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Posezení s důchodci – foto Jiří Vacek
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70. VÝROČÍ UKONČENÍ BOJŮ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

I my můžeme oslavovat

V roce 2001 zemřel pan Karel Diblík z Chocně. Byl rodákem z Borovnice z č. 14.
Učil ve Lhotách u Potštejna, dříve narození si ho jako učitele pamatují. Po nástupu 
komunistů musel začátkem padesátých let školu opustit, začal se tedy věnovat 
elektrotechnice a stal se opravářem rádií a televizorů. Měl k tomu blízko už z vá-
lečných let.

A zde je kousek historie, se kterou byl spjatý.

Do roku 1944 vstupuje nacistické Německo v hluboké vojenské a politické krizi. 
Neúspěchy na východní frontě i v Africe, ztráta spojenců, budovatelů tisícileté říše. 
Nacističtí představite- lé řeší tuto situaci způsobem sobě vlastním - stupňováním 
teroru proti všem vlasteneckým silám.

Náš vnitřní odboj stál před přípravou masového ozbrojeného povstání proti oku-
pantům.

Prvořadým úkolem bylo vytváření ozbrojených skupin. První ozbrojené oddíly za-
čal ustavovat kapitán letectva Miroslav Seidl. Na základě dohody s pplk. Lad. Pa-
chmannem v Hradci Králové vytvořil pro případ povstání tři pěší roty pro Choceň 
a venkovské obce.

Další vojenskou skupinou byla skupina mjr. Fr. Novotného. Od srpna 1944 byla 
ve styku s londýnským výsadkem Barium, vedeným škpt. Jos. Šanderou. S Bariem 
navázal styk také choceňský strážmistr Jar. Hendrych. Do oblasti Brandýsa nad 
Orlicí zasahoval vliv vojenské organizace Brodecký, které velel por. Hýbr. Jed-
notka prováděla destrukční činnost na železnici a účastnila se i přímých bojových 
střetnutí. Mimoto plnila i zpravodajské úkoly.

Radiotelegrafi stou jednotky byl student Karel Diblík z Borovnice.

Vysílačka byla ukryta u Diblíků v Borovnici. Zprávy k depeši byly předávány teleg-
rafi stovi po- mocí dvou mrtvých schránek. O kvalitě konspirace této skupiny svědčí 
i to, že pracovala až do května roku 1945.

(Čerpáno z Choceňského kulturního zpravodaje 1980)

Z HISTORIE
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V roce 1998 jsem s panem Diblíkem mluvila. Vyprávěl mi o ukončení činnosti 
radisty.

Bylo to koncem války. Jednoho dne se paní Jaroslava Horčičková (tehdy ještě 
byla slečna) doslechla ve Chlenech na poště, že se němci dozvěděli o tajné vy-
sílačce v Borovnici a chystají zátah. Neváhala a okamžitě běžela do Borovnice 
k Diblíkům. Karel Diblík se právě chystal vysílat - vysílačku měl rozloženou na stole. 
Okamžitě ji zakopal na zahradě. Byl prý nejvyšší čas, němci prohledávali domy 
a přišli i k Diblíkům, ale nic nenašli. Bylo to velké štěstí a také náhoda, že Jar. 
Horčičková byla ve správný čas na správném místě a zachovala se velmi statečně.

Ani nelze domyslet, že by naši obec stihl osud Ležáků.

Pan Diblík byl poslední rok svého života velmi zatrpklý. Nelíbilo se mu, jako býva-
lému učiteli, že se mění morálka lidí a vytrácí se vlastenectví, pro které celý život 
horoval. Nelíbilo se mu chování mládeže.

My můžeme z odstupem času prohlásit, že u nás žil člověk, který se stal přímým 
účastníkem ilegálního odboje druhé světové války a jeho činy byly hrdinské. Ne-
měli bychom na takové lidi zapomínat.      

Nucené práce za druhé světové války

Za války byli mladí lidé nasazeni na práci do Německa nebo Rakouska. Museli 
se podílet na vyzbrojování německých vojenských sil. V roce 1942 museli odejít 
pracovat do Říše chlapci narozeni do roku 1921:
 Stanislav Svoboda z Přestavlk
 Jaromír (nebo Jarmil) Ješina z Rájce
 Josef Vávra z Borovnice č. 13

Pan Vávra byl ale ročník 1922 a je přesvědčen, že byl odveden místo pana Mülle-
ra ze Závrše, který převzal hospodářství po smrti svého otce a to ho ochránilo 
od nasazení.

Dalším odvedeným měl být i Ladislav Bečička z Borovnice. Jeho sestře se podařilo 
vyjednat u nadlesního, který byl Němec, práci v lese a pan Bečička se nasazení 
vyhnul.

Ještě stále mezi námi žijí lidé, kteří si pamatují válečné doby a mohli by podat 
svědectví o tom, jak válka procházela našimi vesnicemi. 70. výročí konce války je 
k tomu vhodnou příležitostí.

Pokud máte z této doby doma fotografi e, nenechávejte si je pro sebe a půjčte nám 
je na obecní úřad. Můžete zavzpomínat a sepsat své krátké příběhy, trochu je 
upravíme a otiskneme v Brodíku. Ostatní si je určitě rádi přečtou.

Ivana Drahošová
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci květnu se budou konat mše ve dnech
10.5. a 24.5.2015, vždy od 14:30 hod.

HŘBITOV - Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7:00 do 19:00 hodin, na hřbitov 
je zakázáno vodit psy. Děkujeme.

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
OBEC BOROVNICE

CENÍK: LISTNATÉ TVRDÉ  –  JASAN 1 000 KČ/M3

PALIVOVÉ DŘÍVÍ JE V DÉLKÁCH 2 – 10 M

1 m3 (plnometr) je cca 1,7 prm (prostorový metr rovnaný)
a cca 2,2 prms (prostorový metr sypaný – štípaného dříví)

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DOPRAVY – DOPRAVU SI ZAJIŠŤUJE KUPUJÍCÍ.

LOKALITY PRODEJE:
BOROVNICE – K OBECNÍ SKÁLE

Palivové dříví je v omezeném množství a bude prodáváno
dle pořadí objednávek.

TERMÍN DODÁNÍ: KVĚTEN – ČERVEN 2015

OBJEDNÁVKY LZE PODAT NA: 
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO

MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE BOROVNICE Č. 3/2015 ZE DNE 28. 4. 2015

Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programu s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli p. Lukáše Bečičku a p. Miloslava 

Jireše
– smlouvu č. 15POV02 – 0023 o poskytnutí dotace Královéhradeckým krajem 

ve výši 600.000,-Kč
– kupní smlouvu k prodeji pozemku p. Jaroslavu Stárkovi p.č. 126/48 v k.ú. 

Rájec ve výši 239.590,-Kč, z čehož výše provize zprostředkovateli (M & M Re-
ality holding a.s.) činí 25.220,-Kč. Částka 214.370,-Kč náleží prodávajícímu 
(obec Borovnice)

– fi rmu Recprojekt s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice na zpracování projektové 
dokumentace vodovodního řadu v obci Borovnice – Homole – Rájec

– smlouvu na vypracování projektové dokumentace s fi rmou Recprojekt s.r.o., 
Fáblovka 404, Pardubice, jednající Ing. Oldřich Rec. Celková cena díla činí 
378.730,-Kč s DPH

– dodatečné povolení překopu obecního pozemku č.p. 354/1 a obecní komuni-
kace u objektu místní části Závrší čp. 56 v k.ú Borovnice u Potštejna za předpo-
kladu, že vše bude uvedeno do původního stavu do 30 dní

– vybudování dětského hřiště fi rmou Truhlářství Uhlíř, Teplýšovice, Benešov na obec-
ním pozemku 126/7 v k.ú. Rájec v předpokládané ceně 104.000,-Kč s DPH

– rekapitulaci a souhrn usnesení ze dne 28. 4. 2015

Zastupitelstvo obce Borovnice neschválilo:
-- navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
-- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlase-

ným žádostem

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
-- výsledky zasedání fi nančního výboru

Lukáš Bečička – ověřovatel, Miloslav Jireš – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka 
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ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice 

Redakční rada: zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“ – e-mail:

brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu

v Přestavlkách

Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 494 547 102, 734 559 876
www.borovnice.info, e-mail: obec@borovnice.info

č.ú.: 124 007 1339/0800

INFORMACE PRO OBČANY

PRAVIDELNÉ
OČKOVÁNÍ PSŮ
V pátek dne 15. května 
2015 bude v obci Bo-
rovnice provedeno pra-
videlné očkování psů proti vzteklině 
(případně na požádání proti psince 
a paroviróze).

Termín očkování:

Přestavlky 16:00 hod.

Borovnice 16:30 hod.

Rájec 17:00 hod.

Očkování proti vzteklině provede  
MVDr. Richard Minařík

TŘETÍ SRAZ BOROVNIC
Naše obec obdržela pozvání na třetí 
sraz, tentokrát do Borovnice, která se 
nachází asi 5 km na sever od Jimra-
mova na pravém břehu řeky Svratky, 
ta zároveň tvoří hranici mezi Čechy 
a Moravou.
V sobotu 4. července bude vypraven 
autobus směr Borovnice u Jimramova. 
Zveme všechny občany našich obcí 
na toto zajímavé setkání. Pravděpo-
dobný odjezd plánujeme přibližně 
na 7:30 h. Přihlášky směřujte na sta-
rostku obce tel. 734 559 876 nebo 
na členky sociální komise.

Srdečně zve
Zastupitelstvo obce Borovnice.
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ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hodin

08.05. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 
 494 531 955

09.05. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166,
 494 539 225 Rychnov nad Kněžnou

10.05 MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
 494 323 958

16.05. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 
 494 515 696

17.05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145
 494 596 174

23.05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
 602 514 715

24.05. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno
 494 621 665

30. 05. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, 
 494 532 330 Rychnov nad Kněžnou

31.05. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 
 494 323 152

06.06.  MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška
 494 623 775

07.06. MDDr. Pavlová Simona Zdrav.středisko
 494 595 292 Rokytnice v Orlických horách

13.06. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88,
 494 371 782 Týniště nad Orlicí

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
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POČASÍ
U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec.
Meteostanice je v provo-
zu od konce roku 2011.

DUBEN 2015

Průměrná teplota za měsíc: 9,7°C
Vlhkost: 67%

Minimální teplota za měsíc: -3,7°C
Vlhkost: 26%

Maximální teplota za měsíc: 23,7°C 
Vlhkost: 93%

Průměrná rychlost větru: 1,9 m/s
  (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 20,3 mm

Chladné dny (<10°C) 7 dní

Mrazivé dny (<0°C) 7 dní

Přízemní mráz (<0°C) 13 dní

Dešťové dny 3 dní

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz, 

popřípadně při osobní návštěvě
u mě doma.

Od 1. 2. 2015 běží počasí
na těchto nových stránkách

www.pocasirajec.cz
www.facebook.com/PocasiRajec

www.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com     

IKRLOVHR18

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V MĚSÍCI KVĚTNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

60 let pan
  Zdeněk Tschőpl  
  z Borovnice

Přejeme všechno nejlepší,
hlavně pevné zdraví

a hodně štěstí.
sociální komise

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

POTŠTEJNSKÁ POUŤ 
2015

pátek 15. květen 2015
až

neděle 17. květen 2015
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POZVÁNKY A INFORMACE

DĚTSKÝ DEN
V RÁJCI

V sobotu
30. května  
uspořádá SDH 
Rájec ve spolu-
práci s rájecký-
mi ženami Dětský den.
Sejdeme se na návsi v 15 hod. 
a na děti budou čekat stanoviš-
tě s lehčími i složitějšími úkoly.
Později můžeme také opéct 
buřty a čekat na Vás všechny 
bude i něco sladkého, tradičně 
našimi ženami doma pečené-
ho. Přijďte posedět, popovídat 
si a užít si pěkný společný den!

Petra Koutná

ORIENŤÁK ANEB
CO MÁM V TOM LESE 
VLASTNĚ DĚLAT?

Orientační běh – krásný sport, který 
snoubí pobyt v přírodě na čerstvém 
vzduchu, pohybovou aktivitu, ale také 
trénuje mozek a briskní vyhodnocení 
situace a jednání.
O co vlastně jde? Nejednou jsem bě-
hala po lese křížem krážem, s mapou 
a buzolou v ruce, elektronickým čipem 
na prstu a snažila se najít všechny 
moje kontroly poschovávané po lese...

Jsou sice zviditelněné bílooranžovým 
látkovým lampionem, ale když jsou 
dobře umístěné v hustém porostu, 
za hromadou, v díře nebo jich je pros-
tě víc nedaleko od sebe, může to trvat 
pěknou chvíli, než objevíte tu se správ-
ným číslem z vašeho seznamu... Ob-
zvlášť, když už tu předešlou jste hle-
dali notnou chvilku, dokonce jste tak 
trochu „zakufrovali“ a po urputném 
lítání sem a tam jste zjistili, že jste tak 
trochu mimo obraz, tedy mimo mapu 
a poslední zbytky elánu jsou tytam :o) 
… a kilometřík ke kilometříku přibývá 
ve vašich nohách, ty slábnou, hlava 
slábne, cíl v nedohlednu :o) 
Ale nakonec se vždycky najdete, 
v horším případě vás najde alespoň 
někdo jiný :o) a všechno dobře skon-
čí... nevadí, že se do cíle doplazíte 
mezi posledními, od bahna někdy až 
kdo ví kde, kalhoty potrhané od maliní 
či ostružiní... ten pocit výkonu a mož-
nost odměnit se čokoládovou tyčinkou 
bez výčitek za to stojí!!!
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Takové orienťákové dopoledne může 
být ale opravdu příjemně strávený 
čas, i s malými dětmi... 
Do lesa s nimi můžete vyrazit v kate-
gorii HDR (určená pro ty opravdu nej-
menší v doprovodu rodičů), kde vás 
povedou sice fáborky, ale v mapě mů-
žete celkem jistě najít užitečné zkraco-
vačky.
A jestli si chcete změřit síly se svými 
vrstevníky, můžete se nechat přihlásit 
do kategorie podle věku, ale pro za-
čátek by možná stačilo do P katego-
rie, čili Příchozích.

Závod východočeské oblasti

V  sobotu 23. května 2015 se 
koná jeden ze závodů východočeské 
oblasti pořádaný týmem z Týniště nad 
Orlicí. Běhat se bude na mapě Zdelov, 
tedy v méně náročném terénu, spíše 
rovinatém s hustou sítí cest, takže pro 
začátečníky ideální!!!  
Takže ať už jste někdy o orienťáku sly-
šely nebo ne, ale láká vás tenhle bez-
va sport vyzkoušet, rezervujte si květ-
novou sobotu, vezměte klidně i celou 
rodinu, může na kraji lesíka v prostoru 
cíle podporovat :o) nebo se účastnit 
také...

Prezentovat pro 
závod se 
můžete 

od 9.30 
hod., čip bývá za menší 

poplatek (bývalo 50Kč) k zapůjčení. 
Doporučuji být na místě ale s dosta-
tečným předstihem, ať máte čas se 
rozkoukat, najít cestu ze shromaždiš-
tě  (areál koupaliště) ke startu a také 
tam včas dojít.
Mapu dostanete  pár metrů za startem 
a pak už zbývá běžet, hledat a  najít  
☺.
Jako bývalá týnišťská orieňťačka akci 
vřele doporučuji, bližší info týkající 
se závodu, přihlášek apod. najdete 
na www.ob-tyniste.cz

Tak příjemný pobyt v lese a třeba se 
potkáme na startu!

Petra Koutná

Prezentovat pro 
závod se 
můžete 

od 9.30 
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FARMÁŘSKÉ TRHY
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 – 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, výrobků
a zboží přímo od výrobců, řemeslníků a farmářů.

Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné
i masné výrobky, koření, masti, košíky
a řadu dalších dobrot, užitečností a šikovností.

každý měsíc vždy v neděli

19. 4. 2015
17. 5. 2015
14. 6. 2015

tel.: 733 183 799  –  zamekdoudleby@seznam.cz  –  www.zamek-doudleby.cz

12. 7. 2015
16. 8. 2015
20. 9. 2015

18. 10. 2015
15. 11. 2015
13. 12. 2015

FARMÁŘSKÉ TRHY

VYJÁDŘENÍ K UZAVÍRCE SILNICE II/14 (K.Ú.P0TŠTEJN)
A K VEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY Z DŮVODU AKCE

„I/4 POTŠTEJN - OBEC, OŽK“
Uzavírka pozemní komunikace: silnice II/14
Úsek: I/4 Potštejn - obec
Termín uzavírky: částečná uzavírka I. etapa
   (úsek 1) 19.5.2015 - 7.6.2015
   (úsek 2) 8.6.2015 - 28.6.2015
  úplná uzavírka II. etapa
   (úsek 1) 8.6.2015 - 21.6.2015
   (úsek 2) 29.6.2015 - 12.7.2015 

2) 13.4.- 29.8.2015 (MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY)

Název akce:  I/4 Potštejn - obec, OŽK“
Objízdná trasa:  České Libchavy - II/312 – Žamberk)
   - I/11 – Vamberk
Železniční přejezdy: P4056 (silnice II/312, k.ú. Žamberk)
   v km 82,396 trati Letohrad - Týniště nad Orlicí.
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SDH Vrbice a ČČK Vrbice
si Vás dovolují pozvat na tradiční

OTVÍRÁNÍ

Začátek od 14.00 hodin.
v pátek 8. 5. 2015

VRBICKÉ STUDÁNKY

V úvodu vystoupí s programem děti z MŠ CHLENY
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ZÁZNAMY Z AKCÍ

POSEZENÍ S DŮCHODCI
V neděli 12. dubna pořádala naše obec ve spolupráci 
se sociální komisí tradiční posezení pro důchodce. Letos 
se poprvé uskutečnilo v hostinci U Hubálků v Kostelecké 
Lhotě, který je vyhlášený svojí domácí kuchyní, a tak si 
všichni přítomní mohli pochutnat na výborné kuřecí ro-
ládě se staročeskou lepenicí a jako moučník se podával 
tvarohový koláč s omáčkou z lesního ovoce.
O velice pěkný kulturní program se postaraly děti a žáci MŠ a ZŠ
Lhoty u Potštejna, k tanci a poslechu hrál moc hezky celé odpoledne pan Šalda.
Posezení bylo příjemné a protáhlo se až do podvečerních hodin.

/Foto 2 strana obálky/

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V RÁJCI
V předvečer 1. máje jsme se i letos sešli v Rájci, 
abychom pálením ohně s čarodějnicí udrželi 
starý lidový zvyk a přivítali jaro.
Nejprve jsme ale s dětmi putovali za pokla-
dem po fáborky vyznačené trase a cestou 
děti hledaly dopisy a plnily různé úkoly - 
zpívalo se, malovaly se obrázky na silnici, 
skákal se panák, práskaly se bubliny nebo 
se běhalo po louce pro zadané přírodniny.
Radost z nalezení pokladu byla veliká, a když 
se k nám v podvečer přidala spousta dalších do-

spělých i starších dětí, vrhli jsme se 
s chutí na opékání buřtů.
Přes počáteční obavy o počasí 

nám nakonec bylo docela přá-
no, a tak se dalo sedět až do pozdních 
nočních hodin. 

/Foto 3 strana obálky/

za rájecké ženy Petra Koutná

ž 
do-
se 

časí 
ela přá-
až do pozdních 

Petra Koutná
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Čarodějnice Rájec

Okrskové cvičení Brumbárov
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2015.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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