Borovy
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-jih

Správní obvod: Přeštice

GPS souřadnice: 49.525100N, 13.302333E

Nadmořská výška: 363 m n. m.

První pís. zmínka: 1358 (662 let)

Počet obyvatel: 230

PSČ: 334 01

Adresa URL: www.borovy.cz

Památky a zajímavosti Borovy
Borovská kaple je zasvěcená svátku Narození Panny Marie a zbudována byla ve slohu pozdního baroka.
Písmák Tomáš Voves píše ve své kronice : Martin Falout, který sem údajně přišel z nedalekých Bavor
a tu těžce onemocněl,učinil v nemoci slib, že uzdraví-li se, postaví v Borovech kapli.Uzdravil se a slibu dostál.
Roku 1703 postavil menší kapli dřevěnou a do ní dal zhotovit sochu Panny Marie, dle sochy v kostele
Vřeskovickém, pořízenou biskupem Schaffgotshem.K této soše Panny Marie Borovské putovali mnozí
věřící, zejména v letech 1749-50 a další léta.Věřící i formani kolem jedoucí podarovávali kapli
dary a za ně byla v roce 1764 omítnuta zevnitř i zvenčí.
Roku 1768 byla postavena předsíň o čtyřech sloupech na straně východní. Roku 1834 byla provedena
nová adaptace a sice tak jak ji vidíme dnes. Následujícího roku 1835 byla kaple vysvěcena vikářem Janem
Augustem Bieblem, dne 8. září a jím zde sloužena první mše svatá. On je také autorem dvou písní
opěvující dva zázraky Bohorodičky. Řádnou mešní licenci obdržela kaple roku 1840, což dovršilo slávu
kaple a s ní i obce Borovy, neboť sem proto putovala procesí z Přeštic, Lukavice, Nezdic, Horšic, Kbela,
Předslavi, Klatov, Chudenic, Merklína, Vřeskovic, Dnešic a k nim se přidružili i Němci s Černotína a
Přestavlk, takže tu byl slyšen i německý zpěv. Mnohá procesí provázela hudba. Všechna procesí byla
vítána. Roku 1941 byla kaple přičiněním dp.Děkana Smetany uvnitř přemalována a v roce 1955
přičiněním a dary borovských občanů náležitě i zvenčí opravena, tak jako v době jejího
zbudování. Po menším poškození ohněm v roce 1960 zbývá oprava střechy a věžičky.
V obci se také nachází socha svatého Jana Nepomuckého.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4309/borovy/pamatky-turistika/
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