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ležité informace
ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 12. ervna se od 18 hodin ve spoleenské místnosti SDH Borovnice konalo
páté ve ejné zasedání v tomto roce, kterého
se zú astnilo 8 zastupitel a 9 ob an obce.
Po úvodním stanovení zapisovatele a ov ovatel zápisu a p ednesení souhrnu usnesení z minulého zasedání byl odsouhlasen
program jednání a p ikro ilo se k projednání t chto bod :
Územní plán Borovnice
Po mnoham sí ních p ípravách, tvorb a
projednávání nového územního plánu obce
Borovnice p edložila starostka obce k odsouhlasení kone nou verzi ÚP. Zastupitelé
i tomto jednání ov ili návrh ÚP, projevili
souhlas s vyhodnocením výsledk projednání a nový územní plán vydali. Zárove
vzali na v domí ukon ení platnosti starého
ÚP a zrušili obecn závaznou vyhlášku obce
Borovnice .5/2000 o schválení p edchozího územního plánu obce Borovnice.
V diskusi okolo tohoto bodu p. Jiroušek
z Borovnice uvedl svou nespokojenost se
zamítnutím jeho žádosti ohledn vzdálenosti chovu dobytka od obytných dom . Uvedl, že Borovnice nemá žádné zázemí, není
zde obchod, pohostinství, sportovní h išt a
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

postavením chléva pro v tší množství dobytka 20m od vchodu do jeho rodinného
domu klesá cena jeho majetku a stává se
neprodejným. Okolo tohoto vznikla sousedská hádka, která byla poté p erušena starostkou obce sd lením, že toto omezení
bylo z ÚP vypušt no i na doporu ení nad ízených ú ad a že je pot eba neshody soused ešit jednotliv . P ítomní ob ané vyslovovali názor, že postavení chléva pro
tší po et kus dobytka v tak malé vzdálenosti od sousedního obytného domu by se
skute
nelíbil nikomu.
Zastupitel Petr Kotera vysv tlil p. Jirouškovi, že v jeho návrhu bylo znemožn ní výstavby zem lských budov pro chov a
samotný chov dobytka v okruhu 300m od
okolních obytných dom , což je v rámci
obce velmi velká vzdálenost a díky takovémuto striktnímu zákazu v územním plánu
by nebylo možné z ídit chov dobytka ani
nap . v P estavlkách, kde také existuje zár chovu dobytka ve vzdálenosti menší
než 300 m od sousedních dom , ale pokud
nebudou sousedé mít žádné výhrady, je
nesmysl zakazovat to územním plánem,
jelikož stavební ú ad by nemohl vydat souhlas, p estože by sousedé nem li nic proti.
Petr Kotera sd lil, že p vodn navrhoval
žádosti p. Jirouška o toto omezení vyhov t,
ervenec 2014 • Strana 3

ale pouze v okruhu 50m namísto navrhovaných 300m, nakonec ale toto omezení
do ÚP zavedeno nebylo v bec. Pro vydání
souhlasu s takovými stavbami i bez omezení
v ÚP by m l stavební ú ad požadovat vyjádení a souhlas majitel sousedních dom a
pozemk , p ípadn také obce, což by m lo
dostate
takovéto situace ešit.
Žádosti o vým nu oken
ve spole enských místnostech SDH
V minulém roce prob hla vým na oken a
vrat ve spole enské místnosti SDH Borovnice, nyní starostka obce p edložila také
žádosti o vým nu oken v budovách hasi ských zbrojnic se spole enskými místnostmi
v Rájci a P estavlkách. K t mto žádostem
byly osloveny 3 firmy ohledn zpracování
cenové nabídky s t mito výsledky:
1) STAVONA eské Libchavy
Rájec - 108.606,- K s DPH
estavlky 38.146,- K s DPH
2) VEKA Ústí nad Orlicí
Rájec – 116.208,- K s DPH
estavlky – 40.817,- K s DPH
3) DOPOS P elou
Rájec – 125.676,- K s DPH
estavlky – 44.339,- K s DPH
Z uvedených nabídek byla vybrána nejlevjší nabídka firmy STAVONA eské Libchavy.
Regenerace vodovodního vrtu
Provozovatel obecního vodovodu VAK
Jablonné nad Orlicí p edložil návrh prací
k regeneraci vrtu P estavlky. Jedná se o I.
etapu, která zahrnuje práce dle smlouvy s
firmou OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, spo ívající ve vyt žení erpadla, montáži regenera ní soupravy, mechanické regeneraci vrtu
pomocí stla eného vzduchu se st ídavým
podtlakovým erpáním vody, mechanické
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ist st n vrtu, chemické regeneraci vrtu
pomocí p ípravku CARELA BIOP PLUS,
mechanickém vy išt ní nánosu ze dna vrtu,
zapušt ní nového erpadla a výtla ného potrubí a následném zprovozn ní vrtu a sledování ú innosti regenerace pro návrh 2.
etapy rekonstruk ních prací. Nové erpadlo
je již p ipraveno a bylo již zaplaceno. Práce
mají být provedeny do 31.8.2014 a vlastní
odstávka vrtu má init 3 až 5 dn , p emž
po tuto dobu bude vodovod zásobován
z vrbického vodojemu, v p ípad nedostatku by bylo zásobování zajišt no firmou
VAK pomocí cisteren. Cena za provedení
uvedených prací na I. etap rekonstrukce
vrtu byla firmou OHGS vy íslena na
161.370,- K bez DPH a práce firmy VAK
spojené s vyt žením a zapušt ním erpadla
na 25.000,- K bez DPH, celkem tedy
náklady na I. etapu regenerace vrtu mají
init 186.370,- K bez DPH (225.508,- K
s DPH).
!!! UPOZORN NÍ !!!
I. etapa rekonstrukce vodovodního
vrtu m la probíhat ve dnech 14. - 18.7.
Vzhledem k neodsouhlasení této
investice zastupitelstvem obce Vrbice
a jejich návrhu provést namísto
rekonstrukce rad ji vrt nový, se
rekonstrukce prozatím odsouvá.
O dalších krocích a p ípadné odstávce
vrtu budete informováni.
Dále by na uvedenou I. etapu m la navazovat II. etapa, která by m la obsahovat kone né do ešení zdroje na další bezproblémový 30letý provoz. Její sou ástí mají být
práce, týkající se demolice stávajícího objektu nad vrtem, instalace nového tlakového zhlaví vrtu pro všechna m ení (tenzoBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

metr na výšku hladiny, odb r vzork , výtlak od erpadla), rekonstrukce el. instalace
dle požadavk norem a p enosu dat (regulace a ovládání erpadla vrtu), rekonstrukce výtla ného potrubí od zhlaví vrtu do ÚV
a nakonec z ízení nové armaturní komory
vrtu, a to dv ma možnými zp soby: bu
osazením nové bu ky na nové betonové
základové desce vrtu (nadzemní objekt),
nebo z ízením podzemní kruhové komory o
pr
ru 2 m s deklem se dv ma prostupy
600x600 mm (jedním pro obsluhu a jedním pro vým nu erpadla). Varianta armaturní komory se posuzuje s ohledem na
cenu, zatím ale není známo, jaký bude
cenový rozdíl mezi ob ma ešeními. P edžná cena spo tená na variantu nadzemní
bu ky je cca 300 tis. K . Celkové náklady
na II. etapu jsou zatím odhadnuty na 0,5
mil. K . VAK Jablonné nad Orlicí p islíbil,
že se bude snažit vybrat takové ešení, které
bude provozn dobré a investi
laciné.
Veškeré náklady na rekonstrukci vrtu jsou
poté rozú továny dle smluvních podmínek
mezi všechny obce, využívající tento vrt –
tedy Borovnici, Chleny a Vrbici.

platby dan z p íjmu. P íjmová ást je touto
zm nou navýšena o 64.345,- K , zatímco
výdaje jsou navýšeny pouze o 34.122,- K .

Nákup benzínové seka ky
Starostka obce p edložila návrh na nákup
nové benzínové seka ky Honda HRG 536
VK za ak ní cenu 17.990,- K s DPH.
Jelikož stávající seka ky již dosluhují, bylo
nakonec schváleno nakoupit 2 kusy této
seka ky s možností p ípadného využití další
nabízené množstevní slevy.

Prodej obecních pozemk
Na základ odsouhlasení žádostí p. Miloslava Jireše o nákup obecních pozemk byla
vypracována kupní smlouva na odprodej
obecních pozemk p. .163/6 o celkové
vým e 100 m2 a p. . 163/9 o celkové
vým e 286 m2 v k.ú. Borovnice u Potštejna. Pozemky budou prodány za smluvní
cenu v celkové výši 3.088,- K .
Na základ zpracování nového geometrického plánu po p evodu ástí pozemk okolo okál a bytovek v Borovnici na Obec
Borovnici došlo k p íslování t chto pozemk a proto byly p edloženy nové žádosti
majitel t chto nemovitostí o odkup t chto
zbytkových pozemk . Starostka obce seznámila p ítomné se žádostmi a p edložila
nákresy jednotlivých pozemk . Zastupitelé
všechny žádosti op tovn odsouhlasili.
V návaznosti na to byla p edložena k odsouhlasení smluvní cena za odprodej t chto
zbytkových obecních pozemk u bytovek a
okál v Borovnici, která byla navržena ve
výši 35,- K /m2. Tato cena dle slov starostky obce pokrývá nejen cenu samotných pozemk , ale i výdaje za nákup n kterých ástí pozemk od p edchozích majitel p. Kinského a p. Sládka, zpracování geometrického plánu a dalších výdaj obce. S touto
ástkou žadatelé vyslovili souhlas a zastupitelé ji schválili.

Zm na rozpo tu Obce Borovnice
na rok 2014 .1
etní obce p. Sládková p ipravila zm nu
rozpo tu Obce Borovnice na rok 2014
íslo 1, týkající se na p íjmové stran zatování dotací a daní z p íjmu a na výdajové stran zaú továním vratek dotací a

Záv r zasedání
Jelikož po projednání bod již nebyl žádný
diskusní p ísp vek, starostka obce již jen
pozvala všechny p ítomné na Setkání Borovnic dne 21.6.2014 a poté všem p ítomným pod kovala a zasedání ukon ila.
Petr Kotera
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Z Ú EDNÍ DESKY
Ve ejná vyhláška:
Oznámení o vydání ÚP Borovnice
Obec Borovnice v souladu se zákonem .
500/2004 Sb., správní ád, oznamuje, že
Zastupitelstvo obce Borovnice vydává
územní plán Borovnice jako opat ení
obecné povahy . 1/2014.
O vydání územního plánu Borovnice rozhodlo
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
12.6.2014 usnesením . 5. Územní plán se
vydává pro celé území obce Borovnice.
Zpracovatelem územního plánu Borovnice je
projektová kancelá Žaluda, Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, po izovatelem je M stský ú ad Kostelec nad Orlicí,
stavební ú ad – životní prost edí.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspo ádání, uspo ádání
krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury;
vymezuje zastav né území, plochy a koridory,
zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené
ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo
op tovnému využití znehodnoceného území,
pro ve ejn prosp šné stavby a pro ve ejn
prosp šná opat ení a pro územní rezervy a
stanoví podmínky pro využití t chto ploch a
koridor .
Územní plán je závazný pro po ízení a vydání
regula ního plánu a pro rozhodování v území,
zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Územní plán Borovnice obsahuje textovou
ást, grafickou ást (výkres základního len ní
území, hlavní výkres, výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací), dále textovou
ást od vodn ní územního plánu a grafickou
ást od vodn ní územního plánu (koordina ní
výkres, výkres širších vztah , výkres p edpokládaných zábor p dního fondu).
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Vzhledem k velkému rozsahu, kdy není
možno zve ejnit na ú ední desce plné zn ní
územního plánu Borovnice, je v souladu se
správním ádem tento územní plán, jako opatení obecné povahy . 1/2014, zve ejn n
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup, a to
na stránkách M stského ú adu Kostelec n. Orl.
(www.kostelecno.cz, záložka M stský ú ad –
územní plány).
Do tišt né podoby plného zn ní územního
plánu Borovnice je možno nahlédnout na
Obecním ú adu Borovnice nebo na M stském
adu Kostelec n.Orl., stavební ú ad – životní
prost edí (kancelá B104).
Po nabytí ú innosti opat ení obecné povahy .
1/2014 bude v souladu se stavebním zákonem
územní plán Borovnice, opat ený záznamem o
innosti, uložen na Obecním ú adu Borovnice, na M stském ú adu Kostelec n.Orl., stavebním ú adu – životní prost edí a na Krajském
adu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního ádu.
Proti územnímu plánu Borovnice vydanému
formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek. Toto opat ení obecné
povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po
dni vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.

Zám r prodeje obecních pozemk
Obec Borovnice op tovn zve ej uje zám r
obce prodat, sm nit nebo darovat nemovitý
majetek dle § 39 zákona . 128/2000 Sb.
Jedná se o prodej obecních pozemk v k.ú.
Rájec (stavební zóna):
-

parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
- parcela

. 126/45 o vým
. 126/47 o vým
. 126/48 o vým
. 126/49 o vým
. 126/51 o vým
. 126/52 o vým

e 1470 m2
e 1324 m2
e 1261 m2
e 1234 m2
e 1241 m2
e 1157 m2

(více na elektronické ú ední desce) -pkBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

DALŠÍ INFORMACE
Stomatologická léka ská pohotovo st
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.
05.07.
06.07.
12.07.
13.07.
19.07.
20.07.
26.07.
27.07.
02.08.
03.08.
09.08.
10.08.

MUDr. Vy ítalová Marie
MDDr. Zdráhal Zden k
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová R žena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. apková Marie
MUDr. Domá ová Iva
MUDr. Dvo áková So a
MUDr. Handl Jind ich
MUDr. Havlová Marie

dr. Lützova 244, Vamberk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týništ nad Orlicí
Záhumenská 445, eské Mezi í
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Komenského ul.44, Rychnov nad Kn žnou
Panská 24, Rychnov nad Kn žnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou

494 541 757
721 460 150
494 623 775
494 323 152
494 622 040
494 371 088
603 252 766
494 383 417
494 515 694
775 224 093
494 531 955
494 539 225

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

Policie varuje: na Facebooku
se ší í další podvod
Policisté na r zných místech republiky zaznamenali nový druh podvodného jednání.
Aktuáln se rozši uje pomocí internetové
sociální sít Facebook. Neznámý pachatel
nebo pachatelé se snaží na nic netušících
lidech vylákat peníze. Zatím jsme p ijali n kolik oznámení, ovšem na základ zkušeností našich kriminalist lze o ekávat další
ípady. Proto preventivn vydáváme tuto
varovnou zprávu.
Jak k podvodu dochází? Uživatel, který má
na síti Facebook sv j profil, m že dostat
v rámci chatu nebo emailu zprávu od svého
existujícího „facebookového p ítele“. lok vydávající se za jeho p ítele, žádá o
drobnou finan ní výpomoc, kterou je nutné
zaplatit platební kartou. Pachatel ho pak
esv uje, že jde o pouhých padesát koBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

run na dopln ní kreditu na sázky nebo jiné
služby, které on sám kv li zablokované
kart nem že zaplatit. Po dohod pak zasílá
odkaz, kterým se webová stránka p esm ruje jinam, resp. na podvržené stránky, jež ale
vypadají velmi reáln , mohou kopírovat
stránky existujících spole ností. Uživatel
zde vypíše své údaje o platební kart zp sobilé k platbám v internetové síti. Nedochází
však ale ke skute nému zaplacení nepatrné
ástky - platební údaje pachatel i pachatelé
dále využijí k jiným, v tším platbám, z ú
jsou tak od erpány postupn další a další
finan ní prost edky!
Lidem, kte í se s obdobnou situací setkají,
doporu ujeme, aby žádné finan ní prost edky neplatili a okamžit informovali
nejbližší služebnu Policie R.
Jana Macalíková, tisková mluv í
Policejní prezidium R
ervenec 2014 • Strana 7

Objíž ky a uzavírky silnic
Nestává se tak asto, aby naše obec byla obklopena tolika uzavírkami a objíž kami silnic. Krom uzavírky silnice v Kostelci n.Orl.
od železni ního p ejezdu po konec m sta
Na Skále a uzavírky silnice p es ermnou
do Borohrádku se nyní ješt frézují a opravují silnice ve Sko enicích a B stovicích.
A aby toho nebylo málo, nyní p ibude ješt
uzavírka silnice v Koldín . Jak to tedy s uzavírkami a objíž kami silnic je aktuáln ?
Uzavírka silnice v Kostelci nad Orlicí
V Kostelci n.Orl. se po výkopových pracích
a opravách rozvod vodovodu, kanalizace a
ve ejného osv tlení již p istupuje k povrchovým úpravám chodník a silnice.
sto Kostelec n.Orl. oznamuje, že v dob
od 27. 6. 2014 do 6. 7. 2014 je z d vodu
pokládání vrchních konstruk ních vrstev
vozovky pro pr jezd uzav ena I. etapa rekonstrukce silnice v úseku od p echodu ke
garážím po k ižovatku s ul. Kamene ná.
Rekonstrukce silnice a inženýrských sítí
probíhá již od 3.3. a má být dokon ena
24.8.2014, úplné ukon ení 2. etapy celého projektu je stanoveno na 5.10.2014.
Uzavírka silnice v ermné nad Orlicí
Od 7.4. probíhá také rekonstrukce silnice
II/317 Velká ermná – Plch vky. Komunikace v úseku Velká ermná –
ová má
být uzav ena až do 15.8.2014.
V sou asnosti probíhají práce v úseku od
místní ásti ová sm r Smetana. Pracuje
se zde na nových uli ních vpustích, napojení do stávající kanalizace, uložení betonových silni ních obrub a p ídlažby, rozfrézování vozovky a hutn ní konstruk ní vrstvy.
Zárove v této dob probíhá oprava chodník v ermné nad Orlicí.
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Uzavírka silnice v Koldín
stský ú ad Vysoké Mýto oznamuje úplnou uzavírku silnice III/31610 v obci Koldín z d vodu provád ní stavebních prací p i
výstavb kanalizace. Silnice bude uzav ena
v úseku od domu p. 123 po d m p. 71.
Uzavírka potrvá od 7.7. do 22.8.2014.
Objízdná trasa je stanovena po silnici
II/316 p es Sko enice až do Chocn a zde
na kruhovém objezdu odbo it na Koldín.
Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány
autobusové zastávky Závrší, Koldín „Na
Hradišti“ a Koldín „Jednota“. Zastávky „Na
Hradišti“ a „Jednota“ budou nahrazeny zastávkou „Farma“, kde je možnost oto ení.
Autobusové zastávky v Rájci se uzavírka nedotkne, pouze se bude jezdit po objízdné
trase - spoj .1 linky 660 572 z Rájce po
silnici II/316 do Sko enic, odtud po místní
komunikaci do Nasavrk a do Koldína „Farma“, odtud zp t do Nasavrk a dále po trase
linky do Chocn . Ostatní spoje této linky
660 572 (mimo spoj .1) pojedou z Chocp es Vrchovinu do Koldína „Farma“,
odtud zp t do Chocn a poté p es B stovice
a Sko enice dorazí do Rájce, odkud budou
pokra ovat po normální trase (a opa ).
-pkRájec

Koldín

Sko enice

stovice

CHOCE
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Nové Studio Vitality
Informujeme o nov otev eném pohybovém
studiu „Studio Vitality Rychnov nad Kn žnou“, které se specializuje na odbourání
bolestivých stav zp sobených:
- jednostrannou zát ži v zam stnání,
- jednostrannou zát ží p i sportu nebo volnoasových aktivitách, (nap . jízda na kole,
práce na zahrad , atd…),
- nadváhou,
- po úrazech, operacích,
- ochablým svalstvem pohybového aparátu,
- zlepšením kondice osob trpících bolestmi
zad, bederní i kr ní páte e, nohou.
Individuáln podle pot eb a zdravotního stavu
klient je nastaven nejefektivn jší plán tak,
aby došlo k odstran ní nebo zmírn ní bolesti
pohybového aparátu a zlepšení fyzické kondice. K dispozici osobní konzultant a vybavení:
- automatické masážní k eslo - umož uje
intenzivní masáž celého t la nebo jednotlivých ástí, kombinací maserských hmat
podporuje krevní ob h a ihned uvol uje
svalové nap tí. Velmi ú inné p i bolestech
bederní páte e je infra ervené vyh ívání v
oblasti zad a v oblasti nohou;
- VibroGym - šetrn zpev uje svaly celého
la, odbourává bolesti pohybového aparátu
zp sobené ochablým svalstvem;
- Statická lekce – klient zpev uje svaly ve
statickém postoji na stroji (není nutný cvi-
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ební úbor, klient se nepotí);
- Vibra ní pás – odbourává p ebyte ný tuk,
uvol uje svalového nap tí, povzbuzuje
krevní a lymfatický systém, zpev uje svalstvo paží, nohou, hýždí, b icha a p sobí
proti zadržování vody ve tkáních, ú inný
proti celulitid .
Úvodní seznamovací lekce zdarma. Není
nutný cvi ební úbor a obuv.
ra Ledvinová
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ísp vky ob an
ZE ŽIVOTA V OBCI
Obrana proti napadení psem
Co d lat, když cizí a ješt k tomu siln jší
pes napadne vašeho psa? Dá se napadený
pes „vysvobodit“ ze zub agresivního úto níka, nebo vám nezbývá než se bezmocn
dívat, jak ho cupuje na kousí ky?
Spousta z nás vlastní psa, n kdo si ho po ídí jen na mazlení, jiný na hlídání majetku a
jiný možná proto, aby z n j ostatní m li
strach. Myslím si, že psa by si m l po ídit
edevším ten, kdo má as se mu v novat.
Protože z dvoum sí ního št átka m že
kdy vyr st doslova ne ízená zbra . Pes
sám sebe nikdy nevychová, od toho je tu
lov k, který si ho po ídil. A když ho nenaíte od mala vnímat okolí, lidi, ostatní
zví ata jako p irozenou v c, pak je s takovým psem spíš otrava chodit ven… než
odreagování z procházky.
Nedávno jsem zažila napadení svého t ináctiletého zlatého retrívra, kterého jsem m la
na vodítku. P ihnal se k nám mnohem v tší
pes a napadl ho, zakousl se mu do hlavy a
vlá el ho po zemi. Pán cizího psa byl daleko, aby mi mohl pomoct. Nev la jsem,
co mám d lat… na cizího psa jsem k ela,
kopala do n j, snažila se ho odtáhnout za
kšíry, ale nic nepomáhalo… Byla jsem
zoufalá, našt stí jsem m la v kapse pep ový
sprej, použila jsem ho a pomohl, cizí agreStrana 10 • ervenec 2014

sivní pes mého psa pustil… ale dejte si p ed
tlamu cizího psa, kterého neznáte a „rve“
toho vašeho, ruku… co když by zaúto il na
Vás?

Ilustra ní foto (zdroj: internet)
kdy máte št stí, odejdete doslova jen
s prokousnutým uchem jako my, asi jen
díky „pep áku“, ale budete mít tohle št stí
vždycky? Co když pošlete své desetileté dít
vyven it pudla nebo jezev íka? Co myslíte,
dokáže dít ubránit svého psa? Nebo se jen
bude vyd šen muset koukat, jak jiný pes
cupuje jeho kamaráda na kousí ky… Je to
smutné, ale je to tak.
Bu te prosím ohleduplní, a pokud Vás pes
neposlechne na p ivolání a je agresivní,
nepoušt jte ho z vodítka nebo mu dejte
alespo košík! Možná si to neuv domujete,
ale tím, že nezvládáte svého psa, omezujete
život ostatních, kte í Vám nic neud lali a
jsou to jen Vaši sousedé.
Ing. Jana ervinková, Borovnice
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Kultura a volný as
POZVÁNKY NA AKCE
Divadelní Potštejn – 2. ro ník

1. westernový den

WOHNOUT, UDG a B AND-A-SKA

5. ervence – sobota od 14:00 hod.
Kemp Western Vochtánka Potštejn
Velká show kovboj a indián - školák Albertík s Jimmy Magurou a jejich lumpárny,
8letá Viktorka umí víc než velký kovboj,
hostem ve era filmový kaskadér Ji í Bedná
s ohnivou show. Od 20:00 country bál
Makadam, 22:00 velká ohnivá show a
Akada a jeho ho ící et zy.

11. ervence – pátek od 20:30 hod.
Letní parket Výrava
Rockové kapely pod širým nebem, 300 K .
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Jazzový ve er
12. ervence – sobota od 19:00 hod.
Hrad Potštejn
Jazz na hrad Potštejn (další pak 2. srpna).
ervenec 2014 • Strana 11

Výstava fotografií Ji ího Vacka v kostelecké knihovn
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Slova ta se drala chv jiv úst sedláka bylo cítiti promísený bol nad ztrátou
tí, které by byl žko živil.
Hrab vystihl, že by další výslech Vrbu zneklid oval proto kon il slovy:
„Dob jsi mi všecko pov l! Neboj se! Vrchnost ti sem pro pravdu nepošlem.
Jdi, ive ženu také Anežkuchci vid ti!“

Po celou tu dobu sed la Anežka koutku komory na staré, malované truhlici.
Byla již dívkou I8tiletou, stepilé statné postavy. Dvé dlouhých pletenc ernýchvlas poskakovalo po zádech dívky, kdykoli se pohnula. Když se probrala ze
strachu ed bou
ekvapení po svém vyzrazení, snažila se první tísni
zachytiti jaké sl vko rozhovoru jizb Marné však. Byla
íliš roz ilena
postrašena hromobitím. Ani hromni ku nemohla rozžehnouti, jak bylo za hromobití zvykem rodin Schoulila se rad ji na nuzné žko. Srdce jí prudce bušilo
pod hrubým plátnem, chvílemi sepjala
ovit ruce jen povzdechla:
„Rodi ko Boží Svatohomolská pros za nás!“
Dvojí strach lomcoval nitrem dívky, když prchla
íchodu cizinc Nejíve to byly rány hromu, ot ásající ev ným stavením, šlehy blesk které na
chvilku íšern oza ovaly komoru. tomu idružil se strach jezdc vždy
nev la, co bude následovati za chvíli, zvlášt když byla tak siln postrašena
potutelným smíchem jednoho cizích muž
la již, co zna pro vesnickou
dívku návšt va voják ve vsi. Ach, nyní, když je úkrytu prozrazena, není vysvobození! Co si má jen po íti! Kdyby byla mohla ješt
as utéci, do lesa! té bou
by tam byla rad ji, nežli zde! Že se jen nezahrabala as kde na
ásla se
chvílemi jako polapené ptá
kleci,
které není vyváznutí.
porném mládí znala zlobu doby, slyšela stále nep kných íb zích. co se
ješt mezi lidem vypráv lo války icetileté! Co jen da zažil
tmi! Švédové
mu ženu dceru utýrali.
zase elétla zmateným mozkem jiná myšlenka:
„Snad nich budou enocovati? Nebo ijde za nimi do vesnice další vojsko?
Co se to jen bude díti?! Nebo bude jaká válka Bože chra jen to ne! Co námi budou lati?“
Tušila nebezpe í, jaké jí této návšt vy hrozí. Nával irozeného studu vybi oval strach do hrozných rozm
Tu se pojednou kmitla zmatenou hlavou jiná myšlénka. Ach Jeník! Co bude
ním! podv domí vyvstala edstava na verbu
vojsku.
Nikdo, ani rodi nem li tušení, že její mladé srdé ko má již vlastní zvláštní
ejivý pocit
edstav pomyšlení na jediného mladíka ve vsi.
On ji vždy chránil! On se nebál, on... Zde nepom že...! Zalekla se
ch vážnýchchvílích, promísených stálými modlitbami, myšlénky na Jeníka.
Zdálo se jí íchem, dovolávati se pomoci lov ka, eba tak milého.
Nezbylo nic bezpe jšího, nežli erpati pokladu živé víry.
Nikdo ji tak neuslyšel jako Mati ka Boží Sedmibolestná na Homoli.
Tam erpala vždy vyšší
ru, radu, tam se mohla alespo ned li uchýliti
svobodn mluviti Bohem Otcem všech svatou Matkou. Tam bylo místo, kde
plné
skládala tíse života odcházela náplní klidu, jistoty dol po
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schodech do nových boj Což jí vše to nedotvrdila dobrá matka babi ka? Držela se nyní této jediné opory.

Jakmile otvíral otec dve komory, aby dívku edvedl do jizby, chytila se
ovit prudce, ob ma rukama na levé stran srdce, schoulila se tak ka bezvládn na pe inu horké slzy vytryskly jí
í, aby uvolnily vnit ní nap tí. Slza,
to zázra né stavidlo cit Když nával bolu hrozí etrhnouti hráze vnit ní síly,
slzy proudí po skráních nastává úleva.
Otec vzal šetrn dceru za ruku pobízel: „Anežko, nu,
e, neboj se, poj se
mnou do sv tnice. Anežko, neboj se! Jsou to hodní páni.“
Povstala, obrátila zaslzené
vzh ru rty šeptaly modlitbu.
Otci selhal hlas sev eném hrdle
pohledu na úzkostlivý boj dít te. Ona
nev la, co se jizb zatím odehrálo, ale otec chápal vše.
Mladší pán sed
stolu hrab vykro il dívce vst íc. Se zalíbením pohlížel
na postavu pokorné, strachem se esoucí dívky, která hlavou sklopenou, rd la
se ve tvá i, zalité istým rum ncem. Stála zde ml ky, bosýma nohama, oble ena
jen hrubé suknici režné kosili. Jeden dlouhých pletenc vlas se rozvázal
erné vlasy sevoln ji vlnily po pravém boku dív iny postavy.
Hrab snadno post ehl chv ní celého la. Proto rychle istoupil až dívce
hled rozptýliti její obavy.
„Ale, ale, neboj se ece, dívenko. Nic se ti nestane. Poj dále! Zde dob
nevidím, pohlédni vzh ru, podívej se na mne, abych vid l, jaké máš i." Tentokráte se usmíval tichém pohnutí.
Anežka se nap ímila, pohlédla vážnému pánovi do í, ale jakmile její zrak
elétl postavu mladšího pána, sedícího stolu, tu op upadla do rozpak
sklonila hlavu.
„Nekr se tatíku!“ uklid oval hrab otce. „Nemáš sice celém dom nic poádného, ale žeš míti radost této dcerky.“
Obrátiv se dívce, pokra oval: „Jak pak se jmenuješ? ekni mi to sama
khlasit abych slyšel tv hlas!“
„Anežka, prosím.“
„P kné eské jméno. Bu jen takovou, jako Anežka eská!“
Vztáhl ruku na hlavu dívky pohladil husté erné vlasy,
emž se ruka mimod svezla až es tvá Anežky.
„Pov mi, chodíš asto na robotu?“
„Chodím. Nemusím však tak asto jako ostatní.“
„Nyní mi pov
istou pravdu. Neubližují ti na panském.“
Anežka pohlédla rozpa it na otce ml ela. Její ml ení bylo také odpov dí
sice dosti pádnou.
„Nechceš žalovati. Je tak dob e,“ erušil trapné ml ení hrab
„A ješt
co dívenko. Chodila jsi do školy?“
„Jen tak, málo,“ zn la neur itá odpov
Hrab se obrátil otci, aby se dozv
podrobn jšího vysv tlení, když poznal, že dívka odpovídá velmi kuse.
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„To je málo, tatíku, co mi té škole dcerka pov la. Pov mi sám, jak to bylo
návšt vou, školy?“
Sedlák se stal hovorn jším, bez íznak
vodních obav:
„Urozený pane, je pravda, chodila jen málo do školy. Dlouho nebyla škola
celém kraji. Není tomu mnoho rok když postavila první školu na Homoli,
nebožka, urozená paní hrab nka Borovnice. Ale my, jako Rajce, pat íme
estavlkám, ne tedy Borovnici. Máme jinou vrchnost. Na jednu zimu dal
jsem
teti ce na Sudslav. Ti Homoli jako pat ili. Mohla tedy do školy. No,
málo jen. Když byla malá, bylo tam daleko. No, odpus te, urozený pane, také na
koupení papíru, ani na knížky jeden as nebylo pen z. Když byla siln jší, tak nás
bylo málo na práci. Nemohla po ád chodit do školy. Já jsem vždy íkal, že bych
tomu ál, ale žko bylo.“
„Nau ila se ísti psáti?“ tázal se šlechtic.
„No,
íká si modlitbách když si jaké písmo vyp íme. Také se podepíše dost dob
co spo ítá. Urozenosti, oni se potom ili jeden od druhého.
Jen kdyby li papír.“
„Aj, aj, to velmi chvalitebné,“ itakal pán.
Svobodný pán Berg
il zrakem stále postavu dívky se zájmem sledoval
jemné jednání hrab te.
Nemísil se do rozhovoru ani slovem, za jiných okolností bylo jeho zvykem
žertovati, ba drážditi každou sli jší vu.
„Podívejme se! Maminku zde nemáte! Zavolejte ji! Uva te nám trochu aje
bylin, abychom sezah áli. Vají ka jist seženete; uva te jich kolik. Jdi, dívenko!“
Hrab propustil dívku, která se hbit oto ila pádila jizby, jako ptá e, pušné na svobodu. nejlahodn jší rozmluva pány byla jí trýzní.
Jakmile dívka odb hla jizby, usedl hrab svobodnému pánu Berg pravil mecky: „Není škoda té dív iny? Jaký má istý výraz
ích ty nádherné
pletence vlas Kterak se má tento lid probrati lepšímu životu, když vzd lání
takto dopadá. Odkvete nev domosti, ud se zapadne robot
žeš se
diviti té ned
e? Tak vyhlíží náš venkov,
se mi nezdá býti její otec zaostalým. Ten by mluvil, kdyby se nebál! Povšiml jsi si, že sousedním panství
vykonala paní hrab nka Ugartu záslužné dílo? Víš dob e, že ani mnohých
stech není školy, ani fary. Jsem rád, že nás ta bou zahnala na chvilku do této
chalupy. Za chvíli snad budu jednati hrab nkou Marií Maxmiliánou Ugartu,
provdanou za Františka Karla Zárubu Husti an. Abys tomu rozum l, to je dcera
zakladatelky kostela na Homoli té školy, které mluvil sedlák. Nyní rod Zárub
Husti an drží zboží kostelecké Borovnici. Na ten nový kostelík školu se podíváme!“
Svobodný pán Berg pozorn vyslechl pou ení, ikyvoval hlavou, potom
vyhlédl oknem zavedl rozhovor jiným sm rem.
„Je po bou i. Slunko se vydralo mrak Budeme míti íjemnou cestu. Však
bylo dusno, když jsme jeli od Chocn .“
Odstoupil ke kamn
obrátil šaty.
„Za chvilku se
žeme evléci, pane hrab .“
Ne ekaným, vlídným jednáním pán pln uklidn ny, to ily se již matka dcerou okolo plotny, uva ily aj, vají ka již nesly vše na st
omluvou, že je chléb
velmi tvrdý.
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Hosté za veselého rozhovoru pojedli zapili ajem, slazeným medem ochutnali tvrdého bochníku selského chleba.
Po ob erstvení povstal starý pán od stolu, istoupil až peci, kde stála žena
sedlákova poklepal jí na rameno.
„Díky za ob erstvení, matko. Dob Anežku opatrujte, když stala jediná kem.
Nebudu vám dlouze vysv tlovati, koho jste hostila, ale nechci stati dlužníkem.“
Ohlédl se seznav, že se dcerka vytratila jizby, zvolal: „Kdepak je Anežka?
Zavolejteji!“
Vrbová, tonouc rozpacích nad jednáním pána, oto ila se odešla hledati
Anežku.
Té íležitosti použil hrab pravil svobodnému pánu Berg
„Ud ená matka! Znak doby. Musela býti sli nou, ale robota ji nachýlila edasn Všiml sis té ženy, Vojt chu? Je zajímavé, že ti lidé mají jasný výraz
ích,
jakmile zmizí první ned ra. Je to tak, jak íká Jeho Eminence: „Lid dobrý, krásný írodním životem náplní víry, kterou chrání ve zmatcích svým zp sobem,
když není dostatek dobrých kn ží. Jen eba po ádku, úlevy jistoty ádnému
živobytí." Dnes vidím na sklonku života, že náš eský jazyk zachránil zachrání
jen venkov, tento venkov, náš lid, zde ješt eský. Ach, jinak by byl dávno konec!
Divím se tomu, že byl tento lid bec zachrán n! Každý mu vnucoval co nového, cizího, ale
tom ho dral nemilosrdn Povídám, každý bral. Nedo kám se
již jiných as Snad ijdou.“
Svobodný pán Berg se divil dnešní neuv itelné hovornosti laskavosti
hrab te. Nem dosud takové íležitosti, aby Dubeckého po této stránce poznal.
Netušil, že blízkost hrobu hrab nky Ugartu na tohoto dávného ctitele zakladatelky kostela tou rou zap sobí.
Rozmluva obou pán pokud se týkala kritiky pom
byla vždy vedena jazyce meckém. Vrchnostenský pán nejušlechtilejší povahy, nemohl otev en
mluviti lidem tak, jak by si byl ál. To nedovolovaly stavovské hráze.
Když se vrátila Vrbová dcerou, istoupil hrab
dívce, vzal do své ruky
pravou ruku dív inu vložil do této ipravený velký, pytivý peníz.
„Vezmi dívenko! Schovej si tento peníz na památku. Když bys kdy pot ebovala pomoci, tu se obra tímto penízem na svou vrchnost, ptej, se, kde bydlí
hrab Dubecký. Pamatuj si mé jméno! Vzpome si na dub potom nezapomeneš!“
„D kuji, urozený pane,“ zašeptala ekvapená dívka.
„A tob matko, tyto penízky za pohošt ní,“ odevzdával hrab též kolik
drobných pen matce.
Páni se rychle evlékli komo e, milým úsm vem vykro ili na dv r, sedli
na kon pokynuli sedlákovi, aby jim ukázal cestu Borovnici za chvilku cválali
polní cestou ku starým hradním íceninám na kopci, zvanému lidov „Chlum“
nad Borovnicí.
„Nádherný kraj, Vojt chu! Pohlédni jen na tu dolinu, obroubenou mírnými
svahy. Dále kol všude lesy!“ erušil ml ení hrab
Museli zna nou oklikou objeti bažinatou louku, až stanuli posléze na vyvýšenin pod bývalou tvrzí Závrší. Tu se po prvé plné kráse objevil jejich zraku
kupulovitý kopec Homol nov postavenými schody kostelíkem Sedmibolestné Panny Marie.
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Památná Homol

Lhotecký Džbán
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Pavel Šporcl, Inflagranti
18. ervence – pátek od 20:30 hod.
Letní parket Výrava
Vystoupí Pavel Šporcl & Gipsy Way Ensemble a trio Inflagranti s dopr. kapelou.
Karneval returns
19. ervence – sobota od 20:00 hod.
Koupališt Kostelec nad Orlicí
Zahrají hudební skupiny Hentai Corporation
(thrash–rock’n!roll, Praha); The Spankers
(pop-reggae, Praha); Bombs from Heaven
(pun–rock’n’roll, Brno), Nil (rock–alternative, eská T ebová).
No ní hrané prohlíd ky na hrad
19. ervence – sobota od 20:30 hod.
Hrad Potštejn
Ochotnicko- tená ská beseda Orlice Potštejn srde
zve na no ní hrané prohlídky
hradu Potštejn: v sobotu 19.7. a 23.8. od
20:30, 21:30 a 22:30 hod.
Letní slavnosti Rádia Blaník
26. ervence – sobota od 14:00 hod.
Staré nám stí Rychnov nad Kn žnou
Vystoupí Petr Kolá , Václav Necká , Josef
Vágner, Stanislav Hložek, kouzelník Richard Nedv d, chyb t nebudou kuliná ské
speciality šéfkucha e Jaroslava Sapíka,
tane ní show Dancing Crackers, artisté
cirkusu Jung, atrakce, skákací hrad, hry,
sout že, oh ostroj. Vstup zdarma.

Colaps, Ponny Express, Bessoni, Makadam,
Jen tak. Od 20:00 hod. koncert Tomáše
Linky a P ímé linky s hostem ve era Pepou
Vojtkem (lídrem skupiny Kabát), od 23:00
Revival Michala Tu ného (Ros a Fišer).
Revival Fest – den první
1. srpna – pátek od 20:20 hod.
Letní parket Výrava
Vystoupí AC/DC Bon Scott rev., Green Day
rev. (Praha), Red Hot Chili Peppers rev.
(Praha), Rammstein rev. (Liberec).
Revival Fest – den druhý
2. srpna – pátek od 13:00 hod.
Letní parket Výrava
Vystoupí Guns n’Roses rev. (Slovensko),
Judas Priest rev. (Praha), Nirvana.cz rev.,
Deep Purple rev. (Koberec band), Sepultura rev., Metallica rev., ABBA World rev.,
Robbie Williams rev.
SEYKORKY – 5. ro ník
2. srpna – sobota od 14:00 hod.
Seykor v park Kostelec nad Orlicí

Country festival s Pepou Vojtkem
26. ervence – sobota od 14:00 hod.
Kemp Western Vochtánka Potštejn
Vystoupí country kapely Rudolfinum (vít zové lo ského ro níku), Tomy, Country
Strana 14 • ervenec 2014
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estavlcká traktoriáda
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P.R.D. P estavlky po ádají již 16. ro ník turnaje ve volejbalu

MEMORIÁL
BOHUMILA BE
KY
sobota 2. srpna 2014 od 8 hod. • P estavlky - h išt „U záme ku“
V šesti lenném družstvu musí být na h išti min. dv ženy. Turnaj je ur en pro pozvané týmy, pro neregistrované, za ínající (registrované max. v kategorii žák ) a hrá e
sice registrované, ale starší 40 let. Start hrá hrající okresní p ebory neregistrovaných je povolen. Absolventi p estavlcké volejbalové školy a ženy hrají bez omezení.
Potvr te svoji ú ast podáním p ihlášky nejpozd ji do 20. ervence,
po et družstev v turnaji je omezen (k dispozici jsou pouze dva kurty).
Startovné 200 K je nutno zaplatit do 8:00 hodin!!
Losování prob hne v 08:00 hodin, zahájení hry v 08:30 hodin.
Ceny: putovní pohár + Chlenská uzenina.
Turnajový ád:
Povinností každého družstva je mít vlastní mí a poskytnout rozhod í dle pot eby.
Hrá i startují na vlastní nebezpe í a mohou startovat pouze za jedno družstvo.
Družstvo je povinno nastoupit do t í minut po vyhlášení!!!
Systém hry bude zvolen dle po tu družstev.
Ob erstvení zajišt no.
Organizace a kontakt:
František Sládek,
nebo
Ji í ehák,
e-mail: sladek.fr@seznam.cz
e-mail: RehakJiri@email.cz

KOSTEL NA HOMOLI
Mše na Homoli
Pravidelné mše v kostele Panny Marie
Bolestné na Homoli se konají každou 2. a
4. ned li v m síci.
V tomto m síci se tedy mše konají ve dnech
13. a 27. ervence, vždy od 14:30 hod.
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Hudba na Homoli
Zveme na varhanní koncert Jany Havlí kové
a vystoupení skupiny Gemma (viz další str.).
Upozorn ní

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do
19 hodin a že je na h bitov zakázáno vodit
psy. D kujeme.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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ZÁZNAMY Z AKCÍ
Druhé setkání Boro vnic
V sobotu 21. ervna 2014 se uskute nilo
v naší obci Borovnice druhé celostátní
setkání obcí s názvem Borovnice. Štafetu
tohoto setkání jsem p evzala spole
se
všemi leny Sboru dobrovolných hasi
Borovnice.
Po p íjezdu zhruba osmdesáti ú astník
z obce Borovnice u Trutnova a Borovnice u
Jimramova se za al odvíjet bohatý program
slavnosti. Zahájení a p ivítání všech p ítomných bylo mou milou povinností a po krátkém ob erstvení se všichni ú astníci vydali
na projíž ku po malebném okolí naší obce.

První zastávka pat ila poutnímu místu Homol. Pan PaedDr. Ladislav Mi ek z Uh ínovic nás provedl za odborného a velmi
poutavého výkladu po homolských schodech až do kostela Panny Marie Bolestné,
kde sloužil slavnostní mši fará pan Bc.
Benedikt Rudolf Machalík za krásného
varhanního doprovodu a zp vu paní Halbrštátové ze Slatiny nad Zdobnicí. Po mši byl
v kostele položen v nec k uct ní památky
ob an obcí borovnických a pro vzpomínku
na stavitelku kostela – hrab nku Terezii
Eleonoru z Ugarte.
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Následovala okružní jízda po okolí. Návšt vníci se zastavili u rájecké kapli ky a
prošli si prostory záme ku v P estavlkách.
V Borovnici na n ekal ob d v párty stanech p ed klubovnou SDH zvanou „Bumbálka“ a také p ehlídka závodních automobil .
Roztomile zap sobilo vystoupení d tí z mate ské školky ze Lhot u Potštejna pod vedením paní u itelky Soni Zá ecké, zpest ením
bylo také vystoupení mažoretek MARLEN
z Kostelce nad Orlicí a všichni se skv le
bavili kouzelnickým um ním pana Bedná e
(FY Magio) z Kun ic u Letohradu. Profesionální hasi i z Kostelce n. Orlicí p edvedli ukázku vyproš ování ran ných za použití
moderní techniky.

Kdo se cht l b hem odpoledne porozhlédnout na náš kraj z výšky, vystoupal na vrbickou rozhlednu, kde byl p ivítán starostkou obce Vrbice paní Drahomírou Kub nkovou.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Po celé odpoledne mohli zájemci navštívit
velmi p knou místní knihovnu a zhlédnout
vystavené originály všech kronik, fotodokumentaci a další historické materiály z archivu obce i ze státního archivu v Rychnov
nad Kn žnou. Organizáto i této výstavy –
paní knihovnice Božena Kaplanová a kroniká obce JUDr. Karel Skalický p ivítali
es ty icet zájemc .
Také zástupci p ítomných delegací p edstavili historii i sou asné d ní svých obcí a na
záv r kroniká obce vysv tlil symboly na
znaku a praporu obce Borovnice. Slavnostní program pokra oval tane ní zábavou,
kde k tanci a poslechu hrála hudba pana
Bohumila Šaldy.

Po celou dobu setkání se o výbornou kuchyni postarali borovnické ženy i muži. Podávaly se výborné vep ové výpe ky, kan í
guláš, teplé klobásy, sekaná, kolá ky a další
pochoutky. Pivo i nealkoholické nápoje
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

tekly proudem, všichni se velmi dob e bavili až do pozdních ve erních hodin.
O spokojenosti p ítomných sv í i d kovné e-maily, které byly zaslány na adresu
obce hned následující dny.
Dovolte mi, abych prost ednictvím Brodíku
pod kovala i za organizátory setkání všem
sponzor m: Obec Borovnice, Oseva Choce , ZOPOS P estavlky, Myslivecké sdružení Klu , D evovýroba Dvo ek, Elektro
Zá ecký Lhoty u Potštejna, manželé Tomešovi, manželé Lošákovi, Ing. Martin Jireš –
restaurace, paní Drahomíra Kub nková –
starostka Vrbice, paní Hana Zahradníková
ze Lhot u Potštejna.

kuji i t m, kte í se p inili o zdárný pr h programu. Vtipné bylo uvád ní programu panem Ji ím Kaplanem, velmi se líbilo promítání obrázk z historie i p ítomnosti obce a kraje PaedDr. Ladislava Mi ka.
Díky panu Ji ímu Vackovi máme setkání zachycené na fotografiích, na video vše zaznamenal pan B etislav Kaplan.
Zpo átku jsem m la obavy, zda celou akci
zvládneme. P ece jen jsme malá obec. Jsem
ráda, že se vše poda ilo. A za to pat í nejtší dík Vám všem – len m Sboru dobrovolných hasi v Borovnici, ale i ostatním
ob an m, kte í neváhali a s chutí „p iložili
ruce k dílu“. D kuji Vám.
So a Rojková, starostka obce
(foto v lánku i na obálce Ji í Vacek)
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Kronika naší obce
SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum

Tento m síc slaví významné životní jubileum
88 let paní MARIE FRYDRYCHOVÁ
z Rájce
Jubilantce p ejeme všechno nejlepší, hodn zdraví
a spokojenosti do dalších let.
sociální komise

ání novomanžel m
Dne 7. ervna 2014 uzav eli sv j s atek manželský
LUCIE DOBROUCKÁ z Chocn
MILOSLAV JIREŠ z Borovnice
Dne 28. ervna 2014 uzav eli manželství
KAMILA HUŠKOVÁ z P estavlk

MARTIN JANE EK z Dlouhé Vsi
Ob ma novomanželským pár m p ejeme ve spole ném živomnoho št stí a zdraví.
sociální komise
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VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE
Retrospektivní zápis politického, hospodá ského a spole enského
vývoje MNV Borovnice v období let 1970 – 1981:
Celkové hodnocení za období
1970 - 1981
Období od roku 1970 až do roku 1981 lze
charakterizovat jako období p ekonání krizového období v naší spole nosti. MNV a
jeho komise zintenzivnily svoji práci. Zvlášje t eba kladn hodnotit prohloubení
innosti SPOZ. Tento aktiv, který pracuje
i MNV, neustále zlepšoval svoji innost.
Již samoz ejmostí se staly osobní návšt vy
lenek SPOZ u starších ob an p i p íležitosti životních jubileí, dále návšt vy našich
ob an v domovech d chodc , každoro ní
vítání narozených ob ánk , kde se neustále
kladl d raz na zlepšení d stojného pr hu. Vzácnými akcemi jsou zlaté svatby.
Stále se hledají nové formy práce, nap .
spolupráce s mladými lidmi. Byla uskute na p ednáška na téma p edmanželská výchova a bude se v tomto sm ru pokra ovat,
nebo u mladých lidí vzbudilo toto téma
velký zájem. V neposlední ad SPOZ ve
spolupráci s JZD, dále s organizacemi SŽ,
DV Jednoty a MNV uskute nil besedu s
chodci, která rovn ž nemá u nás tradici a
chce se nadále v tomto sm ru pokra ovat.
Rovn ž jednotlivé organizace NF se rozvíjejí, zvyšují po ty len a jejich nápl práce
nabývá konkrétních forem. Ob ané se
aktivn zapojili do pln ní akcí volebních
program NF p i zlepšování životního programu – prost edí a zvelebování obcí.
V tomto období byly postaveny nové rodinné domky, byly provedeny p estavby rodinných domk , JZD ve spolupráci s SBD
v Rychnov n.K. v roce 1973 vybudovalo
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6 adových domk , které slouží p evážn
rodinám len JZD. Zásluhou JZD Borovnice, MNV Borovnice a MNV Kostelecké
Horky se zlepšilo umís ování d tí do školky. Tento problém se vy ešil p estavbou
školy v Kosteleckých Horkách. Zlepšila se i
kulturní innost v obci zásluhou postupného zkvalit ování jednotného plánu kulturn
výchovné innosti obce.
JZD S SP Borovnice postupn plní plán již
zmín né výstavby v P estavlkách, která bude
sloužit celému koopera nímu seskupení, t.j.
JZD Borovnice, Chleny, Zám l a Tutleky.
V sou asné dob se v rámci investi ní akce
Z buduje výstavba vodovodu a úpravny vody, která bude stát v P estavlkách. Tento
zdroj pitné vody bude sloužit dalším okolním obcím MNV Borovnice, Chleny a v budoucnu je plánována výstavba vodovodu do
Kostelecké Lhoty.
Ve všech t ech obcích jsou zásluhou akcí Z
v období 1970 – 1981 stálé prodejny potravin, které zásobují v tšinu ob an našich
obcí.
Vzhledem k významu našeho obvodu je
eba se zabývat dalšími úkoly. Chybí zde
kulturní za ízení, nebo jediný sál Jednoty
v P estavlkách má malou kapacitu, je t eba
se zabývat otázkou z ízení zdravotního
st ediska, které by sloužilo pro všechny
ob any naší obce, dále pro MNV Kostelecké Horky i dalších obcí z MNV Lhoty u
Potštejna a Chleny, již vzhledem k autobusového spojení do P estavlk ze všech zmíných obcí, ale zárove by sloužilo jako
závodní st edisko pro JZD Borovnici.
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Dále je nutné se zam it na dobudování
ve ejného vodovodu a zajišt ní nejd ležit jších služeb pro ob any.
i ešení hlavních problém v obci je pln
nápomocná vesnická organizace Komunistické strany, která se v roce 1975 odd lila
od JZD. Rovn ž v tomto sm ru pracuje
stranická skupina poslanc , kde si poslanci
sjednocují názory a hledají spole ný postup
pro spln ní všech d ležitých úkol .

Z materiál MNV z období let 1970 až
1981 zpracovala soudružka Marie Sejkorová, p edsedkyn MNV Borovnice.
Zapsal kroniká MNV Borovnice s. Old ich
Hanousek, d chodce z Kostelce n. Orl. .p.
998.

edsedkyn MNV
Sejkorová Marie

íšt již budeme pokra ovat rokem 1982.
-pk-

li jste, že ...
SÍC ERVENEC
Popis a h istorie m síce
Název ervenec je vlastn p vodn malý
erven, p ípona zde vyjad uje následnost
ervence po ervnu. V p vodním ímském
kalendá i byl jeho název Quintilis („Pátý“),
ale když byl v roce 44 p .n.l. zavražd n
Julius Caesar, ímský senát na návrh Marka
Antonia zm nil název m síce, ve kterém se
Julius Caesar narodil, na Julius.
Cyril a Metod j (5.7.)
Svatí Konstantin (Cyril) a Metod j, n kdy
ozna ováni jako brat i ze Solun , jsou známí jako Apoštolové Slovan nebo Slovanští
rozv stové. V rámci své misie na Velké
Morav vytvo ili písmo hlaholici a prosadili
staroslov nštinu jako bohoslužebný jazyk.
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Celý st edov k byli oba brat i považováni
za biskupy, nyní nad jejich hodností nepanuje shoda. Až do poloviny 19. stol. byli
sv. Cyril a Metod j b žn ozna ováni staroeskými jmény Crha a Strachota. Crha
vzniklo z Cyril a Strachota špatným p ekladem, kdy ecké „Methodios“ bylo myln
iklon no k latinskému „metus“ (strach).
Upálení mistra Jana Husa (6.7.)
Den upálení mistra Jana Husa se slaví jako
státní svátek pro p ipomenutí upálení tohoto kn ze a reformátora b hem Kostnického
koncilu v roce 1415, který m l ukon it
trojpapežství, vy ešit v rou né problémy o
svátostech a církvi a zavád t reformy.
-pk- (zdroj: Wikipedie)
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Staro eský kalendá na rok 2014
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Zadní strana obálky
Foto ze setkání Borovnic

