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Z HISTORIE

Během práce na rodinné genealogii jsem si z matrik a dalších archiv-
ních pramenů pořídil značné množství poznámek týkajících se obce 
Borovnice a jejích dřívějších obyvatel. Z těchto zápisů se mi podařilo 
sestavit přehled rodin, které dříve žily v jednotlivých číslech popis-
ných. Předkládám druhé pokračování tohoto přehledu.

Václav Dvořáček

BOROVNICE - RODINY ŽIJÍCÍ V BOROVNICI
V OBDOBÍ 1756 – 1784 – 1914
Dům č.p. 9 - od roku 1750 Roštlapilovi, Dostálovi, Dostálovi (truhlář), Bednářovi, 
Kopřivovi, Podhorníkovi.

Dům č.p. 10 - od roku 1750 Mertovi (tesař), Bezdíčkovi.

Dům č.p. 11 - od roku 1750. Dům sloužil vrchnosti k ubytování rodin pracujících 
u dvora. Většinou zde žily rodiny krátce, protože se jednalo o sezónní práci a jen 
výjimečně zde rodina žila déle. Od roku 1750 Vavruškovi, Malátkovi, Burešovi, 
Bečičkovi, Stehlíkovi, Dostálovi, Hájkovi (kovář), Vorlický, Horáčkovi, Luňáčkovi, 
Horáčkovi, Tomkovi, Hájlovi, Kačírkovi ze Svitav, Braunovi (kolář), Kloučkovi, Koz-
lovi (poklasný), Gregorovi, Sychrovi, Dostálovi, Sbindlovi, Kudrlíčkovi, Mertlov , 
Bubnovi, Radvanovský, Pirklovi, Mindlovi, Koldovi (šafář v Borovnici), Faltysovi, 
Roštlapilovi (kmotrem byl Josef Roštlapil, kaplan ze Zlonic), Šedovi (šafář). V roce 
1975 byl dům zbourán.

Dům č.p. 12 - od roku 1750  Hájkovi, Bečičkovi, Kubcovi, Dvořákovi  Bečičkovi, 
Rázkovi.

Dům č.p. 13 - od roku 1750  Burešovi (zahradník), Rychtaříkovi a Pražákovi 
(zahradník), Kurkovi, Hájkovi, Hájkovi,  Kvasničkovi, Dostálovi, Vávrovi.

Dům č.p. 14 - od roku 1750  Horský, Votavovi a Bečičkovi (zahradník) , Martin-
covi (rolník), Frydrychovi, Votavovi, Nezvalovi, Diblíkovi.

Dům č.p. 15 - od roku 1750  Strnadovi, Petráňkovi, Dostálovi, Horský, Farníkovi, 
Michalcovi, Chejnovský, Sládkovi.
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Dům č.p. 16 - od roku 1750 Kořistkovi , Burešovi (rolník) a Dvořáčkovi, Burešovi 
a Malátkovi, Burešovi a Kubcovi (mlynář), Burešovi a Radvanovský, Matějkovi.

Dům č.p. 17 - od roku 1800  Dostálovi, Červinkovi, Dusílkovi.

Dům č.p. 18 - od roku 1750  Dostálovi, Müller (pilař), Podhorníkovi (vysloužilý 
voják), Dostálovi (pilař), Kopsa (kostelník) , Hüblovi (pilař), Sejkorovi.

Dům č.p. 19 - od roku 1750 Marholdovi, Zemanovi, Šejnohovi, Matouškovi 
(obuvník), Dusílkovi, Suchomelovi, Kopecký.

Dům č.p. 20 - od roku 1750  Roštlapilovi, Bubnovi, Vaníčkovi, Markovi z Malé 
Čermné č.p. 2, Bednářovi, Horáčkovi, Jakubcovi.

Dům č.p. 21 - od roku 1651 panská kovárna.  Kovář Matěj, Jan Boudů (učeň), 
Matěj Hrozný, Václav Hrozný, Jan Hájek, Jakub Roštlapil z Čermné, Karolín Vond-
ráček, Jan Mrňávek z pardubického panství, Kašpar Kotlář, František Ropka,  Josef 
Viktorin, Tomáš Hudousek z Velké Lhoty č.p. 9, Jan Klouček z Chotče, František 
Klouček,  Josef Jasanský z Chotěšin, Jan Hájek z Malé Lhoty č.p. 2, Jan Myšák ze 
Svídnice č.p. 17,  Marie Myšáková.

Dům č.p. 22 - od roku 1651  Jiří Pekař zvaný Procházka, Václav Procházka, Jan 
Procházka zvaný Pavlík, Václav Procházka, Karel Roštlapil z Malé Lhoty č.p. 26, 
Václav Roštlapil, Václav Roštlapil, František Roštlapil, František Kubíček z Mostku, 
Josef Rychtařík z  Homole č.p. 13, Marie Kubíčková, František Kopecký, Hájek, 
Dostál, Bečička,  Josef  Hubálek, Josef Hubálek, Božena Hubálková.
----------------------------------------------------

Poznámky:

Kaplan – zástupce a spolupracovník faráře, tj. farní vikář. Mohl být přidělen 
k některému fi liálnímu (tj. vedlejšímu) kostelu či kapli.

Poklasný – pomáhal šafářovi řídit chod vrchnostenského statku. Měl na starosti 
hlavně rostlinnou výrobu, organizoval polní práce.

Šafář – měl na starosti chod hospodářství vrchnostenského dvora. Dohlížel 
na veškerou práci čeledě.

----------------------------------------------------

Pokračování v příštím čísle.

Václav Dvořáček
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Fotografi e domů, které doprovázejí text, pořídila před 10 lety paní Božena 
Jakubcová.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin.

Na hřbitov je zakázáno vodit psy. 
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

KOSTEL NA HOMOLI

Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají
každou 2. a 4. neděli v měsíci říjnu vždy od 14:30 hod.

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 Borovnici.

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

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, které se koná ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 18:00 

ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden před zasedáním.

Všichni jste zváni.

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 4/2019 
konaného dne 24. 9. 2019 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Jaroslava Lédra a p. Josefa Dvořáčka
- odvolání členky kontrolního výboru pí Marie Kaplanové, která byla jmenována 

na základě výběru z obyvatel obce Borovnice
- volbu členky kontrolního výboru z řady zastupitelů pí Marii Kaplanovou
- volbu předsedy sociálního a kulturního výboru pí Petru Koutnou
- z důvodu změny v členech zastupitelstva obce Borovnice výši odměn pro neuvol-

něné členy zastupitelstva. Odměny zůstávají stejné, jako byly doposud. Za vý-
kon funkce neuvolněného místostarosty 4 058,- Kč, předsedy výboru 1 516,- Kč, 
člen výboru 758,- Kč a člen zastupitelstva 379,- Kč měsíčně

- rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 s navýšením v příjmové části v částce 
116 500 Kč a v navýšení výdajů ve výdajové části o 85 600 Kč. Součástí rozpoč-
tového opatření za rok 2019 č. 2 je položkový výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 
2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn

- kupní smlouvu na nákup pozemku st. parc. č. 7/7 o výměře 1 907 m2 za cenu 35 Kč za m2
- požadavek od VAK Jablonné n. Orlicí na odstranění závad na objektu ÚV v Pře-

stavlkách – budova, čerpadla, úsečník

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– výsledky zasedání fi nančního výboru

Jaroslav Lédr, ověřovatel; Josef Dvořáček, ověřovatel;
Ing. Libor Provazník, zapisovatel; Soňa Rojková, starostka



8 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2019

občanské sdružení diakonie broumov vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

věci, které vzít nemůžeme:
televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů, nábytek, 

jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,

znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční:
V měsíci říjnu 2019 

v době úředních hodin od 9.00  do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Borovnici

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

děkujeme za vaši pomoc.

te

t

Věci

ace, 
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje

tel.: 841 155 155

05.10. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška  
   494 622 114 

06.10. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.  
   494 371 781

12.10. MUDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí  
   721 460 150

13.10. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí  
   494 323 152

19.10. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí  
   494 371 088

20.10. MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114

26.10.  MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
   494 383 417

27.10. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov n. Kn.
   494 515 694

28.10. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov n. Kn.
   494 531 955

02.11.  MDDr. Havlíček Ondřej Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600
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KNIHOVNA BOROVNICE

Otevírací hodiny knihovny
Vážení návštěvníci knihovny, v měsíci říjnu budou opět dva výpůjční dny.
Na 8. října 2019 Vás zvu všechny, kdo máte zájem o promítání DVD ze 
setkání Borovnic. Je to zajímavé pro všechny, kteří se zúčastnili, ale také 
pro ty, kdo na setkání nebyli.
Druhý termín vychází na 22. říjen. Budeme si předávat zkušenosti s prací na za-
hrádkách v podzimním období a dále si probereme všechny věci, které nás zajímají. 
Moc si přeji, abychom se setkali ve zdraví a pozitivně naladěni.
Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz)

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011

Povinné „čipování“ psů!

Nabídka palivového dříví
obec Borovnice

Jehličnaté - smrk, borovice 530 Kč/prm (prostorový metr)
Palivové dříví je v délkách 2 - 10 m

Uvedené ceny jsou bez dopravy – dopravu si zajišťuje kupující

OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO
 MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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SDH BOROVNICE

Z historie hasi ských sbor  okresu Rychnov nad Kn žnou
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Z historie hasi ských sbor  okresu Rychnov nad Kn žnou
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Podzim je defi nitivně tady. Sice nás ještě můžou hřát po-
slední paprsky babího léta, ale konec vegetace je již 
znát v každém koutu zahrady. Sklizňových měsíců již 
máme za sebou letos více - k tomu nám pomáhaly negativní 
zásahy různých škodlivých vlivů. Plísně, hniloby, roztoči, mši-
ce, dřepčíci, vosy a sršni, monilióza a mnoho jiných škůdců.

Říjen je měsícem sklizňově-úklidovým. Také se již 
někde objevily ranní mrazíky, a proto bychom neměli otálet 
se sklizní produktů, které jsou na ochlazení náchylné (papri-
ky, rajčata, lilky, tykve, dýně). 

Sklízíme košťálovou a pozdní kořenovou zeleninu. Měli bychom ji opa-
trně vyrývat, abychom ji mechanicky nepoškodili. Celeru a červené řepě pone-
cháme malé srdíčko nejmladších lístků. Na záhonech můžeme ponechat otužilé 
druhy zeleniny, špenát, zimní pór, růžičkovou a kadeřavou kapustu, černý kořen, 
pastinák a polníček pro sklizeň během zimy.

Zazimováváme bylinky – levanduli, šalvěj, tymián, mátu a další zakrytím 
chvojím nebo zasypáním hrubou rašelinou. 

Věnujte pozornost odstraňování posklizňových zbytků rostlin ze záhonů – vyplatí 
se to v prevenci pro příští rok. Pokud někdo i v pozdním podzimu vysévá mrkev 
a petržel pro urychlení jejich sklizně, připravte si záhon již teď a nechte půdu 
slehnout.

Zeleninu zpravidla sklízíme na vrcholu zralosti. Bylo odzkoušeno, že nejlépe 
je sklízet po ránu, kdy je po studené noci vychlazená. Také ji můžete nechat 
venku přes noc, aby vychladla. 

Pokud ještě nemrzlo, sklízíme poslední ostružiny i poslední maliny z remon-
tantních maliníků. 

Vrcholí doba sklizně jablek. Známá pranostika také říká, že „na svatého 
Matouše jablka již do koše.“ Co nám na stromcích ještě zůstalo, je třeba skli-
dit. Ty nejpozdnější odrůdy ponecháváme na stromcích déle, protože jsou většinou 
tvrdé a ne tak sladké, čímž nejsou lákadlem pro škodlivý hmyz.



14 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2019

Na kmeny stromů můžeme ještě před začátkem 
zimy připevňovat lepové pásy. To je opatření pro-
ti píďalkám zhoubným a podzimním, protože jejich 
housenky poškozují listy během rašení. Také tam, 
kde jsou již dostatečně přirostlá očka pro očkování, 
je možné tyto přichycující pásky lehce sejmout.

Začíná padat listí, nejdříve to nemocné u velkého ovoce napadené strupovitos-
tí, u peckovin dírkovostí listů, u rybízů a angreštů poškozené padlím, rzí apod. Pak 
již svým přirozeným cyklem a následkem mrazíků opadává další. Na zemi se listí 
rozkládá, stává se v mnoha případech zdrojem infekce pro další sezónu. 

V letošním roce plody opadávaly hlavně vlivem sucha, dále plody naru-
šené, červivé, nahnilé a napadené moniliózou. To všechno by pod stromy nemělo 
zůstávat, proto je třeba vše důkladně vyhrabat a likvidovat. Někomu se osvědčilo, 
že na vyhrabaná místa pod stromy rozpráší pálené vápno, protože přezimování 
původců houbových chorob a živočišných škůdců vykazuje značnou stálost.

Neobvykle teplé zimy a postupně měnící se klima způsobují, že se v našich lokali-
tách objevují noví a neznámí škůdci a různé druhy plevelných rostlin, na které 
nejsme zvyklí a ani u nás zatím nebyly vyvinuty ochranné prostředky proti těmto 
parazitům. Proto si musíme vystačit s dávno vyzkoušenými a tradičními metodami, 
jakými jsou stálé ruční mechanické kypření, odplevelování, zastiňování a dodržo-
vání správné vlhkosti.

Prvním předpokladem správné agrotechniky je důsledné a hluboké zpraco-
vání půdy (orbou, rytím), protože přezimující stadia škůdců se dostávají do větší 
hloubky a zjara se vylíhlí dospělci nemohou dostat na povrch a z větší části hynou.

Připravujeme jámy pro podzimní výsadby stromků a keřů. Nesází-
me stejné druhy po sobě. Vždy je lepší po jádrovině sázet peckovinu a naopak. 
V tomto měsíci již bývají v zahradnictvích ke koupi nové ovocné stromky, keře 
a jiné kultury.

Nový výsadbový materiál raději vybíráme přímo u školkařů nebo v osvěd-
čených zahradnictvích. Ovocné dřeviny a jejich odrůdy bychom měli zásadně 
vybírat podle místních klimatických a půdních podmínek v naší domácí lokalitě.

V poslední době se hodně pozornosti věnuje pěstování česneku. Každý pěsti-
tel po své sklizni si sám vyhodnotil, která odrůda a na kterých místech mu nejlépe 
vycházela. I v suchých obdobích česnek potřebuje ke své vegetaci vodní zálivku. 
Kdo toto dodržel, mohl být letos spokojen. S přípravou záhonů, kde česnek budeme 
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pěstovat, můžeme začít již v říjnu, ale vlastní výsadbu doporučujeme oddálit až 
na dobu, kdy teplota ovzduší trvale klesne pod 8 stupňů Celsia. Česnek je tzv. plo-
dinou dlouhé trati, ale na chudších půdách, pokud mu bylo dopřáno kvalitní vyzrálé 
statkové hnojivo či kompost, se odvděčí dobrou sklizní. Moření česnekové sadby je 
v současnosti omezené nedostatkem registrovaných přípravků, takže základem by 
pro nás měla být Sulka. Moříme po dobu 6 až 12 hodin ve 4% roztoku těsně před 
výsadbou. Mořící roztok nepoužíváme opakovaně. Hlavně je nutno brát v úvahu, že 
bychom měli sázet jen zdravý česnek a nakupovat pouze u certifi kovaných pěstitelů.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan

Podrobnější informace mohu sdělit na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popř. při osobní návštěvě u mě doma.

www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-počasí.cz      -       http://www.wunderground.com    -      IKRLOVHR18

POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je  v provozu od srpna 2018.

Shrnutí:

Srážky jsou jen pro oblast Rájec, ostatní oblasti mají jiné srážkové úhrny. 

ZÁŘÍ 2019

maximální minimální průměr

teplota 32°C 0,8°C 14,0°C

rosný bod 19,7°C -0,2°C 9,5°C

vlhkost 96% 35% 76%

srážky 84,33 mm

Vítr průměr 
maximální minimální průměr

rychlost větru 53,6km/h 0 3,1km/h
náraz větru 62,9km/h 0 3,8km/h
směr větru jihozápadní
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POZVÁNKY A INFORMACE

12 2019

.
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FARMÁŘSKÉ TRHY 2019
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 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, užitečnosti 
a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
13. října 2019
10. listopadu 2019

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

15. prosince 2019



18 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 15. září proběhlo na obecním úřadě v Borovnici slavnostní vítání našich malých 
občánků. Ze šesti pozvaných dětí přišly čtyři, dvě děti byly omluveny pro nemoc. Ty bu-
dou samozřejmě pozvány na příští vítání občánků, které proběhne na jaře příštího roku.

S narozením dítěte přichází nejen radost, ale i starost o jeho zdraví a o vytváření 
dobrého rodinného prostředí plného bezpečí a radosti.

Byly přivítány tyto děti:  Jasmína Hrčková z Pod Homole
    Jan Řehák z Přestavlk
    Šimon Omiľák z Rájce
    Patrik Kroul z Borovnice

Vážení rodiče, přejeme Vám, ať jsou Vaše děti krásné, zdravé a veselé, ať dělají 
radost nejen Vám, ale nám všem.

                                                  Soňa Rojková – starostka obce Borovnice
a členky sociálního výboru

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAROZENÍ

V měsíci říjnu oslaví
významné životní jubileum 

65 let 
pan František Sládek z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální výbor

V měsíci září se narodily

panu Tomáši Šedovi z Přestavlk
a Jitce Čermákové z Ředic

dcery Aneta a Nela.

Gratulujeme k miminkům, přejeme jim 
hodně spokojenosti na světě a všem 
doma přejeme hodně zdraví a štěstí.

sociální výbor
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 31. 10. 2019.

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

UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY OKRUHU BRODEC

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Sobota
5. října

2019
Ukončení: Klub Na Hrázi - Svídnice

!!! STARTOVAT LZE Z JAKÉHOKOLIV STANOVIŠTĚ = trasa je libovolná !!!

Razítka budou vydávána od 13:00 do 17:00 na všech stanovištích.

Za 5 a více razítek z 10 malý dárek v cílovém stanovišti.

DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI NA TRASE – POUŽÍVEJTE HELMY

Seznam stanovišť s razítky:

Lhoty u Potštejna – pohostinství Polom – občerstvení Sandalwood Vrbice – rozhledna Svídnice – klub Na Hrázi 
Chleny – hasičárna Brumbárov – srub Borovnice – hasičárna Rájec – hasičárna
Kostelecké Horky – zastávka u kapličky Přestavlky – hospůdka u rybníku pod Rájcem


