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ležité informace 

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE 

Pozvánka na ve ejné zasedání 

Zastupitelstvo obce Borovnice srde  zve 
všechny ob any obce na pravidelné ve ejné 
zasedání,  které  se  koná  o  týden  d íve  ve 
tvrtek  dne  17.  dubna  2014  od  18  ho-

din  ve  spole enské  místnosti  SDH  v  
Rájci. Pozvánka s programem jednání bude 
vyv šena na ú edních deskách týden p ed 
zasedáním. Všichni jste zváni. 

Ve ejné projednání 
návrhu územního plánu 

stský ú ad Kostelec n. Orl., stavební 
ad  –  životní  prost edí,  který  po izuje  na  

základ  žádosti Obce Borovnice územní 
plán  Borovnice,  v  souladu  s  §  52  odst.  1  
stavebního  zákona  a  §  172  zák.  .  
500/2004 Sb., správní ád, zve na jeho 
ve ejné projednání. 
Ve ejné projednání návrhu územního plánu 
Borovnice se uskute ní dne 29.4.2014 od 
16  hod.  na  Obecním  ú adu  Borovnice  
v P estavlkách p.1. 
Návrh územního plánu Borovnice je zve ej-

n zp sobem umož ujícím dálkový p ístup 
na internetových stránkách m sta Kostelec 
n. Orl. – www.kostelecno.cz – záložka 

stský ú ad – Územní plány. 

Do tišt né podoby plného zn ní návrhu je 
možno nahlédnout od 26.3. do 6.5.2014 
na OÚ Borovnice nebo MÚ Kostelec n.Orl. 
Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mo-  
hou podat pouze vlastníci pozemk  a staveb 
dot ených návrhem ešení, dále vlastníci, 
správci nebo provozovatelé ve ejné doprav- 
ní nebo technické infrastruktury a zástupce 
ve ejnosti, a to nejpozd ji  do  7  dn  ode  
dne  ve ejného  projednání,  tj.  do  6.5.  
2014. Námitky musí obsahovat od vodn -
ní, údaje podle katastru nemovitostí dokladu-
jící dot ená práva a vymezení území dot e-
ného námitkou. Námitky musí být uplatn ny 
písemn  a musí být opat eny identifika ními 
údaji a podpisem osoby, která je uplat uje. 

Ing. Radomíra Padriánová,  
referent územního plánování  

Vývoz popelnic 

Upozor ujeme ob any, že od 1.4.2014 již 
nebudou vyváženy nádoby neozna ené znám-
kou  na  rok  2014.  Také  nejsme  schopni  
vyvážet  nádoby,  které  nejsou  pro  tuto  in-
nost  ur eny  a  neodpovídají  platné  norm  
(upravené sudy, zkrácené popelnice ap.), 
pouze kovové popelnice 110 lt, plastové 
popelnice 120-240 lt a nádoby 1100 lt. 

Petra Sta ková, Ekola eské Libchavy 

http://www.kostelecno.cz/mestskyurad/uzemni-plany&opt=zr4#zr4
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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. dubna 2014 
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  

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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Prohlídka vodovodního vrtu 

Dne 18. b ezna provedl provozovatel naše-
ho obecního vodovodu VAK Jablonné nad 
Orlicí vyjmutí erpadla na vodovodním vrtu 
v P estavlkách, aby druhý den ráno mohla 
prob hnout prohlídka vrtu kamerovou 
zkouškou. Kamerová zkouška rozptýlila 
obavy  z  pot eby  provedení  nového  vrtu,  
jelikož  vrt  je  v  pom rn  dobrém  stavu  a  
bude  nutné  pouze  vy išt ní  a  po ízení  no-
vého erpadla, jelikož p vodní erpadlo je 
již v nevyhovujícím stavu. Po provedení 
prohlídky byl vrt do asn  osazen jiným 
repasovaným erpadlem v majetku firmy 
VAK. Po úplném zhodnocení prohlídky a 
naplánování prací bude následovat op t 
vyjmutí tohoto repasovaného erpadla za 

elem vy išt ní vrtu a namontování nové-
ho  erpadla.  O  termínu  t chto  prací  zatím  
VAK obec neinformoval, proto další infor-
mace p ineseme z ejm  až v následujícím 
vydání zpravodaje nebo operativn  vyv še-
ním informací ve výv sních sk kách. -pk- 

ipomínky k jízdním ád m 

Na základ  rozhodnutí zastupitelstva Králo-
véhradeckého kraje ze dne 4.11.2013 pro- 

hla zm na v organizaci dopravní obsluž-
nosti, na jejímž základ  došlo dne 1. ledna 
2014 k p evedení technologických, analy-
tických, ekonomických a propaga ních in- 
ností  ze  spole nosti  OREDO  s.r.o.  pod  
nov  vzniklé Odd lení dopravní obsluž-
nosti v rámci odboru dopravy a silni ního 
hospodá ství Krajského ú adu Královéhra-
deckého kraje.  

Spole nost  OREDO  bude  i  nadále  spravo-
vat tarifní záležitosti v etn  odbavení nov  
zavedenou ipovou kartou IREDO. 

Nové odd lení dopravní obslužnosti je p i- 
praveno spole  s Vámi ešit  problémy ve 

ve ejné autobusové doprav  ve Vaší obci a 
kontaktní osobou pro obec Borovnici je 
dopravní specialista – technolog dopravy 
Mgr. Petr Nosek, tel. 495 817 653, mobil 
777 32 88 31, požadavky je možné zasílat 
na e-mail: pnosek@kr-kralovehradecky.cz.  

Ing. Tomáš Jur ek, 
vedoucí odboru dopravy KHK 

Vandalismus v obci 

Již pon kolikáté došlo k rozlámání d ev né- 
ho  krytu  na  d tském  pískovišti  u  záme ku  
v P estavlkách. Obec vynaložila již dosti fi- 
nan ních prost edk , aby udržela kryt pís-
kovišt  v po ádku, ale vždy n jaký vandal ( i 
skupina  vandal )  tento  kryt  op t  rozláme.  
Obec je povinna d tské pískovišt  zabezpe it 
proti možnosti zne išt ní výkaly ko ek apod. 
Doty ní vandalové toto znemož ují a svým 
jednáním ubližují p edevším malým d tem, 
pro  které  je  tento  koutek  ur en,  proto  by  

li  zvážit  návšt vu lé ebny, kam se svým 
IQ tykve bezesporu pat í... -pk- 

 

mailto:pnosek@kr-kralovehradecky.cz
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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. 
 

12.04. MUDr. Kašková Kate ina Kvasiny 145 494 596 174 
13.04. MUDr. Kašparová Dagmar Vo íškova 169, Vamberk 602 514 715 
19.04. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo náb . 334, Vamberk 494 501 711 
20.04. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
21.04. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
26.04. MUDr. Mi ejovská Dagmar T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
27.04. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
01.05. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn žnou 494 534 841 
03.05. MUDr. Pokorná V ra J. Pitry 448, Opo no 494 667 628 
04.05. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 697 
08.05. MUDr. P ibylová Marta Komenského 209, astolovice 494 322 706 
 

 

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 
 
Objíž ky a uzavírky silnic 

Z d vodu rekonstrukce silnice v obci erm- 
ná  nad  Orlicí  a  místní  ásti  ová (po 
hranici kraje) v délce 3,7 km bude od 
7.4.2014 do 31.8.2014 tato silnice uza-

ena a z Borohrádku do Chocn  je navrže-
na objízdná trasa p es estice, astolovice, 
Kostelec n.Orl., Doudleby n.Orl., Vam-
berk, Zám l, Lhoty u Potštejna, Borovnici, 

estavlky a Sko enice do B stovic. Celko-
vá  délka  objíž ky  je  42  km.  Objíž ka  je  
takto dlouhá, jelikož není možné využít sil- 
nice II/316 z Kostelce n.Orl. do P estavlk. 
V Kostelci n.Orl. na Skále již nyní totiž 
také  probíhají  práce  na  silnici.  Jedná  se  o  
spole nou akci Královéhradeckého kraje a 

sta Kostelce n.Orl., které provede opra-
vu vodovodu, kanalizace, chodník  a ve ej-
ného osv tlení. Za átek stavby je v míst  

ejezdu D a konec na konci m sta Koste-
lec n.Orl. Na Skále sm rem na Kosteleckou 

Lhotu. Dle p edpokládaného pr hu prací 
budou od 3. b ezna do 27. dubna 2014 
probíhat práce na vým  kanalizace a vo- 
dovodu,  p emž  dojde  pouze  k  áste né- 
mu omezení dopravy – zúžení jízdních pru- 

 (p ejezdové  lávky).  Již  nyní  je  zde  pro-
voz ízen semafory. Od 28. dubna do 30. 
zá í dojde  ke  kompletní  rekonstrukci  ko-
munikace v celkové délce 1002 m, p emž 
bude v Kostelci n.Orl. provedena úplná 
uzavírka silnice II/316. V sou asné dob  
probíhá specifikace objízdných tras a M sto 
Kostelec  n.Orl.  po ádá  9.4.  od  19  hod.  
v SK Rabštejn besedu k této uzavírce. 
Ve dnech 16.  až  21.  dubna  bude  navíc  
v Kostelci nad Orlicí pro vozidla uzav e-
no Palackého nám stí z d vodu konání 
Kostelecké pouti ve dnech 19. až 21. 
dubna. V sobotu, ned li a pond lí proto 
budou autobusové zastávky po celý den 

emíst ny  na  silnici  I.  t ídy  .  11  p ed  
bývalý D m služeb. -pk- 

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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Výzva vlastník m nemovitostí 

1.1.2014 nabyl ú innosti zák. .256/2013 
Sb.,  o  katastru  nemovitostí,  který  v  §  64  
ukládá eskému ú adu zem ickému a 
katastrálnímu p edat Ú adu pro zastupování 
státu ve v cech majetkových údaje o nemo-
vitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná 
v katastru nemovitostí jako vlastník nebo ji- 
ný oprávn ný ozna en dostate  ur it . Dá- 
le zákon ukládá provést v sou innosti s obec- 
ním ú adem šet ení k dohledání vlastníka. 

ad  pro  zastupování  státu  ve  v cech  ma-
jetkových podává výzvu ob an m - vlast-
ník m nemovitostí a dalším oprávn -
ným, kte í nejsou ozna eni v katastru 
nemovitostí dostate  ur it , jak vyžadu-
je katastrální zákon, aby se p ihlásili ke 
svému vlastnictví uvedené nemovitosti u 
místn  p íslušného  pracovišt  Ú adu  pro  
zastupování státu ve v cech majetkových. 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva 
týká, je zve ejn n na webových stránkách 

adu  pro  zastupování  státu  ve  v cech  
majetkových www.uzsvm.cz v  sekci  "Na-
bídka majetku", v ásti "Nedostate  
ur it  identifikovaní vlastníci". Seznam 

chto nemovitostí v katastru Borovnice u 
Potštejna byl doru en obci a je zve ejn n na 
internetové ú ední desce obce Borovnice. 
Pro katastr Rájec zatím obci nebyl seznam 
doru en. 

ad  pro  zastupování  státu  ve  v cech  ma-
jetkových tímto upozor uje na skute nost, 
že pokud se vlastník nemovité v ci nep i-
hlásí  ve lh  stanovené v § 1050, odst.  2 
zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, 
tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opus-
til. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 toho-
to zákona p ipadne opušt ná nemovitá v c 
do vlastnictví státu. 

Mgr. Radek Zezulka, editel odboru 
Odlou ené pracovišt  Rychnov n.Kn. 

Po así v b eznu 2014 

Pravideln  p inášíme informace z amatérské 
meteostanice, která je v provozu od konce 
roku 2011 a je umíst na v Rájci p.5:  
Pr rná teplota za m síc 7,2°C 
Minimální teplota za m síc -3,7°C 
Maximální teplota za m síc 20,3°C 
Pr rná vlhkost za m síc 74 % 
Minimální vlhkost za m síc 18 % 
Maximální vlhkost za m síc 95 % 
Pr rná rychlost v tru 1,7 m/s   
  (1 m/s = 3,6 km/h) 
Srážky celkem za m síc   50,5 mm  
Mrazivé dny (<0°C)  13 dní 

ízemní mráz (<0°C)  18 dní 
Deštivé dny  7 dní 
Více informací najdete na internetových 
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo 
a www.facebook.com/PocasiRajec), nebo 
je poskytnu mailem: kaplanm2@seznam.cz, 
pop ípad  osobní návšt vou. 

Martin Kaplan 

Ukon ení veterinárních opat ení 

Krajská veterinární správa Státní veterinární 
správy  pro  Královéhradecký  kraj  ode  dne  
25.3.2014 ukon uje mimo ádná veterinár-
ní opat ení, na ízená dne 4.6.2013 p i vý- 
skytu a k zamezení ší ení nákazy -  varroázy 

el v chovech v el na katastrálních úze-
mích Královéhradeckého kraje. 

MVDr. Blanka Karešová, 
editelka Krajské veterinární správy 

Záv re ný ú et DSO Orlice 

DSO Orlice zve ejnil záv re ný ú et za rok 
2013 se zprávou o výsledku hospoda ení.  
S  dokumenty  je  možné  se  seznámit  na  in-
ternetové ú ední desce obce nebo jsou k na- 
hlédnutí v RTIC Kostelec n.Orl. 

http://www.uzsvm.cz/
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz
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Z redakce 

INFORMACE K OBSAHU ZPRAVODAJE 

K výro í úmrtí Emanuela Kosiny 

V b eznu uplynulo 70 let od úmrtí vý-
znamného regionálního noviná e, spiso-
vatele a badatele Emanuela Kosiny.  
Emanuel Kosina se narodil 4. listopadu 
1887 v Koldín  a zem el 10. b ezna 1944 
v Chocni. V 17 letech nastoupil dobrovoln  
vojenskou službu u hudby v Budapešti. Slou-
žil ve Vídni a v Terstu. Prod lal 1. sv tovou 
válku a z s. armády byl ze zdravotních 

vod  propušt n v roce 1920, kdy zastával 
místo eviden ního d stojníka.  
Ješt  za vojenské služby byl v Nových Zám-
cích na Slovensku spoluzakladatelem první-
ho slovenského asopisu. V Chocni pak zalo- 
žil asopis Orlicko a napsal publikaci jiny 
a místopis Chocn  a okolí: z dob nejstarších 
až ke vzniku jednotlivých ástí m sta. V roce 
1936 vydal vlastním nákladem publikaci 
Památná Homol a  v  roce  1937  pak  druhý  
díl s názvem Památná Homol a okolí. 
Jelikož uplynutím sedmdesáti let od úmrtí 
autora kon í autorská práva a dílo se stává 
voln  ši itelným, od tohoto ísla zpravodaje 
budete nacházet uprost ed dvojlist s p etis- 
kem  této  bezesporu  velmi  zajímavé  publika-
ce,  pojednávající  o  naší  obci  a  okolí.  Tyto  
vnit ní dvojlisty budou mít samostatné ís- 
lování a po vyjmutí z Brodíku a poskládání 
budete mít vlastní kompletní výtisk této pu- 
blikace, kterou pak je možné si dát svázat. 

Za ínáme prvním dílem, ve kterém jsou his- 
torická data zapracována do p íb hu v podo- 

 románu. Jak píše autor v záv ru své pub-
likace, „K obsahu knihy podotýkám: V knize 
uvedená jména osob v Rajci, Horkách Koste-
leckých, jakož i jména hrab te Dubeckého a 
svobodného pána z Berg , byly do d je poja- 
ty bez skute ných vztah  k n kterému teh-
dejšímu  rodu.  Nemají  tedy  žádnou  spojitost  
s rodinami, žijícími v t chto obcích. Histo-
rickou látku k pojednání o památné Homoli 
erpal  jsem  z  kroniky  farnosti  sudslavské.  

Data o zakladatelce chrámu, budovatelce 
nádherných schod , jakož i první eské ško- 
ly v tomto kraji, jsou podep eny fakty.“ 
Druhý díl  pak je dokumentem o d jinách a 
pov stech s popisem pozoruhodností kraje. 
Protože v každém ísle m že být pouze jeden 
vnit ní dvojlist,  u prvního ísla (tohoto) na-  
jdete pouze úvodní list,  z jehož druhé strany 
je prázdný vakát a pak v nování autora, 
jehož druhá strana je op t prázdná. V p íštím 
ísle již za ne zajímavé tení ze stran 5 až 8. 

Oprava chyby v minulém ísle 

V minulém ísle bylo nedopat ením chybn  
uvedeno,  že  Borovnice  byla  prodána  „r. 
1530 Václavovi Okrouhlickému z Kn nic za 
1530 kop groš eských“. Správn  m lo být 
uvedeno „za 1700 kop groš eských“. 

Petr Kotera 
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Kultura a volný as 

POZVÁNKY NA AKCE 

Velikono ní jarmark 

8. dubna – úterý od 15 do 17 hod. 
9. dubna – st eda od 8 do 17 hod. 
SK Rabštejn Kostelec n. Orl. 

 
Prohlídka a nákup jarní výzdoby.  

Návšt vy u pana Greena 

11. dubna – pátek od 19:00 hod. 
SK Rabštejn Kostelec n. Orl. 
Divadelní p edstavení FDA, v n mž excelu-
je Stanislav Zindulka s Mat jem Hádkem 
v režii Vladimíra Michálka. Vstup 220 K , 

edprodej 180 K . 

 

Velikono ní výstava 

11. až 13. dubna – pátek až ned le 
Výstavišt astolovice 
Již 14. jarní velikono ní výstava s názvem 
„Velikonoce – svátky jara“ bude otev ena 
každý den v dob  od 9:00 do 17:00 hod. 
Parkování možné na vybraných regulova- 
ných místech. 

4 Watty 

12. dubna – sobota od 21:00 hod. 
MK Sokolovna Choce  
Rocková tane ní zábava. Vstup 70 K .  

III.  emeslné Velikonoce 

16. dubna – st eda od 9:00 do 17:00 h. 
Tyršovo nám stí Choce  

tské kreativní dílny a emeslné dílny, 
tvo ivá sout ž pro d ti, stánkový prodej. 

Radim Hladík & Blue Effect 

18. dubna – pátek od 20:00 hod. 
Spole enské centrum Rychnov n.Kn. 
Radim Hladík se do historie eského bigbí-
tu zapsal již ve druhé polovin  šedesátých 
let jako len legendárních Matadors. Na 
podzim roku 1968 založil svou skupinu 
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Blue Effect, která pr hu své existence 
používala r zné varianty svého názvu: The 
Blue Effect, Modrý Efekt, M. Efekt.  

 
Od  druhé  poloviny  60.  let  20.  století  je  
Radim Hladík považován za jednoho z 
nejlepších eských kytarist . Sou asné 
složení kapely: Radim Hladík – kytara, 
Honza K ížek – zp v, kytara, klávesy, Wojt-
tech – baskytara, Václav Zima – bicí. 

Otev ení sezóny na Vochtánce 

19. dubna – sobota od 11:00 hod. 
Kemp Country Vochtánka Potštejn 
Restaurace otev ena od 11 hod., odpoled- 
ne pohádkové postavy, ve er od 20 hod. 
country skupiny Makadam. 

Kostelecká pou  

19. až 21. dubna – sobota až pond lí 
Palackého nám stí Kostelec nad Orlicí 
Softballový oddíl SK Klacka i Kostelec nad 
Orlicí ve spolupráci s M Ú Kostelec nad 
Orlicí po ádá tradi ní Kosteleckou pou . 
Pro návšt vníky budou p ipraveny atrakce 
pro malé i velké a stánkový prodej. 

 

Led ek 

24. dubna – tvrtek od 19:30 hod. 
Panský d m Choce  
Anglická komedie v podání Divadla Ungelt 
Praha - F. N mec, A. Vránová, P. Kostka. 

erní šviháci 

26. dubna – sobota od 19:00 hod. 
SK Rabštejn Kostelec n. Orl. 
Po delší odmlce op t p edvedou místnímu 
publiku dv  groteskn -sarkastické hry Pepy 
Tejkla – Amatéry a Sv t podle Klobou ka. 
Nastoupí galantní šviháci a sli né šviha ky 
v kompletní sestav . Vstupné 100 K . 

Bladex 

26. dubna – sobota od 21:00 hod. 
MK Sokolovna Choce  
Rocková tane ní zábava. Vstup 70 K . 

arod jnické rejd ní Na Penalt  

30. dubna – st eda od 17:00 hod. 
išt  „Na Penalt “ Kostelecká Lhota 

TJ  Sokol  Kostelecká  Lhota  po ádá  tradi ní  
pálení arod jnic s programem: sout ž pro 

ti, vyhodnocení nejkrásn jší arod jnice, 
tombola, ve er tane ní zábava s kapelou 
My dva a band. Bohaté ob erstvení z udírny 
i roštu a dobré pití. 

arod jnice na Vochtánce 

30. dubna – st eda od 18:00 hod. 
Kemp Country Vochtánka Potštejn 
Pálení  arod jnic,  ve er  od  20  hod.  hraje  
country skupina Kalumet. 

Pálení arod jnic 

30. dubna – st eda od 19:00 hod. 
estavlky „Na place“ 

Opékání párk , další ob erstvení zajišt no. 



 

 

 

 

 

 

 

Památná Homol 
 

íb hy z Orlického kraje napsal 

E m a n u e l  K o s i n a  

 

 
 

 

 

 

Originál prvního vydání vyšel 

v  C h o c n i  v  z á í  1 9 3 6  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv tlé památce drahých nezapomenutelných

rodi prarodi kte tomto kraji žili,

vd nosti nuje

a u t o r
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Setkávání 2014 – rozhledna Vrbice 
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NÍ NA HOMOLI 

Jarní pou  na Homoli 

Dne 20. dubna se na Homoli koná tradi ní 
jarní  pou ,  p i  níž  budou  slouženy  mše  
svaté od 8, 10 a 14 hodin. 

 

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 mše konají p i jarní pouti 
a poté v ned li 27. dubna od 14:30 hod.  

Upozorn ní 

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

 
 

ZÁZNAMY Z AKCÍ 

Oslava MDŽ v Rájci 

Po dlouhé dob  místní hasi i uspo ádali 
pro  všechny  ženy  z  Rájce  v  sobotu  8.  3.  

oslavu MDŽ. Oslava se konala v místním 
pohostinství Zastávka. 

 
Hasi i zajistili velice p kné vystoupení d tí 
z  MŠ  a  ZŠ  ze  Lhot  u  Potštejna.  Kulturní  
program zakon ily výstižnou poezií naše 
ženy p. D. Podhorníková a p. M. Mat jko-
vá. 

 
Po programu bylo p ipraveno malé ob er-
stvení  a  volný  program,  kde  se  všichni  
dob e bavili.  
Velice nás pot šilo, že se oslavy zú astnila 

evážná v tšina žen. Za to jim d kujeme a 
doufáme, že se v p íštím roce op t sejdeme 
v tak hojném po tu. 

SDH Rájec 
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Kronika naší obce 

SPOLE ENSKÁ KRONIKA 
Životní jubilea 

 

 
Tento m síc slaví významné životní jubileum  
 

85 let paní  MARIE VÁVROVÁ   
   z Borovnice 

80 let paní  JAROSLAVA TSCHÖPLOVÁ   
   z Borovnice 

 

Jubilantkám p ejeme všechno nejlepší, hlavn  
hodn  zdraví a spokojenosti do dalších let.  

sociální komise 

 
Poslední rozlou ení 

 
V m síci b eznu  
nás navždy opustil  
náš spoluob an 
 

pan 
 

 

ZDEN K JEŠINA 
 

z P estavlk ve v ku nedožitých 67 let.  
 

Všem poz stalým vyslovujeme  
up ímnou soustrast. 

 

sociální komise 
 

 
V m síci b eznu  
nás navždy opustila  
naše spoluob anka 
 

paní 
 

 

MARIE DIBLÍKOVÁ 
 

z Homole ve v ku 88 let.  
 

Všem poz stalým vyslovujeme  
up ímnou soustrast. 

 

sociální komise 
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Pod kování 

kuji manžel m Sejkorovým a erným 
z P estavlk za jejich ob tavou pomoc p i 
pé i o mého manžela, rovn ž panu Rudolfu 
Ditrichovi z Rychnova nad Kn žnou, dále 

manžel m Kub nkovým z Vrbice a SDH 
Lhoty u Potštejna za pomoc p i zajišt ní 
poh bu,  dále  pak  SDH  P estavlky  a  všem  

ítomným za jejich kv tinové dary a proje-
vy soustrasti. 

Marie Ješinová, P estavlky 

 
VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE 

Retrospektivní zápis politického, hospodá ského a spole enského 
vývoje MNV Borovnice v období let 1970 – 1981: 

Charakteristika obce 
Obvod MNV se rozkládá na vým e 819 ha. 
Naše oblast je p evážn  zam ena na zem -

lskou  výrobu.  V  roce  1974  bylo  slou-  
eno  JZD  S SP  Borovnice  s  JZD  Lhoty  u  

Potštejna s Kosteleckými Horky o celkové 
vým e 3.437 ha. JZD S SP obhospoda uje 
v sou asné dob  celkem 1.460 ha zem l-
ské p dy, z toho 956 ha p dy orné. Zem -

lské výrobní provozy jsou ve všech 3 ob- 
cích, nejv tší  výrobní st edisko je v Borov-
nici. V sou asné dob  v JZD S SP Borovni-
ce se soust uje investi ní výstavba v P es- 
tavlkách, kde do r. 1985 bude vybudováno 
st edisko rostlinné výroby a mechanizace. 
V  roce  1960  došlo  ke  slou ení  MNV  Bo-
rovnice a MNV Rájec. Pod MNV Borovnici 
pat í  obce  Borovnice,  P estavlky,  Rájec  a  
osada Homole. 
V roce 1961 trvale bydlelo v našem obvod  
503 obyvatel, v roce 1970 již 459 a podle 
posledního s ítání lidu v roce 1980 žije 
v našich obcích 406 obyvatel, z toho 170 
obyvatel  v  Borovnici  a  po  120  v  obcích  

estavlky  a  Rájec.  Tento  úbytek  je  p iro-
zený ve srovnání s ostatními obcemi. 
JZD S SP Borovnice má 344 len , z toho 
202  stálých  pracovník .  Z  obvodu  MNV  

Borovnice  je  155  len ,  z  toho  94  trvale  
pracujících. Do okolních obcí a m st dojíždí 

ibližn  120 ob an . 
 

Situace v období krizových let 1968 
Politické události v roce 1968 v naší obci 
nic podstatného nezm nily. Neobjevily se 
žádné akce zam ené proti funkcioná m 
MNV a toto období prob hlo klidn . V kri- 
zovém období pracovalo v národním výbo-
ru 17 poslanc , z toho 8 KS  a 9 bezpartij-
ních.  

edseda:   - s. Vladimír Sejkora z P estavlk 
Tajemník:   - s. Josef ástek z Rájce 
V tomto roce byl založen Svaz klubu mla-
dých v P estavlkách, který aktivn  praco-
val. Mladí se zam ili hlavn  na vybudování 
vlastních kluboven v P estavlkách na zá-
me ku. Prostory a finan ní prost edky jim 
poskytl MNV. Tato organizace pracovala do 
roku 1970. V tomto roce vstoupili  všichni 
její lenové do nov  ustavené organizace a 
to Svazu socialistické mládeže. 
Na MNV probíhala práce prakticky bez p e- 
rušení.  V  roce  1970  prob hly  dopl kové  
volby. 2 poslanci odešli z d vodu zm ny 
bydlišt , 2 poslanci vym ni ze zdravot-
ních d vod  a 2 poslanci p estali pracovat. 
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Z len  MNV nebyla provedena ani jedna 
vým na na základ  provád ní pravi ácké 
innosti v letech 1968 - 1970. 

Rada MNV a jednotlivé komise za ínají 
v roce 1970 již pravideln  pracovat. Rada 
MNV se schází pravideln  každých 14 dní, 
plenární zasedání 1x za 2 m síce. 
V t chto letech byla akce "Z" zam ena  
na opravy místních komunikací, na výstav-
bu kanalizací po obcích, dále byla prove- 
dena oprava záme ku v celkové hodnot  
120.000 K s. 
V  roce  1970  byl  ustaven  MV-NF,  jejímž  

edsedou  se  stal  s.  Karel  Kaplan.  V  té  
dob  pracovaly  3  organizace  SPO  a  to  
v Borovnici, Rájci a P estavlkách, dále ZO 
SSM  v  Borovnici  a  P estavlkách,  MS,  
Svazarm  a  OZS.  Tém  žádnou  innost  
nevyvíjel Svazarm a OZS. 

Volby v roce 1971 
Jelikož byly v r.  1971 volby do MNV, bylo 
zpracováno politicko-organiza ní zabezpe e- 
ní  voleb  a  zárove  sestaven  volební  pro-
gram Národní fronty na léta 1971-1976. 
Hlavním úkolem bylo dokon ení ásti kana-
lizací po obcích, výstavba chodníku a ekár- 
ny a výstavba prodejny. 
Pro nové volební období bylo registrováno 
13 poslanc , z toho 11 muž  a 2 ženy, 4 
kandidáti byli do 35 let.  

edsedou obvodní volební komise byl 
ustanoven s. František Lu ák. Dále byly 
ustaveny 2 okrskové volební komise, jedna 
pro obec Borovnici s osadou Homole, dru-
há  pro  obce  Rájec  a  P estavlky.  Ve  dnech  
26.11. a 27.11. prob hly volby. Celkem 
bylo zvoleno všech 13 poslanc . 
Na ustavujícím plenárním zasedání byl p i- 
jat  návrh  na  rozd lení  funkcí  do  MNV.   
Do  funkce  p edsedy  MNV  byl  zvolen  s.  
Karel Kaplan. Do funkce tajemníka byl 

zvolen s. Josef ástek. P edsedou komise 
pro výstavbu ... Josef Linhart, finan ní ... 
Josef erný, pro ochranu ve ejného po ád-
ku ... Ladislav Hudousek. 
Zem lská  komise,  která  do  té  doby  byla  
ustavena, byla na toto období zrušena. 
Všichni p edsedové komisí byli zvoleni 
leny rady. Ostatní poslanci byli leny 

komisí. Byli to poslanci: Anna Duchá ová – 
žena Kroulíková – Jaromír Sládek – Jaro-

slav Tschöpl – Václav Hejzlar – Jaromír 
Lu ák – Ji í Tm j – Josef Vávra. 
Na ustavujícím zasedání p edseda MNV s. 
Karel Kaplan p ednesl referát o hlavních 
úkolech MNV a jednotlivých komisí na toto 
volební období. Zd raznil zárove  nutnost 
zvýšení iniciativy každého poslance v jed-
notlivých komisích a funkcích, dále získávat 
ob any pro pln ní volebního programu NF, 
pro ú ast na ve ejných akcích a zasedáních 
MNV. 
 pokra ování p íšt  

 

Poznámka:  
Toto je p esný opis retrospektivního zápisu 
v originálu kroniky, pod nímž je jako autorka 
podepsána pozd jší p edsedkyn  MNV p. Ma- 
rie Sejkorová. 

Význam zkratek: 
MNV – Místní národní výbor (dnes OÚ) 
JZD – Jednotné zem lské družstvo 

SP – Svaz eskoslovensko-sov tského p átelství 
KS  – Komunistická strana eskoslovenska 
AKCE "Z" – práce zdarma (ob ané sob ) 
MV-NF –  Místní  výbor  Národní  fronty  (sdružovala  

politické strany, odbory, svazy atd.) 
SPO – eskoslovenský svaz požární ochrany 
MS – eskoslovenský myslivecký svaz 
OZS – eskoslovenský ovocná ský a zahrádká ský svaz 

ZO SSM – Zákl.organizace Socialistického svazu mládeže 
SVAZARM –  Svaz  pro  spolupráci  s  armádou  (pod  

touto hlavi kou mohli pracovat nap . kynolo- 
gové, st elci, radioamaté i, sportovní letci, 
autokluby, spadaly pod n j také autoškoly) 

s. p ed jménem – soudruh (užívalo se namísto p.) 
-pk- 
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li jste, že ... 

SÍC DUBEN 

Popis a h istorie m síce 

eský název m síce pochází ze slova dub. 
Ve v tšin  jazyk  nese m síc jméno April 
(nebo velmi podobné varianty tohoto slo-
va),  v  polštin  je  to  pak  Kwiecie ,  což  se  
nám pochopiteln  pon kud plete s naším 
kv tnem. 

Apríl 

První  dubnový  den  se  nazývá  apríl.  Už  od  
16. století je apríl spojen s r znými žertíky 
a drobnými zlomyslnostmi, nap . u noviná-

 pak  dovoluje  tradice  p ekro it  rámec  
serióznosti  a  vypustit  tzv.  „kachnu“.  Pro-
blém pak nastává, že lidé neberou vážn  ani 

které vyložen  seriózní lánky.  
edpokládá se, že svátek vznikl jako reak-

ce  na  zm nu  ro ního  období  ze  smutné  
zimy  na  veselejší  jaro.  V  n kterých  p ípa-
dech  se  apríl  koná  sou asn  i  30.  dubna,  
ale v tento den zvyk již není tolik rozší en. 
Nejedná  se  o  p vodní  eský  svátek,  ale  

išel do eska ze zahrani í a rychle zdo-
mácn l.  První  písemná  zmínka  v  esku  
apríl zmi uje v roce 1690 a zápis pochází 
od Bartolom je Chrystellia z Prahy. V d í-

jších dobách se ob tmi žertík  stávali 
známí a p íbuzní, kterým se posílaly nápady 
na nákupy neexistujících v cí jako nap . 

ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, 
závit M0, apod. 
Tradice "aprílování" vznikla ve Francii již 
roku 1564 a oproti R je zde žertování brá- 
no mnohem vážn ji. T ší se oblib  v hojné 
mí e nejen mezi p áteli, nýbrž i v médiích. 
Ve Francii se tento den (ale i zvolání p i 
prozrazení žertu) nazývá poisson d’avril a 
to  z  toho  d vodu,  že  d ti  vyst ihnou  rybu  
(poisson) z papíru a p ipevní ji  na záda n -  
komu, kdo o výtvoru na svých zádech nemá 
tušení. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprílové pohlednice ve Francii 
 

Aprílové po así pak ozna uje po así nestá-
lé, prom nlivé a používá se i  tehdy, pokud 
se hovo í o prom nlivém a nestálém po así 
v jiný as. 
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Velikonoce 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se 
pochopiteln  místn  liší. Vzhledem k aso-
vé blízkosti k es anských Velikonoc a jarní 
rovnodennosti mají tyto tradice pravd po-
dobn  p vod  v  pohanských  oslavách  p í-
chodu jara. 

Velikonoce (z latinského a eckého pascha 
i hebrejského pesach – p echod, p ejití) 

jsou nejvýznamn jší k es anský svátek, kte- 
rý je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
K tomu podle k es anské víry došlo t etího 
dne po jeho uk ižování. Kristovo uk ižování 
se  událo  kolem  roku  30  i  33  v  blízkosti  
významného židovského svátku pesach, kte- 
rý je památkou vysvobození Izraelit  Mojží-
šem  z  egyptského  otroctví.  V  r zných  círk-
vích se metodika výpo tu a výsledné datum 

že lišit. V západní k es anské tradici 
ned le Zmrtvýchvstání p ipadá na první 
ned li  po  prvním  jarním  úpl ku,  tedy  na  

síc b ezen i duben. V tomto roce p ipa-
dá Velikono ní ned le na 20. dubna. 

Podobn  jako mnoho jiných k es anských 
svátk , také Velikonoce se p enesly i mimo 
církev. Už od jejich vzniku jsou asem oslav 
a veselí.  V esku je prastarou tradicí  hodo-
vání a pomlázka. Na Velikono ní pond lí 
ráno muži a chlapci chodí po domácnostech 
svých známých a šlehají ženy a dívky ru  

vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti ty  prout- 

 a je obvykle od p l do dvou metr  dlou-
há a ozdobená pletenou rukojetí a barevný- 
mi stužkami. Podle tradice muži p i hodo-
vání pronášejí koledy. Nejznám jší veliko-
no ní koledou je tato krátká íkanka: "Ho-
dy, hody doprovody, dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, dejte aspo  bílý, sle-
pi ka vám snese jiný…” 

V n kterých oblastech ženy mohou po-
mlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na 
muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk 
se nap eskými zem mi mírn  m ní. 
Jinde  zase  bývá  zvykem,  že  ženy  chodí  na  
koledu o 14 dní d íve a stejným zp sobem 
vyšlehají naopak muže. 
Slovanský  název  svátku  –  Velikonoce  –  se  

ejm  vztahuje na "velikou noc", v níž byl 
Kristus vzk íšen. 
 

 
Ruská ikona „Zmrtvýchvstání Krista“  

z 16. století 
Nejstarším sv dectvím o slavení k es an-
ských Velikonoc m že být zmínka v listech 
apoštola Pavla (kolem roku 50).  
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Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou 
pak spory o datum slavení Velikonoc a Veli- 
kono ní homilii Melitona ze Sard z 2. stole-
tí. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevi-
lo velmi brzy a již od po átku je významov  
provázáno s židovskou oslavou Pesachu, je- 
jíž prvky dodnes v sob  nese. Ježíšovo proji-
tí smrtí a vzk íšení k es ané chápou jako na- 
pln ní starozákonního obrazu p ejití Izraeli-

 Rudým mo em p i východu z Egypta. 
V užším pojetí se Velikonocemi míní pouze 
slavnost Zmrtvýchvstání neboli Vzk íšení 
Krista (Boží hod velikono ní), resp. její 
vigilie na Bílou sobotu (zmi ovaná „velká 
noc“), v širším pojetí se jimi myslí Veliko-
no ní t ídenní období (p emž období od 
Zeleného  tvrtka  až  do  sobotní  vigilie  je  
vlastn  sou ástí  postní doby, tedy ne doby 
velikono ní, toto pojetí je tedy terminolo-
gicky ne zcela správné), v nejširším smyslu 
pak celá doba velikono ní – tedy 50denní 
období od ned le Zmrtvýchvstání do letnic 
(svátkek Seslání Ducha). První týden Veli-
konoc se nazývá velikono ní oktáv. 
 

Pálení arod jnic 

Pálení arod jnic (také Filipojakubská noc, 
Valpuržina  noc  nebo  Beltine)  se  odehrává  
v noci z 30. dubna na 1. kv tna. Jedná se o 
velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a 
zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u 
zapálených oh  a slaví p íchod jara. Na 

kterých místech se staví májka. 
Mimo  lidové  zvyky  se  také  jedná  o  druhý  
nejv tší  Satanský  svátek.  Na  tuto  noc  p i-
padala nejv tší sabat Satanských kult . 
Noc  z  30.  dubna  na  1.  kv tna  byla  poklá-
dána  za  magickou.  Svátek  se  p vodn  
pravd podobn  slavil o úpl ku, jenž byl 
nejblíže dnu, nacházejícímu se p esn  mezi 
jarní rovnodenností a letním slunovratem. 

Lidé v ili, že tuto noc se arod jnice slétají 
na  arod jnický  sabat,  a  skute  je  tato  
noc jedním z nejv tších pohanských svátk . 
Lidé také v ili nap íklad v otevírání r z-
ných jeskyní a podzemních slují, ve kterých 
jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem 
tohoto starého lidového zvyku byla pravd -
podobn  oslava plodnosti.  
 

 
Vatra p i „Pálení arod jnic“ 

 

Na ochranu p ed arod jnicemi (p vodn  
ed  zlými  duchy  a  démony  obecn ,  aro-
jnice jsou až výsledkem inkvizi ních pro- 

ces )  se  na  vyvýšených  místech  zapalova-  
ly  ohn .  Postupem  asu  se  z  t chto  oh  
stávalo „pálení arod jnic“. Zapalovala se 
smolná koš ata a vyhazovala se do výšky. 
Popel z t chto oh  m l mít zvláštní moc 
pro zvýšení úrody. N kdy se rozhrnutým 
popelem vodil dobytek k zajišt ní plodnos-
ti, jindy se p es ohe  skákalo kv li zajišt ní 
mládí a plodnosti. 
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných 
evropských zemích (Slovensko, Skotsko, 
Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, N - 
mecko). R zné zem  ozna ují tento svátek 

znými jmény. 
-pk- (zdroj: Wikipedie) 
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