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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 25. dubna 2013 od 18 hodin  
ve spole enské místnosti SDH v Rájci. 

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

Potulné výstavy obecních zpravodaj  Rychnovska 
V rámci sout že zpravodaj  Rychnovska jsou v n kterých z p ihlášených obcí po ádány 
výstavy, na nichž je možné prohlédnout si výtisky zpravodaj  všech ty iceti p ihlášených 
obcí, m stys  a m st: Místní zpravodaj z Albrechtic nad Orlicí, Újezdecký zvoník z Bílého 
Újezda, Bohdašínské obecní noviny, Bolehoš ský zpravodaj, Zpravodaj m sta Borohrá- 
dek, Brodík z Borovnice, Bysterský zpravodaj, astolovický Zdroj, erníkovický zpravodaj, 
Deštník z Deštného, Dobrušský zpravodaj, Dob anský zpravodaj, Zprávy z Doudleb nad 
Orlicí, Obecní listy z obce H ibiny-Ledská, Zpravodaj m sta Kostelec nad Orlicí – Orlice, 
Kvasinský zpravodaj, Zpravodaj obce Li no - Ostašovice - Radostice, Lipské ozv ny z Lípy 
nad Orlicí, Doma v Orlických horách a Venkovský ob asník vždy plný pohody z MAS Poho- 
da Venkova, Mokerský zpravodaj, Nov  v Neratov , Zpravodaj O elic a M stce n.D., Opo- 
enské noviny, Listy obce Poho í, Potštejnský zpravodaj, P epyšský zpravodaj, Horský 

kurýr z Rokytnice v O.h., Rychnovský zpravodaj, Sedlo ovský zpravodaj,  Skuhrovský zpra- 
vodaj, Slatinský zpravodaj, Solnický zpravodaj, Syslojed z obce Synkov-Slemeno, Zpravo- 
daj m sta Týništ  n.Orl., Vamberecký zpravodaj, Vrbický Ob asník, Obecní zpravodaj Zá- 

l, Zdelovská drbna a Zpravodaj obce Ž ár nad Orlicí. 
V tomto ro níku byla sout ž rozd lena do kategorií podle m st, m stys , obcí nad 1000 
obyvatel a obcí do 1000 obyvatel, dále pak dle etnosti vydávání (m sí níky, tvrtletníky, 
ob asníky) a navíc byla vyhlášena sout ž o speciální cenu za nejkrásn jší váno ní zpravodaj. 
Potulné výstavy startují 8. dubna 2013, od kdy budou 3 kompletní soubory putovat po 
obcích sou asn  tak, aby výstavy bylo možné v ervnu ukon it. První soubor za íná svou 
pou  v Albrechticích, odkud p es Lípu a astolovice dorazí na p elomu dubna a kv tna do 
IC Kostelec nad Orlicí, poté bude do 12. kv tna na Vrbici, odkud se p esune k nám. Na 
víkend 18. a 19. kv tna bude v p estavlckém záme ku ve spolupráci s knihovníkem p i- 
pravena výstava nejen t chto zpravodaj . O tom ale více až p íšt ... Petr Kotera 
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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 19. dubna 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.  
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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. 
 

07.04. MUDr. Sk ková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 695 
13.04. MUDr. Stejskalová V ra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
14.04. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 031 
20.04. MUDr. Sv tlík Filip Tyršova 515, Opo no 494 667 553 
21.04. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
27.04. MUDr. Dvo áková So a Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 775 224 093 
28.04. MUDr. Š astná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 
01.05. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 
04.05. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 542 102 
05.05. MUDr. T mová V ra J. Pitry 344, Opo no 494 667 154 
08.05. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
11.05. MUDr. Vav ková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 782 
12.05 MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 781 
18.05. MUDr. Vy ítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
19.05. MUDr. Zde ka Ji í Kvasinská 129, Solnice 494 596 732 
25.05. MDDr. And lová Jana J. Pitry 448, Opo no 731 980 112 
26.05. Bahník Dent s.r.o. ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
 

 

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 

Nabídka zájezd  
CK Kalousek s.r.o. Vysoké Mýto po ádá zájezd  
Jarní Holandsko 
Termín: 17.4. – 21.4.2013 • Cena: 5.799,- K . 
 
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu, 
2x snídani a služby pr vodce, nezahrnuje komplexní 
pojišt ní (125 K , d ti do 12 let 100 K ) a vstupenky. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
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1. den: odjezd v odpoledních hodinách.  
2. den: ráno Amsterdam - procházka historickým centrem, návšt va brusírny diamant , plavba lodí 
po  grachtech,  které  vtiskly  m sto  neopakovatelný  ráz  (cca  7  -  9  €).  Osobní  volno  na  procházku  
malebnými zákoutími i na návšt vu muzeí – Van Gogh museum (cca 15 €), Rijksmuseum (cca 14 €) 
se slavnou Rembrandtovou No ní hlídkou, Museum voskových figurín Madame Tussaud (cca 21 €).  
3. den: v m ste ku Lisse navštívíme nejv tší evropský kv tinový park Keukenhof (cca 13 €). 
Zaandam, obydlený skanzen Zaanse Schans s d ev nými domky, v trnými mlýny, výrobou sýr  a 

evák , možnost zakoupení suvenýr . 
4. den: Noordwijk  -  centrum  obchodu  s  kv tinami,  kde  se  
koná každoro  kv tinové korzo, pr vod alegorických voz  
z tisíc ezaných kv  tulipán , hyacint , narcis . Den 
Haag – sídelní m sto královny, parlamentu, zastupitelských 

ad , Nejvyššího soudního dvora. V Madurodamu je 
možné shlédnout miniatury nizozemských staveb (cca 15 €). 
Odjezd v podve er.  
5. den: návrat do R v poledních hodinách.  
Program je orienta ní, m že být upraven pr vodcem. 
Více na www.ckkalousek.cz, tel. 465 421 750, 736 629 900. 
 

 
JV Transit s.r.o. Choce   
zve milovníky koupání a wellness na zájezd do 
Tropical Island v Berlín  
Termín: 8. kv tna 2013.  

ihlášky a zálohu ve výši 750,- K  do 15. dubna. 
Jedná se o um lé tropické letovisko, aquapark s nejv tším 
vnit ním bazénem na sv  s kapacitou až 7.000 návšt vník . 
Letovisko je umíst no uvnit  obrovského nepoužívaného 
hangáru, který byl p vodn  vybudovaný sov tskou armádou 

pro stavbu vzducholodí. 
Nachází se zde ada vybavených tematických park : tropický kv tinový sv t, vesnice s tropickým 
jídlem, vršek v tropickém deštném pralese (tropický prales s mangrovým pralesem s 1 km dlouhou 
stezkou), tropické mo e (p ibližn  4 400 m2 tropického bazénu, voda hluboká 1,40 m, 8 metr  
široká pláž a 850 plát ných k esel), bali laguna (bazén o objemu 1 200 m2, hloubka vody mén  než 
1 m, vodní  atrakce – fontány,  tekoucí  proudy,  kr ní  sprchy,  whirlpool  a dvoje pe eje).  Nachází  se 
zde také množství tobogán  a dalších atrakcí. Teplota vzduchu je 25°C, teplota vody v mo i je 28°C 
a v lagun  31°C. 
PROGRAM: odjezd v 03:00 h z nám stí v Chocni – p íjezd 
k Tropical Island p ibližn  v 9:00 h – koupání a volný 
program – odjezd v 18:00 hodin sm rem na Choce . 
CENA: Cena za dopravu 750 K , kombinovaný vstup do 
Tropical  Island: dosp lý 30 € /  d ti  (6 – 14 let)  17,5 € /  
studenti (s ID kartou), senio i nad 65 let a t lesn  
postižení 25,5 €. 

Kontakt: Jaromír Vo íšek – 603 832 186, 605 264 535 

http://www.google.cz/imgres?hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=478&tbm=isch&tbnid=p3ylLi9m_TfRAM:&imgrefurl=http://www.caravanholidays.cz/eshop-produkt/zajimava_mista/1/cz&docid=v44ChAE4MCqNGM&imgurl=http://www.caravanholidays.cz/files/produkty/1_2_b.png&w=1206&h=906&ei=5VMqUfW1B8XMswaD7YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=256&vpy=73&dur=578&hovh=195&hovw=259&tx=137&ty=117&sig=115202854294872336900&page=2&tbnh=133&tbnw=201&start=13&ndsp=18&ved=1t:429,i:1
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Meteostanice Rájec 

Po así v b eznu 2013 
Jedná se o amatérskou meteostanici, umíst nou v ásti obce Rájec na objektu rodinného 
domu p. 5. Meteostanice je v provozu od konce roku 2011. 
  

 minimální pr rná  maximální 
Teploty za m síc únor 2013: -11°C -1,6°C 13°C 
Vlhkost: 56% 77% 95% 
Srážky celkem za m síc: 13,5 mm 
Chladné dny (‹10°C): 27 dní 
Mrazivé dny (‹0°C): 22 dní 
Deštivé dny: 7 dní 

 

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

Poutní místo Homol 

Poutní místo se m ní 
Jak jste již jist  zaznamenali, okolí poutního místa na Homoli doznává výrazných zm n a 
po mnoha letech jej op t nezakrývají vzrostlé stromy. To neuniklo ani redakci Rychnov- 
ského deníku, který o této události otiskl dne 12.3.2012 tento lánek: 

Poutní místo mají op t ozdobit ovocné stromy 
Více než stoleté stromy, které dosud kryly jeho strán , byly pokáceny. Místo ale 
rozhodn  pusté nez stane. „O to, aby se okolí poutního místa zkultivovalo, usilujeme již 

kolik let. Okolní stromy již dorostly do stavu, kdy bylo jejich kácení nevyhnutelné. 
Majitel pozemk  nás o chystaném kroku dop edu informoval a my jsme proti n mu nic 
nenamítali," uvedla So a Rojková, starostka Borovnice, která je spole  se sousední 
obcí Lhoty u Potštejna vlastníkem historického barokního schodišt . 
Po kroku, který byl vynucen okolnostmi, by však obec cht la vrátit dominant  okolní 
krajiny p vodní ráz. „Kdysi v t ch místech rostly ovocné stromy, p evážn  t ešn . Cht li 

http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz
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bychom je proto navrátit zp t. Výhodou by bylo to, že stromy by nedorostly do takové 
výšky a poutní místo nezakrývaly," ekla dále starostka, která v této v ci z stává opatrná 
a nechce p edbíhat vzájemným jednáním s vlastníkem pozemk . Ty by totiž nejd íve 
musely být sm ny za obecní. 
Postoj druhé strany ale dává tušit, že jednání by mohla dojít ke zdárnému konci. 
„S obcemi, které spravují poutní místo Homole, jedná z mého pov ení nadlesní Alexandr 
Rabi ák. Pokud se poda í najít pozemek vhodný ke sm , nevidím v této v ci žádný pro- 
blém," uvedl František Kinský, majitel kosteleckého zámku, k jehož majetku pozemky p i- 
léhající k historickému schodišti na Homoli náležejí. Obec by pak vybraný lesní pozemek 
rovn ž vykácela a po jeho sm  by si jej firma Kinský znovu zalesnila. Ani v p ípad , že 
se poda í dosp t k dohod , nebude mít plán na obnovu p vodní vzhledu vyhráno. 
Zajišt ní náhradní výsadby a s ní spojené terénní úpravy jsou totiž nákladná záležitost. 
Konkrétní ástky nechce starostka Borovnice odhadovat, ale p edpokládá, že bude p evy- 
šovat ády statisíc . Obce by proto usilovaly o získání pen z z dota ních titul . 

Žádný les tam p edtím nebyl 
Rozhovor s Terezou Pavlí kovou, histori kou Muzea a galerie Orlických hor v RK: 

ím je vrch Homole, na kterém stojí poutní kostel Panny Marie Bolestné, tak významný? 
Poutní místo vzniklo už v 17. století. Unikátní je zejména díky nádhernému schodišti se 
socha skou výzdobou z 18. století. Další pozoruhodností je zasazení této památky do 
okolní krajiny. Stala se z ní p irozená místa. 
Jaký je dnes stav památky? 
V minulých letech byla postupn  restaurována. P edevším výzdoba schodišt  se ale asto 
stávala ter em vandal  a zlod , což je problém mnoha historických objekt . Zajišt ní 
jejich bezpe nosti je ale asto bojem s v trnými mlýny. 
Je snaha místní samosprávy osázet vrch ovocnými stromy od vodn ná? 
Pokud se podíváme na „Císa ské otisky stabilního katastru", zjistíme, že v roce 1840 byl 
skute  celý kopec porostlý ovocnými stromy. Les se zde v bec nenacházel. Dnes to 
mnoha lidem p ijde zvláštní, ale málokdo si uv domuje, že dnes je krajina zalesn ná 
mnohem více než v minulosti. 

Michal Fri ek, Rychnovský Deník (v . foto na obálce) 
 

 
Pozn. red.:  
Obraz od Venuta z roku 1812, by  neza- 
chycuje okolní vesnice v rn , také dokládá 
tvrzení, že v okolí schodišt  se nacházely 
stromy ovocné, které nijak poutní místo 
nezakrývaly. Tento obraz byl již p etišt n 
na zadní stran  obálky Brodíku . 4/2006. 
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Také pohlednice z roku 1902 zachycuje Homoli odkry- 
tou,  i  když  zde  již  je  po  levé  stran  vid t  n kolik  ma-  
lých jehli nan , které tedy mohly být vysazeny n kdy 
okolo roku 1900. I tato pohlednice již byla otišt na na 
zadní stran  obálky Brodíku . 7/2007.                      -pk- 

Mše a pou  na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se ko- 
nají každou 2. a 4. ned li v m síci. Tento m síc se tedy 
konají ve dnech 14. a 28. dubna, vždy od 14:30 hod. 

21. dubna se na Homoli koná tradi ní jarní pou , p i 
níž budou slouženy mše od 8, 10 a 14 hodin. 

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou 
v letním období otev eny od 7 do 19 hodin a že je 
zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme. 
 
 
 

Spole enská kronika 

Životní jubilea 
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum  

84 let   paní  MARIE VÁVROVÁ  z Borovnice 
Do dalších let p ejeme všechno nejlepší, hodn  zdraví a 
spokojenosti.  

Noví ob ánci naší obce 
Dne 18. b ezna 2013 se narodil nový ob ánek  
PETR  manžel m Zemaníkovým z P estavlk p. 41, 
 

a od b ezna 2013 p ibyla nová ob anka obce  
ZDE KA  u manžel  Smolových z P estavlk p. 51. 
 

Rodi m i malému Pé ovi a Zdeni ce p ejeme hlavn  hodn  zdraví, št stí a radosti. 
sociální komise 
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Z obecní kroniky 

Výpis z kroniky obce Borovnice 
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice. Tentokrát rokem 1932: 

Tento rok zaèínáme vývojem poèasí. Leden poznamenán silnými mrazy a  -19°C, 
zamraèeno, bez snìhu. Únor chladný bez srá ek. V bøeznu mírné mrazy a napadlo více 
snìhu, pùda se napila, co  bylo dobøe. Koncem bøezna se zaèalo seti, v dubnu teplo, 
tak e  osení  krásnì  vypadalo.  Kvìten  teplý,  mírné  de tì,  které  osení  prospìly.  Èerven  
suchý,  dé  pøi el  a  26.6.,  av ak  srá ky  mírné.  nì  zaèaly  17.7.,  sklízelo  se  dobøe,  do  
konce mìsíce a  +32°C. Srpen teplý, záøí velmi teplé a suché, teplo a  +38°C. Øíjen 
pìkný a teplý tak, e se patnì selo, a  16-tého namoklo, tak e obilí vze lo. Listopad 
teplý, mírné srá ky. 9. prosince první mráz -5°C, vánoce bez snìhu. 

Na vestkách øádila puklice vestková, mnoho stromù znièila. Obilí sypalo, místy 
enice napadena rzí tak, e uschla a zrní se nenalilo. P enice mìla cenu mezi 120-155 

Kè za q, ito kleslo pod 90 Kè/q, oves 70 Kè/q, jeèmen 80 Kè/q, brambory 25 Kè/q, 
máslo  kleslo  z  20  Kè  na  14  Kè/q,  1  vejce  stojí  30  hal.  Dobytek  celé  léto  laciný,  ádný  
odbyt. Krávy 2-3 Kè, býci 3-3,5 Kè, prasata 8,5 Kè (v øíjnu 11-12 Kè) za 1 kg mrtvé váhy. 
Podsvinèata platila 300-350 Kè za pár 20 kg tì ká. Jediný pøíjem kdo choval prasnice a 
komu se chov daøil. Byla nouze a bída, lid nemá práci, stát vyplácí podporu v neza- 
mìstnanosti zvlá tì ve mìstech lidu továrnímu, nouze v ude jak na venkovì, tak ve 
mìstech. Není penìz, na venkovì nikdo nic nekupuje a tak v e vázne.  

Dne 3. února zemøel poslanec Dr. Hnídek Fr., který za stranu republikánskou zastupoval 
upu Pardubickou a  který  pracoval  pro  zájmy venkova  a  zemìdìlství.  V  øíjnu  se  vzdal  

mandátu ministerského pøedsedy Fr. Udr al - rolník z Rovnì - pro churavost. 29. øíjna 
jmenována nová vláda za pøedsednictví republikána Malypetra ve slo ení - Bohumil 
Bradáè  nár.  obrana,  Dr.  Milán  Hod a  zemìdìlství,  Dr.  Jos.  Èerný  vnitro,  Dr.  Alois  
Meizner spravedlnost, Dr. Derer J. kolství a nár. osvìta, R. Bechynì eleznice (v ichni 
republikáni). Za soc. demokraty: Dr. Edv. Bene  zahranièí, Dr. E. Fanko po ta; za lidovce 
ing. Dostálek - rodák ze edivce u amberka - veøejné práce, Dr. Monsignor J. rámek 
unifikace; za stranu nár. dem. Dr. J. Matou ek obchod. Ve vládì jsou dva nìmci Dr. Lad. 
Czech sociální peèe, Dr. J. Spina zdravotnictví a tìlesná výchova; ostatní je úøedník Dr. 
Trapl finance. 

Obec ádala o podporu k min. sociální péèe na opravu obecních cest a obdr ela obnos 
8.000  Kè,  který  se  upotøebil  na  vyvá ku  ze  skály,  lámání  kamene,  za tìrkována  cesta  
k Rájci v lukách a opravena cesta se skály. Placeno dìlníkùm 10 Kè a kravský potah  
20 Kè dennì, za kterou to sumu se znaènì cesty opravily. Koupen strojek na setí jetele 
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v cenì 395 Kè. Konány hasièské volby a zvoleni: Kaplan Fr. velitel, Vávra Václav 
námìstek, Kubíèek Josef jednatel, Matìjka Josef pokladník a My ák Jan zbrojmistr. 

V tomto roce se prodalo è.p. Votavovo se 14 korci pozemkù za 90 000 Kè, které koupil 
Diblík Karel ze Sopotnice. Od uvedeného è.p. 14 koupil 2 korce pole pan Dostál Josef 
è.p. 13 za 6 000 Kè/1 korec a Fr. Matìjus è.p. 2 tøi korce za 4 000 Kè/1 korec. Chalupa 
è.p.  42  prodána  Janem  Hájkem  za  42  000  Kroulovi  Fr  z  Henánek  (??  - patnì  èitelné  -  
pozn. autora výpisu) u amberka vèetnì 9 korcù pozemkù.  

Kdo, kdy, od koho? 
V  kronice  obce  se  nachází  rovn ž  vý et  toho,  kdo  od  koho  a  také  mnohdy  i  kdy  co  
odkoupil nebo komu kdo co prodal, nebo kdo co kdy postavil. Údaje nejsou mnohdy však 
up esn ny letopo ty ani náklady na zhotovení, a tak je p edkládám tak, jak jsou zapsány. 
Záznam je voln  vsunut za rok 1932. 

V roce 1920 prodáno è.p. 33 s 9 ha a 5 ary Kr ka Fr. a Emilie za cenu 180 000 Kè edovi 
Karlu a Kateøinì, který pocházel ze Svidnice a byl nìjaký èas v Americe. Tyto ale v roce 
1922 prodali, to samé hospodáøství, a jeli zase do Ameriky, Josefu My ákovi z Vam- 
berka,  který  té  byl  v  Americe,  a  to  se  ivým i  mrtvým inventáøem,  který  mohl  státi  
3000 Kè, za cenu 160 000 Kè. V roce 1917 koupil od zmínìné usedlosti 6 ha polí 
Kaplan  Fr.  è.p.  28  za  cenu 18  000 Kè.  Taková  smlouva  byla  sepsána,  ale  po  nìkolika  
dnech si to prodávající Kr ka rozmyslel, a e by pole vzal zpìt, èemu  kupující vyhovìl. 
V roce 1905 koupil è.p. 22 hospodu s 10 korci pozemkù od Jana Malého Kopecký Fr. 
z è.p. 28 za 5 000 Kè a v roce 1922 prodal hospodu se zahradou Hubálkovi Jos. z è.p. 45 
za 33 500 Kè. Pole jsou nyní u è.p. 28. 

V roce 1932 postavena stodola Dostála Jos. è.p. 13, domovní stavení è.p. 13 postaveno 
v roce (??? - není uvedeno) Hájkem Franti kem. V leto ním roce (1932, pozn. autora výpisu) 
dal kryt na domovní stavení è.p. 4 Bednáø Fr., postaveno è.p. 19 Kopeckým Jaroslavem 
a Marií nákladem (neuvedeno - pozn. autora výpisu), postaveno è.p. 44 v Závr í 
Voborníkem Josefem nákladem (rovnì  neuvedeno - pozn. autora výpisu), který byl i jeho 
otec od dìtství ve dvoøe Závr  co deputátník a v roce 1924 dostal pøídìl od zmínìného 
dvora se starou chalupou, kterou zboøil a novou postavil. Postaveno è.p. 3 Malátkem Fr. 
a Marií a následnì postavili è.p. 5 naproti pøes silnici Petránková M. - Vogel Fr. a Marie. 
Postaveno è.p. 48 se stodolou Dvoøáèkem Jos. a Annou a stodola u è.p. 26. V roce 1929 
postaveno  è.p.  29  Kubíèkem  Jos.  a  Marií.  Tého  roku  dali  kryt  na  stavení  è.p.  34  
Komárek Fr. a Emilie, které to stavení dostal pøídìlem v r. 1924 se 6 ha pozemkù. È.p. 
10 postaveno v roce 1928 Bezdíèkem Aloisem a Annou. V roce 1932 pøevzal è.p. 22 a 
koncesi hostinskou po zemøelých rodièích Hubálek Josef. 

Další pokra ování p íšt . Z obecní kroniky vypsal a sestavil 
JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
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Kultura a volný as 

Pozvánky na kulturní akce 
 

i mušketý i 
12.4.2013 od 19:00 hod. – Kostelec nad Orlicí - SK Rabštejn 
Divadlo – Hudební komedie dle slavného románu A. Dumase st. eká Vás komedie plná 
romantiky, šermu a hudby. Hraje divadlo Litvínov. Vstupné 170,- K . 
 

 

Ji í Suchý – Levandule 
12.4.2013 od 19:00 hod. – Rychnov nad Kn žnou - Pelclovo divadlo 
Divadlo – Komorní hudební komedie a kabaret z konce dvacátých let minulého století. 
Hrají:  Jitka  Molavcová,  Ji í  Suchý  a  lenové  Divadla  SEMAFOR Praha.  Vstupné 250,-  K ,  

edprodej od 8.4. od 13 hod.  
 

 

Kostelecká pou  
17.4.2013 až 21.4.2013 – Kostelec nad Orlicí - Palackého nám. 
Tradi ní kostelecká pou  na Palackého nám stí. Po adatel SK Tigers. 
 

 

Kurtizány z 25. Avenue 
20.4.2013 od 21:00 hod. – Kostelec nad Orlicí - koupališt  
Koncert – Kurtizány z 25. Avenue, The damaged superstars (high energy rock, Francie)  
Citylights (rock´n´roll-hardcore, Praha, Pe ky, Kolín). 
 

 

Randy Brecker a AMC Trio 
23.4.2013 od 19:00 hod. – Kostelec nad Orlicí - SK Rabštejn 
Koncert – Hv zda sv tového jazzu ocen ná 5 cenami Grammy vystoupí se slovenským 
AMC Triem. Jediný koncert v R v rámci evropského turné (Víde , Berlín, ...)! Prob hne 

est CD. P edkapela OnLine Session.  
 

 

The Backwards - Beatles Revival 
25.4.2013 od 19:30 hod. – Rychnov nad Kn žnou - Pelclovo divadlo 
Koncert – Tvorba košické skupiny The Backwards je jednou z mála možností p ipomenout 
si dobu dávno minulou nejen prost ednictvím nesmrtelné hudby, ale i originálních 
nástroj  z té doby. Vstupné: 260/280,-K , p edprodej od 8. 4. od 13 hodin. 
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Z d ní v obci a okolí 

Borovnice Cup 2013 
V sobotu dne 9. b ezna 2013 prob hl v jídeln  ZOPOS P estavlky a.s. již V. ro ník turnaje 
ve stolním tenise. 

 
Turnaje se zú astnilo 19 neregistrovaných hrá  z naší obce a pozvaných host . Celko- 
vým vít zem se stal Luboš Malinský z Kostelce n. Orl., na 2 míst  se umístil pan Weis ze 
Srub  a na 3 míst  pan Dušan Junek z P estavlk. 
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Za po adatele bych cht l pod kovat hrá m i fanoušk m, kte í je podporovali a vytvo ili 
prost edí pro p íjemn  strávené sobotní odpoledne. Pod kování pat í také part  chlap , 
kte í se na organizaci této akce podíleli. 

 
František Sládek 
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Posezení s d chodci 
V ned li 7. dubna od 14 hod. po ádala 
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální 
komisí tradi ní p átelské neformální pose- 
zení se seniory. 
Odpolední program vyplnilo p edstavení 

tí z MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna a poté 
pan Šalda hrál k tanci i poslechu p i po- 
sezení u dobrého ob erstvení. 
Akce  se  všem  ú astník m  líbila  a  Obec  
Borovnice se sociální komisí slibuje, že na 
seniory nezapomene ani v dalších letech. 

  

 



 

Zadní strana obálky 
Pozvánka na Otvírání cyklosezóny 
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