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Zprávy Obce Borovnice 
 

Pozvánka na ve ejné zasedání 
Zastupitelstvo obce Borovnice srde  zve všechny ob any obce na pravidelné ve ejné 
zasedání, které se koná  

ve tvrtek dne 28. února 2013 od 18 hodin  
ve spole enské místnosti obecního ú adu v P estavlkách. 

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

Volba prezidenta eské republiky 2013 
Tak jako v celé republice, i  v naší obci prob hlo ve dnech 11. a 12. ledna 2013 první kolo 
historicky první p ímé volby prezidenta eské republiky. P ti lenná volební komise spolu 
se zapisovatelkou zaznamenala následující ú ast voli : 

V  seznamu  voli  bylo  zapsáno  celkem  312  voli  a  ve  zvláštním  seznamu  voli  byl  
zapsán 1 voli  /volil na voli ský pr kaz/. Ú ast na volbách byla následující: 

ást obce po et voli  celkem ast voli  (odvolilo) % 
Borovnice 118 68 57,6 
Homole 7 5 71,4 

estavlky 125 80 64,0 
Rájec 62 38 51,3 
voli i s volebním pr kazem 1 1 100,0 
celkem 313 192 61,3 

 

i s ítání hlas  byl zjišt n 1 neplatný hlas (prázdná obálka), takže pro kandidáty na 
prezidenta R bylo odevzdáno celkem 191 platných hlas  s následujícím výsledkem: 

po adí dle hlas  jméno kandidáta (po íslo) po et hlas  
1. Ji í Dienstbier  (8) 41 
2. Karel Schwarzenberg  (9) 40 
3. Ing. Jan Fischer, CSc.  (2) 38 
4. Ing. Miloš Zeman  (6) 25 
5. Prof. JUDr. Vladimír Franz  (7) 12 
6. MUDr. P emysl Sobotka  (5) 11 
7. MUDr. Zuzana Roithová, MBA  (1) 9 
8. Ta ana Fischerová  (4) 8 
9. Ing. Jana Bobošíková  (3) 7 
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V naší obci tedy první dv  místa obsadili Ji í Dienstbier a Karel Schwarzenberg. V celo- 
státním m ítku ovšem volba p i ú asti voli  61,31 % dopadla trochu odlišn : 

po adí dle hlas  jméno kandidáta (po íslo, len strany) po et hlas  
1. Ing. Miloš Zeman  (6, SPOZ) 1 245 848 
2. Karel Schwarzenberg  (9, TOP 09) 1 204 195 
3. Ing. Jan Fischer, CSc.  (2, nestraník) 841 437 
4. Ji í Dienstbier  (8, SSD) 829 297 
5. Prof. JUDr. Vladimír Franz  (7, nestraník) 351 916 
6. MUDr. Zuzana Roithová, MBA  (1, KDU- SL) 255 045 
7. Ta ana Fischerová  (4, Kl í ové hnutí) 166 211 
8. MUDr. P emysl Sobotka  (5, ODS) 126 846 
9. Ing. Jana Bobošíková  (3, Suverenita) 123 171 

 

Do druhého kola, které se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, tedy dle celostátního 
hlasování nakonec postoupili Ing. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, a v naší obci byly 
zaznamenány tyto výsledky: 

Po et vol i  zapsaných ve stálém seznamu voli  a ve zvláštním seznamu voli  (voli ské 
pr kazy) inil celkem 306 voli . 

ást obce po et voli  celkem ast voli  (odvolilo) 
Borovnice 116 65 
Homole 6 5 

estavlky 122 72 
Rájec 62 34 
celkem 306 176 

 

Celkem bylo vydáno 176 obálek a bylo odevzdáno 175 platných hlas  (1 hlas byl 
neplatný,  protože  obálka  byla  místo  do  hlasovací  sk ky  položena  mimo  ni).  Z  celkem  
odevzdaných platných hlas  obdrželi jednotliví kandidáti následující po et hlas : 

po adí dle hlas  jméno kandidáta (po íslo, len strany) po et hlas  
1. Karel Schwarzenberg  (9, TOP 09) 88 
2. Ing. Miloš Zeman  (6, SPOZ) 87 

 

V celostátním m ítku volba p i ú asti voli  59,11 % dopadla následovn :  
po adí dle hlas  jméno kandidáta (po íslo, len strany) po et hlas  

1. Ing. Miloš Zeman  (6, SPOZ) 2 717 405 
2. Karel Schwarzenberg  (9, TOP 09) 2 241 171 

 

Novým eským prezidentem se tedy na základ  první p ímé volby hlavy státu stal Ing. 
Miloš Zeman. 5. února vypršela sedmidenní lh ta pro podávání návrh  na neplatnost 

ímé volby. Nejvyšší správní soud obdržel 40 stížností, kterými se bude zabývat 
v následujícím týdnu a rozhodnutí musí být vydáno do 15 dn . Pokud by n které ze 
stížností vyhov l, mohl by na ídit i nové hlasování, je to ale málo pravd podobné. 

dle zápisu místop edsedy volební komise JUDr. Karla Skalického  
sestavil a doplnil Petr Kotera 
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Výzva starost  
Starostové n kterých obcí z Rychnovska se postavili proti p ipravovanému slou ení 
nemocnic v Náchod  a Rychnov  nad Kn žnou a zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
zaslali Výzvu starost  za zachování odpovídající zdravotní pé e v samost atn  
hospoda ící oblastní nemocnici Rychnov nad Kn žnou. Výzvu podepsaly ty i desítky 
starost , kte í se obávají, že fúze je prvním krokem k zániku nemocnice v Rychnov  nad 
Kn žnou. Kraj naopak tvrdí, že zadlužené rychnovské nemocnici slou ení pom že. 
Výzvu starost  nejprve podepsali starostové obcí spadajících pod Dobrušku, poté se k ní 

ipojilo také 19 starost  z Kostelecka. Text výzvy p inášíme zde: 

Starostové m st a obcí spádové oblasti okresu Rychnov nad Kn žnou p ijali se 
znepokojením informaci o p ipravovaném zám ru fúze oblastních nemocnic 
v Náchod  a Rychnov  nad Kn žnou. 

Okres Rychnov nad Kn žnou se stává postupn  nejrychleji se rozvíjející oblastí v rámci 
územního celku Královéhradeckého kraje a je jediným okresem, kde v posledních 
letech nedochází k úbytku, ale naopak k pravidelnému nár stu po tu obyvatel. 
Rychnovská nemocnice je pro naši oblast z hlediska zajišt ní dostupné zdravotní pé e 
nepostradatelnou institucí, která si zaslouží maximální podporu a perspektivní r st. 
Degradovat oblastní nemocnici v Rychnov  nad Kn žnou v rámci fúze na provozní 
jednotku považujeme za neprofesionální ešení, které neodstraní p iny 
ekonomických problém  nemocnic, pouze je znep ehlední, prohloubí a skryje do 
souhrnných ekonomických ísel. 
Starostové m st a obcí oblasti okresu Rychnov nad Kn žnou požadují vzhledem 
k významu oblastní nemocnice Rychnov nad Kn žnou tato ešení: 

 Zachovat pro nemocnici statut samostatn  hospoda ícího celku. 
 Vyhlásit konkurs a jmenovat do ela oblastní nemocnice Rychnov nad Kn žnou 

nového editele. 
 Provést analýzu ekonomických ztrát a zam it se na jejich odstran ní. 
 Vrátit postupn  do nemocnice obory, které byly v minulosti vyvedeny do privátního 

sektoru. 
 Zajistit realizaci plánovaných rekonstrukcí vytypovaných objekt . 
 sledn  kontrolovat Zdravotnický holding kraje v oblasti efektivity centrálních 

nákup  a vyjednávání se zdravotními pojiš ovnami. 
 

Podle autora fúze, kterým není nikdo jiný než sou asný editel obou nemocnic zárove  
Miroslav Vávra, by slou ení nem lo mít vliv na poskytovanou pé i a jedná se o slou ení 
pouze po stránce ekonomické. Jak to se slou ením nemocnic ale nakonec dopadne a jaký 
to bude mít p ípadný vliv na poskytovanou léka skou pé i, o tom se budeme snažit po 
kone ném rozhodnutí krajského zastupitelstva informovat v n kterém z dalších ísel 
zpravodaje. Petr Kotera 
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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. 
 

09.02. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
10.02. MUDr. Hrbá ová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou 494 532 330 
16.02. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
17.02. MDDr. Ka erová Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
23.02. MUDr. Kašková Kate ina Kvasiny 145 494 596 174 
24.02. MUDr. Kašparová Dagmar Vo íškova 169, Vamberk 602 514 715 
02.03. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo náb . 334, Vamberk 494 501 711 
03.03. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
09.03. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
10.03. MUDr. Mi ejovská Dagmar T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
 

 

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost 
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská 
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn  vybrat okres Rychnov nad Kn žnou 

Nabídka rekondi ních pobyt eského erveného k íže 
Rekondi ní pobyty jsou nekomer ní službou, kterou zajiš uje Oblastní spolek eského 

erveného k íže Hradec Králové v rámci svých obecn  prosp šných sociálních aktivit. 
Ur eny jsou senior m od 55 let, dárc m krve a len m erveného k íže, jako doprovod 
se mohou zú astnit i jejich rodinní p íslušníci. 

Pobyty jsou v tšinou týdenní (7 nocí) a v cen  již zahrnují ubytování ve t í až 
ty hv zdi kových hotelech, stravování formou polopenze, rekondi ní aktivity podle typu 

pobytu (nap . masáž, zábal, cvi ení v bazénu), spole enský ve er i besedu. V p ípad  
zájmu dále nabízejí fakultativní procedury a poznávací výlety. 

V cen  je též autobusová doprava z ur ených míst (obvykle Hradec Králové, Pardubice, 
Praha), pro skupiny nabízíme možnost výb ru dalších nástupních míst podle p ání za 
individuální doplatek. 

hem pobytu je trvale p ítomen pracovník K, který zajiš uje také zdravotní dohled. 
Pobyty jsou vhodné i pro osoby s chronickými obtížemi pohybového aparátu nebo 
s civiliza ními chorobami. Pobyty nevyžadují léka ské doporu ení. 

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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Rekondi ní pobyty 2013: 
 Hotel Hukvaldy***, Hukvaldy 

Cena: 6 499,- K . Termíny: duben, kv ten, zá í.  

 OREA hotel Fontána***, Luha ovice  
Ceny od: 7 099,- K . Termíny: kv ten, srpen, zá í.  

 Hotel Krakonoš***, Mariánské Lázn  
Ceny od: 7 299,- K . Termíny: duben, kv ten, zá í, íjen.  

 Wellness hotel MAS***, Sezimovo Ústí – rekondi ní pobyty klasické 
Ceny od: 4 999,- K . Termíny: b ezen až íjen.  

 Wellness hotel MAS***, Sezimovo Ústí – wellness pobyty s plnou penzí 
Ceny od: 4 399,- K . Termíny: únor, b ezen, íjen, l istopad.  

 Wellness hotel MAS***, Sezimovo Ústí – Vánoce a Silvestr 
Ceny od: 6 899,- K . Termíny: 21. 12. – 28. 12., 28. 12. – 3. 1. nebo 21. 12. – 3. 1.  

 Hotely Srní***/*, Srní, Šumava 
Ceny od: 6 099,- K . Termíny: kv ten, erven, zá í.  

 Orchidea Wellness Hotel***+, Ve ký Meder, termální lázn , Slovensko 
Ceny od: 7 299,- K . Termíny: únor, b ezen, duben, zá í, íjen, listopad.  

 

Podrobné informace, p ihlášky a individuální konzultace:  
 

OBLASTNÍ SPOLEK ESKÉHO ERVENÉHO K ÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ 
Mostecká 290,  500 03  Hradec Králové,  telefon:  494 940 458  nebo  733 127 880  
web:  www.rekondicnipobyty.cz, email:  info@rekondicnipobyty.cz 

Lukáš Pochylý, p edseda Oblastního spolku K 

Výt žek T íkrálové sbírky 2013 
Letošní T íkrálová sbírka, po ádaná Farní charitou Rychnov nad Kn žnou, prob hla ve 
25 obcích, kde bylo do 94 pokladni ek vybráno 461.669 K . 

V jednotlivých obcích byl tento výt žek: Rychnov nad Kn žnou 120.803 K  (z toho Dlouhá 
Ves 3.412 K ), Solnice 13.975 K , Skuhrov nad B lou 24.583 K , Kvasiny 28.407 K , 
Borohrádek 23.456 K , Vamberk 49.858 K , Zám l 16.747 K , Vrbice 8.370 K , astolovice 
13.056 K , erníkovice 22.853 K , Synkov – Slemeno 9.993 K , Kostelec nad Orlicí 16.928 

, Li no 12.835 K , Chleny 5.375 K , Krchleby 2.595 K , Slatina nad Zdobnicí 22.257 K , 
ín 8.770 K , Potštejn 14.415 K , T ebešov 6.721 K , Byzhradec 6.250 K , Polom 3.529 

,  H ibiny – Ledská 1.534 K , Vod rady (i  Nová Ves, Uh ínovice a Vojenice) 17.438 K  a 
nov  Lhoty u Potštejna 4.915 K , Borovnice (i P estavlky a Rájec) 6.006 K . 

http://www.rekondicnipobyty.cz/
mailto:info@rekondicnipobyty.cz
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Rozd lení výt žku:  
 65 % organizátor skupinek (tj. farní, i oblastní charity (dále jen F/OCH) a farnosti, které 
se samy zapojí do organizace koledování – tzn. samostatn , ne pod n kterou z F/OCH) 
 15 % diecézní charity 
 10 % humanitární pomoc 
 5 % sekretariát 
 5% režie sbírky  

65% získané ástky bude vráceno na ú et Farní charity Rychnov nad Kn žnou, která 
peníze použije podle schváleného zám ru: na podporu innosti Stacioná e sv. Františka 
v Rychnov  nad Kn žnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, rodinám s více d tmi 
ve m st  a regionu, rodinám s postiženým dít tem a rodinám v nouzi.  
 

Všem dárc m d kuji a p eji požehnaný rok 2013. D kuji také všem koledník m, 
vedoucím skupinek, všem, kte í se podíleli na organizaci a pomohli se zajišt ním sbírky 

etn  dopravy koledník  a poskytnutého ob erstvení, protože díky vám všem se sbírka 
pot inácté uskute nila. D kuji za ob tavost, vytrvalost i za p íjemnou atmosféru b hem 
sbírky. D kuji také P. Stejskalovi za mši sv. a požehnání koledník m. 

Mgr. Eva Šmídová 
editelka Farní charity Rychnov nad Kn žnou 

 
 
  

Telefon:  733 347 666 
kadernice.veronika@seznam.cz 

Kade nické služby 

Veronika Dundová 

St íhání, barvení, melírování, 
trvalá ondulace, esání 
na spole enské akce … 

 
Kade nické služby 

v pohodlí vašeho domova. 
 

Po telefonické nebo emailové dohod  
ijedu k vám dom . 
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Knihovna Borovnice 

Zpráva za rok 2012 
Cht la bych touto stru nou zprávou seznámit tená e Brodíku s inností knihovny v Bo- 
rovnici. Od roku 2006 píši tento p ehled pravideln , v sou asné dob  ale trochu s l ítostí, 
protože tená  ubývá. Literatura pro d ti a mládež se vyp uje velmi málo.  

Jádro  tvo í  15  pravidelných  tená  a  tená ek,  kte í  p tou  za  rok  od  40  do  60  knih.  
V knihovn  bylo registrováno celkem 31 uživatel , z toho 5 d tí. Návšt v za celý rok bylo 
celkem 330 a tená i si vyp ili p edevším krásnou literaturu pro dosp lé (556 knih), pak 
nau nou literaturu pro dosp lé (19 knih) a krásnou literaturu pro d ti (13 knih). Myslím, 
že celkový sou et výp ek 588 knih je na naši malou knihovnu ješt  velmi dobrý. 
 

Poskytované služby:  
 Vyp ování pravideln  každé úterý od 16.00 hodin do 18.00 hodin. 
 Zajišt ní vým nného fondu nových knih z m stské knihovny v Kostelci nad Orlicí. 
 Donáška knih tená m. 
 Zajiš ování povinné školní etby.   
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innosti:  

 ehrávání DVD podle zájmu návšt vník . 

 Po ádání t í setkání s novým kroniká em obce panem JUDr. Skalickým: 

- první setkání - p edání archivních dokument , které vlastnila knihovna; 

- druhé setkání - ústní dopln ní dotaz  kroniká e od starších tená ek (pam tnic); 

- t etí setkání - písemné zpracování života obce od tená ky Marie Vávrové, 
dokument byl úžasn  napsán a dal podn t k rušné debat . 

 

Záv rem mi dovolte, abych pod kovala všem p íznivc m knihovny, kte í už n kolik let 
stále projevují stejný zájem. V tomto roce p erušila vyp ování knih pilná tená ka paní 
Marie Diblíková. Od roku 2003 do roku 2013 p etla neuv itelných 439 knih. 

Knihovna je místo, kde se l idé setkávají,  kde si  mohou popovídat a zavzpomínat. Jejich 
povídání je podn tné, humorné i pou né. Vidím v tom také smysl venkovské knihovny. 

eji  všem návšt vník m, aby se jim u nás l íbilo, dob e se jim da ilo, a hlavn  zdraví ko 
sloužilo. T ším se na nové tená e a hlavn  na ty, kte í na chvilku p erušili zájem o knihy. 

Božena Kaplanová, knihovnice 
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Z obecní kroniky 

Pam tní kniha obce Borovnice 
Již n kolik m síc  zpravodaj Brodík v této rubrice p ináší výpisy z Pam tní knihy obce 
Borovnice. Nyní pokra ujeme roky 1929 až 1930:  
 

Rok 1929. Mìsíc  leden  velmi  studený.  Teploty  v  rozmezí  minus  24  a  30°C,  velké  
vánice,  snìhu  více  jak  60  cm.  Takové  poèasí  se  zaèalo  mírnit  a  do  26.  bøezna.  Pak  
nastalo  teplej í  poèasí  a  i  sníh  zmizel  beze  v ech  povodní,  vítr  a  slunce  jej  strávilo.  Po  
30. bøeznu v ak opìt sníh a mrazy, rybník zamrzl. A  po 10. dubnu nastalo teplé poèasí.  

Následkem tuhé zimy ptactvo a zvìø pomrzla tak, e a  do dvorù mezi drùbe li hledati 
potravu  zajíci  a  koroptve.  Vìt ina  ovocných  stromù také  pomrzla,  kùra  i  pnì  byla  od  
mrazù  roztrhána  tak,  e  jich  muselo  být  mnoho  vykáceno  a  co  se  zdálo  je tì  dobré  
usychalo v létì. Na obilí, zvlá tì u ita se vyskytla snì  snì ná, tak e vìt ina ita musela 
se zaorati a zasít jaøiny.  

Dne  1.  kvìtna  zaèal  jezditi  autobus  pøes  Borovnici  linka  amberk  -  Choceò,  av ak  pro  
celkem malého pou ívání pøestal v mìsíci jezdit.  

Na poli a lukách do 7. kvìtna bylo v echno ubohé, 20. dokonce mráz minus 3°C, ale 
neu kodil. Po 15. kvìtnu zaèaly stromy, které nadobro nepomrzly puèet a kvést. Vla ské 
oøechy  -  vìtve  nadobro  zmrzlé,  nìkteré  se  skácely,  na  nìkterých  vìtve  zèernaly  a  
vyhnaly výhonky z kmene.  

V  polovinì  èervna  se  zaèalo  su it,  sena  mnoho.  4.  èervence  na  veèer  v  8  hodin  se  
pøihnala od jihovýchodu silná bouøe, silný vítr s lijavcem. Ta ky ze støech byly smeteny, 
okna vymaèkána vìtrem, v lesích u Velké Èermné nadìláno mnoho kod, vyvrácených 
stromù tisíce m3. Na Hradecku a Pardubicku støechy celé strhány a v lesích celé plochy 
lesù  vyvráceny  a  zpøelámány,  i  nìkolik  lidských  ivotù  ztraceno.  V  Litomy li  byla  právì  
hospodáøsko prùmyslová výstava, kde  bylo té  mnoho kod.  

Po 17. èervenci se oteplilo a 21. dokonce v chládí bylo 32°C, tak e v poledne nebylo 
mo no v poli pracovati, drny byly zahoøalé, obilí místy podeschlé. 22. zaèaly nì, které 
byly dobré. Obilí sypalo. Po velkých vedrech 24. pøi el silný dé , pak bylo pìknì a  do 
21. srpna, kde  po 3 dny m elo, následovaly zase vedra a  30°C, sucho bylo celý 
podzim, nouze o krmení a místy i o vodu. 

28. záøí 1929 bylo 1000 leté výroèí sv. Václava. 27. øíjna vypsány nové volby do senátu 
a snìmu následkem jejich rozpu tìní. V Borovnici do snìmu bylo odevzdáno 164 
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platných hlasù a obdr eli: republikáni 125, lidovci 21, soc. dem. 2, ivnostníci 4, èes. 
sociál. 2, komunisti (ze dvorù) 8;* do senátu odevzdáno 144 hlasù a obdr eli: 
republikáni 104, lidovci 27, komunisti 5, ivnostníci 4, èes. soc. 2, soc dem. 2. V prvních 
volbách v republice 1920 obdr eli republikáni 810 217, v roce 1925 - 970 498 a v r. 
1929 ji  1 105 429 hlasù.  

Pøíjem obecní byl 20 640,54 Kè, vydání 18 435,10 Kè. Naø ízením okresního hejtmana è. 
196 ze dne 25/I. má být v ka dé obci kronikáø. Zvolen Kaplan Fr.. který pamìtní knihu 
zalo il a dosud vede. Podávány ádosti o pøídìl lesa, tak i na e obec o pøídìl za ádala, 
av ak pøídìl nedostala. 
 

 
 

Rok 1930. Leden teplý, bez snìhu, 28. dokonce +12°C. Únor studenìj í, po 8. zaèalo 
snì it  a  vánice  tak,  e  nìkolik  dní  nejezdil  autobus.  Bøezen  studený  do  poloviny,  pak  
teplo  a  poèasí  ji  zùstalo  teplé.  Duben  zpoèátku  chladný,  pak  teplo,  na  lukách  mnoho 
sena,  jetel  v ak  byl  se rán  od  my í,  které  se  rozmohly  díky  loòskému snìhu.  I  ito  od  
my í po kozeno a øídké.  

nì zaèaly kol. 20 èervna, pìknì se sklidilo, v ak orati nebylo mo no neb bylo sucho, 
studnì  místy  vyschlé,  kde  nebylo  rybníkù  a  potokù,  musela  se  voda  voziti,  teplo  30  a  
36°C.  

Zaèalo ubývati penìz, obilí bylo laciné, p enice 1q 155 Kè, ito 85 Kè, které se rotovalo 
dobytku,  oves  90  Kè,  jeèmen 120  Kè.  Dobytek  je tì  byl  za  7  Kè/kg  ivá  váha,  vepøi  se  
platili 13-13,50 Kè/kg mrtvé váhy, podsvinèata 500-600 Kè za pár, následkem sucha 
klesla na 300 Kè, telata a  9 Kè/kg ivé váhy.  
 

* pozn. autora výpisu: sou ty hlas  ve volbách dle zápisu pam tní knihy neodpovídají 
po tu odevzdaných hlas .  

 

Další pokra ování p íšt . Dle zápis  v "Pam tní knize" zpracoval  
JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
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Spole enská kronika 

Životní jubilea 
 

V tomto m síci slaví své významné životní jubileum  
 

88 let   paní  BOŽENA SEJKOROVÁ  z Borovnice 

75 let   pan  JI Í KROUL  z Borovnice 

60 let   pan  JAROSLAV MAT JKA z Rájce 

60 let   paní  MARIE LU ÁKOVÁ  z Rájce 
 
Všem jubilant m p ejeme všechno nejlepší, hodn  zdraví a spokojenosti do dalších let.  
 

Poslední rozlou ení 
V m síci lednu nás navždy opustili naši spoluob ané  
 

pan  MIROSLAV SMUTNÝ  z Borovnice ve v ku 42 let 

paní  ANTONIE PODSTÁVKOVÁ  z P estavlk ve v ku 93 let 

paní  ANNA HLAVÁ KOVÁ  z Borovnice ve v ku nedožitých 80 let 
 

Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast. 
 

St hování 
Ke konci roku se z naší obce odst hovaly 
 

paní  JAROSLAVA LU ÁKOVÁ  z Rájce p. 30 

paní  EMÍLIE MIŠÁKOVÁ  z Borovnice p. 61 
 
Ob ma p ejeme v novém bydlišti hodn  spokojenosti a zdraví. 

sociální komise 
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Kultura a volný as 

Zabíja ka ve Spiegelu 
Dovolte, abych Vás pozval na Spiegelovskou zabija ku ,  která  se  koná  ve  dnech   
8. - 9. února 2013 (pátek, sobota) v prostorách Spiegelova  dvora  v  Kostelci  nad  Orlicí  
(v obou hospodách otev ených od rána).  
Zpracování vep  a výrobu zabija kových pochoutek bude ídit a provád t v hlasem 
op edený… mistr eznický… Junek František z Borovnice! Že se j iž n co d je, poznáte i  
podle kotl  kou ících na zahrádce vedle Špíglovky (bývalý Klídek) od páte ního 
dopoledne. T šit se m žete na polévku prdela ku, ovar, kroupy, prejt, jitrnice, tla enky, 
škvarky, vep ové výpe ky s knedlíkem a zelím, ízky, vývar a další zabija kové pochoutky, 
jako nap . prejt,  kroupy, zelí  a p ílohy. K dostání bude i  erstvé syrové maso a syrové i  
škva ené sádlo. Vše (až na to, co dojde, nebo naopak ješt  nebude hotové - ztuhlé) bude 
k dispozici po oba dny za p íznivé ceny, a  již k odnesení dom , nebo ke konzumaci na 
míst . Proto je dobré vyrazit do hospody kup íkladu s bandaskou na polévku a taškou 
„priorkou“… 

ím budeme mastnotu zapíjet? 
 Pilsner Urquell z tanku –  mezi  Olomoucí  a  Prahou  najdete  jen  3  hospody,  kde  se  

epuje tanková Plze ! Jedna je v Pardubicích, jedna v Hradci a… v Kostelci nad Orlicí, v 
Husov  ulici p. 203!!! 

 Gambrinus 10 z t anku  – jsou pouze 2 hospody na okrese, které mají desítku z tanku… 
Jedna je v Rychnov  a další je v Kostelci, v Husov  ulici p. 203!!! 
Piva z tanku b hem výroby, p epravy a skladování nep ijdou do styku s vyšší teplotou, 
než je 9 stup , p ed epováním dojde k dalšímu mírnému ochlazení, proto 
nepot ebují konzervovat a tak neprochází ani pasterizací. Hnacím médiem je tlak na 
obal, takže se do piva nepouští žádné plyny a nedochází k oxidaci vzduchem. A tak 
jsou v pivu uchovány veškeré biologické látky, které se kladn  projevují na jeho 
chu ových a lé ivých vlastnostech. 

 Gambrinus nefiltrovaný  
 Staropramen  10,  11,  12  a  tmavý,  tudíž  i  ezaný … nejlépe ošet ené Staroprameny 

široko daleko, trubky krátké a chladíme až do kohoutu a istíme a chladíme a istíme 
(kompresor, kterým by se snad mohl nasát zatuchlý vzduch a nahnat do piva, 
nepoužíváme, CéÓ ko rovn ž ne, to p enecháváme svá m a paintballist m…). 

 Hoegaarden pšeni né, výborné – milá belgická družba tamního m ste ka pivovarem 
disponujícího, velkého jako Kostelec. 

Na setkání u kotl  a ve stylovém prost edí Špíglovky a Spiegelova dvora se t ší 

Martin Jireš 
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Pro volné chvíle 

Kruhovka 
Ohe  plá v o ích mládí,  
ale (TAJENKA) vidíme v o ích starého lov ka.  

(Victor Hugo) 
 

Vodorovn :  
1-4 - R ení  
3-6 - Uz ít  
5-8 – P ší vojsko  
7-10 – Rána (na branku)  
9-12 - Žvást  
11-2 – Pocit provázející zran ní 
Šedá polí ka:  TAJENKA 

 
 

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 



 

ÍZNIVCI STOLNÍHO TENISU 
PO ÁDAJÍ 
V. RO NÍK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pro ob any obce Borovnice, kte í nejsou registrováni 
v sout žích stolního tenisu a pro zvané hosty. 

 
 

Termín konání: 9. b ezna 2013 od 13.00 hodin 
Místo konání: Jídelna ZOPOS P estavlky a.s. 

ihlášky: do 5. b ezna 2013   
p. Sládek František, tel. 603 178 297 

Systém: bude stanoven p ed zahájením turnaje podle 
po tu p ihlášených 

Ob erstvení: zajišt no v míst  
Motto: Když už nem žeš, p idej! 
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