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Zpravodaj na internetu
Pro ty, kteří marně hledali minulé číslo zpravodaje na
internetových stránkách naší obce, cítím nutnost podat
vysvětlení. Po dokončení minulého čísla zpravodaje mi
přestal fungovat pevný disk se všemi daty a záchrana dat
z poškozeného disku (která stála přes 10 tisíc korun) a jejich
srovnání do původního stavu trvala 3 týdny. Po zachránění
dat jsem musel urychleně dohnat zmeškaný čas a pak již se
věnovat tomuto novému číslu zpravodaje. Omlouvám se
tedy, že dosud minulé číslo zpravodaje na webu není, ale
když si technika usmyslí, bohužel s tím nic nenaděláme...
Při vkládání tohoto čísla zpravodaje na web tam vložím
samozřejmě i číslo minulé a vyměním také číslo březnové,
které bylo vloženo na web v černobílé verzi pro tisk namísto
barevné pro web.
Složka s fotografiemi z akcí se zachraňovala ještě dodatečně a zatím jsem soubory neobdržel, proto fotogalerie z proběhlých akcí budu moci na web doplnit až obdržím
fotografie, které se z disku podařilo zachránit.
-pkBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na veřejné zasedání
Obecní zastupitelstvo srdečně zve všechny občany obce Borovnice na pravidelné veřejné
zasedání, které se koná dne 27. května 2010 od 18:00 hodin ve společenské místnosti Klubu hasičů
v Borovnici.

Dluhy na poplatcích za odpady
Vážení občané obce Borovnice. Dovoluji si vám připomenout, že měsíc květen 2010 Vám dává
poslední možnost uhradit dlužné poplatky obci za r. 2009-2010. V tomto termínu vám nebude
k základní sazbě 450,- Kč u komunálního odpadu za osobu a rok účtován až trojnásobek ceny. Máte
možnost navázáním komunikace dojednat i případný splátkový systém. Nejhorší varianta je
nedělat nic a myslet si, že to nějak dopadne!
Pokud nebude ze strany občanů obce Borovnice, na které se vztahuje povinnost zaplacení
dlužného poplatku, učiněn žádný vstřícný krok, je obec připravena:
a) Zveřejnit všechny dlužníky jmenovitě v červnovém zpravodaji Brodík.
b) Uplatnit proti všem takto smýšlejícím a jednajícím dlužníkům sankční opatření dle schválené
vyhlášky o shromažďování, svozu, třídění a likvidaci komunálního odpadu.
c) Uplatnit vymáhání dluhů platebním příkazem u zaměstnavatele dlužníků, případně u SSSZ,
která vyplácí sociální dávky. V krajním případě přikročíme k institutu exekuce na majetku
dlužníků.
Neberte tento způsob jednání ze strany obce jako formu vyhrožování. Každý, kdo naznačil
snahu vyrovnat se s tímto poplatkem, byl mu jím navržený způsob umožněn z pohledu minimální
zátěže na rodinný rozpočet.
Obec Borovnice chce a musí chránit všechny ty občany, kteří svoje povinnosti k obecní
samosprávě plní beze zbytku a svým příkladným chováním naplňují naše společné heslo:
OBEC BOROVNICE NENÍ ŽÁDNÁ POPELNICE.
Karel Urbanec, starosta obce
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Svěcení kapličky v Borovnici
Rok 2009 byl mimo jiné i rokem, kdy obec Borovnice přikročila k zásadní opravě obecní kapličky
v Borovnici. Kaplička je v centru části obce Borovnice a významně doplňuje duchovní, společenský
a krajinotvorný rozměr tohoto místa.
Stavební zásah (výměna rámů tří oken, částečná oprava fasády a vnitřku vitrín), celková
renovace sochy panny Marie Paduánské, oprava oplocení v čele kapličky a výměna vstupních dveří
ke zvonu tuto stavbu znesvětily.
Proto Vás starosta obce zve dne 30. května 2010 na vysvěcení této borovnické kapličky.
Slavnostní akt je naplánován na nedělní odpoledne, slavnostní mši a vysvěcení provede páter Jiří
Mára z Vamberka.
Přesný čas zahájení slavnostní mše s vysvěcením bude oznámen na úřední desce obce
Borovnice.
Karel Urbanec, starosta obce

Oprava chodníku na Homoli
V měsíci dubnu byl v areálu poutního kostela Homol na hřbitově opraven kus chodníku. Opravu
v režii obce Borovnice provedli pracovníci firmy VASPO a.s. Vamberk. Při opravě byl odstraněn starý
chodník, který byl z 80 % zničený erozí (viz foto), bylo vybetonováno lože pro nové prvky a položena pískovcová dlažba v délce 12m a šířce 1,8m od vstupní brány z Homolských schodů k hlavní
vstupní bráně do kostela (viz foto).
Celkové náklady na opravu byly navrženy v hodnotě 70.000,- Kč. Z této částky tvoří 50.000,- Kč
dotace z letní slavnosti Homolské schody 2009, kterou dostala do správy obec Borovnice. Zbytek
nákladů uhradí obec Borovnice ze svého rozpočtu jako každoroční příspěvek tomuto poutnímu
místu.
Věříme, že široká veřejnost návštěvníků poutního kostela Homol přivítala tuto změnu kladně.
Karel Urbanec, starosta obce
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Volby 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, a to
v pátek 28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8:00 hodin do
14:00 hodin.
Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Zapisovatelkou voleb navrhl starosta obce paní Ing. Radku Kapuciánovou z Rájce čp. 17.
V obci Borovnice je jeden volební okrsek, a to v budově obecního úřadu v Přestavlkách.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volby na území České republiky jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky politických stran a politických hnutí musí být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana (nebo politické hnutí)
nepodala kandidátní listinu ve všech volebních krajích, je v daném volebním kraji toto číslo
neobsazeno. Proto nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran a politických hnutí, u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro
tohoto kandidáta, neobsazené. Ani to tedy případně nepovažujte za chybu.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A HLASOVÁNÍ V JINÉM VOLEBNÍM OKRSKU
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebný doklad.
Voliči mohou volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky a v zahraničí ve
zvláštním volebním okrsku, vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadu České
republiky, pokud předloží voličský průkaz. Žádost o vydání voličského průkazu pro možnost
provedení volby v jiném volebním okrsku lze podat nejpozději v pátek 21. května 2010 na úřadě,
u kterého je volič zapsán ve volebním seznamu.
Voliči z jiných volebních okrsků, kteří se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, jsou
povinni tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek té politické strany či politického hnutí, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve
prospěch vybrané politické strany nebo politického hnutí. Zároveň může volič na hlasovacím lístku
vybrané politické strany nebo politického hnutí zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany nebo politického hnutí se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž
jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud
volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací
lístek ve prospěch politické strany nebo politického hnutí; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče
je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad (a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Kontakt na starostu obce pro takovéto případy je tel. 724 181 346.
Petr Kotera (dle zdrojů MV ČR a obce)
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Další informace
Stomatologická lékařská pohotovost
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
8. 5.
9. 5.
15. 5.
16. 5.
22. 5.
23. 5.
29. 5.
30. 5.
5. 6.
6. 6.
12. 6.
13. 6.
19. 6.
20. 6.
26. 6.
27. 6.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.

MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Laubová Jana
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ladislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Sudová Simona

Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov n.Kn.
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov n.Kn.
Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n.Orl.
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov n.Kn.
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov n.Kn.
ZS Rokytnice v Orlických horách
Nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.

494 501 711
494 371 783
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 542 102
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 371 031

Vyměření a platba daně z nemovitostí
V těchto dnech jste do schránek obdrželi složenky k platbě daně z nemovitostí. Dne 21. dubna
vydal Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí Vyhlášku o Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 pro
obec Borovnici. Vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách dne 26. dubna a občané mají 30denní
lhůtu na podání odvolání písemně nebo ústně u správce daně. Lhůta končí dnem 26. května 2010.
Splatnost daně je do 31. května, u daní přesahujících částku 5.000,- Kč je splatnost rozdělena na
dvě části a druhá polovina je splatná 30. listopadu. U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu
je termín posunut na 31. srpna a druhý termín je shodně do 30. listopadu.
Více informací najdete v celé vyhlášce, otištěné na další straně.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci slaví své významné životní jubileum
60 let

paní Jiřina Švehláková z Přestavlk

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Poutní místo Homol
Mše v homolském kostele
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci konají ve dnech
9. května a 23. května, vždy od 14:30 hodin.
O průběhu jarní pouti a „Homolských harmonik“ najdete článek v rubrice „Z dění v obci a okolí“
dále ve zpravodaji.

Inzerce
Okna na skleník
Věnuji větší počet oken na skleník. Nutno vidět. Vlastní odvoz. Informace na tel. 606 266 944.
Kroul, Přestavlky 45

Penzion Pod Rozhlednou
nová restaurace v provozu od 11 do 22 hod. - obědy, večeře
letní terasa s dětským koutkem, oslavy, svatby, školení, ubytování

Vrbice u Kostelce nad Orlicí • tel. 494 547 268, 603 726 531

www.penzion-pod-rozhlednou.cz
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
8.5.

sobota

POCHOD PŘES TŘI HRADY
(sport)
38. ročník pěší a 26. ročník cyklistické akce. Start a cíl v Sopotnici na hřišti,
prezentace od 7:00 hod., startovné 20,- Kč pro všechny trasy. V odpoledních hodinách od 13 do 18 hod. bude na hřišti v Sopotnici hrát k poslechu
skupina PONNY EXPRES. Více informací na www.kct-sopotnice.com.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.5. neděle - 14:00 hod.
ZÁCHRANÁŘSKÁ NEDĚLE
(zábava)
Potštejn - Vochtánka
Ukázka práce Policie ČR, Červeného kříže, Horské služby a výcvik psů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.5. úterý - 19:30 hod.
TŘI V TOM
(divadlo)
Rychnov n.Kn. - Pelcl. divadlo Ztřeštěná komedie v podání Divadelního souboru JIRÁSEK Týniště n.Orl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.5. pátek - 20:00 hod.
G POINT FUNKCTION + SUNSET BLVD.
(hudba/zábava)
Kostelec n.O. - koupaliště
Taneční zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.5. pátek - 20:00 hod.
BLADEX
(hudba/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
Rocková taneční zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.5. - 16.5. pátek-neděle
POTŠTEJNSKÁ POUŤ
(zábava)
Potštejn
Tradiční pouť se stánky a atrakcemi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.5. sobota - 20:00 hod.
COUNTRY VEČER
(hudba/zábava)
Potštejn - Vochtánka
Hraje skupina Ještěřice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.5. neděle - 14:00 hod.
ŘEMESLNÁ NEDĚLE
(zábava)
Potštejn - Vochtánka
Malování keramiky, drátkování, malování perníčků, soutěže pro děti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.5. pondělí - 19:30 hod.
GALAVEČER OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ (koncert)
Kostelec n.O. - SK Rabštejn
Hraje: Komorní orchestr „Nálady“ Most a sólisté hudebních divadel. Zazní
slavné árie a dueta ze známých operet J. Strausse, F. Lehára, E. Kalmána,
O. Nedbala, R. Piskáčka… a evergreeny různých žánrů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.5. středa - 19:00 hod.
PITCH BENDER (CZ/SK) - JAZZ
(koncert)
Rychnov n.Kn. - Pelcl. divadlo Pětičlenná kapela z Brna, hrající jazzové a funkové standardy ve vlastní
úpravě a vlastní skladby.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.5. pátek - 19:30 hod.
DEZERTÉR Z VOLŠAN
(divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Staropražská fraška v podání Divadelní společnosti J. Jurištové, plná komických situací a gagů. Zazní v ní známé pražské písničky. Hrají Oldřich Navrátil, K. Špráchalová/M. Hudečková, Dagmar Čárová, Ernesto Čekan aj.
Sopotnice - hřiště
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Okrsek č. 18 a SDH Borovnice, pořadatel letošní okrskové soutěže,
si Vás dovoluje pozvat na

OKRSKOVÉ CVIČENÍ 2010
Tato přehlídka zdatnosti našich sborů se koná

dne 15. května 2010 v Borovnici.
Po předchozí prezentaci se začne soutěžit od 12:30 hodin.
Večer od 19:00 hodin bude následovat
posezení s hudbou v párty stanu před hasičskou zbrojnicí.
Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení.
Přijďte povzbudit svá družstva a pobavit se u dobré muziky.
Srdečně zvou pořadatelé.
SDH Borovnice

22.5. pátek - 20:00 hod.

SPEKTRUM
(hudba/zábava)
Kostelec n.O. - koupaliště
Rocková taneční zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.5. pátek
MÁJOVÝ ROCKOVÝ VEČER
(hudba/zábava)
Rychnov n.Kn. - pivovar
Hrají hudební skupiny Hydra a Kyvadlo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.5. neděle - 14:00 hod.
KOVBOJSKÁ NEDĚLE
(zábava)
Potštejn - Vochtánka
Koňská show Bufalo Billa, mistra Evropy v práskání honáckým bičem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.5. sobota - 12:30 hod.
ŠUMNÁ ORLICE
(sport)
Kostelec n.O. - náměstí
Start cyklistického výletu ve 13 hod. po trase sakrálních staveb: Šachov –
Borohrádek – Albrechtice nad Orlicí – Týniště nad Orlicí. Dojezd do Týniště
n.Orl. mezi 16:45 a 18:30 hod., občerstvení (grilování), kulturní program.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.5. sobota - 14:00 hod.
DĚTSKÝ DEN
(zábava)
Potštejn - Vochtánka
Vystoupení kouzelníka, soutěže pro děti, ukázka psovodů, hasičský útok,
seskok parašutistů a mnoho her pro děti. Vstup zdarma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.5. neděle - 14:00 hod.
KAČENČINA POHÁDKOVÁ NEDĚLE
(zábava)
Potštejn - Vochtánka
Pohádkové postavičky, soutěže, další info na www.orlickehory.eu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.5. neděle - 14:30 hod.
12. JAZZOVÝ FESTIVAL
(koncert/hudba)
Choceň - Sokolovna - sál
Hraje Big band ZUŠ Choceň, Kantorský a mládežnický dixieland ZUŠ Choceň, Swing Club Choceň, Big band ZUŠ Litomyšl, Big band ZUŠ Vysoké Mýto.
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Z dění v obci a okolí
Otevírání cyklosezóny
Dobrovolný svazek obcí Orlice pořádal dne 24. dubna 2010 již 5. ročník otevírání cyklosezóny,
kterého se letos zúčastnil rekordní počet 320 registrovaných účastníků (kromě dalších účastníků neregistrovaných). Start byl jako obvykle v 9 hod. u Regionálního turistického informačního
centra na náměstí v Kostelci nad Orlicí a po celé trase byly rozmístěny zastávky a probíhaly různé
soutěže.

Po vyjetí z kosteleckého náměstí účastníky akce čekala první zastávka v Záměli, kde bylo pro ně
připraveno občerstvení a doprovodný program. Odtud pak jeli do Potštejna, kde po prohlídce
zámku dorazili na druhé kontrolní stanoviště na Vochtánce. Po občerstvení a absolvování
soutěžních disciplín trasa pokračovala náročným výšlapem na Černou Skálu a dále k nám na Homol
a odtud přes naši obec do Brumbárova, kde v areálu se srubem a dětským hřištěm u studánky od
13. hodiny probíhal program s kouzelníkem Mr.Carlem, kapelou Scrap Music Jamm a nechyběla
reprodukovaná hudba, bohaté občerstvení a slosování registračních lístků o ceny.
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Závěr, během kterého se mohl zapojit kdokoli, byl pouze třešničkou na dortu. Celým dnem
prováděl a stál za hudebním pultem DJ Martin Dohnálek. Díky krásnému počasí a velkému počtu
zúčastněných, kterých se v cílové zastávce v Brumbárově sešlo na 500, se pátý ročník Otevírání
cyklosezóny velmi vydařil. Pořadatelé děkují všem sponzorům.
Petr Kotera (zdroj a foto RTIC Kostelec n.Orl.)

Pouťové setkání harmonikářů Homolské harmoniky
Dne 25. dubna 2010 se na Homoli konala tradiční jarní pouť, při které kromě obvyklých mší
v homolském kostele nechyběly na Homoli stánky a pod Homolí ve Lhotách u Potštejna pouťové
atrakce.
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Při poslední mši od 14:00 hod. zároveň započalo také setkání harmonikářů, které se pod
názvem „Homolské harmoniky“ letos konalo již počtvrté. Několik harmonikářů pod vedením p.
Petra Šimáčka, které zpěvem doprovodila p. Dana Sokolová, zahrálo při mši v homolském kostele,
a pak se všichni přesunuli do jídelny Zoposu v Přestavlkách, kde program pokračoval představením
jednotlivých hudebníků (hrajících nejen na harmoniku, ale i kytaru, flétnu apod. s doprovodem
bicích nástrojů) až do večerních hodin.

Tuto akci, na kterou se sjíždí harmonikáři z celé ČR, si při projíždění naším krajem v rámci
předvolební kampaně vyhlédl předseda KDU-ČSL JUDr. Cyril Svoboda, který se zde se svým
volebním týmem zastavil a kromě osobních rozhovorů s jednotlivými lidmi také krátce promluvil ke
všem účastníkům akce přes mikrofon…
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O občerstvení velkého množství návštěvníků se postarala obsluha kuchyně Zoposu Přestavlky,
jimž za zajištění občerstvení a pronájem jídelny patří poděkování.
Petr Kotera

Dny Gminy Przeworno
Na dny 1. a 2. května 2010 byl pozván Mikroregion Brodec do přátelské Gminy Przeworno (obec
Převorno). 1. května zde proběhla soutěž hasičů (strážáků) a druhého května zde bylo
organizováno slavnostní odpoledne v přírodním prostředí hory Gromnik. Pozvánka přišla 10 dní
před zahájením a z celého regionu bohužel nebyl nikdo schopen nás takto narychlo jet
reprezentovat. Z časových i finančních důvodů nebylo možné zajistit ani dopravu.

Nelehkého úkolu se ujali hasiči z Přestavlk, kteří o účast ve vlastní režii projevili zájem již před
příchodem pozvánky, a pod vedením p. Kotery a p. Černého s dalšími devíti účastníky z řad
přestavlcké mládeže odjeli na vlastní náklady s vlastní technikou ukázat své hasičské umění polské
konkurenci. Obstáli více než úspěšně a v konkurenci 14 týmů obsadili velmi pěkné šesté místo.
Nutno podotknout, že nejprve absolvovali (v Polsku obvyklou) štafetu, při které každý člen
družstva proběhl určitý úsek trati a zdolal nějakou překážku. Poté byla účast českých hasičů při
vlastní soutěži v hasičském útoku prováděna dle polských pravidel (polští hasiči provádí útok jiným
způsobem než my u nás). Nakonec byl čas ve štafetě a hasičském útoku sečten a ten nejrychlejší
vyhrál. Vzhledem k tomu, že ani štafetu ani polský způsob útoku nemohli zástupci SDH Přestavlky
natrénovat a podmínky zjistili a odkoukali až na místě, je jistě 6. místo ze 14 družstev (které mají
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tento způsob útoku vžitý a natrénovaný) na jediný pokus výsledkem velmi dobrým. Polští přátelé
zřejmě ocenili bezchybné provedení útoku způsobem u nich obvyklým a proto, přes původní
zařazení mimo soutěž, byli čeští hasiči nakonec při vyhlášení výsledků zařazeni do pořadí v soutěži.
Na slavnostní odpoledne dne 2. května přijel Přestavlcké hasiče podpořit starosta obce
Borovnice a předseda DSO Brodec pan K. Urbanec a paní D. Kuběnková z Vrbice. Obec Przeworno
zde organizovala „Rytířský piknik - Gromnik 2010“, kde se podobně jako my při akci „Homolské

schody 2009“ snažili upoutat pozornost na významné turistické místo, pro které se snaží získat
finance na znovupostavení zdejší rozhledny (ta byla zbořena Němci za války). V roce 2006 probíhal
pod ruinami archeologický výzkum, při kterém byly odkryty velmi staré vykopávky, o čemž jsme
informovali čtenáře po návštěvě Przeworna v září 2006. Historické obrázky bývalé rozhledny a
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projekt stavby nové rozhledny včetně další přilehlé budovy (která zde také stála a jedná se zřejmě o
restauraci) zde byly vystaveny na tabulích. Je to velmi náročný projekt a budeme polským přátelům
držet palce, aby se jim realizace tohoto projektu zdařila. Podél příjezdové cesty k hoře Gromnik
stála několikakilometrová kolona zaparkovaných aut a tak vskutku velké množství lidí shlédlo
bohatý kulturní program – historické tance, středověké válečníky ve zbroji, šermíře, ohlušující

střílení z kanonu, představení středoškoláků v historických kostýmech… Návštěvníci také využívali
nabídky malování na tělo (obličej), různé soutěže a nechybělo samozřejmě bohaté občerstvení. Na
programu byla i večerní ohňová show, ohňostroj a taneční zábava, ale jelikož 3. května u nás není
oproti Polsku státní svátek, museli jsme v podvečerních hodinách naše polské přátele opustit.
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Z úst starosty Przeworna p. Aleksandera Beka předáváme pozdrav do celého mikroregionu a
vřelý dík za naši účast. My naopak jemu a všem polským přátelům děkujeme za přátelské přijetí,
velmi bohaté pohoštění a příjemně strávené chvíle.
Starosta obce Borovnice děkuje hasičům z Přestavlk za vzornou reprezentaci celého regionu a
věří, že navázaná přátelství budou i v budoucnu vítaným zpestřením vzájemných kontaktů.
Karel Urbanec a Petr Kotera

Od našich dopisovatelů
K historii borovnické zvoničky
V minulém čísle Brodíku na měsíc duben vyšel článek od pana Kratochvíla o borovnické
zvoničce. Knihovna v Borovnici vlastní MATRIKU PŘÍRŮSTKU I CIZÍCH obce Borovnice a osady
Homol, psanou panem Františkem Kaplanem. Pro poškození desek není možné přečíst datum
založení. Kromě zápisů obyvatel podle čísla domu jsou zde další zajímavé zápisy: SBĚRACÍ LISTINA
NÁRODNÍHO DARU ČESKÝM MENŠINÁM ze dne 7. října 1918. Pro čtenáře Brodíku, které v posledním
čísle zaujal článek "Historie borovnické zvoničky" od pana Viléma Kratochvíla, bude jistě zajímavý
druhý zápis: SEZNAM OSOB, které přispěly na zakoupení nového zvonku dne 22/IX 1918, neb starý
zvonek s letopočtem 1814, ulit ve Sloupnici, byl zrekvírován k účelům válečným v roce 1917 a za cenu
96 Kč odebrán. Následuje seznam osob, čísel domů a Kč. Závěrem je uvedeno toto vyúčtování:
celkem
297.00 Kč
za starý zvonek 96.00 Kč
obec doplatila
57.20 Kč
-------------------------------------------celkem
450.20 Kč
stál nový zvonek, který byl dán na zvoničku v roce 1918.
František Kaplan, starosta
Kdo by měl zájem vidět zápis v originále, je k dispozici v borovnické knihovně.
Božena Kaplanová, knihovnice
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K nejstarší zmínce o Borovnici
Na internetových stránkách Borovnice je několikrát uveden rok 980 jakožto rok první zmínky
o obci. Je ale tento údaj správný? A kde se vůbec vzal? Má-li být takovéto tvrzení o stáří obce
hodnověrné, bylo by třeba k němu doplnit, z jakého původního zdroje bylo převzato. Zauvažujme
těmito řádky, zda rok 980 skutečně může být rokem první písemné zmínky o Borovnici. Uváděný
letopočet se zdá být skoro nepravděpodobný. Totiž, rok 980 je příliš brzký, než abychom jej mohli
přijmout jako samozřejmost.
Na borovnickém webu (v sekci popis obce, zcela dole) je sice také uvedeno, že „první ověřená
písemná zpráva je z roku 1449, ale existují i starší záznamy: nejstarší zmínka o tvrzi v Borovnici 980“.
Skutečně existuje nějaká nejstarší zmínka o tvrzi v Borovnici?
Protože žádná konkrétní stará listina, na které by měla být ona prvotní zmínka o tvrzi v Borovnici k roku 980, není zmíněna, bude alespoň zajímavé zkusit odhadnout, jak se vlastně k tomuto
bájnému letopočtu mohlo dojít.
Ocitujme si v této souvislosti část zápisu kronikáře Františka Kaplana v kronice obce Borovnice,
jím založené r. 1927:
„Tvrz a zboží Borovnické s příslušenstvím náležely za šerověkosti knížatům Slavníkovcům
Libickým. Starý moudrý Slavník zemřel roku 980 (…). Když však později za Svatopluka r. 1108 i rod
Vršovický byl vyhuben, připadla Borovnice ke knížecí komoře, ale záhy dostala se k Sedleckému
klášteru“.
Kronikář pan Kaplan předpokládá existenci „borovnické tvrze a zboží“ na slavníkovském
panství, ačkoli dobová písemná zmínka o tom – pokud víme – není známa. Uvádí rok úmrtí starého
Slavníka (dodejme pro přesnost, že podle Kosmovy kroniky je rokem úmrtí Slavníka r. 981). Druhé
datum 1108, rovněž připomenuté na webu obce, je rok vyhubení Vršovců, čímž panství připadlo ke
knížecí komoře – i v tomto případě p. Kaplan zřejmě předpokládá existenci borovnické tvrze a vsi.
Dost možná, že při psaní vycházel z nějaké předlohy, která však pouze spekulovala o existenci
Borovnice již za Slavníkovců. Každopádně historická věda, jak se zdá, o ničem takovém neví. To jistě
neznamená, že za Slavníkovců by Borovnice nemohla existovat: to je dost dobře možné. Ovšem
předpoklad o možné existenci tvrze či vsi je něco jiného, než autentický písemný záznam.
Jaké je tedy skutečné datum první písemné zprávy o obci Borovnici? To nechť rozsoudí
odborníci. V knize F. Musila a L. Svobody Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou je
uveden rok 1480. Jiný letopočet najdeme v úvodu k fondu Obecní úřad Borovnice v SOkA Rychnov
nad Kněžnou:
„První písemná zmínka o Borovnici je z roku 1449. Tato zmínka je v knize Bílé Úzké – uložené
v Okresním archivu v Ústí nad Orlicí z let 1423-1464. Zápis z roku 1449 doslova zní: Beneš, Řehoř a Bartoš
synové Řehořovi z Borovnice vstoupivše do rady s Panem Janem Pechů, purkrabí litickým oznámili jsů,
že purkrecht s dědinou v Borovnici svrchupsaný Pan Jan Pecha jim jest zaplatil docela“.
Podle tohoto textu je tedy první písemná zpráva o Borovnici skutečně až z poloviny 15. století,
neboli o více než čtyři a půl století déle, než také uváděný rok 980.
Vilém Kratochvíl
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