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Zprávy Obce Borovnice 
 

Pozvánka na ve ejné zasedání 
Zastupitelé obce Borovnice srde  zvou všechny ob any obce Borovnice na své 3. 
ve ejné zasedání v roce 2012, které se tentokrát koná mimo ádn  o týden d íve  

ve tvrtek dne 21. ervna 2012 od 18 hodin v Klubu hasi  v Borovnici. 
Program bude vyv šen na ú edních deskách minimáln  týden p ed konáním zasedání. 
Všichni jste srde  zváni. 

Poplatky za odpady 
Upozor ujeme ob any s trvalým pobytem v obci, kte í využili rozložení poplatku za 
odpady na dv  pololetní splátky, a chalupá e, že dle obecn  závazné vyhlášky v m síci 
ervenci kon í termín splatnosti pro provedení platby. Platbu je možné provést v hoto- 

vosti na obecním ú ad  v dob  ú edních hodin nebo bankovním p evodem na ú et obce 
íslo ú tu je uvedeno v tiráži na str.2). D kujeme všem za v asnou platbu. 

 

Upozorn ní ob an m 
 

Vzhledem k situaci, že zem lský podnik ZOPOS P estavlky a.s. zrušil 
hnojišt  u kravína v Rájci a danou plochu chce p em nit v louku, 

 

RUŠÍ SE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ VYVÁŽENÍ  
BIOODPADU A VEŠKERÝCH ROSTLINNÝCH ZBYTK   

NA TOTO UVEDENÉ MÍSTO!!! 
 

Pro uložení bioodpadu je v Rájci možné využít  
polní hnojišt  u lesa – sm r Kostelecké Horky. 

 

Informace pro všechny obecní ásti obce Borovnice: 
Dlouhou trávu a jiné rostliny není možné ukládat na hnojištích,  

pouze zkompostovat doma. 
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Pozn.red.: Jedná se o návrh zadání pro výb rové ízení na projektanta, který bude územní plán 
zpracovávat. Celý dokument s návrhem zadání najdete i na webových stránkách naší obce 
www.borovnice.info.  
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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. 
 

09. 06. MUDr. Kašková Kate ina Kvasiny 145 494 596 174 
10. 06. MUDr. Hrbá ová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou 494 532 330 
16. 06. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo náb . 334, Vamberk 494 501 711 
17. 06. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
23. 06. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 697 
24. 06. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
30. 06. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn žnou 494 534 841 
01. 07. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 781 
05. 07. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
06. 07. MUDr. Pokorná V ra J. Pitry 448, Opo no 494 667 628 
07. 07. MUDr. P ibylová Marta Komenského 209, astolovice 494 322 706 
08. 07. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
 

 

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 

Univerzita t etího v ku 
Máte-li zájem o vzd lávání v rámci projektu Virtuální Univerzita t etího v ku, tak nás 
prosím kontaktujte. Podmínkou je v ková kategorie nad 50 let. Kurzy by se konaly 1x za 
14 dní (1,5 hodiny), a to od zá í 2012 do poloviny prosince 2012 v ZŠ na Skále v Kostelci 
nad Orlicí. Kurz (semestr) obsahuje 6 p ednášek na zvolené téma. Výb r z t chto témat: 
• Lesnictví • Využití informa ních technologií 
• P stování a využití jedlých a lé ivých hub • Podporování rozhodování a ízení 
• Vývoj a historie eské myslivosti • Vývoj a sou asnost Evropské unie 
• ínská medicína v naší zahrádce • Etika jako východisko z krize spole nosti 
• D jiny od vní kultury • Kouzelná geometrie 
• Hudební nástroje • Lidské zdraví a osobní finance 
V p ípad  zájmu nás kontaktujte (nejdéle do 14. 6. 2012) na MÚ Kostelec n.Orl.: 
 Ing. Jana Vajglová Kova ková B la 
 tel. . 737 878 279 tel. . 725 082 456 
  E-mail: vajglova.j@seznam.cz              E-mail: bkovarickova@muko.cz 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
mailto:vajglova.j@seznam.cz
mailto:bkovarickova@muko.cz
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Spole enská kronika 
 

Noví ob ané obce 
V m síci kv tnu se k trvalému pobytu v naší obci na Homoli p. 10 p ihlásili: 

 

pan  FRANTIŠEK TOMEŠ  
a paní  MUDr. ATINA TOMEŠOVÁ   
 

ejeme jim, aby se jim v naší obci líbilo a dob e žilo. 
 

Poslední rozlou ení 
V m síci kv tnu nás navždy opustila naše spoluob anka:  
 

paní  VLASTA EHÁKOVÁ   
z P estavlk p. 13 ve v ku 80 let. 
 

Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast. 
sociální komise 

 
 
 
 

Z obecní kroniky 

Prvovále ná léta v Borovnici - 1. 
Dne 28. ervna 1914 zavražd n v Sarajev  následník tr nu rakouského František 
Ferdinand Este a jeho cho . Dne 26. ervence v poledne p ivezeny do obce zvláštními 
posli z Rychnova mobiliza ní vyhlášky na obecní ú ad, které byly ihned ob anstvu teny a 
vyv šeny a dle kterých do 24 hodin museli záložníci prvé výzvy (do 36 let) ku svým 
pluk m narukovati, týkalo se to: Hubálek Josef . 45, Vávra Václav . 23, Myšák Jan . 21, 
Jakubec Josef  .27,  Hálek Fr.  .24,  Hybl  Josef  .7  (nezv stný od r.1914,  více se nevrátil)  
Lehod Josef .11, Petránek Josef . 7 (zem el v Uhrách v nemocnici, poh ben na Homoli 
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evezen v r. 1915), Be ka Jind ich . 31 (zem el 3.5.1917 v Milovicích), Be ka Josef . 
7, Mat jka Jan . 30, Kaplan František . 28, který byl starostou obce a službu vojenskou 
nenastoupil, celý as války osvobozen. innou službu vojenskou konali Be ka Bohumil 
.31, Martinec Václav .25, Sk ivánek Václav .6 (padl 19.3.1915), Bedná . 1, Hylák 

Jind ich . 34, Moty ka Josef .11 (padl v roce 1914), Tomeš Fr. z Pod-Homole . 10 (padl 
v íjnu 1914), Adámek Josef .11 (padl 11.11.1914), Kaplan Fr. .30, Lu ek narukoval 
27.7.1914. 
Všude panoval klid a záložníci se p ipravovali na druhý den k odchodu ku svým pluk m, 

kte í si nechali psát u obecního ú adu poslední v li, lou ili se se svými drahými se 
slzami v o ích a odcházeli na nádraží, tak z naší vísky odešli (n kte í na vždy a nevrátili se 
více), myšlenky naše denn , by ustavi , zalétaly tam k nim na bojišt , bylo smutno a 
všude plno práce, za átek žní, s obavou se hled lo jak úroda se sklidí, neb namnoze 

stala žena s malými d tmi, avšak s pomocí bližního se sklidilo vše i tam, kde byla obava 
nejv tší. Dne 6. srpna na ízeno hlásiti zásoby obilí a mouky vždy 1. a 15. v m síci kdo má 
v zásob  p es 100 q. 
Dne 10. srpna na ízeny hejtmanstvím by konány byly no ní hlídky v obcích, které se ko- 
naly o dvou mužích a to dle po adí ís. pop. 11. srpna na ízení, omezení tane ních zábav. 
14. srpna zákaz prodávati pálené lihoviny p ed 6 hod. ráno a po 5 hod. odpoledne, v ne- 

li po 11té dopoledne, na ízeno zvoliti ž ovou komisi, která musela dbáti by bylo v as 
vše sklizeno, p edsedou zvolen Kaplan Fr. starosta a lenové Kubí ek Josef, Sládek Josef, 
Mat jka Josef. 17. srpna vychází seznam padlých na bojišti, které dostávají obecní ú ady 
(za celou válku velká halda papíru t chto seznam , ke konci války však již nevycházely).  
První  dodávka  obilí  byla  40q  pšenice,  25q  žita,  20q  je mene,  60q  ovsa.  Krom  toho  se  
dodalo dobrovoln  50q ovsa. 28. srpna na ízen soupis nezam stnaných. 3. zá í nastoupili 
k  vojsku  jako  druhá  výzva  do  42  rok :  Sládek  Josef  .  15,  Jetleb  Jan  .11,  kte í  byli  
propušt ni za p inou neschopnosti.  
25. srpna narukoval jako nová ek z jara odvedený Fibikar Emil z Pod-Homole. 6. zá í 
soupis dobytka pro vojsko. 9. zá í povoláni k vojsku Rychta ík Josef . 50 a Suchomel Em. 
.  19  rovn ž  neschopni  a  pro-  

pušt ni, 2. íjna povolán Št pá- 
nek  Jos.  ze  Závrše,  14.  íjna  byl  
odvod domobrany (tj. kte í ne- 
byli vojáky) v Hradci Králové od- 
veden Jakubec Karel z Pod-Ho- 
mole . 9. 29. íjna zákaz porá- 
žeti zdravá telata, 27. listopadu 
v Rychnov  odvod nevoják  nar. 
1878 - 1890, k odvodu se sta- 

lo 16 domobranc  a odveden 
Myšák Jind ich . 55, Bedná   
Fr.  .  4,  Martinec  Ant.  .  25  a  
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Halbrštát Václav . 11, kte í rukovali v únoru 1915. 24. února 1915 odvod v Rychnov , 
narozených  1895.  Stav li  se  ty i  a  odveden  Fr.  Adámek  .  11,  Alois  Dvo ek  .  45,  
Jakubec Ant. Homol . 9. 4. ledna 1915 na ízeno dáti k vále ným úkon m dva zedníky, 
posláni byli Moty ka František . 11 a Kralík Josef Homol . 3. 9. ledna soupis ovsa - 
sepsáno 45q ovsa. 

První vále ná p ka vypsána v listopadu 1914 a vynesla Rakousku 3 305 527 300 Kor., 
druhá v kv tnu 1915 a upsáno 2 650 000 000 Kor., t etí vypsána v listopadu 1915 a bylo 
upsáno v  Borovnici  45 000 Kor.  Dne 11.  kv tna obec musela p evzíti  z  Hali e  z  nádraží  
v Potštejn  21 vále ných uprchlík . Provád na rekvizice dobytka - 6. února 11 kus , 
téhož dne zákaz šrotovat obilí ku krmení dobytka, 17. února nový soupis ovsa pro vojsko, 
24. února soupis všech emeslník  a záv r obilí, a na osobu ponecháno m sí  9 kg obilí 
nebo 7,20 ks mouky. 28. února soupis viky a sm ska, téhož dne vyhláška ku prohlídce 
domobranc  narozených 1896, 4. b ezna vyhláška ohledn  rekvizice kov  a p edepsáno 
na 1 kon  a den 4 kg ovsa, na ízeno o kování osob, p ihlásilo se 40 osob. 

13. b ezna soupis ku í, síranu amonného a vápnodusíku. Do 15. dubna soupis osetých 
pozemk , 17. kv tna na ízení šet iti chlebem, 27. b ezna vyhláška použíti obsahu žaludku 
erstv  poraženého skotu ku krmení vep . 16. dubna zavedeny chlebové lístky pro 

samozásobitele. 

A protože t ch vyhlášek, na ízení, soupis , odvod  a rekvizicí jen do konce roku 1915 je 
ješt  mnoho, tak další až v pokra ování . 2. Vše sepsáno z "Pam tní knihy". 

JUDr. Karel Skalický - kroniká  obce 

 

Kdo komu a kdy vlastn  vyhlásil válku? 
Rakousko-Uhersko - Srbsku 28. ervence, N mecko - Rusku 2. srpna, N mecko - Francii 3. 
srpna, N mecko - Belgii 3. srpna, Anglie - N mecku 4. srpna, Srbsko - N mecku 5. srpna, 
Rakousko-Uhersko - Rusku 5. srpna, erná Hora - Rakousko-Uhersku 7. srpna, Francie - 
Rakousko-Uhersku 12. srpna, Anglie - Rakousko-Uhersku 13. srpna, erná Hora - 

mecku 12. srpna, Japonsko - N mecku 23. srpna, Rakousko-Uhersko - Japonsku  
25. srpna, Rakousko-Uhersko - Belgii 27. srpna, Rusko - Turecku 30. íjna, Anglie - Turecku 
5. listopadu, Francie - Turecku 6. listopadu, Belgie - Turecku 7. listopadu, vše v roce 1914.  

V roce 1915 následovalo vyhlášení války Itálie - Rakousko-Uhersku 23. kv tna, Itálie - 
Turecku  21.  srpna,  Bulharsko  -  Srbsku  13.  íjna,  Anglie  -  Bulharsku  15.  íjna,  Francie  -  
Bulharsku 16. íjna. 

V  roce  1916  vyhlásily  válku  N mecko  -  Portugalsku  9.  b ezna,  Rakousko-Uhersko  -  
Portugalsku 14. b ezna, Rumunsko - Rakousko-Uhersku 27. srpna, Itálie - N mecku  
25. srpna, N mecko - Rumunsku 28. srpna. 

Citace zápisu z "Pam tní knihy".   

JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
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Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4. ned li v m síci. 
Tento m síc se tedy konají ve dnech 10. a 24. ervna, vždy od 14:30 hod. 
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. 

Koncert „Vítání léta“ se skupinou Gemma 

 



Strana 10 • Kv ten 2012 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

 

Kultura a volný as 

Pozvánka na slavnostní koncert 

 
 

Smíšený p vecký sbor ORLICE 
srde  zve všechny p íznivce sborového zp vu na 

 

Slavnostní koncert ke 150. výro í 
svého založení 

 

v pátek 8. ervna 2012 od 19 hodin 
v SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí 

 

Vystoupí: 
Praus v smíšený p vecký sbor z Rychnova n. Kn. pod vedením Dagmar Zemánkové 

tský p vecký sbor KVÍTEK pod vedením Dagmar Potštejnské 
Smíšený p vecký sbor Orlice pod vedením Nikoly Koš álové 

 

Vstupné 50 K , d ti zdarma, p edprodej od 28. 5. 2012 v SK Rabštejn. 
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Kemp Country Vochtánka Potštejn - program 
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Letní parket Výrava - program 
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Z d ní v obci a okolí 

Otvírání cyklosezóny již po sedmé 
V sobotu 28. dubna 2012 se uskute nil v Kostelci nad Orlicí a dalších obcích Dobro- 
volného svazku obcí Orlice 7. ro ník Otvírání cyklosezóny. Kolem 9. hodiny ranní vyrazilo 
na cyklistický výlet dlouhý bezmála 30 km p esn  434 registrovaných ú astník . Ti se 
za ali scházet p ed kosteleckým informa ním centrem, které celou akci organizovalo, už 

ed osmou hodinou. 

 
Celý cyklovýlet zahájil úvodním proslovem starosta m sta Kostelec nad Orlicí, Ing. Ji í 
Bartoš, a po spole ném startu mohli všichni ú astníci kone  šlápnout do pedál . 

íjemná cesta vedoucí p es lesy kolem Sklená ky a Zdelova pokra ovala do Borohrádku, 
kde byla p ipravena první zastávka – Frolíkova káva. Zde se výletníci kochali, odpo ívali a 
erpali síly na další, náro jší úsek. Kdo cht l, mohl nahlédnout do obch dku a 

ochutnat, nebo pak rovnou zakoupit erstv  praženou kávu.  

Dále pak cyklisté pokra ovali p es ermnou nad Orlicí a Svídnici, kde po zdolání stoupání 
dojeli až do Kostelecké Lhoty. Zde, t sn  p ed cílem, byla p ipravena další zastávka – 
Hostinec U Hubálk . Tento hostinec o ekává své první návšt vníky sice až na podzim 
roku 2012, ale chutná jídla z p ipravované kuchyn  mohli zvídaví ú astníci okusit již nyní. 
Nechyb la ani nabídka originálních produkt  – nap íklad netradi ní cibulové marmelády 
a dalších. 
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Po krátkém odpo inku vyrazili cyklisté do 
nedalekého sportovn -kulturního areálu Na 
Penalt , kde byl p ipraven zbytek programu. 

ti i dosp lí ocenili divadelní vystoupení er- 
ných Švihák  „Karkulka aneb pozor na mysliv- 
ce“, vtipné a originální zpracování klasické 
pohádky. Po skon ení p edstavení znavení vý- 
letníci relaxovali, ob erstvovali se, poslouchali 
hudbu linoucí se od DJe ALL-INa a ekali na nedílnou sou ást Otvírání – tombolu. V té mohli 
všichni, kte í projeli p es zastávky a uko istili kontrolní razítka, vyhrát hodnotné ceny.  

 
Další možností byla také zábava v p ilehlém lesíku – mohli jste tu relaxovat v hamakách 
nebo vyzkoušet netradi ní volno asové aktivity od ob anského sdružení O. S. T. R. O. V. – 
že nevíte co je to hamaka, pétanque nebo slackline? Možná práv  to je výzva, abyste se 

astnili dalšího ro níku! 
Všem zú astn ným, kte í s námi p íjemn  prožili tento slune ný den, srde  d kujeme. 

šíme se spole  s Vámi na 8. ro ník Otvírání cyklosezóny! 
Velký dík pat í samoz ejm  také sponzor m, bez kterých by se letošní tombola jist  neobešla: 
Barushop Kostelec nad Orlicí, BaHa Kostelec nad Orlicí, dejsipizzu.cz Kostelec nad Orlicí, hodiny a 
klenoty Milan Hernych Kostelec nad Orlicí, Hostinec U Hubálk , kade nictví Pavlína Junková, 
Karolína Dvo áková, Marian Šípoš, m sto Kostelec nad Orlicí, m stys astolovice, obec Borovnice, 
obec estice, obec Chleny, obec Lhoty U Potštejna, obec Potštejn, obec Vrbice, penzion Stará Pošta 
Potštejn, restaurace Taverna Kostelec nad Orlicí, Podorlická sodovkárna, pohostinství Lhoty U 
Potštejna, skanzen Kr ovice, Vamberecká krajka – Jana Štefková, tiskárna AG TYP Kostelec nad 
Orlicí, Velo Vít Kostelec nad Orlicí, vinotéka Jana a Monika Kostelec nad Orlicí, Vinotéka Kostelec, 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, zámek Potštejn, zámek Rychnov nad Kn žnou, ZOPOS P estavlky. 

DŠ 
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