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ležité informace 

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE 

Pozvánka na ve ejné zasedání 

Zastupitelstvo obce Borovnice srde  zve 
všechny ob any obce na ve ejné zasedání, 
které se koná ve tvrtek dne 28. 8. 2014 
od 18 hodin ve spole enské místnosti OÚ 
v P estavlkách. Pozvánka s programem 
jednání bude vyv šena na ú edních deskách 
týden p ed konáním. Všichni jste zváni. 

Pravidelné kontroly komín  

I v tomto roce bude v naší obci na základ  
takzvaného kominického zákona provád t 
kominík pan Libor Havlena kontroly a 
ist ní komín  a spalinových cest.  

Kontroly mají být provád ny dne 19. 
srpna v  Borovnici  a  na  Homoli,  dne 26. 
srpna v P estavlkách a dne 2. zá í v Rájci, 
vždy v dob  od 9 do 18 hodin.  
Kontakt na kominíka p. Havlenu je na tel. 
736 251 768 nebo 776 358 665. 

Nález pánských hodinek 

Upozor ujeme ob any, že u obecního 
adu byly nalezeny pánské hodinky, které 

jsou uloženy v ú adovn  obce.  
Hodinky budou vydány majiteli, pokud bu- 
de schopen p esn  popsat jejich vzhled. 

Sbírka použitého ošacení 

Ob anské sdružení Diakonie Broumov 
op t vyhlašuje sbírku použitého ošacení 
v naší obci.  
Sbírka bude probíhat v budov  obecního 

adu v P estavlkách v dob  ú edních 
hodin po celý m síc zá í. Více informací o 
této sbírce p ineseme v p íštím ísle zpra-
vodaje. 

Rekonstrukce vodovodního vrtu 

V minulém vydání zpravodaje jsme infor-
movali o plánované regeneraci vodovod-
ního vrtu v P estavlkách. I. etapa rekon-
strukce byla vzhledem k neodsouhlasení 
zastupitelstvem obce Vrbice pozastavena a 
bylo  na  jejich  návrh  zkoumáno,  zda  by  
nebylo výhodn jší provést úpln  nový vrt. 
Pan Bílek z Vrbice požádal firmu Vodní 
zdroje Chrudim s.r.o. o vyjád ení k proble- 
matice vrtu P estavlky a posouzení variant 
repase a nového vrtu. Na základ  jejich 
vyjád ení firma VAK doru ila reakci firmy 
OHGS,  jež  má  provád t  regeneraci  vrtu.  
Tato reakce byla sice vcelku souhlasná, 
ale bylo upozorn no na nesrovnatelnost 
parametr  starého vrtu s návrhem vrtu 
nového. 
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Dne 24.7.2014 se proto v Chrudimi usku-
te nila sch zka p edstavitel  obcí jako 
vlastník  zdroje, firmy VAK Jablonné n. 
Orl. jako provozovatele, firmy OHGS s.r.o. 
Ústí nad Orlicí jako firmy provád jící re-
konstrukci vrtu a firmy Vodní zdroje s.r.o. 
Chrudim jako odborníka v hydrogeologii. 
Po seznámení s problematikou stavu vrtu a 
možnosti jeho dalšího využívání nebo 
náhrady se ú astníci shodli, že sou asný 
stav vrtu je nevyhovující  a situaci je t eba 
ešit.  Návrh  firmy  OHGS  s.r.o.  Ústí  nad  

Orlicí na provedení regenerace vrtu byl 
ijat  s tím, že jestliže se v pr hu prací 

ukáže, že regenerace k p íznivému výsled-
ku nepovede, budou práce redukovány a 
fakturovány budou jen skute  realizova-
né práce dle uzav ené smlouvy o dílo. Po 
regeneraci a op tovném zapojení do vodá-
renského režimu se rozhodne o dalším 
postupu  (bu  bude  stav  již  pln  vyhovují-
cí,  nebo  se  ukáže  jako  výhodná  realizace  
II.  etapy  rekonstrukce,  nebo  pokud  stav  
vrtu bude nevyhovující a náklady na jeho 
rekonstrukci by byly srovnatelné s novým 
vrtem, bude zpracován projekt na nový vrt 
a ten uplatn n v žádosti o dotaci. 
O termínu provedení I. etapy regenerace 
vrtu bude rozhodnuto po odsouhlasení za- 
stupiteli obcí Vrbice a Chleny v pr hu 
srpna. Pro informace o termínu p ípadné 
odstávky vody proto sledujte výv sky. -pk- 

 

Z Ú EDNÍ DESKY 

Výzva vlastník m nemovitostí 
nedostate  ozna eným v katastru 

ad pro zastupování státu ve v cech ma- 
jetkových podává VÝZVU OB AN M - 
vlastník m nemovitostí a dalším oprávn -

ným, kte í nejsou ozna eni v katastru ne- 
movitostí dostate  ur it , jak vyžaduje 
katastrální zákon, aby se p ihlásili ke své-
mu vlastnictví uvedené nemovitosti u 
místn  p íslušného pracovišt  Ú adu pro 
zastupování státu ve v cech majetkových. 
Seznam nemovitostí, jichž se výzva týká, je 
zve ejn n na internetových stránkách 

adu  pro  zastupování  státu  ve  v cech  
majetkových www.uzsvm.cz v sekci "Na-
bídka majetku", v ásti "Nedostate  
ur it  identifikovaní vlastníci".  

ad  pro  zastupování  státu  ve  v cech  
majetkových tímto upozor uje na skute -
nost, že pokud se vlastník nemovité v ci 
nep ihlásí  ve  stanovené  lh  do  31.  pro-
since  2023,  má  se  za  to,  že  ji  opustil.  
Potom ve smyslu nového ob anského 
zákoníku opušt ná nemovitá v c p ipadne 
do vlastnictví státu. 
Jedná se o pozemky v k.ú. Borovnice u P.: 
 119/13 na LV 98 o vým. 586 m2 

(ostatní komunikace) 
Jakubcová R žena, adresa neznámá 
Jakubcová Anna, adresa neznámá 
Jakubec František, adresa neznámá 

 359/2 na LV 104 o vým e 5637 m2 
(ostatní komunikace)  
Hubálková Št pánka, adresa neznámá 

 243 na LV 59 o vým e 5909 m2 
290/25 na LV 59 o vým e 427 m2  
293/7 na LV 59 o vým e 4084 m2 
Beranová Bronislava, adresa neznámá 

Celý dokument je ke stažení na internetové 
ední desce obce. 

Zám r prodeje pozemk  

Obec Borovnice op t zve ej uje další 
zám r obce prodat, sm nit nebo darovat 
nemovitý  majetek  dle  §  39  zákona  .  
128/2000 Sb. 

http://www.uzsvm.cz/
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Jedná se o prodej zbytkových obecních 
pozemk  v  k.ú.  Borovnice  u  Potštejna  u  
adovek a okál . Zám r prodeje pozemk  

je uve ejn n na základ  odsouhlasení 
žádostí na ve ejném zasedání zastupitel-
stva. 

Podrobnosti o pozemcích ur ených k pro- 
deji  najdete  v  originálu  dokumentu  na  

ední desce. 

Volby do zastupitelstva obce  
a do Senátu Parlamentu R  

Dne 12. ervna 2014 byly rozhodnutím 
prezidenta republiky vyhlášeny volby do 
Senátu Parlamentu R a do zastupitelstev 
obcí a m st.  

Volby  se  budou  konat  ve  dnech  10.  a  
11. í jna 2014, druhé kolo senátních 
voleb by se pak m lo konat ve dnech 17. 
a 18. íjna 2014. 

Pro informovanost ob an  uvádím, že po- 
kud zastupitelstvo nerozhodne o zm  
po tu kandidát  (a také nerozhodlo), dle 
zákona o obcích platí, že "Neur í-li zastu-
pitelstvo jinak, volí se po et len  zastu-
pitelstva podle po tu len  zastupitelstva 
obce v kon ícím volebním období." Dle § 
68 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb. o 
obcích sice "Po et len  zastupitelstva 
obce, který má být zvolen, se oznámí na 

ední desce obecního ú adu nejpozd ji 
do 2 dn  po jeho stanovení. Krom  toho 

že  být  po et  len  zastupitelstva  obce  
uve ejn n zp sobem v míst  obvyklým.", 
ale dle vyjád ení nad ízených ú ad  není 
povinností obce tyto informace zve ej o-
vat,  nedochází-li  ke  zm  po tu  okrsk  
i po tu zastupitel . 

Jelikož  se  ke  mn  dostávaly  informace  o  
nespokojenosti ob an  s nedostupností 
informací o volbách v naší obci (na elek-

tronické ú ední desce a výv skách), vy-
hledal  jsem  pot ebné  dokumenty  a  jsou  
zve ejn ny na internetových stránkách 
obce s dalšími informacemi.  

Starostka obce mi p edala informaci o 
pot ebném  po tu  podpis  na  peticích  a  
potvrdila stejný po et len  zastupitelstva 
pro  nové  období.  Na  ú ední  desce  jsou  
informace také zve ejn ny (viz následující 
strana).  

Upozor ujeme ob any, kte í mají zájem o 
kandidaturu, že dle harmonogramu úkol  
a  lh t  musí  být  na  registra ním  ú ad  
v Kostelci nad Orlicí kandidátní lis tiny 
podány  nejpozd ji  do  5.  srpna  2014  
16:00 hod. Poté ale je možné ješt  do-
pl ovat další kandidáty nebo m nit jejich 
po adí do 11. srpna 2014. Pokud by tedy 

jaký zájemce o kandidaturu nestihl kan- 
didátní listinu složit celou, sta í do 5.8. 
podat kandidátní listinu sdružení nezávis-
lých kandidát  jen s n kolika málo kan-
didáty a poté ji  do 11.8. m že ješt  dopl-
nit.  

Všechny pot ebné dokumenty a další in- 
formace jsou ke stažení na internetových 
stránkách  Kostelce  n.  Orl.,  kde  je  regis-
tra ní ú ad, pod který naše obec spadá, a 
na stránkách Ministerstva vnitra. Pot eb-
né  dokumenty  (které  jsem  upravil  pro  
pot eby naší obce) a informace byly kon-
cem ervence zve ejn ny i na stránkách 
naší obce. Informace tedy všichni mají.  

Ob ané, kterým dle jejich slov chyb ly 
informace, stále ješt  mohou kandido- 
vat. Záv rem informuji, že dle sd lení 
starostky obce alespo  jedna kandidátní 
listina  ur it  podána  bude  (ne-li  více),  
takže volby v naší obci by tentokrát m ly 
bez problém  prob hnout v ádném ter-
mínu. 

Petr Kotera 
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Volby do zastupitelstva obce Borovnice 
 

Oznámení o po tu volebních obvod   
a po tu len  zastupitelstva obce Borovnice 

 
 

Dne 12.6. 2014 byly rozhodnutím prezidenta republiky vyhlášeny volby 
do Senátu Parlamentu R a do zastupitelstva obcí a m st. 

 
Volby se budou konat ve dnech 10. a 11. íjna 2014, druhé kolo  

senátních voleb by se pak m lo konat ve dnech 17. a 18. íjna 2014. 
 
Oznámení o po tu volebních obvod , po tu len  zastupitelstva obce a 

po tu pot ebných podpis  na petici pro nezávislého kandidáta a  
sdružení nezávislých kandidát  pro volby do zastupitelstva obce  

Borovnice, konané dne 10. a 11. íjna 2014. 
 

Obec Borovnice má volební okrsek íslo 1 a je v P estavlkách na  
obecním ú ad  – spole enská místnost. 

 
Po et len  nov  voleného zastupitelstva z stává – 9 

Po et podpis  na petici pro sdružení nezávislých kandidát  je  - 27 
Po et podpis  na petici pro nezávislého kandidáta je – 19 

 
Informace o volbách do zastupitelstev obcí lze získat na webových 

stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a m sta Kostelce nad Orlicí 
(www.kostelecno.cz), nebo i na zdejším obecním ú ad  u paní Rojkové. 

 
So a Rojková 

starostka obce 

http://www.mvcr.cz/
http://www.kostelecno.cz/
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DALŠÍ INFORMACE 

Stomatologická léka ská pohotovost 

Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní 
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

09.08. MUDr. Handl Jind ich Panská 24, Rychnov nad Kn žnou 494 531 955 
10.08. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou 494 539 225 
16.08. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
17.08. MDDr. Holcová Lucie Poliklinika, Mírové nám.88, Týništ  n. Orl. 494 371 783 
23.08. MUDr. Hrbá ová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou 494 532 330 
24.08. MDDr. Ka erová Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
30.08. MUDr. Kašková Kate ina Kvasiny 145 494 596 174 
31.08. MUDr. Kašparová Dagmar Vo íškova 169, Vamberk 602 514 715 
06.09. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
07.09. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
 

 

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost 
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská 
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn  vybrat okres Rychnov nad Kn žnou O 
 
Po así v ervnu a ervenci 2014 

Pravideln  p inášíme informace z amatérské 
meteostanice, která je v provozu od konce 
roku  2011  a  je  umíst na  v  Rájci  p.5.  Kv li  
dovolené p inášíme informace za 2 m síce. 
 

Po así v ervnu 2014: 
Pr rná teplota za m síc 18°C 
Minimální teplota za m síc 6,1°C 
Maximální teplota za m síc 35,7°C 
Pr rná vlhkost za m síc 66 % 
Minimální vlhkost za m síc 25 %  
Maximální vlhkost za m síc 93 % 
Pr rná rychlost v tru 1,3 m/s 
 (1 m/s = 3,6 km/h) 
Srážky celkem za m síc   52,5 mm  
Deštivé dny  7 dní 
Letní dny (>25°C)  11 dní 
Horké dny (>30°C)  4 dní 

Po así v ervenci 2014:  
Pr rná teplota za m síc 21,7°C 
Minimální teplota za m síc 9°C 
Maximální teplota za m síc 33,1°C 
Pr rná vlhkost za m síc 67 % 
Minimální vlhkost za m síc 29 % 
Maximální vlhkost za m síc 96 % 
Pr rná rychlost v tru 1,6 m/s   
 (1 m/s = 3,6 km/h) 
Srážky celkem za m síc   62 mm  
Deštivé dny  10 dní 
Letní dny (>25°C)  25 dní 
Horké dny (>30°C)  9 dní 
Tropické noci (>=20°C)  1 den 
 

Více informací najdete také na internetových 
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a 
www.facebook.com/PocasiRajec) nebo je po- 
skytnu e-mailem: kaplanm2@seznam.cz, p í- 
padn  osobní návšt vou.  Martin Kaplan 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz
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Zám r obce H ibiny-Ledská: 
prodej budovy a pozemk  

Obec H ibiny – Ledská zve ej uje podle zá-  
kona . 128/2000 sb. § 39, odst. 1 o 
obcích  v  platném  zn ní,  zám r  na  prodej  
budovy a pozemk : 
Jedná se o m  p.  27  na  st.  parcele  .  
60,  st.  parcelu  .  60  a  zahradu  .  10  
v katastrálním území H ibiny.  
Nemovitosti budou prodány jako jeden 
komplex obálkovou metodou nejvyšší na-
bídce.  
Výše minimálního podání: 2.163.090,- K . 
Zájemci o odkoupení uvedených nemovi-
tostí  mohou svou nabídku podat písemnou 
formou v zalepené obálce s ozna ením:  
„prodej p. 27 – NEOTVÍRAT“ a doru it 
ji osobn  nebo poštou na adresu: Obecní 

ad  H ibiny-Ledská,  H ibiny  11,  517  41  
Kostelec  nad  Orlicí,  a  to  nejdéle  do  20.  
srpna  2014  do  15   hodin.  Na  nabídky  
doru ené po této dob  nebude brán z etel. 
Nabídka musí obsahovat:  
1) Nabídkovou cenu. 
2) Ozna ení  zájemce  -  u  fyzické  osoby  

/osob/ její /jejich/ jméno a p íjmení, tr-
valé bydlišt , u právnické osoby její 
ozna ení, I , sídlo.  

3) Podpis zájemce.  
4) Kontakt (telefonické spojení, e-mail). 
Pro více informací a p ípadnou prohlídku 
výše uvedených nemovitostí kontaktujte 
obecní ú ad H ibiny-Ledská na telefonních 
íslech 494 323 822 a 724 179 125 nebo 

na e-mailu: ou.hribiny@tiscali.cz. 

Eva Poto ková, starostka obce H ibiny-Ledská 

mailto:ou.hribiny@tiscali.cz
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Kultura a volný as 

POZVÁNKY NA AKCE 

Výstava fotografií Ji ího Vacka 

celý srpen – PO 8-17:30, T 8-17 hod. 
celé zá í – denn  mimo úterý 

stská knihovna Kostelec n.Orl. 

 
Do  konce  zá í  m žete  shlédnout  výstavu  
fotografií Ji ího Vacka z P estavlk s názvem 
„Kouzlo starých židovských h bitov “.  

Tublatanka a Turbo 

8. srpna – pátek od 20:30 hod. 
Letní parket Výrava 

 

Harlej a Komunál 

8. srpna – pátek od 20:30 hod. 
Letní parket Výrava 

 

Vejška 

9. srpna – sobota od 21:15 hod. 
Letní kino Rabštejn Kostelec nad Orlicí 
Volné pokra ování úsp šného eského 
filmu Gympl. Tomáš Vorel jr. a Ji í Mádl 
zažívají další p íhody na vysoké škole. 
Vstupné 45 K . 

Lenka Dusilová a Baromantika 

15. srpna – pátek od 21:00 hod. 
Areál zámeckého parku Kostelec n.Orl. 
Koncert  se  koná  za  každého  po así,  areál  
bude p ístupný od 19 hod. 
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Chlenfest 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. westernový den - Mexico 

16. srpna – sobota od 14:00 hod. 
Kemp Western Vochtánka Potštejn 
Velká  show  kovboj  a  indián  z  Divokého  
západu  tentokrát  v  mexickém  stylu,  v  R  
uvidíte pouze u nás. Kaskadérské vystoupe-
ní Jany Jelenové – p eskoky koní p es živé 

ekážky, kon  v ohni a pr jezd ho ící 
bariérou.  
20:00 h. country bál se skupinou Kalumet,  
21:30  h.  ohnivá  show  s  ko mi  a  velkým  
oh ostrojem. 

Gravitace 

16. srpna – sobota od 21:15 hod. 
Letní kino Rabštejn Kostelec nad Orlicí 
Sandra Bullock a George Clooney z stanou 
ve vesmíru odkázáni sami na sebe. Sci-fi 
thriller USA. Vstupné 45 K . 

Farmá ské trhy 

17. srpna – ned le 10:00-17:00 hod. 
Zámek Doudleby nad Orlicí 
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„Nyní se na okamžik zastavíme!“ pravil hrab „Já jsem zde byl dob kdy
ješt nestál na tom kopci tento kostelík nebylo schod Ale pro tebe je to nový
kraj. Pohlédni porozumíš jemnocitu hrab nky Ugartu, že práv zde volila
trvalý pobyt budovala.

Abys byl pou en, nežli budeme jednati na zámku Borovnici, tedy z, že to
byla ušlechtilá duše tam tom kostelíku nalezla ný odpo inek. Sledoval
jsem vždy se zájmem její po ínání. asto dlela na mém sídle radívala se se
mnou. Životní zápas její byl pohnutý.

Dnes se dívá její duch do ekrásného údolí, aby st ežil kostelík. Znám po-
hnutky zesnulé, pro se rozhodla po ovdov ní zde, ústraní, žíti. Je ti snad zná-
mo, že pocházela ze slavného rodu árských ze áru. Ach, jaké vzpomínky!

Byla mladá krásná, pravd šlechti na, která byla st edem pozornosti nej-
lepších kruh spole enských.

Záhy se provdala za hrab te Ugartu, generála císa ských vojsk, pána to -
vodu špan lského. To víš icetiletá válka smísila starou šlechtu tak jako bou-
e. Nu a... její provdání za špan lského šlechtice, nu poml ím tom oba

jsou mrtví. tomu vyvrcholila podivuhodn ješt tragedie rodu árských ze
ár tím, že její bratr František asi letech 1670 zem el sním vym el
echách po me rod árských ze áru. Paní hrab nka dila po zem elém

bratru panství ervený Újezd, který prodala za 72.000 zlatých. Pro to vše vyklá-
dám?! Vidíš tam ten kostelík, nádherné schody školu? To vše bylo po ízeno

poctivých, zd ných pen tohoto rodu. Nezasv cenému nezdálo by se její po-
ínání žádnou zvláštností, ani ob tí. Ale, milý Vojt chu, není tomu tak. Já to vím

nejlépe!
Vždy ovdov la nejlepším ku životním. Mohla snadno získati druhého

manžela kruh vážené šlechty. Kolik svod zde bylo, aby odešla císa skému
dvoru do Vídn Mnohé chto vzpomínek ponesu jen já do hrobu. Tím je e-
no vše. Vím, vím co ji bolelo. Konfiskace poctivých majetk eských, proud útisku
venkovského lidu cizí šlechtou!

poslední porad ed stavbou kostela, mi pravila: „Našla jsem ut šený
koutek krásné zem Tam jdu, tam stanu dcerou Marií, tam budu po-
máhati. Klid, milý hrab klid za každou cenu ten naleznu jen Borovnici. Mám
dosti práce plány stavbou kostela. Schody musí býti nejkrásn jší ze všech

echách! Peníze musí do ob hu! Zam stnám zchudlé um lce, kameníky lid.
Školu pot ebují tom kraji nejvíce. Ta musí býti vybudována sou asn Najdu
dobrého kn ze itele, zaopat ím oba, potom pozvednu vylidn ný kraj lep-
šímu životu.“

Tak zn la její poslední slova, milý Vojt chu. Její zá ily radostí, jakoby vi-
la již hotové dílo! To byly pro mne nezapomenutelné chvilky! Nevím, snad je

tato moje cesta poslední do východních ech! Nemohu již dále, jsem se životem
hotov! Nyní mi rozumíš! pohnutím mohu jen pokleknouti kamene, který kry-
je lesné poz statky opravdové eské šlechti ny.“

Starý pán skon il vypráv ní, smutn se zadíval na kostelík ponenáhlu objíž-
li lesík troskami hradu Chlumu.
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Zdánlivý klid
Po bou írod když jezdci odjeli, nadešla Vrb kýžená chvilka od-

dechu. Zatím alespo pro sedláka.
Jakmile jezdci zmizeli obzoru, popošel hospodá starostliv na pahorek

prvnímu vlastnímu poli prohlížel vysoká, žitná stébla, zda celkový stav obilí
není poškozen krupobitím.

„Dob to dopadlo tady! Kroupy nebyly veliké padaly vodou. Sem tam
eražené stéblo. Škoda není velká. Ani da není vymleta ívalem. Díky Bohu.“

Povzdechl, sundal beranici zahled se severovýchodu nakostelík „Homol“.
hlavu etíženou myšlenkami šil se toho, že že alespo chvíli

mudrovati té Boží írod nikým nerušen.
Krá el bosýma nohama rozb edlou dou, aby obhlédl jiný kus pole, tam na

prudším svahu lesa.
„Bože, taková náhoda jeho chalup Až se tom dov dí sousedé, že nich

byl hrab posu me si pan hrab !“ opakoval rozkládal samomluv ru-
kama.

„Jedou tedy do Borovnice! Co to asi bude? To není jen tak! ekl jsem to tomu
starému pánovi. Mohou se sem jít podívat, jak to vypadá vysokou zv í! Pole
jako když válcem uválí, jetel spasený, brambory vyhrabané! Kdož ví? kn jed-
nal, co je pravda! Kdyby Pán dal, aby alespo kdo ch pán e-
mýšlel, jak máme být živi!“ vyslovení slova Pán nadzvedl vždy beranici.

„No co by mn mohli zato ud lat? Vždy jsem sám nežaloval, ptal se byl
tak hodný! pravda je pravda! Vid li by tu slinovatku tady. Co to dá práce po
vykáceném lese. Ano, tam Borovnici estavlk to si dám líbit, to jsou
pole!

Vysoká zv jim tam nejde. Dovedou ji honit! Ale tady lesa?!
Tam se to klidí, to bych ekl! Lidu na robot jako mraku orat se musí hlubo-

ko kdyby náš dobytek padl! Potom hospoda Musíme práci jen chytat na vlast-
ním! Co neud láš noci, nebo ráno, neuženeš!

Pán si myslel, že by lov neum promluvit! um l! Ale co toho sou-
sed Vojtíšek? Bránil se, až se dobránil!

Povídal, spravit chalupu! Také bych cht l, to se ví, že cht l. Což pak seženu
na šindel? Vyho el jsem pomáhej si ni eho, no hospoda lépe! Nejd ív pole.

ikoupil jsem les. Beztak to pán za nic nestálo, ani pro les. ece se lov
nutí. To by tu musel mezi námi žít tak rok!

Eh, co bych se tak trápil! Pro Anežku bude lépe; dost jsem na ty zlé asy za-
hospoda il! Kus pole osvobozeného od roboty koupit, to není jen tak. máma?
Co pak ta. iní se také! Jen kdyby tak Anežka!

Eh, co! Jen když je tak. No, jak Pán dá, tak bude.“
Vrozená selská povaha po svobodn jším život tvo ila základní sm myšlé-

nek. Vrba cítil schopnosti, že by dovedl spo ádan hospoda iti, kdyby sm l. Jedi-
zde, ve volné írod mohl sm le mudrovat. Myšlenka, že snad ekl tomu

hrab ti více, nežli se sluší na poddaného, nedala mu pokoje. Všecky tužby byly
promíseny vonným ko ením, kterým je pevná víra Otce všech, který vidí dobré

zlé. On jediný pohlíží na lid porob vyslyší, pom že nedá zahynouti.
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Jaký div také. Po staletí vanuly krajem proudy kvasu náboženského. Zde prá-
nebyly ješt nejprudší, ale tam dále horách Orlických, tam se odehrály podi-

vuhodné je. Ale dozvuky doléhaly až sem. Lid si za chto pom sám tvo il
es anské esv ení, které bylo velmi jednoduché, ímé, ale zato tím živ jší,

opravdov jší, ím tší byl útisk té nebo oné strany. Byla to jakéhosi druhu
víra prvotních es an kte se museli skrývati katakombách, ale ili lepší

íští, prýštící ze samotné nauky Kristovy.
Založením prvního kostela blízkosti Rajce, zapo aly zde pravideln služby

Boží. Dnes musel Vrba emýšlet, vždy dosud nikdy neslyšel, že by pán tak k-
jednal. Slova šlechtice byla mocným kvasem, vrženým do duše, zvyklé jedno-

tvárnosti.
Když sedlák obešel celý obvod polností, roztroušených na zných stranách

diny vstoupil do sv tnice, chýlil se den ve eru.
Ve sv tnici zastihl kolik vesni an zv dav se pachtících po každém hnutí

sl vku, které páni Vrb pronesli.
Bou lijavcem znemožnila další práci na poli ta chvilka oddechu se lidu

hodila, aby si vzájemn pohovo ili události.
Sotva ítomní pozdravili hospodá e, pokra oval starý Horá ek:
„Já vám tedy povídám, však si na mne vzpomenete. Nic dobrého to ne-

bude! Nech si byli hladcí jako máslo, nic dobrého to nebude. Darmo mluvit
pány! Slyšeli jste, že nám kdy co dobrého inesli? Jsem stár, ale povídám,

vzpomenete si na nic dobrého to nebude. Známe je! Ti si vzpomenou na sed-
láka! Takhle vyzvídat, hladce potom tu máš drába! Budeš vid Hondo! Po-

kej zítra, máš tu drába hajdy vrchnosti. To bych je neznal!“
Neobsažné nápov di byly pronášeny takovým prorockým ízvukem, že

ítomní poslouchali zkušeného Horá ka bez odporu, dokud se sám neuklidnil.
Soused Králík stále ikyvoval hlavou starému Horá kovi pak dodal:
„Kdybys alespo l, Hondo, co jsou to za Snad nebude zase jaká vojna,

nebo verbu k? Povídáš, že jedou do Borovnice! Kdyby byla živa stará paní hra-
nka, tak bych se nebál. Budeš vid t, zítra je máš vrchnosti estavlkách! To

víte, tam se to upe ty hajdy do nové roboty, pla nové dan robotuj ml ...“
Vrba byl ku podivu klidný posléze rozptyloval hrozivé náznaky:
„Podle mého, sousedi, podívejte se, jak ci vypadají! Stihl je lijavec, hro-

mobití proto se zastavili. No, ekn te, co pak je to co divného?"
Ve sv tnici byl ítomen Jenda Sejkor touha srdce Anež ina. Sed tiše na

lavici chlebovky neopovážil se sl vkem mísiti se do rozhovor Cht jen po-
chytiti význam každé ty starších.

Mudrování starých bylo posvátné úct Pronesl-li nyní sedlák Vrba uklid-
ující slova, bylajako balsám na roznícenou fantasii lidu.

Horá ek se pojednou obrátil Jeníkovi po al jako sý ek:
„Dob tu panskou návšt vu prohlédl soused Králík. Všiml sis, co povídal?
To máš marné, milý chlap e! ijdou kn hladce, ale jak íkám, verbu

toho bude. Jedna, dv mají lapeného máš postaráno na celý život. Jak pak to
bylo se mnou! Vždy to musím t. Prod lal jsem tyto ci. Copak nevím, jak to
chodí? Povídám, bude to verbu k. Slyšel jsi, chlap e, že by vrchnost inesla co
nám? ty, chlapec jako jedle, zdravé zuby, jen kdyby ly co kousat! Vi Budou
se ptát! Nekr se tam té chlebovky, nejde hlavu. Vždy jsem tam byl po-



20 Památná Homol
 

vídám, kdy to bylo lepší nežli doma. Páni do domu, nic dobrého!“ dodal ješt
razu rozhodnému esv ení, poškrabal se za uchem, nasadil beranici
pozdravem „dej Pán dobrou noc,“ vytratil se jizby. Za ním odcházeli

ostatní sousedé.
Když Horá ek domluvil, nem li již co dodati. Byl živou kronikou obci.

Ve dvacíti letech ho vojenští páni zverbovali na vojnu dom se vrátil jako starý
muž, kterého již nikdo nepoznal. Bojoval proti Turk jeho vypráv ní platilo
mezi chasou. Nu, on, Horá ek to musel t, jak to chodí ve sv

Kone postižená rodina Vrbova sed la sama skromné ve e...
Teprve nyní nastal rozbor událostí sedlák byl vlastn pyšný na tu skute

nost, že pod jeho krovem dleli ním hovo ili velcí páni dokonce pan hrab
ed ženou dcerou nedal znáti, že by sdílel obavy ostatních. Odložil lžíci, poz ev

poslední sousto, pok ižoval se pravil:
„Te mn tedy po ádn ukaž ten peníz od toho hrab te! Dokud zde byli sou-

sedé, šel ruky do ruky ani jsem si jej valn nemohl prohlédnout. Zdali pak si
budeš pamatovat jméno toho hrab te. Vi hrab Dubecký?“

Dcera isp chala velkým, lesklým st íbr ákem. Otec obracel peníz obt ž-
kával zkoumav „To je pravé st íbro! Má cenu! To vám povídám, že má velkou
cenu! Za ten bys dostala dost cí, ale neprodáme ten st íbr ák. Není nám ješt
tak zle, abysme museli prodat.“

Jeho zena výklad dodala: „Já tedy nic ne íkám, ale stará Kalousková mi
sv ila, že prý darovaný peníz od vojáka nep inese eti nic dobrého. Já nic
ne íkám, jen tak, jak mn to Kalousková povídala.“

Otec se nad mi slovy zarazil rozptyloval ned ru:
„P ijde na to, za co peníz dostalo. Voják, pravda, oby ejný voják! Tomu

já rozumím, to by tak bylo. Aleto byl hrab !“
Anežka ipomenula:
„Maminko, však já ten st íbr ák nosit nebudu!“
„Bárci schováme jej kn tamto pod strop za trám nebudeme míti sta-

rosti,“ rozhodl otec.
Stalo se tak. Co platné. St íbr ák nem klidu za trámem, vždy následující

dny byla sv tnice Vrb astým dostavení kem zv davýchvenkovan

Po rušném, práv vylí eném íb hu dne, schoulila se Anežka komo do
postele, když se vroucn pomodlila za odvrácení všeho zlého. Nemohla usnouti
jako obvykle.

Pojednou si vsak vzpomn la na edpov starého Horá ka. Mráz záp tí
horko polévaly celé lo. Což ten starý veterán neprorokoval Jeníkovi verbu k?

živé obraznosti vid la, kterak lapili Jeníka; on se bránil, toužebn lomil rukama,
aby se nemusel navždy rozlou iti milým okolím jist Anežkou. Vidiny se

temnu noci zveli ovaly tak, že musela zvlhlé otírati okrajem pe iny.
„Potáhnou ho kam do Uher! Tam se bude bíti Turkem! Turci? Ach, ti

jsou strašní, ežou es an hlavy, narážejí na l!“ Zaplakala.
„Bože, prosím pomož, Rodi ko Boží, Ty nedopoušt j!“ šeptala roze-

chv ní. Zvláštní, dosud neprocít ný strach stával se nesnesitelným. 
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XIII. Pivní slavnosti v Chocni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slowpitch 

 

  



Strana 12 • Srpen 2014 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

Anna K., Blue Effect, Ósaka 

22. srpna – pátek  
Letní parket Výrava 
Vystoupí  Anna  K.,  Radim  Hladík  &  Blue  
Effect, Ósaka. 

Kame ák 4 

23. srpna – sobota od 21:15 hod. 
Letní kino Rabštejn Kostelec nad Orlicí 
Po deseti letech se nám op t p edstavují 
oblíbení hrdinové m ste ka Kame ákov v 
plné parád . Vstupné 45 K . 

Chinaski, Mandrage, Walda Gang, 
Marek Ztracený 

29. srpna – pátek od 17:30 hod. 
Letní parket Výrava 

 

Rychnovský jarmark 

29. – pátek od 16:00 do 24:00 hod. 
30. srpna – sobota 10:00-23:00 hod. 
Polá kovo nám., Rychnov n.Kn. 
Pátek:  šermí ské  vystoupení  STUDNA,  
country kapela KALUMET, Cesta za pozná-
ním pro malé cestovatele s "Dé kem", 
jarmare ní kapela, kostýmované prohlídky 
na zámku. Vstupné 30 K . 
Sobota: Divadlo eMILLIon, st edov ká 
kapela GNOMUS, kejklí , akrobacie na 
volném  lan ,  písni ky  s  harmonikou,  oh-
ová show. Vstupné 50 K . 

 

Letní diskotéka se sout žemi 
29. srpna – pátek 
Rájec – na návsi 
SDH Rájec a jeho p átelé zvou všechny 

ti  na Letní diskotéku s trochou sout -
žení,  která  se  bude  konat  v  pátek  29.  
srpna 2014 v odpoledních hodinách na 
návsi. Konkrétní as bude up esn n na 
plakátcích na obecních výv skách. 
 

Rockové lou ení s létem 

30. srpna – sobota od 15:30 hod. 
Kemp Western Vochtánka Potštejn 

i tradi ním rockovém lou ení s létem 
zahrají kapely NIL, BAND-A-SKA, RADIO 
JEREVAN, PIKODEATH, DISANGELIUM, 
ÚHEL POHLEDU a p ekvapení... 

Oboroh a Filharmonie HK 

31. srpna – ned le od 17:00 hod. 
Zámecká jízdárna Rychnov n.Kn. 

 
Na koncert  vystoupí skupina Oboroh, 
Filharmonie Hradec Králové s dirigentem 
A.S.Weiserem a Carmina Alta. P edprodej 
v IC a PD 220 K , na míst  260 K . 

Supergroup, Krausberry, Spektrum 

5. zá í – pátek  
Letní parket Výrava 
Koncert pod širým nebem. 
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Spanilá jízda moped  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSTEL NA HOMOLI 

Mše na Homoli 

Pravidelné mše v kostele Panny Marie 
Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 
4. ned li v m síci. V tomto m síci se tedy 

mše konají ve dnech 10. a 24. srpna, vždy 
od 14:30 hod.  

Upozorn ní 

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bito-
va jsou v letním období otev eny  od  7  do  
19 hodin a že je na h bitov zakázáno vodit 
psy. D kujeme. 
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ZÁZNAMY Z AKCÍ 
Šesti lenná výprava do Dob an 
v Orlických horách 

lenové SDH P estavlky se zú astnili  12. -  
13.7.2014 Mistrovství R a Poháru spon-
zor  v autokrosu racer buggy v Dob anech 
v Orlických horách.  

 
Pomáhali s organizací, a  už p ed samot-
nými závody, kdy válcovali tra  a upravova-
li  ji  traktorem,  tak  i  b hem  závod ,  kdy  
kropili  tra  s hasi ským autem, nebo v p í-  
pad  pot eby odtahovali nepojízdné buggy 
z trat  pomocí ty kolky.  

 

Dívky  b hem  závod  pomáhaly  tra ovým  
komisa m s vlajkovou signalizací v p ípad  
havárie nebo jiného narušení jízdy.  

 
Závody  Mistrovství  R  pro  ty  nejmladší  
závodníky po ádá club Autocross RB Dob-
any. V soubojích o "bednu" jsme mohli 

vid t  závodníky  od  5  do  11  let,  rozd leny  
do  t í  r zných  kategorií  podle  obsahu  mo-
toru jejich závodních voz . P i závodech šlo 
všem po adatel m p edevším o bezpe nost 
talentovaných závodník , ve kterých je 
budoucnost autocrossu v echách. 

 
Marek Witczak, SDH P estavlky 

(foto Jana Korbelová)
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Kronika naší obce 

SPOLE ENSKÁ KRONIKA 
Poslední rozlou ení 

 

V m síci ervenci nás navždy opustila naše spoluob anka  
paní  

MARIE FRYDRYCHOVÁ 

z Rájce ve v ku 88 let. 
 

Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast. 
sociální komise 

 
 

ZPRÁVY SOCIÁLNÍ KOMISE 

Zájezd pro d ti 

Dne 13. zá í 2014 po ádá obec Borovnice 
se sociální komisí každoro ní zájezd pro d - 
ti z naší obce.  

 

 

Navštívíme muzeum emesel v Letohrad  
a okolí.  D ti  do 10ti let musí mít dosp lý 
doprovod, p ípadn  lze požádat lenky so- 
ciální komise o dozor.  
Zájemci  se  mohou  hlásit  u  lenek  sociální  
komise v jednotlivých ástech obce do 28. 
srpna. Ob d je pro všechny zajišt n. 
Odjezd autobusu z autobusových zastávek: 
Rájec 7:30 hod. 

estavlky 7:40 hod. 
Borovnice 7:50 hod. 
Všechny d ti a jejich doprovod srde  zve 

sociální komise 
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VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE 

Rok 1982 

Úvod roku 
Byl to rok mírový ve složité mezinárodní 
situaci. Hospodá ská situace, tlak na naše 
hospodá ství z kapitalistických stát , sv t 
plný  rozpor ,  to  vše  si  vyžadovalo  od  na-
šich ob an  mimo ádné úsilí. 

es ur ité d sledky neúrody v r. 1981 byl 
zajišt n plynulý chod zásobování a nedošlo 
ke snížení životní úrovn . Na každém hos-
podá ském  úseku  i  v  domácnostech  byla  
zd raz ována nutnost šet it elektrickou 
energií, surovinami a pohonné hmoty. 

esto se jen málo v domácnostech šet í. 
Rok 1982 byl rokem úrodným, p íznivý byl 
pro zem lské práce, pro sklize  obilovin, 
brambor  a  cukrovky.  Nadúroda  byla  u  bo-  
bulovin a ovoce. Byl nadbytek jablek a t eš- 
ní, že není pam tníka. 
Pr myslové podniky splnily své hospodá -
ské plány bezezbytku. 
S obavami byl sledován vývoj v Polsku, kde 
až do váno ních svátk  trval výjime ný 
stav. Israel podporovaný USA terorizuje 
Libanon a Palestince. Ve St ední Americe 
proti kontrarevolucioná m podporovaným 
USA bojuje za svobodu lid Nikaragui, Sal-
vadoru a Ecuadoru. Pokra uje válka mezi 
Irákem a Íránem. V dubnu vypukla válka o 
Malvínské ostrovy mezi Velkou Británií a 
Argentinou. Americký kapitál podporuje 
pres. Reagana v jeho vále nické politice. 
NATO rozhodlo o umíst ní raket s atomo-
vými hlavicemi ve státech Západní Evropy. 
Všechen pokrokový lid byl zarmoucen 
úmrtím prvního tajemníka a p edsedy sov -

 SSSR Leonida Brežn va. P es neustálé 
harašení atomovými zbran mi, v í naši 

ob ané, že mír z stane zachován a že zvít -
zí zdravý rozum. 

Složení MNV Borovnice 
Ve  volbách  v  r.  1981  byli  zvoleni  a  vyko-
návají funkce tito poslanci: 
Bezdí ková Božena, Borovnice 4 – 33 let  

bezp. – vychovatelka – za SŽ 
ástek Josef, Rájec 1 - 52 let  

bezp. - kontrolor – za ZS 
erný Ji í, Borovnice 16 – 37 let  

bezp. – d lník – SV 
Dvo ek Josef, Borovnice 39 – 38 let  

KS  – d lník – JZD 
Dvo ek Václav, Borovnice 43 – 31 let  

KS  – d lník – KS  
Hejzlar Václav, Borovnice 32 – 41 let  

KS  – d lník – KS  
Kroulíková R žena, P estavlky 5 – 44 let  

KS  – ú ednice – KS  
Lu ák Jaromír, Rájec 30 – 41 let  

bezp. – d lník – MS 
Málek Josef, Borovnice 65 – 31 let  

bezp. – d lník – JZD 
Mat jka Jaroslav, Rájec 22 – 28 let  

KS  – d lník – SSM 
Mat jka Ladislav, Rájec 13 – 33 let  

KS  – d lník – JZD 
Sejkorová Marie, P estavlky 7 – 27 let  

KS  – d lnice – KS  
Sládková Milena, Rájec 13 – 31 let  

KS  – THP – JZD 
Tschöpl Zden k, Borovnice 50 – 26 let  

bezp. – d lník – JZD 
Urbanec Karel, P estavlky 15 – 33 let  

bezp. – d lník – za SPO 
Podle uvedeného jmenného seznamu je 
v  MNV  Borovnice  z  15  poslanc  8  poslan-

 KS , 4 ženy, 9 poslanc  do 35 let,  11 
lník  v etn  pracovník  JZD. 
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lenové rady MNV: 

Sejkorová Marie, p edsedkyn  MNV 
ástek Josef, tajemník MNV 
erný Ji í, len rady MNV 

Dvo ek Josef, leny rady MNV 
Mat jka Jaroslav, len rady MNV 
Sládková Milena, lenka rady MNV 
Komise MNV: 

Stavební komise je 7 lenná a p edseda je 
Václav Dvo ek. 

Finan ní  komise  je  5 lenná  a  p eds.  je  
Milena Sládková. 

Komise pro ochr. ve . po ádku má 5 l.  a 
eds. je Jos. Dvo ek. 

Komise kulturní je 5 lenná a p edsedou je 
Ji í erný. 

Sbor pro ob . záležitosti má 9 l. a p eds. je 
Urbanec Karel. 

Zasedání pléna a rady MNV 
V m s. lednu se sešla rada MNV k jednání 
2x.  Projednána  záv rka  rozpo tu  za  r.  
1981 a rozpo et na r. 1982. P ednesl 

etní MNV s. erný. Byl schválen p evod 
nemovitostí manžel  Frydrichových, Rájec 
p. 17 na manž. Sládkovi, Rájec 13. 

V únoru se  konaly  2  rady.  Na  žádost  p e-
stavlckých  požárník  byla  jim  p id lena  1  
místnost v záme ku pro sch zovou innost. 
OV SPO v Rychnov  n. K. p id lil požár-
ník m z P estavlk motorovou st íka ku 
„16“  od  požárník  z  Ohnišova.  Chybí  ha-
dice „B“ a „C“, které zajistí MNV. 
V m síci b eznu byl v rad  projednán 
poplachový plán a p ezkoušena hlasitost 
sirén. V Rájci bylo konáno plenární zase-
dání  MNV  na  kterém  byla  na  programu  
innost komisí MNV. 

V dubnu se konaly 2 sch ze rady a plenár-
ní zasedání. Kroniká  Be ka podal zprávu 
ke kronice. Pro zvelebení obce byla ko- 

nána jarní sm na NF. V Rájci u zbrojni- 
ce a v P estavlkách vybetonována ekárna 

SAD.  Zajišt n  byl  autobus  na  oslavy  1.  
máje do Kostelce n. O. Požárníci provedli 
preventivní prohlídky dom . 

V m síci kv tnu byly konány 2 sch ze 
rady. Rada odsouhlasila prominutí bezú-
ro né p ky. Zabývala se výstavbou vodo-
vodu a úpravou obcí. 
V ervnu se  sešly  2  rady  a  plenární  zase-
dání. Josef Blecha starší p edal nemovitosti 
svému  synu  a  jeho  manželce  z  .p.  10  
v Rájci. Na prodejn  v Borovnici ukon ila 
prodávání s. Št pánková a prodejnu p evza-
la  s.  Horská  ze  Lhot  u  Potšt.  Je  požadová-
no, aby na prodejn  byla 2x v týdnu a pro-
dloužena prodejní doba. Cesta ke Chlen m 
se  pro  p íval  vody  stala  nesjízdnou.  Pro  
výkop vodovodu do Borovnice byl jmeno-
ván  jako  vedoucí  s.  Jar.  Mat jka  z  Rájce.  
Byla provedena kanalizace na Homoli. 

V m síci ervenci se  sešla  rada  2x.  Zá-
stupce Sb rných surovin nabízí výkup dru-
hotných surovin v obci. Povolena byla in- 
nost krej ovství pí Jav rkové z Borovnice. 
Aktivistou  MNV  za  ONV  v  Rychnov  n.  
Kn. se stal  s.  Tydlitát,  vedoucí odboru kul-  
tury ONV. 
V srpnu jednala rada 2x. Konala se p ed-
náška k civilní obran . SŽ uskute nil 

ovou brigádu. Rovn ž SSM se zapojil  do 
sklizn  v JZD. Na vodovodu se provádí 
betonování šachet. 

V m síci zá í se  konaly  2  rady  a  plenární  
zasedání.  Za  ONV  byl  p ítomen  ing.  Josef  
Be ka ze Lhot u Potštejna. Ž ové práce 
ukon ilo JZD do 15. srpna. Vzhledem k su- 
chému po así dala pšenice menší výnos a 
plán výkupu nebyl spln n. Projednán roz-
po et MNV za 1. pololetí. Hloubení výkopu 
pro vodovod do Borovnice bude zajišt n 
bagrem. Je zapot ebí, aby co nejvíce ob an  
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pomohlo p i stavb  vodovodu. Na výstavbu 
úpravny vody v P estavlkách bude požádán 
MNV Chleny, aby se také zú astnil  p i  této 
akci. Vzalo na v domí posekání p íkop , 
usušení sena a jeho odevzdání JZD. 
V m s. íjnu se  sešla  rada  k  jednání  3x.  
Zajišt na byla sklize  jablek podél silnic. U 
bytovek JZD v Borovnici byla postavena 
nová trafostanice. Na nedostupných plo-
chách budou len m JZD ur ené záhumen-
ky. 
V m síci listopadu se  konaly  2  sch ze  
rady. Požárníci v Borovnici vy erpali na 
stavbu  zbrojnice  2.000  K s.  Oprava  cesty  
z P estavlk ke Chlen m si vyžádala nákladu 
400.000 K s. Na financování náklad  se 
bude  podílet  zdejší  a  chlenské  JZD.  Na  
Homoli  byla  p edána  usedlost  Fr.  Jakubce  
na sestru Plašilovou. Jednota Kostelec n. O. 
žádá o úpravu vody pro prodejnu v P esta-

vlkách.  19.11.  bude  prodáváno  váno ní  
nedostatkové zboží. 
V prosinci sch zovala rada 2x a jednou se 
sešlo plenární zasedání. Byla vydána vy-
hláška  o  šet ení  pitnou  vodou.  Na  akci  
Z vodovod bylo erpáno 150.000 K s. Na 

estavbu požární zbrojnice v Borovnici 
bylo  uvoln no  30.000  K s.  Na  opravu  
požární zbrojnice v Rájci byla rovn ž fin. 
ástka vy erpána. Byla podána žádost, aby 

autobus SAD vyjížd l z Rájce ve 4,30 hod. 
Zahrádká m bylo p edáno silni ní stromo-
adí do užívání. P edseda zahrádká  s. 

Sládek z Borovnice vykácel 21 strom . 
Bylo  mu  uloženo,  aby  za  každý  skácený  
strom zasadil nový.  
 

 

Toto je p esný opis zápisu v kronice, pod 
nímž je podepsána tehdejší p edsedkyn  MNV 
Marie Sejkorová. Pokra ování p íšt . -pk-
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Staro eský kalendá  na rok 2014 
 
 



 

Zadní strana obálky 
Pozvánka na P estavlckou traktoriádu 
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