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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  

ve tvrtek dne 31. íjna 2013 od 18 hodin  
ve spole enské místnosti obecního ú adu v Rájci. 

Program bude vyv šen na ú edních deskách týden p ed zasedáním. Všichni jste zváni. 

Záznam z mimo ádného ve ejného zasedání 
Dne 3. íjna 2013 se konalo mimo ádné ve ejné zasedání, které bylo svoláno z d vodu 
podání stížnosti na nedostate né zve ejn ní zám ru prodeje obecních pozemk  p ed 

edchozím ve ejným zasedáním. Dle výroku starostky obce p. Rojkové a ú etní obce p. 
Sládkové navštívily obecní ú ad pracovnice krajského ú adu, které po provedení kontroly 
konstatovaly, že k pochybení nedošlo a zve ejn ní zám ru bylo dosta ující. Zám r byl 
zve ejn n na pevné ú ední desce v budov  obecního ú adu a druhou zákonnou pod- 
mínku, týkající se volného p ístupu k ú ední desce i mimo ú ední hodiny, dle jejich výroku 
spl uje internetová ú ední deska, kde byl zám r v as zve ejn n, ímž byl zákon dodržen. 
V tu dobu již byl zám r p esto vyv šen znovu i s pozvánkou na mimo ádné zasedání, na 
kterém zastupitelé znovu odsouhlasili uzav ení všech p edložených kupních smluv, týkají- 
cích se prodeje obecních pozemk , vázané na nákup soukromých pozemk  pot ebných 
k urovnání majetkových vztah  okolo obecních cest a budov. Jedná se o prodej pozemk : 
 Anna Junková, P estavlky – pozemek v k.ú. Rájec 362/29 o vým e 147 m2, . 362/36 o 
vým e 95 m2, . 362/38 o vým e 74 m2

 a . 362/40 o vým e 59 m2 
 Bohumil Be ka, Choce  – pozemek . 362/35 v k.ú. Rájec o vým e 26 m2 
 Ing. Ji í Votruba a Ji ina Votrubová – pozemek . 362/33 v k.ú. Rájec o vým e 56 m2 
 Josef ástek, Rájec – pozemek . 126/56 v k.ú. Rájec o vým e 42 m2 
 Josef erný, P estavlky – pozemek . 361/4 v k.ú. Rájec o vým e 1.790 m2 

Zastupitelstvo zárove  projednalo žádost p. Tomáše Koleše o koupi pozemku . 361/4 o 
vým e 1.790 m2 s negativním výsledkem.  
Zastupitelstvo obce poté v dalších bodech ješt  schválilo žádost TTC Lhoty u Potštejna o 
sponzorský p ísp vek na innost (stolní tenis) ve výši 5 tisíc K , dále cenovou nabídku od 
firmy JAST s.r.o. Doudleby n.Orl. na umíst ní dopravních zrcadel a v posledním bod  
schválilo snížení ceny obecních pozemk  ve stavební zón  Rájec na 230,- K /m2. 
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Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu R 
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky vyhlásil prezident eské re- 
publiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákon  pod . 266/2013 Sb., v ástce 
102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013. 
Volby se na území eské republiky konají ve dvou dnech, a to v pátek dne 25. íjna 2013 
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. íjna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin. 
Voli em je státní ob an eské republiky, který alespo  druhý den voleb dosáhl v ku 
nejmén  18 let. 

Volební místnost 
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. 

Hlasování 
Prokázání totožnosti a státního ob anství 
Voli  po p íchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a 
státní ob anství eské republiky platným ob anským pr kazem, nebo platným cestov- 
ním, diplomatickým nebo služebním pasem eské republiky anebo cestovním pr kazem. 
Voli i, který tak neu iní, nebude hlasování umožn no. Je tedy nezbytné, aby voli  m l u 
sebe pot ebné doklady. 
Voli ,  který  se  dostavil  do  volební  místnosti  s  voli ským  pr kazem,  je  povinen  tento  
pr kaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej p iloží k výpisu ze zvláštního seznamu 
voli . Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voli  obdrží voli  od 
okrskové volební komise prázdnou ú ední obálku opat enou ú edním razítkem p íslušné- 
ho obecního nebo m stského ú adu, magistrátu, ú adu m stského obvodu nebo m stské 
ásti. Voli , který hlasuje s voli ským pr kazem, obdrží zárove  hlasovací lístky pro voleb- 

ní kraj, v n mž se nachází volební okrsek, kam se voli  dostavil. 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek se tiskne samostatn  pro každou politickou stranu, politické hnutí a 
koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno íslo ur ené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích ozna eny 
stejným vylosovaným íslem. Pokud n která politická strana, politické hnutí nebo koalice 
nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, z stane v daném volebním kraji 
toto íslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které voli  obdržel, tvo- 
it úplnou nep erušenou íselnou adu a sada tak nemusí obsahovat všechna ísla. Na 

hlasovacím lístku, u kterého bylo p i registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, z stává 
po adové íslo na hlasovacím lístku, p vodn  ur ené pro tohoto kandidáta, neobsazené. 
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Úprava hlasovacího lístku 
Po obdržení ú ední obálky, p ípadn  hlasovacích lístk , vstoupí voli  do prostoru ur ené- 
ho k úprav  hlasovacích lístk . V p ípad , že se voli  neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožn no. 
V prostoru ur eném pro úpravu hlasovacích lístk  voli  vloží do ú ední obálky jeden hla- 
sovací lístek té politické strany, politického hnutí i koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. 
Tím voli  dává hlas ve prosp ch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. 
Zárove  m že voli  na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koa- 
lice zakroužkováním po adového ísla nejvýš u 4 kandidát  uvedených na témže hlasova- 
cím lístku vyzna it, kterému z kandidát  dává p ednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 
Ve prosp ch politické strany, politického hnutí nebo koalice se po ítají i takové hlasovací 
lístky, na nichž jsou jména kandidát  škrtnuta, zm na nebo dopsána. K takovým úpra- 
vám se nep ihlíží. Pokud voli  dal na hlasovacím lístku p ednostní hlas více než 4 kandi- 
dát m, po ítá se takový hlasovací lístek ve prosp ch politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, k p ednostním hlas m se však nep ihlíží. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na p edepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou p etržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do ú ední obálky. Poškození 
nebo p eložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z n ho patrny 
pot ebné údaje. Hlas voli e je neplatný, je-li v ú ední obálce n kolik hlasovacích lístk . 
Zp sob hlasování 
Po opušt ní prostoru ur eného pro úpravu hlasovacích lístk  vloží voli  ú ední obálku 
s hlasovacím lístkem p ed okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Každý voli  hlasuje osobn , zastoupení není p ípustné. S voli em, který nem že sám 
upravit hlasovací lístek pro t lesnou vadu anebo nem že íst nebo psát, m že být v pros- 
toru ur eném pro úpravu hlasovacích lístk  p ítomen jiný voli , nikoliv však len okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za n ho upravit, vložit do ú ední obálky, pop ípad  i 

ední obálku vložit do volební schránky. 
Hlasování do p enosné volební schránky 
Voli  m že požádat ze závažných (zejména zdravotních) d vod  obecní ú ad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pou- 
ze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise z ízena. 
V takovém p ípad  okrsková volební komise vyšle k voli i dva své leny s p enosnou vo- 
lební schránkou, ú ední obálkou a hlasovacími lístky. 

Upozorn ní – uzav ení knihovny 
V pátek dne 25. íjna 2013 bude knihovna v P estavlkách uzav ena z d vodu konání 
voleb. D kujeme za pochopení.  
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Prodloužení sbírky použitého ošacení 
Jak jsme informovali v minulém ísle zpravodaje, ob anské sdružení Diakonie Broumov 
po ádá sbírku použitého ošacení. Sbírka se uskute nila v budov  obecního ú adu v P es- 
tavlkách 9., 11. a 13. zá í. Všem, kte í do této sbírky p isp li, pat í v elé pod kování.  
Pokud jste nestihli p ísp vky do této sbírky donést v uvedených termínech a máte zájem 

isp t, stále je možnost. Vzhledem k tomu, že Diakonie Broumov si bude moci sbírku vy- 
zvednout až koncem íjna i po átkem listopadu, je možné p ísp vky do sbírky použité- 
ho ošacení p ípadn  donést ješt  v pr hu m síce íjna vždy v dob  ú edních hodin. 
Ošacení je t eba p edávat isté a vhodn  zabalené pro p epravu (igelit. pytle, krabice). 

Vyhodnocení sout že zpravodaj  
Dne 1. íjna 2013 se v Mokrém konalo vyhodnocení sout že zpravodaj  Rychnovska, kterou 
na konci roku 2012 již pot etí vyhlásila Knihovna U Mok inky v Mokrém (vedená iniciátorkou 
sout že p. Dagmar Honsnejmanovou) ve spolupráci s Rychnovským deníkem. Cílem projektu 
je p edstavit zpravodaje obcí a m st co nejširší ve ejnosti. Život na Rychnovsku prezentovalo 
40 zpravodaj  z 26 obcí, 9 m st, 2 m stys  a 3 jiných organizací (sdružení, MAS).  
Vyhodnocení se zú astnilo op t mnoho lidí. Nejen, že hlasovali p i potulných výstavách i 
na webu Rychnovského deníku, ale zapojili se i n kte í sponzo i. Tradi  cestovatel Ji í 
Mára, noviná ka Lenka Tomsová, firma Martisys.com, knihovna U Mok inky, a nov  také 
Tiskárna a vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí.  

 
Vít zi jsou v podstat  všichni, protože je ur it  t žké vybrat nejhez í, nejlepší zpravodaj, to 
není v bec snad ani možné. Proto berme název „sout ž“ spíše s rezervou, d ležitá je p e- 
devším propagace a zviditeln ní své obce. Cenu noviná  letos v kategorii m st obdržel 
Rychnov n. Kn. a v kategorii obcí Sedlo ov. O umíst ní obecních zpravodaj  pak dále rozho- 
dovalo hlasování lidí na webu Rychnovského deníku. Náš zpravodaj Brodík p i vyhodnocení 
obdržel estné uznání. 

zprávu Dagmar Honsnejmanové pro naší obec upravil Petr Kotera  
foto Miroslav Hofmann, šéfredaktor Rychnovského zpravodaje 
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPE NÉHO ODPADU 
Vážení ob ané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk  

pro Vás p ipravila sb r a svoz drobného nebezpe ného odpadu,  
nefunk ních elektrospot ebi  a velkoobjemového odpadu,  

který se koná 

v pátek 18. íjna 2013 
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých ástech naší obce 

v t chto asech: 
1.  Rájec náves u hospody  16:00 - 16:20 hod. 
2.  P estavlky autobusová zastávka  16:30 - 16:50 hod. 
3.  Borovnice u prodejny  17:00 - 17:20 hod. 
4.  Borovnice u rybníka  17:30 - 17:50 hod. 
5.  Homol  18:00 - 18:10 hod. 

 
Máte možnost zbavit se t chto druh  odpad : 

- zne išt né sklo a keramika  - plechovky od barev  - olejové filtry 
- plast. nádoby od olej  a post ik   - obaly od sprej   - upot ebené (vyjeté) oleje 
- zaolejované hadry  - staré barvy a edidla  - vy azené chemikálie 
- staré léky, kosmetika  - autobaterie, mono lánky  - zá ivky a výbojky 
- ojeté pneumatiky  - autoseda ky a aloun ní  - rozbitý nábytek, matrace ap. 

- nefunk ní, ale pokud možno kompletní elektrospot ebi e: 
ledni ky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysava e, pra ky, kuchy ské roboty apod. 

 
VÁŽENÍ OB ANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA P EDEM. 

NELZE ZAJISTIT ISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU T ETÍ OSOBOU!!! 

Jde o opakovanou akci, která je jist  pro Vaši domácnost již samoz ejmou. Tato akce Vás 
asov  ani finan  nezatíží, ale výsledek Vaší snahy m že pozitivn  ovlivnit život Váš, 
Vaší rodiny a hlavn  Vašich d tí. Snaha o zlepšení životního prost edí m že za ít u 

každého z nás. Pomozte a p isp jte ke zlepšení životního prost edí! 
Bližší informace Vám poskytneme na obecním ú ad .  

kujeme Vám p edem za spolupráci.  

Sb r železného šrotu 
Vážení ob ané, SDH Borovnice po ádá v pátek dne 18. íjna sb r železného šrotu. 
Nepot ebný železný šrot p ipravte u svých branek a bude svezen po 17. hod. 
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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. 
 

05.10. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 781 
06.10. MUDr. Vy ítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
12.10. MUDr. Zde ka Ji í Kvasinská 129, Solnice 494 596 732 
13.10. MDDr. And lová Jana J. Pitry 448, Opo no 731 980 112 
19.10. Bahník Dent s.r.o. ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
20.10. MUDr. Benešová R žena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040 
26.10. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týništ  nad Orlicí 494 371 088 
27.10. MUDr. Bergmanová Dita Záhumenská 445, eské Mezi í 603 252 766 
28.10. MUDr. apková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
02.11. MUDr. Domá ová Iva Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 694 
03.11. MUDr. Dvo áková So a Komenského ul.44, Rychnov nad Kn žnou 775 224 093 
09.11. MUDr. Pta ovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
 

 

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 
 

Po así v zá í 2013  
Po así  v  zá í  bylo  v  R  pom rn  deštivé  s  obvyklými  teplotami,  což  dokazují  i  údaje  
z amatérské meteostanice, umíst né v Rájci na rodinném domu p.5:  
  

 minimální pr rná  maximální 
Teplota: 0,5°C 13,4°C 25,9°C 
Vlhkost: 38% 81% 98% 
Srážky celkem za m síc: 84 mm 
Maximální rychlost v tru: 56,4 m/s  (1 m/s = 3,6 km/h) 
Horké dny (nad 30°C): 0 dní 
Letní dny (nad 25°C): 2 dny 

ízemní mráz (pod 0°C): 3 dny 
Deštivé dny: 15 dní 

 

Více na internetu (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a www.facebook.com/PocasiRajec) 
nebo na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz, pop ípad  osobní návšt vou. Martin Kaplan 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz
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Upozorn ní k odstran ní a oklešt ní stromoví a jiných porost  
 
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm g) zákona . 458/2000 Sb., v platném zn ní, si dovolu- 
jeme požádat vlastníky a uživatele dot ených pozemk  o odstran ní a oklešt ní stromoví 
a jiných porost  ohrožujících bezpe né a spolehlivé provozování za ízení distribu ní sou- 
stavy v majetku spole nosti EZ Distribuce, a.s. 
ZÁSAH PROVE TE V OBDOBÍ VEGETA NÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU. 
Zásah prove te tak, aby byla zachována nejmenší vzdálenost v tví strom  a jiných poros- 

 od nadzemního vedení nízkého nap tí 1,5m. Více informací a nejmenší vzdálenosti 
tví u r zných typ  vedení a porost  najdete na letá cích ve výv sních sk kách. 

 
Kola pro Afriku 

Máte doma staré kolo?  
Darováním t eba i nepojízdného m žete pomoci! 

 

KOLA PRO AFRIKU  
 

Spole nost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostrav . Inspirací se staly 
charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejn  tak také osobní 
zkušenosti zakladatel eského projektu. Jeho posláním je prost ednictvím iniciativy 
eské spole nosti umožnit d tem v Africe cestu ke vzd lání.  

Tam,  kam  sm uje  naše  pomoc,  mají  d ti  ke  vzd lání  obtížný  p ístup.  Do  školy  je  to  
mnoho kilometr , které každodenn  zdolávají p šky, což je stojí energii a as. Tuto cestu 

tem uleh í kola, která darují lidé v R. Kola p ivezená do Afriky podpo í nejen celkovou 
gramotnost. 

Vice na www.kolaproafriku.cz 
 

OD 6.9.2013 JEDNORÁZOVÉ SB RNÉ MÍSTO 
 I V RYCHNOV  NAD KN ŽNOU 

 

KDE:  v budov  sídla eské pojiš ovny naproti Spole enskému centru, Panská 1493  
KDY:  od 6.9. do 2.11. každý pátek od 15h do 19h a  každou sobotu od 9h do 12h 

 

Darovat m žete jízdní kola v jakémkoli stavu, náhradní díly  
a ná adí  na opravu kol, také cyklo zámky a cyklo p ilby.  

 

I VY M ŽETE POMOCI 
 

Bližší informace podá:  
p. Beránek – tel. 602 421 611. 
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Poutní místo Homole 

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 13. a 27. íjna, vždy od 14:30 hod.  
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období (v etn  období okolo 
Duši ek) otev eny od 7 do 19 hodin a že je zakázáno na h bitov vodit psy. D kujeme. 
 
 
 

Spole enská kronika 

Životní jubilea 
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum  
 

85 let   paní  MARTA BE KOVÁ  z Borovnice p. 31 
 

Jubilantce p ejeme do dalších let všechno nejlepší, hlavn  
hodn  zdraví a rodinné pohody.  

sociální komise 
 
 
 

Z obecní kroniky 

Výpis z kroniky obce Borovnice 
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice. Tentokrát rokem 1938: 
Rok 1938 je rokem jubilejním, vstoupil do 20. výroèí samostatnosti. Situace je vá ná, 
jak patrno ze státního rozpoètu, v nìm  na prvním místì jsou polo ky týkající se potøeb 
na obranu státu. Leden zaèal studený a  10°mrazu, od 10. ledna teploty nadnormální, 
po tøi dny velká vánice, autobusová doprava pøeru ena. 

4.3. projev min. pøedsedy Hod i v Národním shromá dìní o nedotknutelnosti hranic 
státu a nepøípustném vmì ování ciziny do vnitropolitických zále itostí. Bøezen su í bez 
vìt ích mrazù. 
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Duben  chladný  a  suchý.  Od  1.4.  
zakázány politické schùze a veøejné 
shroma ïování. Zøizování centr. proti- 
letecké ochrany a výcvik pohotovosti; 
naøízeno zatemòování, 28. odvody. 24. 
dubna v podolském sanatoriu zemøel 
bývalý ministerský pøedseda Franti ek 
Udr al a dlouholetý ministr národní 
obrany, narodil se v Rovni u Pardubic. 
Do il se 72 let. 
Kvìten: teploty denní normální, noci 
chladné. 25.5. kritický den, silná bouø- 
ka s krupobitím a de tìm. Nedostatek píce následkem suchého dubna. Mimoøádné 
vojenské opatøení, povolán první roèník zálohy a náhradní zálohy k mimoøádnému 
cvièení. Pøíèina: nejistá politická situace, zaji tìní klidu pøi volbách, volby klidné. 

Èerven: den teplý normální, noci chladné. 8. èervna  konány volby starosty a rady, sta- 
rostou zvolen Kaplan Fr. è.p. 28, námìstek Dostál Jos. è. 13. Starostovi obce Kaplanovi 
Fr. udìlen od obce diplom za 25. leté starostování - od kvìtna 1913. 
Èlenové zastupitelstva: Beèièka Josef è. 10, Hrobaø Jan è. 3, Matìjka Karel è. 16, Sládek 
Josef è.15, Luòák Franti ek è. 4, Kroul Franti ek è. 42, Dostál Josef è. 13, Bezdíèek Václav 
è. 26, Moøenin Nikyta Homol è. 12, My ák Jindøich è. 55, za Luòáka, který se odstìhoval 
do Rájce nastoupil Kaplan Franti ek ml. è. 28 z náhradníkù. 
Poøízena nová katastrální mapa. 
Ludová strana na Slovensku manifestuje za samostatné Slovensko. 5.6. vojenská  
opatøení, naøízení by se civilisté nepøibli ovali k vojenským strá ím a hlídkám, naøízena 
branná výchova od 14 do 50 let. 

17.6. v obci slintavka a kulhavka ve v ech èíslech popisných mimo è. 3, nemoc pro- 
bíhala mírnì, ádný kus nepadl, trvala a  do zaèátku srpna. V èervenci krásné, suché 
poèasí. 

Srpen: velká vedra, èasté de tì. 25. velká povodeò, 31.8. prùtr  mraèen, de tì trvaly do 
poloviny  záøí,  patnì  se  su ily  otavy,  vìt inou  se  zkazily.  V  srpnu  zostøena  naøízení  
C.P.O., z okresního úøadu pøicházelo ka dodennì spousta nových naøízení, také jeden 
den do lo k obci 25 kusù vyhlá ek, ka dá domácnost musela míti domácí lékárnièku, 
které obec objednala hromadnì. Nìmecko plnì pracuje na opevnìní od výcar a  po 
Holandsko. Budují  se dvì linie - Hitlerova a Görinkova, v Nìmecku velké manévry od 
srpna do konce záøí,  ve cvièení více ne  milion zálo níkù. Tisk je znepokojen a nazývá 
tyto manévry estitýdenním stra ením války. nì dobré. 

Je sbírka na obranu státu, vykazuje se k 4.9. - 491066954 Kor. Borovnice 1000 Kor. 
Záøí: od poloviny mìsíce poèasí pøíznivé pro zemìdìlské práce, které byly mimoøádný- 
mi pomìry zpo dìny, denní teploty 11 - 19°C. 

 
eskoslovenské pohrani ní opevn ní. 
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Sudeètí nìmci zaèali dìlati nepokoje, manifestovali za odtr ení od Èeskoslovenska, èím  
zaèaly nepokoje, které rostly ve vzpoury, srá ky s bezpeènostními úøady; v 19 okresech 
stanné právo, ztráty na ivotech. V prvých dnech 21 mrtvých, z toho 12 Èechoslovákù a 
75 ranìných, z toho 61 Èechoslovákù, èeské obyvatelstvo prchalo do vnitrozemí. 

V dob  Mnichovské dohody si územní nároky v i eskoslovensku d lalo nejen N mecko  
(rozší ené o Rakousko) a Ma arsko, ale i Polsko. Jedinou „p átelskou hranicí“ tak byl  
krátký úsek eskoslovensko-rumunské hranice na úplném východ eskoslovenska. 

 
16.9. obì èeskoslovenské snìmovny rozpu tìny. 
14.9. povoláni zálo níci, kteøí mìli urèovací lístky pro pøípad mimoøádné slu by. 
Povoláni k vojsku byli: 
11.9. Vyèítal Fr. Homol 8 
14.9. o pùl ètvrté v noci svolávací lístek: Hejzlar Ant. 32, Sládek Josef 15, Bezdíèek Josef 

20, Rázek Jan 12 
14.9. o pùl sedmé ráno Luòák Franti ek 4, My ák Jan 48, 
Ihned narukovali! 
15.9. povolán Kubík Franti ek 52, Dusílek Josef 17, Jehlièka listono , Kopecký Jar. 19, 

Jakubec K., Øíèaø 20, Martinec 25, Javùrek Závr , Harapát Homol 7, Kvasnièka, 
Kroulík 42, 

16.9. povoláni nováèci: Chládek 15, Marek 20, 
17.9. Kubíèek 29 
22.9. Jakubec 27, Dvoøáèek 43 
V nìkterých okresech naøízení o odebrání zbraní, mezi nimi Rychnov nad Knì nou. 
Èeskoslovensko zùstává osamoceno. 21.9. omezení výplat vkladù 3% jenom z ulo e- 
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ných penìz. V rozhlase se hlásí by byl zachován klid. 22.9. nová vláda, pøedseda armád- 
ní generál Syrový. 
23.9. do 40 rokù vyhlá ena v eobecná mobilizace, Hitler chce vtrhnouti do Èeskoslo- 
venska pøes v echny výstrahy Churchila, Chamberlaina i Roosevelta. 
30.9. oznámil pøedseda vlády rozhlasem rozhodnutí velmocí o Èeskoslovensku, zároveò  
prohlásil, e vláda pøistupuje na hrubé podmínky bez boje, Èeskoslovensko se nemù e 
postaviti  samo na obranu proti  pøesile,  nutno v úvahu vzíti  stra né obìti na ivotech i  
majetku. Vojsko, které èekalo na hranicích, vyèkávalo dal í pokyny. V Borovnici bylo 
ubytováno dìlostøelectvo s velitelstvím, které ode lo a pøistìhoval se pluk hranièáøù 
takté  s  velitelstvím,  nìco  mu stva  bylo  v  okolních  vesnicích,  zaèátkem  prosince  se  
odstìhovali. 
 

 
Fotografie z Mnichovských jednání: zleva Neville Chamberlain za Velkou Británii, Édouard Daladier, 

zástupce Francie, Adolf Hitler za Nacistické N mecko a Benito Mussolini za fašistickou Itálii. 
 
Na zemìdìlské práce byly pùjèeny z Kostelce nad Orlicí od 81. dìl. pluku 1 pár koní. 
21.9. Müller Závr  dodal vojsku 3 evidenèní konì. 
24.9. odvod koní v Rychnovì nad Knì nou z povozù: 
Müller 2 konì, Kaplan Fr. 28 2 konì, Kubíèek J. 29 1 kùò, Kinský dvùr 1 kùò, odebrány 
Müllerovi 2 konì 3 500 Kè kus, vùz 1800 Kor., postroje po 500 Kor., vráceny konì 
Kaplanovi (plemenné klisny). 
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Na obyvatelstvo hrùzné události  pùsobily silnì, ka dým dnem se mohl zdej í  kraj stát 
váleèným polem, èekali váleèný nálet, nejistota pøí tích dnù ubírala pomalu tak i chu  
k práci. Noèní pøesuny vojska v posledním týdnu a odevzdání pøijímaèù na po tu, 
nástup zálo níkù. Lidé se zásobili ivotními potøebami, cukr, sùl, rý e, mýdlo a v e 
mo né, co bylo k dostání a ustavièná naøízení,  to v e nenechalo nikoho v klidu, du e 
ubíjena trpìla, mu i narukovali a v mnoha místech zùstala ena s dìtmi. 

 
Zmenšená eskoslovenská republika po Mnichovské dohod . 

 

Vzhledem  k  tomu,  že  m síce  íjen  až  prosinec  a  
následující období je v kronice popsáno vcelku 
podrobn  kon ím stávající výpis zá ím 1938 abych 
nezahltil výpisem mnoho místa v tomto ísle 
Zpravodaje. 

Další události zachycené v kronice budou zve ej- 
ny v p íštích vydáních. Zárove  bych cht l upo- 

zornit tená e na to, že poslední zápisy v kronice 
jsou  psány, dle jejich chronologického azení, 

ejm  v  pozd jším  období  z  pam ti  a  pod  psy-  
chickým rozrušení pisatele a proto p sobí n kdy 
chaoticky. Toto vyplynulo již i v textu zve ejn ném 
v zá ijovém vydání Zpravodaje. Snažím se údaje a 
myšlenky obsažené v kronice uspo ádat do srozu- 
mitelné podoby (jakož i gramaticky), ale ne vždy to 
lze, za což se omlouvám. 

výpis zpracoval JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
(zdroj fotografií s popisky – Wikipedie) 

 Borovnice 
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Kultura a volný as 

Zahrada Východních ech 
Ve dnech 4. – 6. íjna 2013 se po ádá již 15. zahrádká ská výstava s názvem Zahrada 
východních ech ve výstavištním areálu v astolovicích. 

Vystavovat se bude ovoce všeho druhu, 
zelenina, kv tiny, okrasné stromky, byliny a 
další  v ci  ze  zahrádká ské  oblasti.  Vystavo-  
vat budou nejen drobní zahrádká i, ale i vel- 
kop 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 atd. 

Výstava bude otev ena v pátek, v sobotu a v ned li od 9 do 17 hod. Parkování zdarma. 
Doprovodný program: 
pátek 4.10. 09:30 hod. Vystoupení hudební skupiny HOKR 

10:00 hod.  Slavnostní zahájení výstavy  
14:00 hod. Vystoupení hudebního dechového orchestru BaŠaPa 
15:00 hod. Beseda k šetrné chemické ochran  na zahrádkách Matejsek 

sobota 5.10. 09:30 hod. Hudební skupina HOKR 
14:00 hod. Vystoupení „Láze ského orchestru“ z Vamberka 
15:00 hod. Ukázka aranžování kv tin Z. Kvasni ková ze Chlen 

ned le 6.10. 10:00 hod. Vystoupení skupiny Špunti 
13:00 hod. Vystoupení skupiny Špunti 
13:30 hod. Vystoupení mažoretek Marlen z Kostelce nad Orlicí 
15:00 hod. Rezistentní jablka, beseda s ochutnávkou Loker 
16:00 hod. Ukon ení sout že o nejlepší misku ovoce a zeleniny 

Drakiáda v P estavlkách 
SDH P estavlky Vás zve na DRAKIÁDU, která se bude konat v P estavlkách 
(na poli sm rem na Choce ) v ned li dne 13.10.2013 od 13:00 hod.  
V p ípad , že nám nebude p át po así, se Drakiáda p esouvá na 
další týden, tedy 20.10.2013 také od 13:00 hodin na tomtéž míst .  

ij te prov trat svá drá ata a trochu si zasout žit.  
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Vep ové hody v Borovnici 
 

  

dne 16. listopadu 2013 
u KLUBU HASI  v Borovnici 



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice íjen 2013 • Strana 19 

Uzavírání cyklotrasy Okruh Brodec 
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Z d ní v obci a okolí 

Spanilá jízda moped  2013 
V sobotu dne 31. srpna 2013 se konal již 8. ro ník spanilé jízdy moped , pa ez  a jedno- 
rychlostních babet. Na startu se sešlo 25 stroj  r zných typ . Po odstartování spanilé 
jízdy po okolí, která m ila asi 30 km, a dojezdu zp t do Borovnice, se za alo sout žit o 
body do celkového hodnocení.  
Z p tadvaceti p ítomných stroj  se do vlastní sout že zapojilo 19 sout žících. Po sou tu 
as  z jednotlivých sout ží (jízda zru nosti, sví ka, rychlostní zkouška, pomalá jízda) se na 

prvních p kách umístili Ji í erný ml. p ed Ji ím erným st. a hned za nimi obsadil t etí 
místo Petr Rojek. 

ítomní diváci obdivovali nejen výkony malých veterán , ale i vystoupení mažoretky, 
které se i p es ob asný výpadek zvuku p edstavení povedlo. Za krásného letního po así 
se 8. ro ník vyvedl a již se t šíme na p íští. (foto na zadní stran  obálky) 

Mope áci Borovnice  

Zájezd pro d ti a mládež do Ratibo ic 
V sobotu dne 14. zá í se za zamra eného a mírn  uplakaného po así uskute nil každo- 
ro ní zájezd pro d ti a mládež, tentokráte do Ratibo ic a okolí. Autobus nejprve zamí il 
do eské Skalice, kde první kroky vedly do staré Barun iny školy.  
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Poté se ú astníci p esunuli k Ratibo ickému zámku. Po así se umoud ilo a deštníky již ne- 
byly t eba, tak odtud mohli klidn  zamí it k mlýnu. Zde se také dochoval d ev ný vodní 
mandl  (zrekonstruovaná  technická  památka  z  poloviny  19.  století),  který  je  díky  své  
funk nosti raritou v Evrop . Prohlídka mandlu s výkladem všechny zaujala p edevším poté, 
co bylo za ízení uvedeno do chodu, což se d tem líbilo. 

    
Odtud okolo sousoší babi ky s d tmi (foto na obálce) poté prošli k Viktor inu splavu a 
navštívili domek p. 7 – „Staré b lidlo“, kde Božena N mcová prožila roku 1844 prázdni- 
ny se svými d tmi a v knize Babi ka sem p enesla své vzpomínky z d tství, prožitého s její 
babi kou na starém panském b lidle p ímo pod ratibo ickým zámkem. P i cest  zpátky 
k autobusu se již d ti velmi t šily na ob d, který tém  beze zbytku sn dly i ty nejmenší.  
Nakonec autobus zamí il do Nového M sta nad Metují, kde jsme prošli zámeckou zahra- 
dou do nádvo í zámku. To bylo, stejn  jako p ilehlé nám stí, plné pou ových stánk  a 
atrakcí. Zde si ú astníci dali na zhruba 1,5 hodiny rozchod, aby mohli samostatn  navští- 
vit vyhlídkovou v ž nebo se povozit na pou ových atrakcích a nakoupit obvyklé pou ové 
zbyte nosti, které d lají d tem vždy radost. Poté byl zájezd zakon en š astným návratem 
dom  a všechny d ti se již jist  t ší zase na ten další. Petr Kotera s d tmi 
 
 

Od našich dopisovatel  

Územní plán... 
...vtip, nebo zkouška toho, co si m žou k ob an m dovolit? 

Hned v úvodu si dovolíme zhodnotit, co je venkov a práce v zem lství. Život na venkov  a 
práce v zem lství není žádná legrace. Je to tvrdá práce, fyzicky namáhavá, mnohdy stereo- 
typní a její výsledky, v etn  ekonomických, jsou velmi závislé nejen na rozmarech po así, ale i 
na pom rn  nevyzpytatelném vývoji nákupních cen na trhu se zem lskými komoditami a 
tedy i na psychické odolnosti zem lce. Do zem lství rozhodn  nelze vstupovat s vidinou 
snadných zisk . Berete na sebe závazek odpov dnosti za lidi, zví ata i p du, stáváte se závislý 
na rozmarech byrokratického aparátu. 
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Už samotný fakt, že zem lství je jedna z nejstarších inností lov ka, že to je základní 
forma obživy sta í, ale jist  se dá najít také mnoho dalších d vod , pro  se do zem lství 
opravdu pustit a najít v n m smysl a nápl  života nejen pro sebe, ale i své blízké. 

ada mladých lidí se v sou asné dob  zabývá myšlenkou opustit p etechnizovaný sv t, ode- 
jít do venkovského prostoru, žít v souladu s p írodou a najít smysl života v innostech, které 
jejich m stský zp sob života postrádá. Tento trend se ze západních zemí za íná p esouvat i 
do našich krajin. O to více je šokující zjišt ní, že Obec Borovnice se chystá v nov  p ipravo- 
vaném Územním plánu zlikvidovat sou asný zp sob života na venkov . Pod vlivem ur ité 
skupiny osob je snaha zakázat prodej zem lských produkt  i ze zahrádek ve všech ás- 
tech obce (zde kon í zdravý rozum a za íná šílenství, provázené hloupostí a lhostejností). 
Pro  se tito nep izp sobiví nenast hují do satelitních vesni ek (rezervací), kde nelze nic, ale 

bec nic d lat (pouze bydlet, ne žít), které vznikají k tomuto ú elu poblíž v tších m st? 
Každý má právo žít tam, kde mu je dob e, ale sou asn  by se m l p izp sobit danému 
prostoru, ve kterém chce žít! Zárove  je pot eba, aby se každý, komu tato zm na p ipadá 
jako hloupost a arogance ze strany obce ozval a dal najevo sv j názor, d ív než bude pozd . 
Pokud projdou do územního plánu n jaká omezení nebo regulativy, bude to mít d íve nebo 
pozd ji dopad na každého ob ana obce, a  je jeho sou asný názor jakýkoliv. 

Bedná ovi, Borovnice 
Pozn. red.: Zástupci obce s tímto názorem naprosto souhlasí a d kují za to, že ob ané takto 
bedliv  studují p edložený návrh. Toto omezení se do územního plánu dostalo nedopat e- 
ním zpracovatele, obec ani nikdo z ob an  toto omezení nikdy nepožadovali. Na žádost 
starostky obce již bylo toto ustanovení z ÚP vypušt no v uplynulém týdnu, což p. Bedná ová 
jist  ráda slyšela na v erejším (3.10.) mimo ádném ve ejném zasedání obce. -pk- 
 
 

li jste, že ... 

síc íjen 
íjen je desátým m sícem roku podle Gregoriánského kalendá e a má 31 dní. Jeho eské 

jméno je odvozeno od jelení íje. Latinský název October znamená osmý m síc a je odvozen 
z ímského kalendá e, podle n jž rok za ínal b eznem. Slunce je za átkem íjna ve znamení 
vah a p echází do znamení štíra. V tomto m síci pokra uje ve st ední Evrop  podzimní 
sklize  a v eských zemích se tradi  slaví posvícení (na Morav  hody, ve Slezsku krmaš), 
což je vzpomínková slavnost na posv cení kostela. Dostavba kostela byla pro obec mimo- 
ádná událost, jeho stavb  obyvatelé v novali mnoho práce i pen z. Církev sama kostely 

zpravidla nestav la, ale po dokon ení kostel p evzala a stará se o jeho provoz i údržbu. 
Výro ní slavnost posv cení kostela se také asto ozna uje jako výro ní pou i prost  pou . 
Tento název se p enesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, a rozší il se i na 
zábavní parky, které ztratily i nikdy nem ly náboženskou souvislost. 
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Staro eský kalendá  na rok 2013 
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Foto ze „Spanilé jízdy moped “ Borovnice 2013 
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