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Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srde
zasedání, které se koná

zve všechny ob any obce na pravidelné ve ejné

ve tvrtek dne 27. ervna 2013 od 18 hodin
ve spole enské místnosti SDH v Borovnici.
Program bude vyv šen na ú edních deskách týden p ed zasedáním. Všichni jste zváni.

Rekonstrukce isti ky v P estavlkách
Od pátku 24. kv tna do pátku 31. kv tna 2013 probíhala rekonstrukce istírny odpadních
vod v P estavlkách, p i níž byla provedena vým na technologie zastaralých biodisk za
jemnobublinnou areaci. Nová technologie byla vestav na do stávající budovy isti ky
s betonovým t lesem p i zachování dosavadního p ítokového a odtokového potrubí.
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Od pátku 31. kv tna do poloviny ervna b ží trnáctidenní zkušební provoz, po n mž
(v p ípad p edpokládaného bezproblémového pr hu) bude do konce ervna provedena kolaudace.
Na tuto rekonstrukci získala obec dotace z programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodá ství obcí do 2000 obyvatel“ ve výši 80 % celkových náklad a zbývajících 20 % bude obec krýt vlastními prost edky.

Nákupní linka do choce ského Lidlu
ipomínáme všem našim ob an m, že stále jezdí pravideln každý týden autobus do
Chocn k nákupnímu st edisku Lidl.
Odjezdy každý tvrtek - 9:30 hod. z Borovnice
9:35 hod. z P estavlk
9:40 hod. z Rájce
Autobus byl zajišt n z d vod zrušení pojízdných prodejen, proto je t eba tuto linku pln
využít.
Marie Kaplanová
Strana 4 • erven 2013
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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.
08.06.
09.06.
15.06.
16.06.
22.06.
23.06.
29.06.
30.06.
05. 07.
06. 07.
07.07.

MUDr. apková Marie
MUDr. Domá ová Iva
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Handl Jind ich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Pta ovská Eva
MUDr. Hrbá ová Eva
MUDr. Ježková Marie
MDDr. Ka erová Veronika
MUDr. Kašková Kate ina
MUDr. Kašparová Dagmar

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Panská 24, Rychnov nad Kn žnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Vo íškova 169, Vamberk

494 383 417
494 515 694
494 515 693
494 531 955
494 539 225
494 321 740
494 532 330
494 321 511
494 622 114
494 596 174
602 514 715

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

Záplavy a humanitární sbírky
Jak jste jist všichni zaznamenali, na po átku ervna postihly velkou ást naší zem
záplavy. Dne 2. ervna 2013 vyhlásila vláda R v d sledku rozsáhlé živelní pohromy
nouzový stav pro území hlavního m sta Prahy a šesti kraj , mezi n ž pat í i náš
Královéhradecký kraj. Nouzový stav byl vyhlášen od 2. ervna 21:00 hod. do odvolání.
Našeho regionu se sice žádná vyhlášená krizová opat ení p ímo nedotýkají, jelikož ani na
území naší obce, ani v jejím bezprost edním okolí nedošlo k rozvodn ní místních tok ,
esto p ípadnou inností v rámci vyhlášených krizových opat ení by mohla být výpomoc
v oblasti zajišt ní dodávek výrobk , prací nebo služeb, pokud bude obec k takovéto
spolupráci vyzvána.
eský ervený k íž a další humanitární organizace organizují sbírky úklidových a isticích
prost edk , ná adí, hygienických pot eb, balené vody apod., o emž vzhledem k akutní
pot eb informují s velmi malým p edstihem. Tyto informace je proto možné rychle p edat ob an m jedin formou vyv šení ve výv sních sk kách obce.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Aktuáln organizuje humanitární sbírku eský ervený k íž Vrbice ve spolupráci s K RK.
Humanitární sbírka úklidových a isticích prost edk pro zaplavené oblasti ovšem práv
v dob tisku a roznášky tohoto vydání zpravodaje kon í (poslední sbírka ve vrbické
prodejn v pátek 7. ervna od 13 do 14 hodin). Vzhledem k tomu, že v postižených
oblastech voda teprve klesá a škody budou odhaleny až po navrácení tok do svých
koryt, je možné, že budou vyhlášeny další sbírky specializované i na n jaké další pot eby,
o emž budete op t informováni formou vyv šení leták ve výv sních sk kách. Obec
Borovnice do sbírky p isp la úklidovými a isticími prost edky v hodnot 1.000,- K .

Meteostanice Rájec
Po así v kv tnu 2013
Kv tnové po así bylo nadpr
rn deštivé a pom rn chladné, což dokazují také údaje
z amatérské meteostanice, umíst né v Rájci na objektu rodinného domu p. 5:
Teplota:
Vlhkost:
Srážky celkem za m síc:
Maximální rychlost v tru:
Letní dny (nad 25°C):
Deštivé dny:

minimální
pr
rná
maximální
3,3°C
14,1°C
25,9°C
39%
77%
98%
82 mm (kv ten 2012 – 25 mm)
56,5 m/s (1 m/s = 3,6 km/h)
1 den
21 dní (kv ten 2012 – 9 dní)

Více informací m žete najít na internetových stránkách www.pocasirajec.unas.cz/meteo
a www.facebook.com/PocasiRajec. Podrobn jší informace mohu dále sd lit na e-mailu:
kaplanm2@seznam.cz, pop ípad osobní návšt vou u m doma.
Martin Kaplan

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 9. a 23. ervna, 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.
Strana 6 • erven 2013
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum
75 let paní BOŽENA PÁNOVÁ z P estavlk
70 let paní HELENA ERNÁ z Borovnice
Jubilantkám p ejeme všechno nejlepší, hodn zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Vítání ob ánk
Obec Borovnice a její sociální komise srde
zve všechny rodi e, prarodi e a další
rodinné p íslušníky na každoro ní vítání ob ánk .

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Nový ob ánek naší obce
Dne 24. kv tna 2013 se narodil nový ob ánek naší obce

MARTIN rodi m Jan Hezou ké a Janu Burianovi z P estavlk.
Rodi m i malému Martínkovi p ejeme hlavn hodn zdraví, št stí a radosti.

Poslední rozlou ení
V m síci kv tnu 2013 nás navždy opustila naše spoluob anka
paní BOŽENA SEJKOROVÁ z Borovnice ve v ku 88 let.
Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast.

sociální komise

Knihovna Borovnice
Vzpomínka na tená ku
Všechny tená ky byly velice p ekvapeny zprávou o smrti paní Boženy Sejkorové, nejstarší a hlavn pravidelné návšt vnice knihovny. Když se n kdy stalo, že nep išla, byla
nemocná nebo u léka e. Její první výp ka ve tená ském list je zaznamenána
14.3.1992 a poslední 2.4.2013. Byla vášnivá tená ka, za 21 let p etla neuv itelných
619 knih. Její oblíbená autorka byla Vlasta Javo ická. M la napsaný seznam všech
román , které od ní p etla. Kupodivu si pamatovala jejich obsah. etla ráda romány
sv tové literatury, ale i naše sou asné autory. Když ji n která kniha zaujala, seznamovala
nás s jejím obsahem a všem ji doporu ovala.
Vždy se zapojovala do r zných debat, hlavn o televizních seriálech, a ráda vypráv la svoje životní p íb hy. Obdivovaly jsme také její technickou zdatnost. Do
pozdního stá í jezdila na Babet , potom si nechala
ud lat kolo s motorkem. Bravurn zacházela s mobilem. Na televizi si nahrávala po ady, o které m la
zájem a o volném ase si je p ehrávala.
Její stálé místo z stalo prázdné. Bude nám chyb t a
ím, že na paní Sejkorovou si asto vzpomeneme.
Božena Kaplanová
Strana 8 • erven 2013
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Z obecní kroniky
kolik poznámek kroniká e obce
Vzhledem k tomu, že jsem se ze soukromých d vod nemohl osobn zú astnit Ve ejného
zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2013, kde se krom jiného projednávala i otázka
obecního zpravodaje Brodík a obecní kroniky, cítím se povinen reagovat na n které
ipomínky p. ermáka a p. Kotery (které byly zve ejn ny v zápise) a uvést n které z nich
na pravou míru:
Po p evzetí funkce kroniká e obce p ed dv ma lety jsem zjistil, že obec uchovává kroniku
vedenou v písemné podob od r. 2005 do roku 2010 v ., paní Karlou Hejcmanovou. Roky
1991 až 2004 jsou zpracovány v písemné podob na volných arších formátu A3 a jsou
uloženy v krabicovém obalu. Zpracovávány byly velmi dob e paní Drahošovou. Takto
vedená "kronika" je však v naprostém rozporu se zákony o vedení pam tních knih i
kronik, které platily do roku 2006 nebo i po tomto roce. Bylo by vhodné tento p kn
zpracovaný písemný materiál nechat svázat do knihy, aby odpovídal požadavk m zákona.
Ve dvou krabicích rovn ž ve formátu A3, na tvrtkách, chronologicky od r. 1932 do r.
2004, jsou dochovány jako p íloha kroniky dokumenty a fotografie, což lze kvitovat
s povd kem. Z kronik, které byly zpracovávány p ed rokem 1991, jsou na obecním ú ad
v digitalizované podob kroniky obce z let 1927 - 1945 a 1970 - 1989 (k tomu bych cht l
poznamenat, že p vodn jsme na obecním ú ad žádné CD nenašli a tak jsem si nechal
v archivu v Rychnov nad Kn žnou ud lat kopii CD, kterou jsem odevzdal na obec, a až
poté jsme následn objevili originál CD poskytnutého obci již d íve, navíc jsme objevili i
CD s fotografickým materiálem z oslav 115 let SDH v Borovnici). Obecn ze zákona platí,
že kronika po uplynutí 10-ti let od uskute ní posledního zápisu, se p edává do úschovy
íslušnému státnímu archivu, který rovn ž provádí jejich digitalizaci, což se také stalo.
Tyto digitalizované kroniky jsou však pouze kroniky obce Borovnice jako takové.
Protože obec nemá k dispozici údaje o d ní v obecních ástech Rájec a P estavlky (nejsou
k dispozici žádné kroniky), provedl jsem pátrání nejen v archivu Rychnov nad Kn žnou,
ale i v archivech v Ústí nad Orlicí a Zámrsku. Avšak bezvýsledn . Protože k náplni práce
kroniká e obce pat í pátrat po pramenech informací i z let, které nejsou v kronikách
postiženy a zpracovat z nich retroaktivní zápis, snažím se tyto informace získávat, a to
zejména od našich starších spoluob an , literatury a dalších pramen . Zatím jediným
výsledkem je získání písemných osobních vzpomínek pouze od dvou ob an , a to z
estavlk a Borovnice, dále získání informací a zpracování záznamu o potopách v obcích a
získání informací ke vstupu do digitalizovaných matrik a informací o existenci r zných
historických záznam v knihách "svatebních smluv", "dominikálních smluv", "obligací",
"kvitancí", "testament ", "smír a vyrovnání" (ale to pouze z let 18. století).
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Jak jsem uvedl, CD s texty kronik z let 1927 - 1945 a 1970 - 1989 (a to pouze kroniky
Borovnice) je na obecním ú ad a já z n ho po izuji výpisy do zpravodaje Brodík. K tomu
bych cht l poznamenat, že digitalizaci provádí státní archiv a ne obec.
Obecní kronika není v bec n jakým "tajným" materiálem, ale nahlížení do ní se ídí
ur itými zákonnými pravidly, o kterých bych se cht l zmínit. Nahlížení do kronik je
upraveno § 4 zákona . 132/2006 Sb. Stru
eno - do kroniky m že nahlédnout
ob an v ur ené dny a hodiny stanovené obecním zastupitelstvem a to na obecním ú ad
pouze za p ítomnosti kroniká e. S ohledem na to, že v našem p ípad je ke psanému
originálu kroniky po izována i elektronická kopie, která je doslovným p episem kroniky
psané, je možno do t chto elektronicky po ízených zápis nahlédnou kdykoliv a jsou
ob an m k dispozici i p i r zných akcích a výstavách (nap . p i výstav obecních
zpravodaj ). Samotný originál kroniky se vystavuje pouze p i významných akcích jako
nap . kulatá výro í obce, významné státní svátky apod. Zde bych cht l poznamenat, že
kronika m že být vedena pouze v písemné podob , nebo pouze v elektronické podob .
Pan Kotera má pravdu v tom, že o d ní v obcích je minimum informací. Mnoho akcí není
ani anoncováno ani následn publikováno. Je to škoda, protože i nap . letá ky, pozvánky,
oznámení (svatební, úmrtní), zápisy spolkových sch zí, výsledkové listiny a další se stávají
nedílnou sou ástí kroniky jako p íloha kroniky s íslovaným seznamem t chto
písemností. Tím se prakticky stávají její nedílnou sou ástí a je možno do nich rovn ž
nahlížet. Zatím jsem takových p íloh zpracoval celkem 5. Nachází se v nich materiál z let
1850 - 2012. Mohlo by jich být pro p íští generace uchováno ješt více, kdyby na nich
naši ob ané nelp li natolik, aby se do jiných "rukou" nedostaly ani jejich kopie. Již jsem
kolikrát žádal o poskytnutí takových materiál , ale dosud bezvýsledn .
Záv rem bych cht l uvést, že kronika není po izována k tomu, aby se její aktuální obsah
zve ej oval ve sd lovacích prost edcích (objektivita a pravdivost zápisu je garantována
jeho schválením zastupitelstvem i starostou ješt p ed jeho p episem do originálu
kroniky - což stvrzuje starosta svým podpisem a razítkem obce na konceptu tohoto
zápisu, a po uskute ní posledního zápisu kalendá ního roku i podpisem starosty a
otiskem razítka do originálu kroniky). Pokud je z takové kroniky citováno ve sd lovacích
prost edcích, a obecní zpravodaj z toho nevyjímaje, má být proveden odkaz jako z literatury nebo historického pramene, i když kroniky nejsou chrán ny autorským zákonem.
Kronika je totiž p edevším zdrojem informací pro studium budoucím generacím.
Pro toho, kdo by m l zájem se seznámit s historií kroniká ství, pravidly zhotovování a
manipulace s kronikami nebo legislativními p edpisy (od r.1920 - dosud) má možnost se
s tím vším seznámit v publikaci Ji ího Barton "O kronikách obcí", jejíž jeden výtisk je
k dispozici na obci nebo si ji lze zakoupit.
Na úplný záv r mého p ísp vku bych cht l požádat všechny naše spoluob any, aby
poskytli písemnosti (jakékoliv), které nají doma i o nich v dí, kde se nachází, aby je
poskytli do p íloh kroniky (bu originály, nebo kopie, které z nich zhotovím a originály
vrátím) anebo aby zpracovali své vzpomínky a p edali mi je bu osobn , nebo mi zavolali
na mobil 776894999 a já p ijedu.
Strana 10 • erven 2013
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Doufám, že jsem trochu p isp l k objasn ní práce s kronikou a d ní kolem tohoto pro
budoucí generace významného pramene poznání.
JUDr. Karel Skalický - kroniká obce

Výpis z kroniky obce Borovnice
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice. Tentokrát rokem 1934:

Zima byla mírná, v dubnu teplo +23°C. Ku konci mìsíce a +26°C. 30. dubna na veèer
se pøihnala bouøe s lijákem a kroupami, u nás ne kodily, ale u Chlínek a èásti Svidnice
znièily ita, která se musely zaorati, p enice se vzpamatovaly. Dne 1. kvìtna oheò Pod
Homolí v è.p. 7 Harapáta Josefa, který oheò hrozil celé Pod Homoli, omezil se v ak jen
na zmínìné èíslo, které shoøelo do základù. Byl poji tìn na budovu i svr ky, které si
nechal pojistit pøed mìsícem. Byl vzat do vazby, je to padlo na nìho podezøení, e oheò
zalo il sám, ale pro nedostatek dùkazù propu tìn a pojistka mu byla vyplacena. Dostal
dary: døíví a penì ité tak, e do ní postavil chalupu novou. Celý kvìten byl suchý
28-29°C, v noci mráz tak, e bramborová na v ní inách zmrzla. Zaèátek èervna suchý,
9ho v poledne velký liják s bouøí, v Pøestavlkách chytla hospoda, která shoøela do
základu, neb svìtnice byly døevìné, zaèaly hoøeti plamenem stáje, které sbor Borovnický
uhájil, pak do konce mìsíce bez de tì. Èervenec suchý, nì zaèaly 4ho èervence. Byla
nouze o krmení, sely se smìsky do suché zemì v nadìji, e zapr í. Zapr elo 10ho srpna
kde bylo nadobro po ních a krmení dosti narostlo. nì byly dobré, bramborù velká
úroda, tak i øepy. Dobytek byl poøád laciný, hovìzí jateèný do 3,3 Kè za 1 kg .v., prasata
do 8 Kè za 1 kg .v., podsvinèata do 150 Kè za 1 pár.
Dne 6. kvìtna odevzdány republikovým dorostem a místní osvìtovou komisí vehlovy
lípy v Borovnici veøejnosti, které pøevzala do opatrování obec. Pietní akt byl spojen
s pìknou slavností zahájenou prùvodem od lípy "Svobody" k lipám " vehlovým".
V prùvodu kráèeli ho i, dívky v národních krojích, hasièský sbor borovnický, zpìvácký
spolek ze Chlen a èelní úèastníci slavnosti v èele s hostem a slavnostním øeèníkem
øeditelem Ing. Venclem z Pardubic, který po zahájení slavnostního aktu a po vhodných
recitacích a zpìvech, zhodnotil ivot a dílo Antonína vehly, kterého pøirovnal k rozsévaèi pravdy a lásky. Republikánský dorost zakonèil tuto pietní slavnost pìknou
besídkou vyplnìnou sborovými i sólovými zpìvy èlenù zpìváckého sboru ze Chlen,
který za skvìlého øízení p. uèitele Sedláèka se vepsal do srdcí posluchaèù.
Dne 9ho srpna konal hasièský sbor hasièský den, který byl zahájen prùvodem od lípy
"Svobody" k lipám " vehlovým". V prùvodu kráèelo hasièstvo v ech vùkolních obcí
v poètu 130 èlenù. Pøedneseny recitace a vzpomínka padlým ve svìtové válce, zazní
národní hymna, kde se prùvod odebral do zahrady pøítele Hubálka è.p. 22 kde se za
krásného poèasí pøi hudbì rozprostøela pøátelská zábava velkého poètu obyvatel, veèer
poøádán vìneèek, hrubý pøíjem èinil kolem 4000 Kè.
Zøízena zahrádka u kaplièky, cementové koly a døevìný plot, zahrádka osázena
kvìtinami, okraje osety travou a sazeny dvì smuteèní vrby, zøízen chodník od silnice a
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erven 2013 • Strana 11

po stranách sazeny aleje lip. Zhotoveny betonové mostky pøes potok u è.p. 47 a u pily
horního rybníka.
Usneseno obecním zastupitelstvem postaviti kolnu pro obecní stroje. Se stavbou se zaèalo v prosinci a postaveny zdì a dána støecha. Kolna zmínìná se postavila u panského
kravína se svolením správce panství.
V roce leto ním zakázal majitel dvora Závr e cestu po stezníku, který vede od Borovnice
kolem Chlumu po zahradì jmenovaného majitele na silnici ke Koldínu. Cesta po zmínìném stezníku je od nepamìti, který vede od Vysokého Mýta do Rychnova nad Knì nou.
V pøídìlovém øízení, kdy se parcelovaly dvory byla vyhlá ka Státního pozemkového
úøadu, kde se mìlo tøeba jednotlivce i obce ádati o slu ebnosti (dnes v cná b emena pozn. autora výpisu) , nikoho z Borovnice nenapadlo, e zmínìný stezník (tak zvaný
idovský) není zane en v mapì a tím se stalo, e majitele dvora Závr e napadlo, e by
mohl cestu zakázati, co také provedl, e se mù e choditi po vozové cestì a není prý
ádná zacházka. Stezník zaorán, naset ovsem, a nadìlány zákopy pøes stezník, obec ádá
nìkolikrát by stezník byl dán do pùvodního stavu, ale marnì, co nadìlalo moc zlé krve,
podána ádost k okresnímu úøadu v Rychnovì nad Knì nou o zveøejnìní stezníka a po
mnoha bojích p. Müller Jar. pøi el k rozumu a povolil a stezník dán do poøádku, èásteènì majitelem zahrady p. Müllerem a èásteènì obcí. Obec se uvolila platit ze stezníku
1 Kè roènì, kterou tý zase vracel do pokladny obecní a tak se stal zase klid po zbyteèném ukvapení. Na Homoli postaveno nové è.p. 13, které postavil Moøenin (???-ne itelné
- pozn. autora výpisu) Mikulá , svoje è.p. 4 prodal Hylákovi Stanislavu.
Dne 1ho èervence konán soupis hospodáøského zvíøectva kde napoèteno v obci 1 kanec, 53 prasnic, 145 podsvinèat, 115 krmníkù, celkem 314 kusù.
Dne 16ho èervence vstoupilo v platnost vládní naøízení o výkupních cenách a prodejních p enice, ita, jeèmene a ovsa domácího pùvodu v hospodáøském roce 1934-1935.
Výkupní ceny obilí takto:
u p enice, ita za 1q parita Praha:
u p enice tvrdé (èervené) v jakostní váze 79 kg
Kè 164
u ita o jakostní váze 70 kg
Kè 125
u ovsa o jakostní váze 50 kg
Kè 112
u jeèmene sladovnického støedního o jakostní
váze nikoliv pod 67 kg za 1q
Kè 125
tyto ceny se zvy ují prvého dne kalendáøního mìsíce o mìsíèní pøíplatek, který èiní za
ka dý mìsíc poèínaje 1. záøí a naposledy 1. èervna 1935 u p enice Kè 1,80, u ita Kè
1,50, u ovsa Kè 1,20, u jeèmene poèínajíc 1. záøí a naposledy 1. bøezna 1935 Kè 1,50.
Prodejní ceny vykoupené p enice, ita, ovsa domácího pùvodu za 1q parita Praha jsou:
u p enice (èervené) tvrdé o jakostní váze 79 kg
Kè 172
u ita o jakostní váze 70 kg
Kè 132
u ovsa o jakostní váze 50 kg
Kè 119
Cenami tìmito se zemìdìlství pomohlo neb ceny monopolní jsou vy í, ceny mouky a
chleba nepatrnì o nìkolik haléøù stouply. Výkupy provádìly rolnická dru stva a osoby,
které byly povìøeny státem.
Strana 12 • erven 2013
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Dne 9. øíjna byl spáchán na jihoslovanského krále Alexandra atentát v Marseille, pachatel vypálil celkem osmadvacet ran z revolveru, král byl zasa en tøemi ranami a tì ce
ranìný byl dopraven do prefektury. Námaha lékaøù byla marná, atentát spáchán v 16
hod., král v 17,15 hod. skonal. Krále doprovázel ministr zahranièí francouzský Bartou,
který byl té ranìn a který pøi operaci té skonal. Atentát provedl Petr Keleman, narodil
se roku 1899 v Zábøehu, povolání obchodník, vrah byl na místì ubit lidem. Zvìst o
tragické smrti jugoslávského krále (sjednotitele) vyvolala v ude i v Èeskoslovensku
hluboké pohnutí. Jugoslávský král pøedstavoval jednotu zemì a lidu. Jeho odchod
znamená pro nás a celou Evropu znaènou ztrátu.
Podzim byl pìkný, suchý tak, e v prosinci kvetly v plném kvìtu v zahrádkách rù e, na
tìdrý den kvetly petrklíèe, blatouch, na Silvestra je tì pìknì.
Další pokra ování p íšt . Z obecní kroniky vypsal a sestavil
JUDr. Karel Skalický, kroniká obce
Pozn. red.: V ásti o atentátu na krále Alexandra jsou nesrovnalosti ve jménech, jejichž
esnou podobu tehdejší kroniká z ejm neznal. Dle internetové Wikipedie byl Alexandr I.
druhým králem Srb , Chorvat a Slovinc (pozd ji Jugoslávie) a panoval od roku 1921 až do
své smrti p i návšt
Francie v roce 1934, kdy jej zast elil bulharský revolucioná Veli ko
Dimitrov Kerin (nikoli Petr Keleman), p ezdívaný Vlado ernozemski, nar. roku 1897 v Kamenici, dnes Velingrad (nikoli 1899 v Záb ehu). Zbloudilou kulkou byl zabit také francouzský
ministr zahrani í Louis Barthou.
Publikace „Prekliaty utorok“, zabývající se tímto atentátem,
obsahuje informaci, že u vraha byl nalezen eskoslovenský
pas na jméno Peter
Kleman, který vydal
eskoslovenský konzulát v Záh ebu (ne
Záb ehu). To z ejm tehdy zp sobilo tu mylnou informaci v pam tní knize obce.
Alexandr I. podporoval SR, p isp l nap íklad prost edky na výstavbu a vybavení pravoslavného chrámu
Zesnutí p esvaté Bohorodice na Olšanských h bitovech
v Praze a byl také odp rcem Adolfa Hitlera. Jako
sjednotitel jihoslovanských národ do jednoho státu,
vzniklého (stejn jako SR) po rozpadu RakouskoUherska v roce 1918, tedy m l p irozen p átelské
styky i s dalšími slovanskými národy, nevyjímaje nás.
Rokem 1992 ovšem jeho projekt skon il – Jugoslávie se
op t rozpadla na jednotlivé státy (Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a erná
Hora), stejn jako se rozd lilo eskoslovensko.

-pk-
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O historii obce...
Hrady, zámky a tvrze okresu RK
O historii obcí a zaniklých i dochovaných historických památkách v našem okrese pojednává publikace Františka Musila a Ladislava Svobody „Hrady, zámky a tvrze okresu
Rychnov nad Kn žnou“.

Tvrz Borovnice
První písemná zpráva o Borovnici je z roku 1480, kdy Anna z Borovnice m la p i s Kateinou Bohušovou z Boskovic o majetky po Joštovi z Lazec a Borovnice (A 7, . 327, s.
535). Jaký byl p íbuzenský vztah t chto osob se zemanským rodem Sudli
z Borovnice,
kte í z ejm m li p vodn majetky v Borovnici, není jasné. Mat j Sudli ka z Borovnice je
doložen poprvé v roce 1488, kdy byl hejtmanem na Liticích (A 4, . 16, s. 190), ale
Borovnici v této dob již nevlastnil. Ta v roce 1487 již náležela Benešovi z Vartenberka,
který tehdy jako sv dek na listin , kterou se Albrecht z Rychnova vzdal odúmrtí ve
prosp ch rychnovských m an , používá p ídomku z Borovnice (A 5, . 20, s. 536).
Tvrz, která snad byla p vodním sídlem Sudli , je však doložena až v roce 1543. Tehdy
byl do obnovených desek zemských vložen zápis z roku 1532, kterým Jan z Pernštejna
jménem své dcery Kate iny z Pernštejna prodal tvrz, dv r a ves Borovnici s p íslušenstvím
v dalších 5 vesnicích Václavovi Okrouhlickému z Kn nic (DZK 4, . 291, s. 368). Václav
Okrouhlický, pocházející z áslavska, skoupil v Poorlicku rozsáhlé majetky, ale záhy se
zadlužil, zchudl a po jeho smrti v roce 1562 v tšina jeho majetk byla prodána na úhradu
dluh , takže jeho vdov Biancifo e, rozené z Pa ízku, z stala jen Borovnice. Na zdejší tvrzi
žila až do své smrti v roce 1587. Po její smrti zd dila borovnickou tvrz dcera Kate ina,
provdaná za Jana staršího Kapouna ze Svojkova, kterému své d dictví postoupila jako
no. V roce 1597 prodal syn Kate iny a Jana staršího Václav, mladší Kapoun ze Svojkova
tvrz, dv r a ves Borovnici s p íslušenstvím v Polomi Janu Ji ímu Stošovi z Kounic (DZV 172,
F 17). Jeho synové prodali v roce 1617 tvrz, dv r, p íkop kolem tvrze a ves Borovnici se
vsí Polomí Janu mladšímu z Bubna a na Závrší (DZV 190, Q 18). A to je poslední zmínka o
borovnické tvrzi.
Další majitel Rudolf Zejdlic ze Schönfeldu, který získal Borovnici pravd podobn v roce
1619, p ipojil tento statek ke svému choce skému panství. Ve spojení s tímto panstvím
byla Borovnice v roce 1623 Rudolfovi zkonfiskována pro ú ast na stavovském odboji z let
1618-1620. Ve vlastnictví Borovnice jako p íslušenství choce ského panství se potom
vyst ídali Albrecht z Valdštejna a Ferdinand Kurz ze Senftenova. Ten v roce 1636 odprodal Borovnici od choce ského panství Mart ze Seretheimu, rozené Schnetterové. Marta
ze Seretheimu již následujícího roku postoupila Borovnici svému synovi z prvního manželStrana 14 • erven 2013
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ství, Mat ji Adamovi z Bloensteina, který zem el v roce 1653. Po jeho smrti Borovnici
zd dila vdova Maxmiliána, rozená Lukavská z Lukavice, podruhé provdaná za Jana Petra
Hoberka z Hennersdorfu.

Po roce 1617 z ejm zpustla i borovnická tvrz nebo v písemných pramenech se již nep ipomíná. Její zpustnutí snad souviselo s p ipojením Borovnice k choce skému panství a
astým st ídáním majitel . Nelze ani vylou it vliv vále ných událostí t icetileté války. Tvrz
stávala na jihozápadní stran dnešního dvora v místech zmodernizovaného dvojdomu p.
4 a 10 a p ilehlé zahrady. V tšina zbytk tvrze byla odstran na p i modernizaci t chto
dom v roce 1973. Dnes se zachovaly ve východní ásti zahrady, pat ící k domu p. 10
(parc. . 51), zbytky jakési základové zdi, pocházející údajn z tvrze. Bohumír Dragoun se
domnívá, že nejstarší borovnická tvrz stávala na východním okraji vsi nedaleko Návesního rybníka, v místech parkovišt zem lské mechanizace ( ásti parc. . 134 a 220/1-5),
kde jsou patrny jakési terénní nerovnosti. Tuto domn nku bez dalšího pr zkumu nelze
prokázat (Dragoun 1988, s. 9).

Zámek Borovnice
kdy v 2. polovin 17. století byl v sousedství zpustlé tvrze vybudován na východním
okraji vsi nový dv r s prostým zámkem. Snad k tomu došlo za panství Jana Petra Hoberka
z Hennersdorfu. Zámek p iléhající k severní ásti dvora byla prostá p ízemní obdélná budova s okny v šambránách s lištami, završená mohutnou sedlovou st echou. Jeho architektonický výraz tvo il rozm rný ran barokní štít s vysokým tympanonem s kamennou
piniovou šiškou na vrcholu, zatímco po bocích byly na pilí ích koule. Z ejm sou asn se
stavbou zámku a dvora vznikl i dodnes dochovaný, ale velmi zpustlý, východn ji položený
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mohutný barokní špýchar. Jeho štíty mají i
vodní volutová k ídla, vrcholící tympanon
je pro zm nu p lkruhový, s kruhovým okénkem. Jeho p ízemí bylo z ejm v úplnosti
klenuté, i podéln tém soum rné (po bocích st edního dílu, nejspíše se 6 k ížovými
klenbami, byla na západ valená bezvýse ová klenba, na východ p v. dvouramenné
schodišt a na koncích shodné valené klenby výse ové) a toto jeho ešení podporuje
velmi pravd podobnou ú ast zárubovského architekta na ran barokní výstavb borovnického sídla. Jinde nezaznamenaným prvkem v jeho tvorb jsou p lkruhové portálky na
jižním pr elí špýcharu.
V roce 1688 získala Borovnici od Jana Petra Hoberka Terezie Eleonora ovdov lá Ugartová, rozená ze Ž áru. V kupní smlouv se tehdy v Borovnici uvádí pouze dv r, zámek není
výslovn p ipomenut. Terezie Eleonora Ugartová se stala známá vybudováním barokního
poutního kostela na návrší Homol nad Borovnicí v letech 1692-1696. V roce 1705 zem ela
a Borovnici zd dila její dcera Marie Maxmiliána, provdaná za majitele Kostelce nad Orlicí
Františka Karla Zárubu z Hustí an. V této dob p estal být borovnický zámek sídlem
majitel , nebo se zdržovali hlavn v Kostelci. Znovu se v Borovnici usídlila Marie Anna
Zárubová, provdaná Roggendorfová, která zd dila Borovnici v roce 1744 po smrti
posledního mužského potomka kosteleckých Zárub , Josefa Antonína Záruby. Za jejího
panství došlo k menším úpravám borovnického zámku, k nimž nejspíše pat ily i n které
výzdobné prvky štítu (m lké svazkové liseny, kvadrilobické okénko a tvarování okraje
ídel bez volut).
V roce 1756 prodala Marie Anna Rogendorfová Borovnici majiteli choce ského panství
Františku Old ichu Kinskému, který ji p ipojil k tomuto panství. Zámek se tehdy stal
pouhým obydlím hospodá ského ú edníka, spravujícího borovnický dv r. Využití zámku
se nezm nilo ani po roce 1812, kdy Borovnici získal zakladatel kostelecké v tve rodu
Kinských Josef Kinský, nebo Borovnice byla spojena v roce 1830 panstvím kosteleckým.
Dv r i s bývalým zámkem z stal majetkem kosteleckých Kinských až do roku 1948.
V tomto roce byla na majetek Kinských v rámci revize 1. pozemkové reformy uvalena
národní správa a pozd ji byl znárodn n. V zámku ( p. 36) byly umíst ny kancelá e MNV,
pozd ji JZD a nakonec se zm nil v ubytovnu sezónních d lník . Po roce 1948 nebyl v bec
udržován, takže se dostal do havarijního stavu a v roce 1972 byl zbo en.
Zámek stával p i severozápadní stran dvora ve východní ásti zahrady, pat ící dnes
k domu p. 39. Dodnes se zde zachovala p ízemní budova s obvyklým dve ním ost ním
s lištou, která p iléhala k zámku.
Literatura: Sommer 1836, s. 331, Sedlá ek 1883, s. 30-32, Lašek 1884, s. 267-273, K 1914, s. 378, Jizba 1937, s.
130-133, Kosina 1937, s. 19-21, Helfert 1968, s. 56, Poche 1977, s. 109, Dragoun 1988, s. 9, Kolektiv 1989, s. 50,
Zr bek 1992, s. 44-49.

O historii P estavlk a Rájce zase v n kterém z p íštích ísel zpravodaje.
Strana 16 • erven 2013

-pk-

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Kultura a volný as
Výstava starých fotografií
sto Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s Regionálním turistickým a informa ním
centrem Kostelec nad Orlicí p ipravilo výstavu starých fotografií.
Výstava zavede návšt vníky do let od roku 1960 do 1998. Tyto fotografie byly uloženy
v archivu m stského ú adu a do dnešního dne nebyly voln k nahlédnutí pro ve ejnost.
Již první den od otev ení byl o výstavu velký zájem, a proto jsme se rozhodli, že výstavní
panely doplníme fotografiemi od roku 1900.
Je zde k vid ní i vývoj m stské správy v Kostelci nad Orlicí, a to od roku 1765 po
sou asnost tzn. od purkmistr , p edsed místního a m stského národního výboru až po
starosty m sta Kostelce nad Orlicí v . fotografií. Tato ást výstavy je také p edstavením
jedné z kapitol p ipravované knihy „Kostelec nad Orlicí v zrcadle asu“, která vyjde
nejpozd ji za átkem p íštího roku.

Rádi bychom ve výstavách pokra ovali i v dalších letech, a proto bychom touto cestou
cht li oslovit širokou ve ejnost. Pokud se chcete pod lit s ostatními o fotografie ze svých
sbírek, budeme velice rádi. Fotografie je možné zanést na M stský ú ad Kostelec nad
Orlicí, organiza -správní odbor k paní Šárce Slezákové. Snímky Vám samoz ejm ihned
po nascanování vrátíme.
Výstava je p ístupná ve ejnosti do srpna 2013 v Regionálním turistickém a informa ním
centru Kostelec nad Orlicí v pond lí až pátek v dob 08:00 - 17:00 hodin a v sobotu
v dob 09:00 - 13:00 hodin.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Obec Borovnice
nabízí ob an m možnost zajišt ní dopravy na

SETKÁNÍ BOROVNIC
které se koná

dne 15. ervna 2012
v Borovnici (okr. Trutnov)
Doprava na akci bude zajišt na podle ohlasu zájemc :
V p ípad dostate ného po tu zájemc bude zajišt n autobus.
V p ípad malého po tu zájemc je možné cestu uskute nit
osobními automobily.
ast na akci je na vlastní náklady,
astníci akce se budou podílet na cen zajišt né dopravy.
Zájemci se mohou hlásit u:
1)
2)
3)
4)

So a Rojková (starostka obce)
Miloslav Jireš (Borovnice)
Pavlína Witczaková (P estavlky)
Marie Kaplanová (Rájec)
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tel.: 734 559 876
tel.: 721 128 058
tel.: 725 437 203
tel.: 722 918 650
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Z d ní v obci a okolí
Okrskové cvi ení na Vrbici
V sobotu dne 11. kv tna 2013 od 12:30 hodin prob hlo na Vrbici p i p íležitosti 125. výro í SDH Vrbice okrskové cvi ení družstev SDH okrsku . 18. Zahájení a p ivítání provedl
starosta SDH Vrbice p. Josef Hudousek a poté oslovila p ítomné starostka obce Vrbice p.
Kub nková, která vyslovila uznání hasi ské innosti. Následovaly proslovy zástupc okrsku a okresního sdružení hasi , po nichž byla zahájena vlastní sout ž hasi ských družstev,
provázená nep íznivým deštivým po asím.

Okrskového cvi ení se zú astnila 3 družstva d tí, 4 družstva žen a 16 družstev muž ,
emž cvi ení skon ilo s t mito výsledky:
Kategorie d tí:
1. Vrbice
2. Lhoty u Potštejna
3.
estavlky

as: 29,85
31,76
33,66

Kategorie žen:
1. Vrbice
2. Kostelecké Horky
3. Lhoty u Potštejna
4.
estavlky

25,55
41,10
43,41
46,51

Kategorie muž :
1. Vrbice
as: 24,97
8. Borovnice
37,70
2. Rájec ml.
31,05
9. Rájec – veteráni
39,47
3. Kostelecké Horky st.
32,75
10. Lhoty u Potštejna „B“
39,99
4. Kostelecké Horky ml.
33,43
11. Polom
40,29
5. Krchleby
33,51
12. Lhoty u Potštejna
46,47
6. Vrbice „B“
34,80
13. Svídnice
75,36
7. Lhoty u Potštejna „A“
35,54
Dalším družstv m muž z Chlen, estavlk a Vrbice se nepoda ilo útok zdárn dokon it.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

erven 2013 • Strana 21

V následující sout ži o pohár starosty sout žilo prvních 5 družstev muž a první 3 družstva žen. V kategorii žen zvít zila Vrbice p ed Lhotami u P. a Kosteleckými Horkami, v kategorii muž obsadilo první místo družstvo z Rájce s krásným asem 27,41 vte in p ed
Vrbicí, které následovala družstva Kosteleckých Horek ml. a st. a Krchleby.

Mimo putovního poháru pro muže byl letos poprvé p edán také putovní pohár pro
vít zné družstvo žen a po vyhlášení výsledk a p edání diplom a dárkových balí
bylo
cvi ení za uplakaného po así ukon eno. Pod kování za velmi dobrou reprezentaci naší
obce pat í p edevším hasi m z Rájce, kte í pravideln dosahují velmi dobrých výsledk .
(zpracováno a upraveno dle zápisu starosty okrsku p. B
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Petr Kotera
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Ráje tí se op t ani po roce neztratili
V sobotu 1. ervna se hasi i z Rájce, veteráni nad 35 let, zú astnili okresního kola v požárním sportu v kategorii požární útok, které se konalo v Malé ermné. Zastupovali zde
okrsek . 18, spolu se sborem z Vrbice. Narychlo složený tým si ve své kategorii po ínal
úsp šn , nebo obsadil v konkurenci 10 družstev 1. místo a v celkovém po adí všech
družstev bez rozdílu v ku krásné 4. místo z celkového po tu 20 družstev.

Jelikož po celé odpoledne vládla dobrá nálada, vznikla dokonce i hymna vít
covala borce ke skv lým výkon m:

, která bur-

Kaplani to naberou, do mašiny nalejou,
Jirka to tam rozto í, Petr dop edu pak postr í,
Michal vodu v proudy rozd lí,
David s Kamilem st íkají, až se ter e naplní.
Diváci hned tleskají, medaile nám chystají,
všichni jsme pak veselí.
Martin Kaplan, SDH Rájec
(skupinové foto úsp šného družstva na p ední stran obálky)
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Zadní strana obálky
Pozvánka na Letní slavnost v Brumbárov

Pozvánka na výstavu veterán a zem

lské techniky

