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zpravodaj
obce Borovnice

do všech domácností v obci
Borovnice zdarma
(výtisky navíc je možné po
domluv zakoupit za 30,- K )
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Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelé obce Borovnice srde
koná v ádném termínu

zvou všechny ob any na ve ejné zasedání, které se

ve tvrtek dne 30. srpna 2012 od 18 hodin
ve spole enské místnosti obecního ú adu v P estavlkách.
Program bude vyv šen na ú edních deskách minimáln týden p ed konáním zasedání.
Všichni jste srde
zváni.

Zájezd pro d ti
Jak jsme informovali již v minulém ísle zpravodaje, dne 8. zá í se uskute ní zájezd pro
ti z naší obce. Nyní podáváme slíbené bližší informace.
Pro tento zájezd je p ipraven program, v rámci n hož nejprve navštívíme pohádkový
hrad a zámek ve Starých Hradech u Ji ína. Po prohlídce p jdeme na ob d a odpoledne
odjedeme na p ehradu Les Království u Dvora Králové nad Labem.
ti do 10ti let musí mít dosp lý doprovod, p ípadn zajistit dohled n které ze lenek
sociální komise. Zájemci o zájezd se mohou hlásit u lenek sociální komise v jednotlivých
ástech obce.
Odjezdy:

Rájec
Borovnice

7:00 hod.
7:10 hod.

P estavlky
7:20 hod.
íme, že se všem zú astn ným bude zájezd líbit a p ejeme mnoho krásných zážitk .
sociální komise

Komplexní pozemkové úpravy v Borovnici
Upozor ujeme všechny ob any a majitele pozemk , že do konce srpna 2012 je poslední
možnost podat žádost o provedení komplexních pozemkových úprav (digitalizace) v katastrálním území Borovnice u Potštejna.
So a Rojková
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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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.
11. 08.
12. 08.
18. 08.
19. 08.
25. 08.
26. 08.
01. 09.
02. 09.
08. 09.
09. 09.
15. 09.
16. 09.
22. 09.
23.09.
28. 09.
29. 09.
30. 09.

MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. T mová V ra
MUDr. Sv tlík Filip
MUDr. Vav ková Hana
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Vy ítalová Marie
MUDr. Zde ka Ji í
MUDr. And lová Jana
Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Benešová R žena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. apková Marie
MUDr. Domá ová Iva
MUDr. Handl Jind ich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Hlavsová Lenka

nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
J. Pitry 344, Opo no
Tyršova 515, Opo no
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opo no
ebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týništ nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Panská 24, Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 553
494 371 782
494 371 783
494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955
494 515 696
494 323 958

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

Nabídka stavebních prací
Nát ry betonových ploch (garáže, terasy, balkony)
v barevném provedení s dekorativními „chipsy“.
Epoxidové lité st rky (chemicky odolné, velká zatížitelnost).
Protiskluzové povrchy, lešt né betony (pancé ové podlahy).
Sanace + nát ry betonových ploch. Hydroizola ní st rky. Zednické práce.
Stavební chemie (chem. kotvy, tmely, lepidla atd.…).

Kontakt: Petr Junek • e-mail: junek.p@seznam.cz • Tel: 721 299 446
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Oblastní charita HK nabízí pomoc lidem v tísni
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Spole enská kronika
Poslední rozlou ení
V m síci ervenci nás ve v ku nedožitých 86ti let navždy opustila naše
spoluob anka
paní MARIE SKÁLOVÁ z P estavlk p. 28
Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast.

sociální komise

Blahop ání
k svatb
Dne 14. ervence
pod homolskými schody
uzav eli s atek
dlouholetá zpravodajka
a zakladatelka Brodíku

BARBORA
ERMÁKOVÁ
z Rájce
a

MARTIN
PROCHÁZKA
z Chocn .
Novomanžel m p ejeme ve
spole ném život mnoho
št stí a zdraví.
sociální komise
Strana 6 • Srpen 2012
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Z obecní kroniky
Máme republiku
28. øíjna se hroutí Rakousko. V na í obci ten den ji dopoledne se zpráva roznesla,
nikdo v ak nechtìl tomu hned vìøit, a druhý den bylo potvrzení v novinách. Ka dý si
oddechl a vzpomnìl vì tby J. A. Komenského, e vláda na ich vìcí se opìt do rukou
na ich vrátí. Sestavovány národní výbory.
V Borovnici konána 3. listopadu veøejná schùze. Je tì pøed pøevratem konána penì ní
sbírka tzv. daò národní (Svatováclavský dar) - v Borovnici konáno 7. øíjna a bylo
sebráno 2109 Korun. Dne 1. listopadu oznámeno, e Rakousko se oddìlilo od Nìmecka
a uznalo stát Èesko-slovenský. Konány soupisy v ech vojákù, kteøí pøi li od 28. øíjna do
16. listopadu z války bez jakýchkoliv dokladù. Konány rekvizice potravin, ale jsou slabé,
i kdy ka dý dává z toho mála, co je tì zbylo s vìdomím, e dává svým a své republice.
1. prosince se rozpou tí zaøazovací výbor v Kostelci a tím dnem se pøedávají vojenské
zále itosti do správy obcí. Ve keré chlebenky, cukøenky, halenky, mydlenky, tuèenky
atp. zùstávají v platnosti, proto e o v e je nouze. Borovnici pøidìleno 40q bramborù, na
prosinec 2q petroleje, dostávají se pøídavky cukru 159 kg.
Roku 1918 byly tyto ceny:
maso hovìzí/kg
maso vepøové/kg
máslo/kg
leden
6,80 Kor.
12,- Kor.
28,- Kor.
únor
10,-- Kor.
20,- Kor.
30,- Kor.
listopad
16,-- Kor.
16,- Kor.
30,- Kor.
Roku 1919 konány dosud rekvizice, proto e v eho se nedostává. Dávka cukru zvý ena
na 1 a 1/4 kg na osobu a mìsíc. Uvolnìn obchod s vepøovým dobytkem. Mu stvo roè.
1896 se svolává ke svým plukùm, bylo posláno na maïarské hranice, zùstal klid a
24. února vojsko propu tìno domù. Tého dne naøízeno sestaviti v obcích hospodáøské
rady, které mìly za úèel spravedlivì rozdìlovati potraviny osobám, které na lístky ivobytí dostávaly. Na mìsíc bøezen obec dostala 3 kusy hovìzího dobytka pro zásobování
lidu. Obci pøidìleno 842 kg obilí se ového na jaro. Na duben tøi kusy hovìzího dobytka
a na kvìten rovnì tøi kusy. V dubnu sestavovány seznamy volièské, do kterých se
zapsaly v echny osoby obojího pohlaví, které dovr ily 21 svého vìku a jsou 3 mìsíce
v obci a zachovalí.
Na jaøe sázeny v obcích lípy svobody na oslavu a památku osvobození 300letého
utrpení národa èeského, v na í obci zasazena lípa 4. kvìtna na hrázi horního rybníka
proti so e sv. Jana. Slavnosti se zúèastnil sbor hasièský, mládenci a dívky v krojích
národních. Za zvukù hudby nesena lípa ze spolkové místnosti hasièské od Petránkù è.p.
5 na místo urèené pro sázení, kterou zasadil starosta obce p. Kaplan Fr. s dívkami a
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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mládenci pøièem byla hrána hymna národní a starosta mìl poté proslov (doslovný text
proslovu zachycen v pamìtní knize - pozn. autora). Po proslovu zahrána píseò "Hej
Slované" a prùvod se odebral do sálu u Petránkù è. 5, kde byl poøádán vìneèek.
Na jaøe tvoøeny v republice skupiny invalidù váleèných a podle % pracovní neschopnosti
dostávali od státu podporu v prùmìru 42,-- Kor. mìsíènì. Skupinu tvoøili invalidé z obcí
Borovnice, Lhota Velká a Malá, Polom, Chleny, Sudslava, Skrovnice, Koldín a Rájec.
Pøedsedou skupiny byl Komárek Fr. z è.p. 34. 18. dubna sestaveny volební komise,
sestavují se volební seznamy 21-letých, kteøí mají právo volit do obcí a 26-letých, kteøí
mají právo volit do senátu a pozdìji 24-letých, kteøí mají právo volit do okresních
zastupitelstev.
V kvìtnu dal í pøídìly pro obec - l a 1/2 kg cukru na osobu a mìsíc, 840 kg ivé váhy
hovìzího dobytka, 6 kg svíèek a 22 kg petroleje, sádlo na lístky (20 kg ceresu, 1kg za
14,60 Kor., 53 kg americké slaniny za 28 Kor./kg, mouka americká na lístky 3 Kor/kg).
15. èervna konány v celé republice obecní volby. V Borovnici v dohodì postavena 1
kandidátka (12 èlenù zastupitelstva - 8 za stranu republikánskou, 4 za stranu soc.
dem.). Tím volba padla.
4. èervence zvolen starostou opìt Kaplan Fr. èp. 17; do rady Kubíèek Jos., Bednáø Fr. è. 4
a Èervinka Fr. è. 17; výbor: Motyèka Jan è. 11, Hubálek Jos è. 45, Beèièka Jos. è. 8,
My ák Jan è. 21, Vávra Václav è. 23, Hájek Fr. è. 13, Tailo (?) Václav Homole 11 a
Voborník Jos. è. 44.
Nastává nová éra v ivotì na ich obèanù.
Pokra ování p íšt . Z materiálu "Pam tní kniha" p ipravil
JUDr. Karel Skalický - kroniká obce

Poutní místo Homol
Mše na Homoli
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4. ned li v m síci.
Tento m síc se tedy konají ve dnech 12. a 26. srpna, vždy od 14:30 hod.
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do 19
hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.
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Kultura a volný as
Pozvánka na 7. Spanilou jízdu
Hasi i z Borovnice srde
zvou všechny p íznivce motorismu a milovníky moped ,
kozích dech , pa ez a jednorychlostních babet, na 7. ro ník Spanilé jízdy moped , která
startuje dne 1. zá í 2012 v Borovnici u hasi ské zbrojnice, kde po projetí naplánované
trasy okolními obcemi jízdu také zakon í dovednostními sout žemi.

Ob erstvení zajišt no. T šíme se na Vaši ú ast.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Kemp Country Vochtánka Potštejn - program

Strana 10 • Srpen 2012

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Pozvánka na koncert - echomor
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Seminá Argentinské tango v Kosteleckých horkách
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Z d ní v obci a okolí
Lhotecký džbán
Tradi
netradi ní hasi ská sout ž se konala v sobotu 14. ervence na h išti Na Borkách
v Kostelecké Lhot už celkem po dvanácté. Každý rok s sebou sout ž nese n jaké téma,
to letošní bylo vinobraní. „Museli si víno utrhnout, vylisovat a symbolicky nalít do kád ,
ze které erpali vodu na sražení ter e," uvedla Jaroslava Kytlíková, která oslovila všechny
sbory v okrese, aby se závodu zú astnily. P ihlásilo se jich celkem šestnáct, v etn dvou
mimo Rychnovsko.
i takovéto akci samoz ejm nechyb l doprovodný program. Návšt vníky jist zaujalo
vystoupení capoeiry i cimbálovky. Organizáto i naplánovali Scrap music jamm, hudbu,
jejíž protagonisté hrají t eba na plastové
lahve. Rovn ž d ti p edvedly tane ní vystoupení a tan ila se zumba. „Asi nejzajímav jší
byla sabrage, elegantní odzátkování lahve
sektu šavlí," p iznala Jaroslava Kytlíková.
Akce, kterou organizovali dobrovolní hasi i
z Kostelecké Lhoty, vyšla i p es nep íze poasí a do sout že se na poslední chvíli p ihlásilo celkem dvacet jedna družstev mužských
i ženských a sedm d tských.
(zkrácený lánek Kamily Císa ové z Rychnovského deníku)
Pokud jde o ú ast družstev z naší obce, do soužního klání se zapojili hasi i z SDH P estavlky
s družstvem muž a žen. Družstvo d tí se bohužel nedalo dohromady, protože hodn d tí
bylo s rodi i na dovolených. Ženy skon ily na
velmi p kném druhém míst za Lhotami u Potštejna a p ed Kosteleckými Horkami a domácí
Kosteleckou Lhotou. Muž m se sice nepoda ilo podat tak skv lý výkon jako v p edcházejícím roce a tentokrát skon ili 12. ze sedmnácti
družstev, ale to není zase až tak zásadní, protože u této netradi ní sout že jde p edevším o
dobrou zábavu, a té bylo na h išti v Kostelecké
Lhot jako obvykle hodn .
Petr Kotera (foto Hana Vacková)
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Pátý ro ník Rally Kostelec
Letošní ro ník Rally Kostelec úsp šn skonil. Podle informací od po adatel do cíle
pátého ro níku tohoto motoristického podniku dorazilo 82 posádek. N kolik dalších
však skon ilo na trati.
Závod odstartoval za krásného po así a
v pr
hu dne za vysokých teplot, které se
pohybovaly okolo t icítky. Do závodu se
ihlásilo celkem 110 posádek, první sout žící ale museli odstoupit již po první rychlostní zkoušce kv li haváriím nebo uraženým kol m. Celkem havarovalo 11 posádek,
minimáln v jednom p ípad museli zasahovat záchraná i."
ed jedenáctou hodinou dopoledne vyrazila posádka rychlé zdravotnické pomoci
sm rem na Brocnou u Skuhrova nad B lou. Sout žní speciál zde zastavil p ibližn
v rychlosti 100 km/h o pa ez a následn
automobil narazil do nedaleké autobusové zastávky.
O další nehod p inesli sv dectví diváci,
kte í nato ili jednu z kolizí, kdy závodní v z
Škoda 130 LR vylétl z trat a ve vzduchu se
kolikrát oto il. Video se objevilo na facebooku. "K nehod došlo na tvrté rychlostní
zkoušce ze Skuhrova nad B lou na Hraštice, jezdci vyvázli bez zran ní. V pr
hu celého
závodu nedošlo k žádným vážným zran ním," sd lil serveru Orlický.net Jan Vodehnal,
hlavní inovník pro bezpe nost.
Nakonec musely být zrušeny hned dv erzety - íslo 3 a 4. Ta první z d vodu havárie vozu
íslo 86 (foto), druhá pak byla dle zápisu z pr
hu závodu zrušena z d vodu výjezdu RZS
k civilnímu p ípadu.
Výsledky:
1. Kostka / Houš - Citroen C4 WRC
2. Tlus ák / Škaloud - Mitsubishi Lancer WRC
3. Sýkora / Škardová - Mitsubishi Lancer EVO
Mezi závodníky se objevila i známá osobnost
v podob zp va ky a here ky:
76. Olga Lounová / M. Filáková - Renault Clio
upravený lánek z www.Orlicky.net (rup)
foto Martin Šeda (Rychnovský deník)
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Pro volné chvíle
Osmism rka
Alfons Š astný (19. 4. 1831 Št ke u Strakonic 8. 11. 1913 Pada ov) byl sedlák, publicista a
duchovní otec agrárního hnutí v echách.
Kritizoval také náboženství a zvlášt katolickou
církev i její úzké propojení se státem. Toužil
zavést jednotný um lý mezinárodní jazyk a
zasazoval se o vytvo ení (TAJENKA).
Vyhledej ve všech sm rech:
AARON – ALENA – BALADA – BLANKA –
GAGARIN – GANGA – GARNÁT – GEJŠA –
GÉNIUS – GYROSKOPY – HLÍST – HOLI –
HRANOSTAJ – HUSITA – JAMAJKA – KARMÍN –
KO KA – LOKNY – M STO – OBLOUK – OŠT P –
PADLÍ – PANDA – PATRO – RAJON – ROLBA –
SHYBY – SKLÁDANKA – SOJKA – SVAHY – TANAP
– TUAREG – VALOUN – YARDY

Sudoku
Zp sob lušt ní: V každém ádku, sloupci a tverci musí být po jednom ísle od 1 do 9.
Obtížnost: lehká
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Obtížnost: st ední
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Zadní strana obálky
Pozvánka na 1. ro ník Traktoriády v P estavlkách

