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Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srde
zve všechny ob any obce na pravidelné ve ejné
zasedání, které se koná poslední tvrtek v tomto m síci

dne 25. íjna 2012 od 18 hodin
ve spole enské místnosti SDH Rájec.
Program bude vyv šen na ú edních deskách minimáln týden p ed konáním zasedání.
Všichni jste srde
zváni.

Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Dne 27. ervna 2012 prezident republiky svým rozhodnutím dle l. 63 odst. 2 Ústavy R a
§ 3 odst. 1 a 2 zákona . 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev kraj vyhlásil volby do
zastupitelstev kraj .
Letošní volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají ve dvou dnech, a to v

pátek dne 12. íjna 2012 od 14:00 do 22:00 hodin
av

sobotu dne 13. íjna 2012 od 8:00 do 14:00 hodin.
V naší obci je jeden volební okrsek - . 1 - ve spole enské místnosti obecního ú adu
v P estavlkách, který je ur en pro voli e bydlící v obecních ástech Borovnice, P estavlky,
Rájec a Homole, nebo pro ob any s trvalým pobytem v jiných obcích s volebním
pr kazem, umož ujícím volit v jiném volebním okrsku.
Další informace o volbách do zastupitelstev kraj lze získat na webových stránkách
Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), na internetové ú ední desce obce Borovnice nebo i
na obecním ú ad u starostky obce paní Rojkové.

Upozorn ní
V pátek dne 12. íjna 2012 bude knihovna v P estavlkách uzav ena z d vodu konání
voleb. D kujeme za pochopení.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Zájezd do divadla
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí po ádá v sobotu 20. íjna 2012 zájezd
pro seniory a ostatní p íznivce divadelních p edstavení do divadla v Holicích.
Na programu je p edstavení sv tov proslulé komedie s názvem MILÁ EK ANNA
v podání len divadla Palace Praha, pojednávající o tom, že není šikovné p ivést si dom
milence, když má váš manžel práv v ložnici svou p ítelkyni. Ješt že je tu služka Anna...
Hrají: Martina Hude ková, David Pracha , Linda Rybová, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová.
Odjezd autobusu z autobusových zastávek:
18:00 hod. – Borovnice
18:10 hod. – P estavlky
18:20 hod. – Rájec
Za átek p edstavení v 19:30 hod. D chodci mají vstupenky zdarma, pro ostatní zájemce
jsou zajišt ny vstupenky v cen 270,- K . Po p edstavení bude zastávka v restauraci na
ve i a ob erstvení. Zájemci se mohou hlásit u lenek sociální komise.

Svoz nebezpe ného a velkoobjemového odpadu
Vážení ob ané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás
ipravila sb r a svoz drobného nebezpe ného odpadu, nefunk ních elektrospot ebi a
velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 19. íjna 2012.
Máte možnost zbavit se t chto druh odpad :
- zne iš t né sklo a kerami ka
- plechovky od ba rev
- olejové fil try
- plast. nádoby od olej a pos t ik
- obal y od sprej
- upot ebené (vyjeté) oleje
- zaolejova né hadry
- s ta ré ba rvy a edi dla
- vy a zené chemikálie
- s ta ré léky, kosmetika
- autoba terie, mono lánky - zá i vky a výbojky
- ojeté pneuma tiky
- autoseda ky a aloun ní - rozbi tý nábytek, ma tra ce ap.
- nefunk ní, ale pokud možno kompletní elektrospot ebi e:
ledni ky, televizory, rádia , sporáky, trouby, vysa va e, pra ky, kuchy ské roboty apod.

VÁŽENÍ OB ANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA P EDEM.
NELZE ZAJISTIT ISTOTU A ODKLÁDÁN Í ODPADU T ETÍ OSOBOU!!!
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých ástech naší obce v t chto asech:
1.
2.
3.
4.
5.

Rájec
P estavlky
Borovnice
Borovnice
Homol

náves u hospody
autobusová zastávka
u prodejny
u rybníka
pod Homolí

16:00 - 16:20 hod.
16:30 - 16:50 hod.
17:00 - 17:20 hod.
17:30 - 17:50 hod.
18:00 - 18:10 hod.

Bližší informace Vám poskytneme na obecním ú ad . D kujeme p edem za spolupráci.
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Sbírka použitého ošacení
ipomínáme, že Ob anské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ, která se v naší obci uskute ní

v pátek 5. íjna 2012 v dob od 9:00 do 17:00 hod.
a v sobotu 6. íjna 2012 v dob od 9:00 do 12:00 hod.
v budov obecního ú adu v P estavlkách.
ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace jsme otiskli již v minulém ísle zpravodaje.

Možnost zakoupení popelnic za výhodné ceny
Obec Borovnice nakoupila nové popelnice na komunální odpad, které je nyní již op t
možné zakoupit za výhodnou cenu na obecním ú ad v dob ú edních hodin (nebo po
edchozí tel. domluv i v jinou dobu). Nabízeny jsou popelnice v t chto provedeních:
kovová
plastová s kole ky

obsah 110 l
obsah 120 l

cena 805,- K
cena 680,- K

Souhlas se zve ej ováním osobních údaj ve zpravodaji
Uprost ed tohoto ísla najdete po delší dob op t dvojlist se ty mi tiskopisy Souhlas se
zve ej ováním osobních údaj ve spole enské kronice obce Borovnice.
Od mnoha ob an již obec tento souhlas se zve ej ováním osobních údaj má. Pokud
jste již tento tiskopis podepisovali a odevzdali, pak se Vás to již samoz ejm netýká a není
eba nic znovu odevzdávat.
Stále jsou ale ob ané, kte í projevují zájem o zve ejn ní svého významného životního
jubilea i podobné události, ale obec od nich dosud nutný písemný souhlas nemá. Pro
tyto p ípadné zájemce otiskujeme tiskopisy znovu.
Tento souhlas se týká pouze osoby na tiskopisu vypln né (ne tedy nap . celé rodiny),
proto uprost ed najdete 4 tiskopisy, jejichž vypln ním jmenovit na každého lena rodiny
nám dáte souhlas, abychom zve ej ovali informace o té dané osob .
Vypln né tiskopisy m žete odevzdávat na obecní ú ad, kde je lze také kdykoli vhodit do
poštovní schr ánky ve vstupních dve ích nebo jej m žete p edat kter ékoli ze lenek
sociální komise v míst svého bydlišt .
kujeme všem za pochopení a spolupráci.
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.
06. 10.
07. 10.
13. 10.
14. 10.
20. 10.
21. 10.
27. 10.
28. 10.
03. 11.
04. 11.
10. 11.
11. 11.
17. 11.
18. 11.
24. 11.
25. 11.

MUDr. Kašpa rová Dagma r
MUDr. Ježková Ma rie
MDDr. Ka erová Veronika
MUDr. Kašková Ka te ina
MUDr. Hrbá ová Eva
MUDr. Kašpa rová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Ha vlová Ma rie
MUDr. Nentvi chová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Ja roslava
MUDr. Pokorná V ra
MUDr. P i bylová Ma rta
MUDr. Hla vsová Lenka
MUDr Seidlová Zdenka

Vo íškova 169, Va mberk
Komens kého 481, Kos telec nad Orlicí
Poli klinika, Pulická 99, Dobruš ka
Kvasiny 145
Na Trá vníku 1232, Rychnov nad Kn žnou
Smetanovo náb . 334, Vamberk
Komens kého 127, Opo no
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou
K. Michla 942, Dobruška
Svatoha velská 266, Rychnov nad Kn žnou
Poli klinika Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Poli klinika Rychnov nad Kn žnou
J. Pi try 448, Opo no
Komens kého 209, as tolovi ce
Komens kého 259, Kos telec nad Orlicí
Skuhrov nad B lou 17

602 514 715
494 321 511
494 622 114
494 596 174
494 532 330
494 501 711
494 621 665
494 539 225
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205

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

PRODÁM: Peugeot 107
motor 1.0, rok výr. 2007, koupeno v R
po první majitelce, najeto 63 000km,
servisní knížka. Barva ervená.
Výbava: dálkové centrální zamykání,
2x airbag, posilova ízení, autorádio,
bo ní lišty, autopotahy.
Spolehlivé a bezproblémové auto.
Cena 89.000,- K . Dohoda jistá!
Tel.: 777 279 219.
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Z obecní kroniky
Roky 1922 až 1924 v Borovnici
Vážení tená i, dnes se Vám dostává do rukou další pokra ování výpisk
"Pam tní knihy", a to roky 1922 až 1924:

z obecní

Rok 1922 byl su í, obilí sypalo, jetele z jara zaorány, ovoce tolik, e pod tíhou stromy
se lámaly. V lesích øádila mni ka, která nadìlala veliké kody. Od velkostatku brána
pùda dle vyhlá ky "R". Rovnì dle vyhlá ky "S" mohlo se ádati o stavební místa od
velkostatku . Tak bylo pøidìleno stavební místo Jindøichovi My ákovi 16 arù za 1 Kor. za
1 m , kde si postavil domek èp. 55, Skøivánkovi Frant. èp.6 a Rychtaøíkovi Jos. èp. 50
pøidìleno po 8 arech, kteøí postavili na místech tìch stodoly. Obecní úøad sepisoval za
pomoci funkcionáøù "Domoviny" (mnohdy do noci) soupisné archy o pøídìl pùdy dle
dvorù, a archy zasílány klubu poslancù republikánských, kteøí je potøebovali do
snìmovny k uzákonìní zákona pøídìlového. V roce 1922 udìloval stát subvence na
stavby domkù a do vý e 70% zvlá tì obecních. Je to obec nemìla a nemá ádného
bytu pro chudé pøíslu níky, za ádal starosta o stavební místo na parcele è. 63 patøící
velkostatku, leè na schùzi finanèní komise v e pøièinìním zástupce velkostatku (Vanický
Jar.) v r. 1924 pozemek ten starosta vydobyl pro obec ve vìt í míøe pøes 2 ha, co
stavební místo. Uprostøed návsi byl rybník, který letního èasu hroznì zapáchal neb voda
v nìm byla stojatá, v r. 1922 podal jsem (starosta - pozn. autora výpisu) okresnímu
hejtmanovi stí nost, e rybník je v obci lidskému zdraví kodlivý, by bylo naøízeno
rybník ten zavézti. Dne 11. listopadu èís. 35354 naøídilo hejtmanství závadu tu
odstraniti, následkem èeho obec naøídila velkostatku by do 31. bøezna 1923 místo to
bylo zavezeno, neb materiálu ze starého hradu jenom pøes silnici je dosti (Na co do lo
v r. 1924 neb ono místo obec vykoupila.).
2

Rok 1923 byl úrodný, obilí i krmení dostatek, ovoce v ak ménì. 13. kvìtna podalo
obecní zastupitelstvo petici o urychlení pozemkové reformy, na kterou do lo obci
vyrozumìní od obvodní úøadovny v Hradci Králové, e je tì v tomto roce bude vzat na
Borovnici nále itý zøetel. Na den 16. záøí ustanoveny volby obecních zastupitelstev.
V Borovnici podána jedna kandidátní listina a to sdru ení místní "Domovina" se
zemìdìlským dìlnictvem dvora Borovnice a to za "Domovinu": Kaplan Fr. èp. 28,
Kubíèek Jos. 29, Beèièka Jos. 8, Dvoøáèek Jos. 48, Hubálek Jos. 45, Marek Jindø. 47,
Hájek fr. 13, Komárek Fr. 34, Vávra V ácl. 23, Tailo Fr. Homol 11, Harapát Jos. 7, za
zemìdìlské dìlníky Jetleb Jan. Dne 9. øíjna zvolen starosta Kaplan Fr. a obecní rada Hájek Fr., Kubíèek Jos. a Komár ek Fr.
Podáváno pozemkovému úøadu v Praze by byly rozparcelovány dvory. Obec Borovnice
a Velká Lhota podala ádost o rozparcelování dvora V elké Lhoty mezi zmínìné obce.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Rok 1924 úroda byla dobrá, místy v ak byla ita znièena plísní snì nou tak, e musela
býti zaorána a sety po itech jaøiny, okopaniny se zvlá tì zdaøily, cukrovka dala 90 q po
korci, 1q byl prodáván za 30 Kor. cukrovaru do Meziøíèí firmì Bondy je to byl cukrovar
v Kostelci zru en. Ovoce málo. Vykoupen od velkostatku návesní rybník è. parc. 172
obcí, pøièem byla zaplacena vykoupená cesta za dvorem v roce 1922 za celkovou sumu
2899 Kor. 38 hal., celková výmìra 81 ar. 94 m2. Obci v ak bylo velkostatkem vráceno
399,82 Kor. neb tento obnos byl pøeplacen. Obec zmínìný rybník v roce 1924, 1925 a
1926 celý zavezla z místa pøes silnici, kde stával hrad a pivovar, zbytky zdí a sklepù, v e
odvezeno na koleèkách (tisíce koleèek) naturálnì dle pøímé danì. Èást pozemku
vykoupil Hájek Jos. 35, Hájek Fr. 24 a Podhorník 9, kteøí si z míst tìch udìlali zahrádky,
co ov em té museli zavézti.

Místo po odvezeném hradì dostal k výkupu Bezdíèek Alois è. 10, kde si udìlal zahradu.
V roce 1926 po slehnutí zemì byl pozemek zdrnován a nasázeny lípy 40 kusù, nìkteré
uschly a sázeny jasany. M ísto to dostalo jiný vzhled a po létech bude snad tam letního
èasu pøíjemný chládek (pozn. na okraj - místo se následnì zvalo Vol ina).
Jelikož v roce 1924 je mnoho materiálu vztahujícího se k pozemkovým a majetkovým
zm nám, bude tomuto v nováno až p íští pokra ování. Z "Pam tní knihy" sepsal
JUDr. Karel Skalický - kroniká ob ce
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V m síci íjnu slaví své významné životní jubileum
84 let paní

MARTA BE

KOVÁ z Borovnice

Všechno nejlepší, hodn zdraví a spokojenosti do dalších let
eje sociální komise

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.
Ten to m síc se tedy konají ve dnech 14. a 28. 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 to až do „Duši ek“, kdy je h bitov stále o tev en stejn jako v letním období.
Po „Duši kách “ pak bude po celé zimní období h bitov otev en od 8 do 16 hodin.
Je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D ku jeme.

Kultura a volný as
Drakiáda
SDH P estavlky op t p ipravuje na ned li 14. íjna 2012 od 13 hodin
Drakiádu, která se bude konat v p ípad p íznivého v trného po así
na louce u výjezdu z P estavlk sm rem na Choce .
O den d íve, tedy v sobotu 13. íjna od 14 hodin, se bude v p ípad
íznivého po así konat Drakiáda také u vrbické rozhledny.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Zahrada východních ech
Ve dnech 5. až 7 . íjna 2012 po ádá ZO ZS astolovice ve spolupráci s Územní radou ZS
Rychnov n. Kn. a m stysem astolovice zahrádká skou výstavu s názvem Zahrada
východních ech ve výstavištním areálu v astolovicích.
Vystavovat se bude ovoce všeho druhu, zelenina, kv tiny, okrasné stromky, byliny a další
ci ze zahrádká ské oblasti. Vystavovat zde budou nejen drobní zahrádká i, ale i
velkop stitelé a výzkumné ovocná ské ústavy z celé R.
Pro návšt vníky bude p ipraveno vše, co je na zahrádce pot eba. Velký výb r bude p i
prodeji ovocných stromk , r ží, cibulovin, semen všeho druhu, okrasných stromk a
kv tin, ná adí pro kutily apod. Odborná poradna, p ednášky a ukázky již tradi
pat í
k výstav , která bude obohacena p ekrásnou kv tinovou dekorací. Pro p íjemnou
pohodu se o návšt vníky postarají hudební orchestry a bohaté ob erstvení.
Výstava bude otev ena v pátek, v sobotu a v ned li vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Parkovné je zdarma. Na návšt vu výstavy do astolovic srde
zvou po adatelé.
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Uzavírání sezóny na cyklotrase Brodec
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Z d ní v obci a okolí
Výlet pro d ti
Dne 8. zá í naše obec, ve spolupráci se sociální komisí, uspo ádala zájezd pro d ti
z našich obecních ástí. Cílem výletu byl pohádkový zámek Staré Hrady u Ji ína. Prohlédli
jsme si zámecké pohádkové sklepení a hradní pohádkovou p du, kde nás provázeli, a
ti velice zaujali svým vypráv ním, pr vodci p estrojení do dobového oble ení. N kte í
naši ú astníci absolvovali i rychlokurz letu na košt ti.
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Po prohlídce jsme p ímo v areálu m li zajišt n ob d. Odpoledne jsme odjeli na p ehradu
Les Království u Dvora Králové nad Labem. Výlet jsme zakon ili zastávkou na zmrzlin
v Ješt ticích.
íme, že se výlet všem d tem líbil. K tomu nám i tentokrát p álo hezké po así.
sociální komise

Mope áci Borovnice po ádali další „Spanilou jízdu“
Rok se s rokem sešel, a je tu konec prázdnin. Pro d ti neradostná zpráva. Pro mope áky
z Borovnice je toto období ale svátek. Už mnoho dní p ed poslední sobotou prázdnin se
ozývaly známé zvuky Stadion , pa ez a jednorychlostních babet. To jsou každoro ní
ípravy na Spanilou jízdu t chto stroj , která se letos v Borovnici konala 1. zá í 2012. Na
startu se sjelo 32 krásných malých veterán .
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Krátce po 13. hodin se kolona vydala na projíž ku po okolních vesnicích. Celková délka
projíž ky byla cca 25 km. Po návratu se teprve za alo sout žit o hodnotné c eny, které
jsme získali od dobrých lidí a sponzor . Tímto bychom cht li všem pod kovat. Letos
poprvé byla uzav ena Borovnice a okruh jedné ze sout ží se jel i po vesnici.

hem sout ží a ekání na výsledky si p ítomní jezdci i diváci krátili as u grilovaných
ku ecích plátk a uzeného masa p ímo
z udírny.
Po se tení výsledk bylo po adí následující:
1. místo
Ji í erný ml.
estavlky
2. místo
Jaromír Bárta
Tutleky
3. místo
Vladimír Mráz
estice

Už se t šíme na další
ro ník Spanilé jízdy,
která se bude konat
31. srpna 2013 a na
kterou bychom Vás
cht li srde
pozvat.
Mope áci Borovnice
Strana 14 • íjen 2012

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Pro volné chvíle
ížovka
22. zá í slavili fanoušci Tolkienov ých knih (TAJ ENK A).
Tohoto dne totiž mají narozeniny Bilbo a Frodo
Pytlíkovi z Kraje ve St edozemí.
Vodorovn : A – Zvyklost; vzdálenost vysetých rostlin;
domácky Al eš. B – Vyv rac et; ohodnotit. C – Old a;
iniciály malí e Lhotáka; slovensky „an ebo“. D –
Anglický zápor; t locvi ný prv ek ; slov ensky „jin am“. E
– TAJENKA. F – ern á káva; kruhy ; diskový opera ní
systém. G – Název n koli ka našich obcí; p edložk a;
šlechtici. H – S amsonova milen ka; dub nka. I – A sic e;
tahle; eský herec (Rudolf).
Svisle: 1 – Místo p ipnutí svalu n a kost; pl at. 2 – D lat
zálohu. 3 – P edávat znalosti; kolem. 4 – Ozna ení
sinusu; zna ka decib elu; sou ást cementu . 5 –
Citoslovce zasyknut í; ev; domác ky Elišk a. 6 – Létat
sem a tam. 7 – Starší SPZ O lomouce; p in livost;
chem. zn. holmi a. 8 – Krutý lov k; sev eroit alská ek a.
9 – Zesíl ený zápor; d ál. 10 – Oby vat elky Libanonu. 11 –
ást mol ekuly ; vn jší ást zemské k ry.
Nápov d a: SIAL ; ZVOLE

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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