
padesátka". Zájemcům o upomínková
razítka do turistických knížek bylo také
vyhověno.

K 1.listopadu bylo provedeno sčítání
domů, bytů a obyvatel v celé
Československé socialistické republice.
Pro jednotlivé obce nebyly konečné
výsledky zveřejněny.

Bc. Pavel Jirka, starosta

Chvilka s kronikou

Autobusové spojení z Náchoda do Borové
bylo zajištěno od 5.45 hodin průběžně.
Poslední odjezd z Náchoda byl stanoven na
7.15 hodin. Po ukončení pochodu jezdil
směrem na Náchod autobus dle potřeby.
Mnoho návštěvníků přijelo vlastními auty.
Lékařskou službu vykonával zdarma
MUDr. Josef Herink z OÚNZ Náchod.
Na trase 25 km pochodovalo 2100
pochodníků a na trase 50 km 294. Můžeme
konstatovat, že počet pochodujících na 50
km každým rokem klesá. Bereme-li v
úvahu, že v roce konání celostátní
Spartakiády bylo pořádáno v naší republice
více podobných akcí, můžeme účast
pochodníků
"Borovské
padesátky"
hodnotit velmi kladně.

Neúroda brambor.
Vzhledem k celkové neúrodě brambor na
celém území ČSSR bylo do obce dodáno
85q brambor pro rodiny z kterých členové
pracují převážně v průmyslu. Na osobu 50
kg brambor. JZD na katastru obce
brambory nepěstuje vzhledem k výskytu
rakoviny v půdě.
SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti.
SPOZ dne 14.prosince uskutečnil 1.vítání
občánků v naší obci. Celkem bylo vítáno 5
dětí. Rodičům dětí bylo věnováno album s
fotografií dítěte. Maminkám byla předána
kytička. Fotografie zhotovil fotograf amatér Josef Šretr čp.75.
Po ukončení vítání občánků bylo
připraveno III.setkání důchodců. Na
programu této akce byla beseda o místní
kronice. Kronikář Josef Škoda (čp. 24)
seznámil přítomné důchodce s obsahem
kroniky obce. Beseda, která následovala
byla dokladem toho, že místní občané se
zajímají o historii naší malé obce. Na závěr
pěkného odpoledne zahrála místní kapela
"Borovanka" důchodcům písničky, které
zpívali v mládí.
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Majetek obce, obyvatelé.
Majetek MNV je 31.prosince 1980 Kčs 2
072 036,40. Tato hodnota je počítána
včetně majetku místní osvětové besedy
(MOV) a požárníků.
Obec má ku konci roku 1980 228 obyvatel.
Karel Balcar, kronikář

Společenská kronika

Dětský den
Dětský den, který měl minulý rok veliký
úspěch, bude na hřišti Sokola Borová dne
17. června 2017. Bližší informace se
dozvíte včas z plakátů a letáků.
Borovské hry 2017
Tentokrát se Borovské hry konají o
víkendu 24. – 25. června 2017 v Borové u
Poličky.

Slovo na závěr

Popřáli jsme k narozeninám
Prosinec 2016: Věře Školníkové (77)

Marii

Vážení spoluobčané, chalupáři, Borováci,
dovolte mi, vrátit se k mimořádnému
vydání Borováčku z července loňského
roku. Tehdy jsem si, ve spolupráci s naším
kronikářem, p. Karlem Balcarem, dovolil,
ozřejmit Vám, svým spoluobčanům,
historii Lípy Svobody, kterou někdo trávil.

Placení a výše poplatků za odpady a psy
Připomínáme, že od 1.2.2017 je možné
platit poplatky za odpady a psy.
Vyhláškami z roku 2016 je stanovena výše
poplatků za odpady 400 Kč za trvale
bydlící osobu, 100 Kč za prvního a 200 Kč
za každého dalšího trvale bydlícího psa.
Další informace najdete na webu obce.

Strom, stojící na pozemku manželů
Ramazanových, byl, zatím bohužel
neznámým pachatelem, otráven jedem,
který byl do oběhu této stoleté lípy vpraven
vrty do kmenu a kořenového systému. Tuto
lípu před 98-mi lety zakoupila a zasadila
paní Anežka Balcarová, se svou malou
dcerou, na paměť borovských mužů, kteří
padli v I. světové válce.

Leden: Josefu Balcarovi (88), Martě
Škodové (92), Miloslavě Balcarové (77)
Březen: Marii
Štajnerové (74)

Krbalové

(85),

Oznámení

Posezení nad kronikou
Dne 23.4.2017 od 14:00 proběhne ve
velkém sále Kulturního domu další
posezení nad kronikou. Tentokrát na téma
Borovanka. Srdečně vítáni jsou všichni,
nejen pamětníci.
Pálení čarodějnic
Jako každý rok Sokol Borová na hřišti
pořádá
v rámci
tradičního
Pálení
čarodějnic zábavné odpoledne pro děti.
Následovat bude opékání buřtů. Přijďte se
pobavit.
Borovská padesátka
Tradiční pochod Kladským pomezím bude
v sobotu, 27. května 2017.

Strom, nádherná dominanta této části naší
obce, byl v loňském roce tráven. Dovolím
si poděkovat všem těm, které bolest tohoto
velikána vyburcovala, přišli se na něj
podívat a hovořili s námi, představiteli
obce, o této situaci – a žádali nápravu!
Povolaný arborista /specialista na dřeviny
rostoucí mimo les/ tehdy řekl, že bude vše
jasné až na jaře následujícího roku. Dal
několik informací ohledně prolévaní
kořenového systému a ochrany před
lidskou bytostí, která se k této krutosti
uchýlila. Kolem Lípy Svobody byl
vybudován
plot,
obec
zařídila
monitorování lokality, naši, borovští hasiči,
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strom pravidelně prolévali. Řada lidí,
Borováků, nabízela pomoc.
Dovolte mi teď, v těchto ranných jarních
dnech, kdy se zem otevírá, Vám říci, že
NÁŠ strom obrazil!!! Děkuji Vám všem našim hasičům, kteří lípu prolévali,
novému občanovi obce p. Machovi a všem
Vám, kteří jste strom občas hlídali,
hovořili o něm, zastavili se u něj a
vzpomněli mužů, na jejichž památku byl
kdysi zasazen. Zdá se, že tento téměř
stoletý obr bude žít!! Děkuji!
V tuto chvíli je objednán výše zmíněný
specialista, který provede, poté co se
lístečky zazelenají, odborný řez a živé
památce paní Anežky Balcarové bude
pomoženo k zdravému a plnohodnotnému
životu. Doufáme tak, že i generace další,
ty, které ctí památky našich předků, budou
mít živoucí zdroj energie a krásy našeho
kousku země!
Krásné dny sváteční přeje
Homolka Vladimír, místostarosta
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