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Zprávy Obce Borovnice 
 

Záznam z ve ejného zasedání 
Dne 30. srpna 2012 od 18 hodin se ve spole enské místnosti obecního ú adu 
v P estavlkách konalo páté letošní ve ejné zasedání zastupitelstva, kterého se zú astnilo 
7 zastupitel  a 2 ob ané obce a na n mž byly projednávány tyto body: 

Schválení smlouvy s VAK o dodávce vody pro obecní budovu p. 5 v Borovnici 
VAK Jablonné nad Orlicí p edložil obci ke schválení smlouvu o dodávce vody, týkající se 
obecní budovy p. 5 v Borovnici, kde tato písemná smlouva chyb la. 

Schválení smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene 
Firma K energo s.r.o., jako zpracovatel projektové dokumentace, p edložila obci žádost o 
uzav ení smlouvy s EZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene a o 
právu stavby, týkající se pozemku p. Be ky v Borovnici p. . 161/2 a jeho p ipojení 
novostavby k nízkému nap tí a p ilehlých pozemk  obecních. Zastupitelé nemají námitek 
proti z ízení p ípojky elekt iny pro novostavbu p. Be ky. 

Schválení návrhu zadání územního plánu Borovnice 
Stavební ú ad p edložil obci ke schválení návrh zadání ÚP Borovnice, který byl zve ejn n 
na ú ední desce M sta Kostelec nad Orlicí a Obce Borovnice od 1.6.2012 po dobu 30 dn . 
Tento návrh zadání ÚP byl schválen na ve ejném zasedání dne 21. ervna 2012. Nyní byly 
projednány n které p ipomínky, na n ž bude upozorn n architekt, který bude územní 
plán zpracovávat, a zastupitelé s upraveným zadáním ÚP souhlasí bez p ipomínek. 

ipomínka a žádost k zadání ÚP Borovnice – Mgr. Šimá ek, Choce  
Pan Mgr. Petr Šimá ek z Chocn , vlastnící pozemek pod Homolí, doru il obci p ipomínku 
k zadání borovnického územního plánu, týkající se absence barokního areálu na Homoli 
v seznamu kulturních památek, ve kterém jsou uvedeny nap . vrata u usedlosti 
v P estavlkách nebo stodola v Rájci.  Podle vyjád ení p. Šimá ka barokní areál na Homoli  
svým významem tyto památky nesrovnatelným zp sobem p ed í. Pan Šimá ek žádá o 
dopln ní barokního areálu na Homoli (schodišt , kostel v etn  kaplí) do seznamu 
kulturních památek, uvedeného v zadání územního plánu. Poutní kostel na Homoli je 
památka celostátn  známá a proto si  dle p. Šimá ka zaslouží zvláštní ochrany a tato vize 
by m la být zohledn na i v novém územním plánu, který se dotýká krom jiného i tvorby 
jejího  okolí.  Starostka  obce  informovala  všechny  p ítomné,  že  se  na  tom  pracuje  ve  
spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna. 

Schválení odprodeje vyty ené cesty p. Placheckému z Borovnice p. 79 
Na základ  žádosti p. Placheckého z Borovnice o vyty ení a odkoupení obecního 
pozemku pro z ízení p íjezdové cesty k jeho nové nemovitosti, která byla zastupitelstvem 
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schválena na ve ejném zasedání dne 26. dubna 2012, bylo provedeno vyty ení tohoto 
pozemku p. . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna a na tomto základ  bude proveden 
odprodej obecního pozemku a zavedení nového stavu do katastru. 

Schválení vým ny pozemk  mezi obcí Borovnice a p. Be kovou z Kostelce n. Orl. 
Paní Marie Be ková z Kostelce nad Orlicí, která je výlu ným vlastníkem pozemk  p. . 51 
o  vým e  378  m2 a  p. .  5/1  o  vým e  473  m2, a Obec Borovnice, která je výlu ným 
vlastníkem  p. .  403  o  vým e  1038  m2,  vše  v  k.ú.  Borovnice  u  Potštejna,  p edložili  
zastupitelstvu sm nnou smlouvu, týkající se vým ny ástí t chto pozemk . Vyty ením 
uvedených pozemk  bylo zjišt no, že oplocení pozemku p. Be kové zasahuje do 
pozemku  ve  vlastnictví  obce  Borovnice  a  naopak  obec  Borovnice  na  jiném  míst  
dlouhodob  využívá pozemky, které jsou ve vlastnictví p. Be kové. Na tomto základ  se 
ob  strany dohodly na vým  pozemk  a uvedení stavu na katastrálních mapách do 
stavu odpovídajícího skute nosti. 

Schválení zp tného odkupu parcely . 126/49 v k.ú. Rájec od p. Bradá ové z Kladna 
Paní Bradá ová z Kladna, která si zakoupila parcelu v nové stavební zón  Rájec, se 
rozhodla v nejbližších deseti letech nestav t na tomto pozemku nemovitost a po dohod  
s obcí (projednáváno v diskusi již na ve ejném zasedání dne 21. ervna 2012) se rozhodla 
vrátit pozemek obci Borovnice za stejných podmínek, za jakých byla parcela zakoupena. 
Paní Bradá ková nechala na vlastní náklady u advokáta JUDr. Jiráka zpracovat kupní 
smlouvu, která byla p edložena zastupitelstvu k odsouhlasení. Obec Borovnice dle této 
smlouvy odkoupí zp t parcelu . 126/49 v k.ú. Rájec za dohodnutou kupní cenu 111.060,- 

. Zastupitelé se smlouvou souhlasí. 

Schválení žádostí o zm nu územního plánu Borovnice 
Jan a Olga Neš ákovi z Rájce podali žádost o p evod pozemku p. . 156/3 a ásti pozemku 

. 20 v katastru Rájec, dosud vedené jako travní porost, na stavební parcelu. Ing. Martin 
Hubálek z Prahy, jako majitel pozemku v k.ú. Borovnice u Potštejna, podal žádost o 
zahrnutí zm ny využití p. . 208/1 a 208/2 ze zatravn né plochy na zónu bydlení. Pan 
Roman Plachecký z Borovnice podal žádost o zahrnutí zm ny využití ásti parcely p. . 
199/1  v  k.ú.  Borovnice  u  Potštejna  na  zónu  bydlení  a  p evod  p. .  201/1  v  k.ú.  Rájec  na  
vodní plochu. Zastupitelé souhlasí se za azením t chto žádostí do projednávání a 
zpracování nového územního plánu Borovnice. Ke všem zm nám se bude vyjad ovat 
architekt a dot ené nad ízené orgány, poté teprve bude rozhodnuto o nové podob  ÚP. 

Návrh obvod  pozemkové úpravy v k.ú. Borovnice u Potštejna 
Na základ  podaných žádostí o provedení pozemkové úpravy v k.ú. Borovnice u Potštejna 
zahájil Pozemkový ú ad Rychnov n. Kn. p ípravu jejího provedení. Jedním z d ležitých 
krok  tohoto období je stanovení obvodu pozemkové úpravy, nebo  jen uvnit  tohoto 
obvodu je možné uspo ádání pozemk ešit. Pozemkový ú ad na základ  vlastní úvahy 
tento obvod zakreslil v etn  malé ásti k.ú. Lhoty u Potštejna. Mapa s vyzna ením hranic 
obvodu pozemkových úprav je k dispozici k nahlédnutí na obecním ú ad . Zastupitelé 
k rozsahu obvodu pozemkových úprav nemají námitek. 
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Schválení provedení p eložky vodovodu v Borovnici u p. 53 

Dle rozhodnutí zastupitelstva na p edchozích zasedáních bude provedena p eložka 
zamrzajícího vodovodu v Borovnici u p. 53. Práce provede p. Zá ecký ze Lhot u Potštejna 
na p elomu zá í a íjna.  

Schválení žádosti o povolení sout že „B h do homolských schod “ 

Paní  Hana  Marková,  pan  Lukáš  Pinkas  a  pan  Jan  Tichá ek  podali  na  obec  žádost  o  
povolení sout že „B h do homolských schod “. Tato sout ž prob hne dne 28.9.2012 ve 
spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna v rámci 4. ro níku akce „Den ko ských sil pod 
homolskými schody“. Zastupitelé nemají námitek proti uspo ádání sout že v b hu po 
tomto historickém schodišti za p edpokladu, že bude po adateli zajišt no udržení 
po ádku a ochrana této historické památky.  

Žádost o sbírku od  – Diakonie Broumov 

Ob anské sdružení Diakonie Broumov op t vyhlašuje sbírku použitého ošacení a zaslalo 
na naší obec žádost o uspo ádání této sbírky. Zastupitelé souhlasí s uspo ádáním sbírky, 
která bude provedena ve dnech 5. a 6. íjna 2012.  

Záv re ná diskuse: 

Paní Jitka Bedná ová upozornila zastupitelstvo na možnost existence inženýrských sítí 
v pruhu zelen , do n hož má být provedena p eložka vodovodu. Starostka obce 
informovala  p ítomné,  že  jsou  k  tomuto  k  dispozici  mapy,  ví  se  o  sítích  (skute  tam  
jsou), firma provád jící práce bude s existencí sítí po ítat a práce budou provedeny tak, 
aby odpovídaly technickým požadavk m.  

Pan Leoš Mat jus informoval o konání akce „Spanilá jízda moped “, p i níž došlo 
k do asnému uzav ení silnice do Borovnice. 

Starostka obce informovala zastupitele o vy ešení dalšího dlužníka v oblasti výb ru 
poplatk  za odpady. Dále p ítomné informovala o jednání s ob any ohledn  údržby 
pozemk  a provád ní povinných každoro ních kontrol komín .  

V posledním p ísp vku starostka obce oznámila pot ebu vytvo ení a zve ejn ní dalšího 
inzerátu na prodej parcel ve stavební zón  v Rájci a zhotovení polepu vchodových dve í 
obecního ú adu s ú ední dobou a kontakty. Toto dle dohody zajistí Petr Kotera. 

Na  záv r  starostka  obce  všem  p ítomným  pod kovala  a  poté  zasedání  ukon ila.  P íští  
ve ejné  zasedání  by  se  m lo  konat  poslední  tvrtek  v  m síci  íjnu  v  místní  ásti  Rájec,  
v p ípad  pot eby m že být svoláno d íve. Pozvánka bude v as vyv šena na ú edních 
deskách obce a najdete ji také jako obvykle v p íštím ísle zpravodaje. 

zapsal Petr Kotera  
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Svoz nebezpe ného a velkoobjemového odpadu 
Vážení ob ané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás 

ipravila sb r a svoz drobného nebezpe ného odpadu, nefunk ních elektrospot ebi  a 
velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 19. íjna 2012. 

Máte možnost zbavit se t chto druh  odpad : 
- zne iš t né sklo a keramika  - plechovky od barev  - olejové fil try 
- plast. nádoby od olej  a post ik   - obaly od sprej   - upot ebené (vyjeté) oleje 
- zaolejované hadry  - s taré barvy a edidla  - vy azené chemikálie 
- s taré léky, kosmetika  - autobaterie, mono lánky  - zá ivky a výbojky 
- ojeté pneumatiky  - autoseda ky a aloun ní  - rozbi tý 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!!! 

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých ástech naší obce v t ch- 
to 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  pod Homolí 18:00 - 18:10 hod. 

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 . D kujeme Vám p edem za 
spolupráci. 

Provád ní kontrol komín  
Stejn  jako v lo ském roce, i letos v naší obci provádí kominík pan Libor Havlena kontroly 
komín  a kou ovod  na základ  takzvaného kominického zákona. Na n kterých místech 
již byly kontroly provedeny, další  návšt vy kominíka lze o ekávat v úterý 11.9. a poté v 
sobotu 15.9. Kontakt na kominíka p. Havlenu je 736 251 768 nebo 776 358 665. 
Ceny za provedení služeb kominíka jsou následující:  
Ro ní revize (na ízení vlády . 91/2010 Sb.) ........ 250,- K  
Vymetení komínu ................................................ 100,- K  
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Sbírka použitého ošacení 
 

Ob anské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje 
 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
 žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
 Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
 Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené 
 Vatované a pé ové p ikrývky, polštá e a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hra ky – nepoškozené a kompletní 

 
CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME:  

 
 ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických d vod  
 nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
 zne išt ný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskute ní: 
 

v pátek 5. íjna 2012 v dob  od 9:00 do 17:00 hod. 
a v sobotu 6. íjna 2012 v dob  od 9:00 do 12:00 hod. 

v budov  obecního ú adu v P estavlkách 
 

ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
kujeme za Vaši pomoc. 

 
Ob anské  sdružení  Diakonie  Broumov  je  nezisková  organizace,  která  poskytuje  sociální  
služby pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc sociáln  pot ebným, azylové 
ubytování i pracovní p íležitost. 
Více na internetových stránkách  www.diakoniebroumov.org 
 

Bližší informace Vám Diakonie ráda sd lí na tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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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. 
 

08. 09. MUDr. And lová Jana J. Pi try 448, Opo no 731 980 112 
09. 09. Bahník Dent s .r.o. ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
15. 09. MUDr. Benešová R žena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040 
16. 09. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniš t  nad Orlicí 494 371 088 
22. 09. MUDr. apková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
23.09. MUDr. Domá ová Iva Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 694 
28. 09. MUDr. Handl Jind ich Panská 24, Rychnov nad Kn žnou 494 531 955 
29. 09. MUDr. Vy ítalová Marie Dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
30. 09. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
06. 10. MUDr. Kašparová Dagmar Vo íškova 169, Vamberk 602 514 715 
07. 10. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
13. 10. MDDr. Ka erová Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
14. 10. MUDr. Kašková Kate ina Kvasiny 145 494 596 174 
20. 10. MUDr. Hrbá ová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou 494 532 330 
21. 10. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo náb . 334, Vamberk 494 501 711 
27. 10. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
28. 10. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou 494 539 225 
 

 

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 

Samosb r brambor 
Od pond lí 10.9.2012 do soboty 15.9 .2012 prob hne na poli ve Vrbici pod rozhlednou 
samosb r brambor, a to od pond lí do pátku v dob  od 8 :00 do 18:00 hod. a v sobotu od 
8:00 do 11:00 hod. 
Samosb r bude provád n do vlastních pytl  po 50 kg za cenu 350,- K /q. 
V p ípad  nep íznivého po así se termín odkládá. 

ZOPOS P estavlky, a .s. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/


BRODÍK • M sí ník obce Borovnice Zá í 2012 • Strana 9 

 

Z obecní kroniky 

Po átky republiky – 1919-1921 
Vážení  tená i,  s  tímto  íslem  našeho  m sí níku  se  vám  dostává  do  rukou  další  pokra-  

ování stru ných výpisk  nejzajímav jších událostí a post eh  z "Pam tní knihy" obce 
Borovnice. Pokra ujeme druhou polovinou roku 1919: 

V platnost pøichází zákon ze dne 27.5.1919 è. 318 Sb. a naøízení kde pøechází do 
vlastnictví pùda od velkostatkù a církevních statkù (far), kterou mìli nájemci najmutou 
pøed válkou, tzv. dlouhodobé pachty. Od dvora Borovnice a Závr e bylo takto najmuto 
22 ha, 24 ar, 60 m2, které obèané borovniètí a Homole dostali k výkupu. Cena tìchto 
pozemkù byla prùmìrnì 2000 Kor. za 1 ha. Zde je poèátek pøecházení panské pùdy do 
vlastnictví drobného lidu. Nastává nadìje, e lid dostane to, co bylo jeho pøedkùm 
vzato. Rok byl uspokojivì úrodný, obilí bylo v ak pod uzávìrou (nesmìl nikdo nic volnì 
prodávat, jenom prostøednictvím obilního úøadu v Rychnovì nad Knì nou), kde  
placeno bylo za 1 q p enice 60 Kor., ita 60 Kor., jeèmene 55 Kor., ovsa 55 Kor., a od  
1. øíjna pøíplatek za 1q 20 Kor. Obec dostala pøedpis dodati (mimo dvory - ty zvlá tì) 
40q p enice, 40q ita a 20q ovsa. (Pozn. autora - dle zápisu lidem nezùstalo doma 
skoro  nic,  pokraèovaly  rekvizice,  byla  nouze).  Nouze  byla  o  v echno,  i  o  ty  nitì,  obci  
pøidìleno 250 cívek. V øíjnu mìla obec dodat 142 q brambor. Ani obilí, ani brambory 
v pøedepsaném mno ství dodáno nebylo. V obci je 380 osob a z tìch 68, kteø í nemají 
svých potravin a jsou odkázáni na lístky. Ve kerý dobytek byl pod uzávìrou a smìl být 
porá en pouze na porá kové listy vydávané hejtmanstvím. V èp. 22 byl v nájmu Marek 
Arno t, který koupil pod rukou krávu, kterou zabil bez povolení na co  mu pøi el 
nakupovaè dobytka (Prá ek Oto z Èermný Velký) a musel zaplatit 500 Kor. do pokladny 
chudých v Borovnici. Mimo to zabil dal í dva kusy dobytka a vymìøili mu pokutu 4000 
Kor., které nezaplatil a dva mìsíce dostal vìzení. S masem se k eftovalo pod rukou, do 
Borovnice jezdili z Ústí, Tøebové, Hradce ano i z Prahy a tak 1kg vepøového pøi lo na 50 
Kor. Nouze o látky a obuv, enská botka stála a  300 Kor., vysoké mu ské boty a  700 
Kor.  Penìz  bylo  v ude  plný  kapsy,  kterým se  øíkalo  v eobecnì  úplavice  a  nebylo  za  nì  
co koupit. Stokoruna nemìla skoro ádnou cenu. Pøi lo kolkování papírových penìz. 
Dìlala to komise v Kostelci nad Orlicí. Kdo mìl obnos do 500 Kor. dostal v echny zpìt, 
kdo pøes 500 Kor. polovina obnosu zùstala u berního úøadu. O zadr enou polovinu se 
pak ádalo a tím obnosem se platila dávka z majetku v roce 1921. V roce 1919 se 
konaly  hasièské  volby  (nebyly  od  roku  1912)  -  za  velitele  zvolen  Kaplan  Fr.,  námìstek  
Vávra Václ., jednatel Kubíèek Josef, pokladník Matìjka Jos., zbrojmistr My ák Jan. 

Rok 1920 - potraviny stále stoupají. Hejtmanstvím pøidìleno pro nemajetné nesamozá- 
sobitele mìsíèní podpora ku zlevnìní potravin na leden 36 Kor. 
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Stav osob: leden 386 -  samozásobitelù 289, na lístky 97 
 kvìten 386 -  samozásobitelù 284, na lístky 102 
 záøí  403 -  samozásobitelù 274, na lístky 129 

Zákaz rotování obilí, domácí ro- 
tovníky uzamèeny (2 klíèky). Zákaz 
sejímání sádla z vepøového masa. 

18. dubna konány volby do snìmu a 
senátu,  první  v  republice  (pozn.   
údaje o poètu volièù a výsledcích vo- 
leb nejsou uvedeny). 

Tvoøeny organizace domovinkáøské, 
které se sestavovaly za úèelem nabytí 
pùdy od velkostatkù na pronájem na 
6 rokù pro nejpotøebnìj í, kteøí mají 
málo nebo vùbec ádné pozemky 
své. 

V  jarním  èase  se  stavìla  nová  cesta  
ke Chlenùm, která se dìlala za plat a 
stála 15000 Kor. 

Rok 1921 - byl suchý, obilí sypalo, bramborù málo, nouze o píci pro dobytek, který byl 
laciný, 1 pìtimetráková kráva za 1300 Kor., 1 podsvinèe 12 kg za 50 Kor., a nebylo je tì 
ho mo no prodati. Sèítání lidu, poèet domù 62, osob 365 a 90 obytných stran (?). 
Dosud lístky pro nesamozásobitele. Soupis majetku a pøedepsaná dávka z majetku, 
která byla dosti vysoká - tak z èp. 28 èinila 14280 Kè. Poté na návrh republikánských 
poslancù 50% sleveno a vráceno. Dosud rekvizice obilí a brambor. Na jaøe nìkdo udal 
Králíka  Václava  z  Homole  è.  3,  e  má  mnoho  zásob.  Pøi el  èetník  z  Pot tejna  a  za  
asistence  starosty  Kaplana,  vyzval  Králíka,  aby  èást  obilí  odevzdal.  Proto e  ten  
neuposlechl, byla uèinìna prohlídka, v komoøe najíto nìkolik pytlù obilí a mouky, které 
mìl  den  pøed  tím schovány  v  kostele  v  kostnici  (konala  se  ten  den  toti  rekvizice)  a  
které v noci pøinesl domù. O v e pøi el a ani v pø ídìlu sadby brambor mu nebylo 
vyhovìno, proto e na pùdì zji tìn jejich dostatek. 

Dne 25 øíjna è. 531 naøízena mobilizace narozených 1895 a mlad í. Rukovalo se na 
maïarské hranice, kde zase nastal zmatek, e bude nová válka. 27. a 28. ø íjna dodávali 
se konì. 30. listopadu vojsko propu tìno domù, neb k válce nedo lo. Konì té  vráceny 
majitelùm  a  ponecháno  jim  10%  kupní  ceny  tìchto  koní.  Konec  rekvizicí  a  v ech  
chlebenek, kafenek, cukøenek, mýdlenek, atenek, nítìnek atd., bylo v e ve volném 
prodeji. 
 

íšt  rok 1922 a další. Dle pramen  v "Pam tní knize" zpracoval  
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 9. a 23. srpna, 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. 

 
 

Kultura a volný as 

Pozvánka na posvícení 
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Setkání ko ských sil pod Homolskými schody 
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Z d ní v obci a okolí 

Memoriál Bohumila Be ky 
V sobotu dne 4. srpna 2012 se na kurtech v P estavlkách uskute nil již 14. ro ník 
volejbalového turnaje. Za ideálního po así byl k vid ní dobrý volejbal, ve kterém se 
utkalo celkem dev t družstev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po celodenních bojích bylo po adí následující:   
1. D DOVY D TI – Choc e  
2. PRD – P estavlky 
3. VODNÍCI – Zám l 
4. LTC – Klu  
 

Dík pat í  všem, kte í se podíleli  na chodu turnaje a na konec dobrá zpráva pro p íznivce 
volejbalu: Již 3. srpna 2013 se m žete t šit  na 15. ro ník turnaje a zárove  100. výro í 
narození pana Bohumila Be ky.  j  
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1. ro ník P estavlcké traktoriády  
Dne 11.8.2012 uspo ádali p esta- 
vl tí  hasi i  první ro ník P estavlcké 
traktoriády spojené s p ehlídkou 
starší i nové zem lské techniky. 
Pro p ihlášené sout žící v katego- 
ri ích malotraktory a velké traktory 
byly p ipraveny sout že ve sprintu, 
tahu a samoz ejm  rallye. Ocen ny 
nebyly pouze vít zi t chto sout ž- 
ních disciplín, ale také nejhez í stro- 
je v každé kategorii.  
Na této akci nechyb li  ani noviná i a 
zde p inášíme p etisk lánku z Rychnovského Deníku: 
 

Sout ž neunikla pozornosti budoucích traktorist  
První ro ník P estavlcké Traktoriády p ilákal o víkendu do obc e návšt vníky všech 
generací. Traktory jsou d i na ty ech kolech, jejichž p ínos si mnozí ani neuv domují. 
Také  jejich  idi i  bývají  málokdy  st edem  pozornosti.  Jiné  to  ovšem  bylo  v  sobotu  
odpoledne v P estavlkách. 
Místní dobrovolní hasi i zde uspo ádali první ro ník P estavlcké Traktoriády a ukázalo se, 
že do vkusu divák  se trefili. 

„V srpnu jsme tradi  po ádali hasi ské cvi ení, ale poslední dobou už nebyl ohlas 
ve ejnosti  takový  jako  d ív.  S  tímto  nápadem  p išli  naši  mladí  hasi i  a  ukázalo  se,  že  
pozornost to dokázalo p itáhnout," vysv tlil vznik netradi ního klání Petr erný, velitel 
dobrovolných hasi  z P estavlk. Podobných akcí se sice po republice koná n kolik, ale 
žádná z nich se nepo ádá v blízkém okolí. 

 

S  návšt vností  byl  hlavní  orga-  
nizátor spokojen, protože p es 
zamra ené po así, které p ipo- 
mínalo spíš podzim, dorazily na 
pole  za  obcí  davy  divák  z  ši-  
rokého  okolí.  „P ijeli  jsme  se  na  
závody podívat z Chocn . Dou- 
fám,  že  jim  nová  tradice  vydrží,  
protože je to zajímavá podí- 
vaná,"  ekl  Jan  Malý,  který  do-  
razil s celou rodinou. 
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Lepší  to  prý  mohlo  být  s  ú astí  závod-  
ník , kterých ve dvou odd lených kate- 
goriích startovalo asi patnáct. Atraktivitu 
ale zvyšovala p ítomnost zástupc  n - 
kterých firem, které dodávají zem l- 
skou techniku. Jejich idi i  si  disciplíny 
zkoušeli mimo sout ž. 

Jinak  se  ale  na  startovní  rošt  postavily  
traktory nejr zn jšího stá í a provedení. 
Své síly pom ovaly ve sprintu, asovce 
na závodním okruhu a v tahu b emene. 

Historicky  první  vít zství  v  traktoriád  z stalo  nakonec  doma,  protože  z  nejlepšího  
umíst ní v kategorii  velkých traktor  se mohl radovat sám po adatel,  Petr erný. Navíc 
jablko nepadlo daleko od stromu a na t etí p ce se umístil jeho syn Martin. 

Vít zství ve druhé kategorii si na svém malotraktoru vysout žil Jaroslav Špa ek, který ale 
po adatel m nenahlásil své bydlišt . Další nejlépe umíst ní jezdci byli z blízkého okolí. 

Akce  ale  byla  teprve  pokusným  balonkem,  a  tak  se  dá  do  budoucna  o ekávat,  že  o  
úsp ch se p íšt  p ijedou poprat i traktoristé ze vzdálen jších kout  regionu. Osud 
traktoriády pak bude záviset i na vst ícnosti místního zem lského podniku, který pro ni 
poskytl odpovídající prostor. 
 
Výsledky traktoriády: 
 

Kategorie malotraktor : 
1.  Jaroslav Špa ek  (?) 
2.  Pavel ížek  (Krchleby) 
3.  Jaroslav Faron  (Koldín) 
 

Kategorie velkých traktor : 

1.  Petr erný  (P estavlky) 
2.  Martin Syrový  (Sopotnice) 
3.  Martin erný  (P estavlky) 
4.  Milan Hlavsa  (Kostelecké Horky) 

Michal Fri ek, Rychnovský Deník 
 
Zbývá dodat pod kování firm  ZOPOS P estavlky, a.s., za poskytnutí odpovídajícího 
prostoru pro konání této akce, obci Borovnice za zajišt ní párty stanu, vystavujícím 
firmám MAREK Žamberk, AGROSERVIS Zám l a AGRICO Týništ  nad Orlicí  za p edvedení 
techniky, stejn  jako všem po adatel m i návšt vník m akce. Pevn  v íme, že druhý 
ro ník v p íštím roce bude ješt  úsp šn jší. 

SDH P estavlky (foto Ji í Vacek) 
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tský den v Rájci 
Dne  25.  srpna  2012  uspo ádali  ráje tí  hasi i  ve  spolupráci  s  místními  ob any  a  po-  
hostinstvím "Zastávka" ukon ení prázdnin, spojené s d tským dnem. D ti se, spole  
s rodi i a prarodi i, bavily celé odpoledne. Bylo pro n  p ipraveno mnoho sout ží, které 
probíhaly v n kolika v kových kategoriích.  
 

 
 

Protože bylo nádherné po así, došlo i ke 
slibovanému koupání v místní požární ná- 
drži. Nejvíce se d tem líbilo p eplutí nádrže 
na kostce polystyrenu. Do této disciplíny se 
zapojili  i  n kte í dosp lí,  kte í uznali ,  že to 
není bez pádu do vody v bec jednoduché. 
Nakonec byly všechny d ti odm ny slad- 
kostmi a ope eným párkem. 
Všem ú astník m moc d kujeme a t šíme 
se na spolupráci p i dalších akcích. 

SDH Rájec  
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Od našich dopisovatel  

Plodné léto 
Do redakce Brodíku dorazily zajímavé fotografie z naší obce, na kterých jsou zachyceny 
neobvyklé výplody p írody. 
 

Prvním p ísp vkem jsou fotografie okurek 
naroubovaných na tykvi. V letošním roce již 
bylo z tohoto roubu sklizeno 18,5 kg okurek, 
ale  další  dozrávají  a  bude  se  ješt  sklízet,  
takže další kilogramy ješt  p ibudou. Roub 
byl vyšlecht n p. Karlem Páchou ze Svídnice 
a nyní roste a plodí u nás v Borovnici. 
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Dalším nep íliš obvyklým úkazem p írody je narození dvanácti št at dobrmana u 
Kolešových v P estavlkách, která spat ila sv tlo sv ta dne 28. ervence 2012. Jejich krásu 
dokazuje krom  t chto fotografií také to, že jsou všechna št ata již zadána. 

   
Ob ma p isp vatel m d kujeme za obohacení obecního zpravodaje o své zajímavé 

ísp vky a p ejeme jim, aby objekty jejich p ísp vk  byly i nadále tak plodné. 
 
 

Máte-li ve svém okolí také n jakou zajímavost, pod lte se o ni s ostatními ob any obce a 
isp jte do obecního zpravodaje. ím více lidí do zpravodaje p ispívá, tím je pest ejší a 

pro všechny zajímav jší.  

redakce 
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Pro volné chvíle 

Osmism rka 
 (TAJENKA) byl básník, prozaik, publicista a autor 
knih pro d ti. Narodil se 7.2.1922 ve Vnorovech u 
Strážnice a zem el 7.11.1989 v Brn . V roce 1969 
byla zakázána kulturní revue Host do domu, jíž 
byl šéfredaktorem. On sám pak až do roku 1981 
nesm l publikovat. N kolik jeho básní zhudebnil 
Ji í Pavlica a lze je slyšet v podání Hradiš anu. 
 
Vyhledej ve všech sm rech: 
ARÉNA – BA KA – BÁSE  – BUDKA – BUKA I – 
HOLE  – HORKO – JEH ATA – KAP I – KO AK – 
KRÉDO – KVASARY – LADO KA – LEBEDA – 
LOUBÍ – ODEONY – OHRADA – PAROPLAVBA – 
POPRUHY – POST IK – PRÁDELNA – PRAOTEC – 
PR TOK – P EDLOHA – P EDSÍ KA – RODÁK – 
RYSKA  –  SK KA  –  TAMBOR  –  ÚROVE  –  
VLHKOST  

Sudoku 
Zp sob lušt ní: V každém ádku, sloupci a tverci musí být po jednom ísle od 1 do 9. 
Obtížnost: lehká Obtížnost: st ední 



 

Zadní strana obálky 
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